
Слободно време и рекреација

Игре са лоптом



• Лопта је најомиљенија играчка, једна

од најпопуларнијих реквизита за игру

• Лопте могу бити различитог облика, величине

и направљене од различитих материјала



Између две ватре

Терен за ову игру је правоугаоног или квадратног облика, подељен по средини, тако

да свака екипа заузме по једну половину.

Свака екипа може слободно да се креће у свом пољу и има по једног делегата који

стоји на врху свог поља са задатком да лоптом гађа играче противничког тима.

Играч погођен лоптом дужан је да напусти игру.

Уколико играч успе да ухвати лопту три пута, тада екипа по свом избору може да

врати једног учесника који је претходно избачен.

Ако се догоди да неко приликом хватања лопте исту испусти, такође мора напустити

игру.

Када сви чланови једног тима буду погођени, у поље улази њихов делегат кога сад

гађају играчи противничке екипе.

Игра је завршена оног тренутка када и он буде погођен.



Фудбал

Фудбал може играти онолико играча колико се нађе на игралишту.

Играчи се поделе у две екипе и заузму по један део игралишта.

У фудбалу није дозвољено играње руком. У супротном, то се кажњава тако што

лопту узима противничка екипа.

Фудбал се игра на два гола, али ако нема довољно играча, може се играти на

једном голу, тако што један брани, а остали "пуцају", односно шутирају лопту у гол



Кошарка

У игри учествују две екипе.

Сваки погодак лопте у кош доноси екипи два поена.

Кошарка се може играти и тако што играчи једне екипе један по један "пуцају" на кош, 

односно труде се да лопту убаце у кош.

Играчи друге екипе стоје испод и са стране коша и труде се да ухвате лопту која је

промашила кош.

Уколико ухваћеном лоптом неко од њих "да кош", та екипа добија поене, а играч

противничке екипе који је "пуцао" губи даље право.

Циљ игре је да једна екипа постигне једанаест кошева.



Рукомет

Играчи се поделе у две екипе.

Обе екипе изаберу по једног играча за голмана.

Играчи једне екипе "воде" лопту, ударајући је једном руком о под према

противничком голу.

Затим "пуцају" на гол са циљем постизања поготка.

Сваки погодак доноси екипи један поен.



Одбојка

Игра се преко жице или затегнутог канапа или мреже.

Играчи се поделе у две екипе које заузму по једну половину

унапред ограниченог простора.

Током игре лопта не сме да падне ван граница игралишта.

Ако лопта падне на једну од половина игралишта, поен добија

екипа која игра на другој половини.

Ова игра се игра док једна екипа не постигне петнаест поена и 

тако постане победник.


