
 

 

 

Када завршите са 
пословним и школским 
обавезама, оставите 
мобилне, таблете и све 
остале техничке уређаје и 
посветите се једни 
другима. 

За вас смо направили поделу игара по 
категоријама, али имајте на уму да све што 
радите заједно са својом децом и 
партнером је одлична прилика за 
зближавање породице. Слушајте једни 
друге, али стварно! 

1. Игре за зближавање породице 

1. Било која друштвена игра коју 
имате код куће- Не љути се човече, 
Монопол, карте, шах... 

2. Правите колаче, кувајте заједно 
3. Правите украсе за кућу, дечију собу 
4. Засадите биљке, зачинско биље. 

Дајте задатак детету да брине о 
заливању. 

5. Такмичите се у певању, 
рецитовању, правите представе... 

6. Правите причу. Сваки члан каже 
једну реченицу. Следећи понови и 
дода своју. 

7. Волим – не волим. Сваки члан 
напише неколико ствари, јела, 
спортова, личности... које воли или 
не воли, свако треба да каже своју 
претпоставку о ком члану је реч. 

  

 

Корак 3: 

Шта све можете радити у 
изолацији  
 

  

   

 

Научите децу да препознају 
сопствене емоције и да знају да 

их именују. То је једна од 
најважнијих животних лекција 

коју, на жалост, многи 
родитељи прескоче. 



 

` 
   

5. Научите дете да веже пертлу. Многа 
деца чак и од 10 година још увек не 
знају да вежу пертлу. 

6. Дајте деци да нацртају на парчету 
картона лутку. Затим од папира могу 
дизајнирати одећу и облачити 
лутке. Можете шити одећу за праве 
лутке. 

7. Направите накит од пасте (или 
било чега што вам више не треба). 
Обојите макароне или пасту коју 
имате код куће и нанижите на 
парчету канапа. 

8. Танграм, оригами 
 

 
„Песимиста види 
тешкоћу у свакој 

прилици, оптимиста 
види прилику у 
свакој тешкоћи“ 

Винстон Черчил 

  

2. Игре за развој фине моторике и 
координације око - рука 

1. Мистериозни предмет – у затворену 
картонску кутију убаците неколико 
предмета и направите рупу где ће 
дете моћи да гурне руке и опипа 
предмет.  

2. Колажи од зрна пиринча, пасуља, 
грашка, папира, цевчица, шта год вам 
не треба, а имате га у кући 

3. Кинетички песак / потребне су вам 
2 шоље песка, пола шоље пасте за 
бирјање и кеса соде – бикарбоне. 
Помешајте песак са пеном, додајте 
пола кесице соде бикарбоне. Ако је 
смеса и даље лепљива, додајте још 
соде бикарбоне.  

4. Пластелин! 1 шоља брашна, 1 шоља 
соли, 1/2 шоље воде, боја за колаче. 
Можете направити мање или више, 
важно је да однос брашна и соли 
буде 1:1. Додајте боје за колаче. 

3. Игре за развој мисаоних 
способности и меморије 

1. Пантомима 
2. Погоди ко сам – учесник напише на 

парчету папира познату личност и 
папир задржи за себе. Остали 
чланови постављају питања, на која 
особа која је задала појам може 
одговорити са да или не. Када неки 
члан погоди загонетну личност, 
показује папир са написаним 
именом. 
За млађи узраст- могу погађати 
животињу на основу кратког описа 
карактеристика животиње (на 
пример, где живи, шта једе...). 
Задатак је, када открије животињу, 
да имитира њено кретање и/или 
гласове животиња. 

Тренутно накориснија 
игра...                        

 

 



 

` 
 

                                          

...је да деца кроз игру вежбају важне 
елементе заштите од инфекције, нпр. 
да се „такмиче“ и да што мање пута у 

току дана додирују лице и да 
„прекршај“ бележе на посебном 

папиру. Увече погледајте ко има 
најмање прекршаја и то је победник 

за тај дан. Деца ће бележити 
негативне поене за родитеље, а у 

исто време трудиће се да не додирују 
своје лице. 

3. Погоди предмет. Предмети ставите у затворену кутију на којој ћете направити отвор за руке оног који погађа.  
4. Занимљива географија, потапање бродова; на слово, на слово; каладонт, топло – хладно, тражење блага помоћу решавања загонетки 
5. Било која „као бајаги“ игра. 
6. Наређајте неколико играчака. Сви учесници затворе очи, осим једног, који склони 1 играчку, а затим остали треба да се сете која играчка 

недостаје. 
7. Направите сопствени квиз. Потражите питања у енциклопедијама, уколико их имате, или на интернету. Ограничите време за припрему 

питања. Можете увести различиту врсту помоћи – замена питања, помоћ другог члана... 
8. Игра меморије. Можете сами нацртати  
или  одштампати сличице. 

Развој крупне моторике 

1. Жмурке, 
 уколико имате довољно простора. 

2. Куглање. 
 Наместите пластичне флаше  
истим редоследом као чуњеве,  
изаберите лопту средње величине 
и забава може да почне! 
3. За млађу децу можете направити 
разне „препреке“ које се прескачу, 
да прођу испод стола... 
4. Ходање са књигом на глави. 


