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ŠTO SU ZABORAVLJENE IGRE? 
 

U vremenima kada djeca sve manje borave vani i u neposrednoj  igri s drugom 

djecom, a sve više priklanjaju sjedilačkim aktivnostima i igrama na mobitelu ili 

računalu, Tjedan zaboravljenih igara u našoj školi pokazao se i više nego 

uspješan. 

Tjedan zaboravljenih igara u PŠ Macelj trajao je od 13. 11. do 17. 11. 2017., no 

njegov odjek ostao je mnogo dulji.  

U tom Tjednu učenici su imali prilike upoznati dječje igre koje polako padaju u 

zaborav, a kojima su se igrali i zabavljali njihovi roditelji, bake, djedovi, 

učiteljice...  

Svaki razred je sa svojom učiteljicom odabrao niz igara koje su taj tjedan igrali. 

Igre su odabrane prema razredima, gdje su stariji uzrasti više pažnje posvetili 

strateškim igrama i igrama s pravilima, a mlađi uzrasti su se bavili brojalicama, 

glazbenim igrama i igrama s pokretima. Svaki dan su ih učiteljice upoznale s 

nekom od igara, koje su učenici potom igrali tijekom odmora ili u sklopu 

određenih satova. 

Zavirite u škrinjicu naših igara ! 

 

Učiteljice: 

Gordana Bračun 

Maja Vincelj 

Ljiljana Varjačić 
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OPIS IGARA 
Ide mačka oko tebe 

Djeca sjednu u krug, a jedno dijete ("maca") stane izvan kruga. U ruci ima neki 

manji predmet. Svi pjevaju, a "maca" kruži oko djece (s vanjske strane kruga) u 

smjeru kazaljke na satu. U jednome trenutku mora neopazice staviti predmet 

iza nekog djeteta. Time je dala na znanje da je to dijete izabrala za "miša". Kada 

završi pjesma, sva djeca moraju brzo pogledati je li iza njih predmet. Onaj koji 

iza sebe ima predmet je "miš" te se mora brzo ustati i optrčati oko djece (u 

smjeru kazaljke na satu). U isto vrijeme "maca" vreba njegovo mjesto, tj. treba 

stići na upražnjeno mjesto prije "miša". Ako "maca" stigne prije "miša", dijete 

koje je ostalo bez mjesta postaje "maca". No, ako "miš" uspije stići prije 

"mace", sve se ponavlja, tj. i dalje je isto dijete "maca". 

 

Ide mačka oko tebe 

Pazi da te ne ogrebe. 

Čuvaj Mijo rep 

Da ne budeš slijep. 

Ako budeš slijep 

Otpast će ti rep! 

 

 

 



Ide majka s kolodvora 

S jedne strane stoji djevojčica/dječak koja/koji glumi majku, a s druge grupa 
djece. Za vrijeme cijele igre djeca se drže za ruke i naizmjence idu jedni prema 
drugima, tj. prema igračici koja je majka, a ona prema grupi djece. 
Kada "majka" kaže ime i zanimanje kćerke, djeca odlučuju hoće li izabranu 
"kćerku" dati "majci" ili ne (ako neće, onda majka traži novu kćerku). Kad se 
"kćerka" preda "majci", ona prelazi na stranu majke i tako do posljednjeg 
proziva.  
 
Pjeva se:   
Majka: Došla majka sa kolodvora dija, dija de. 
Djeca: Što će majka s kolodvora dija,dija de? 
Majka: Ona traži jednu kćerku dija,dija de. 
Djeca: Kako će se kćerka zvati dija,dija de? 
Majka: Nek' se zove ("majka" izgovori nečije ime) dija, dija, de. 
Djeca: Što će ona biti dija, dija, de? 
Majka: Ona će biti ("majka" kaže zanimanje) dija, dija, de. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Križić –kružić 

Križić-kružić igra se na praznom polju 3x3 na papiru. Igrač O postavlja kružiće, a 

igrač X križiće. Počevši od igrača s križićem, igrači naizmjenično odabiru prazna 

polja i unutar njih crtaju svoj znak. Igrač pobjeđuje kada ostvari 3 svoja znaka 

uzastopno u nekom redu, stupcu, glavnoj ili sporednoj dijagonali. Ako to ne 

uspije niti jednom igraču, igra završava neriješeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Igra


Leti, leti 

U igri sudjeluje više djece i kažiprstima lupkaju gore - dolje. Jedan učenik govori: 

"Leti, leti, leti... olovka!" ili "Leti, leti, leti... avion!" itd. Ako igrač izgovori nešto 

što leti, djeca dižu kažiprst u zrak, a ako kaže nešto što ne može letjeti, ruke 

ostaju mirne. Igra se na ispadanje. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Igra Pictionary 

Učenici se podijele u dvije ekipe, a svaka ekipa odabere svoga predstavnika 

(crtača). Ovo je igra pogađanja riječi pomoću slika koje crta predstavnik za svoju 

ekipu unutar određenog vremena. Ekipa koja pogodi više riječi unutar zadanog 

vremena je pobjednik. Zabave i smijeha nije nedostajao, a učenici su naučili kako 

zabavno i korisno provesti slobodno vrijeme kada nam vremenske prilike ne 

omogućuju boravak i igru na otvorenom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokvareni telefon 

Igrači se poredaju u polukrug, jedan do drugoga. "Telefonist" ili osoba na kraju 

reda, igraču do sebe prišapne riječ ili rečenicu (ovisno o dogovoru). Svaki sljedeći 

igrač je treba što tiše, u uho, ponoviti onome do sebe i tako se šapće do kraja 

reda. Posljednji u redu tu riječ ili rečenicu treba glasno izgovoriti! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slijepi miš 

Ograničimo jedan prostor, bez prepreka i ravan. Jednom igraču povežemo oči sa 
maramom (da ne vidi ostale). Zavrtimo ga par puta da izgubi orijentaciju. 
Igra može početi. Stanemo oko njega, pričamo, dobacujemo, lagano ga 
dotičemo. Slijepi miš treba nekog uloviti i prepoznati koga je ulovio! Pipanjem 
lica, ne smije ništa pitati. Ulovljeni može raditi grimase i otežavati mu. 
Ponekad ima više slijepih miševa. Kad je grupa veća, odredimo dva, tri slijepa 
miša. 
Vjerujte vrlo je zabavno kad uhvate jedan drugog. 
Onaj koji prvi uhvati i prepozna osobu! Maramu predaje dalje pogođenom i 
zabava se nastavlja! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vatra-voda 

Dva učenika drže gumi -  gumi. Jedan je vatra, a drugi voda. Potom govore: va-

tra, vo – da i prilikom toga isprepletu rukama i nogama gumi gumi. A ostali 

učenici se trebaju prevući preko gumi gumija na način da ne smiju dotaknuti gumi 

gumi i vatru, a mogu vodu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mlin 

Mlin je zabavna i jednostavna igra koja je prisutna u cijelom svijetu. 

Odlična je za igranje protiv odraslih, a možete ju i sami izraditi gdje god se 

nalazili.  

Za igru se koristi igrana ploča i 9 figurica. 

Cilj je postaviti tri svoje figure na susjedne točke povezane linijom. Tako 

formirana "trojka" naziva se MLIN. 

Igrač koji formira "mlin", uklanja jednu protivničku figuru po vlastitom 

izboru. To jedino ne smije biti niti jedna figura iz ranije formiranog protivničkog 

"mlina". 

U daljnjem tijeku igre, formirani "mlin" se može rasformirati jedino 

pomicanjem jedne od tri njegove figure. U nekom sljedećem potezu, isti igrač 

ga može ponovo formirati, vraćanjem iste figure na staro mjesto. Pri tome 

ponovo osvaja jednu protivničku figuru. 

U slučaju da su sve protivničke figure u sastavu "mlina", uklanja se bilo koja od 

njih. Pobjednik je igrač koji osvoji sedam protivničkih figura, odnosno, ostavi 

protivnika sa samo dvije. 

 



Čovječe, ne ljuti se 

 

Igra za 2 - 4 igrača. 

 

Svaki igrač odabere 4 figurice iste boje. Cilj igre je sve svoje figurice dovesti do 

svoje "kućice". Igru započinje igrač koji bacanjem kockice dobije najveći 

rezultat. Na početku igre, svaki igrač ima pravo na 3 pokušaja - ali, samo na 

početku igre. Kad dobije "šesticu", jednu svoju figuru postavlja na START, zatim 

baca kockicu još jednom i pomiče se za toliko polja koliko je pokazala kockica. 

Nakon svake "šestice", igrač ima pravo na još jedno bacanje, može startati sa 

još jednom figurom ili se pomiče za onoliko polja koliki je zbroj oba bacanja. 

Ako igrač mora stati na polje na kojem je već suigrač, igrač "ruši" figuricu 

suigrača, koji mora ponovo startati sa šesticom, ali ima pravo na samo jedno 

bacanje jer je igra već u tijeku. Na određeno polje "kućice" se ulazi kada kockica 

pokaže točno onoliki broj, koliko je polja igrač udaljen od određenog polja 

"kućice".  

Npr., ako je igrač dva polja udaljen od polja "kućice", kockica mora pokazati 

broj 2. Ako pokaže više, igrač ostaje na mjestu i čeka novo bacanje. 

Pobjednik je onaj igrač koji prvi uspije dovesti sve svoje figurice na polja svoje 

"kućice". 

 

 

 

 

 

 

 



Šah 

Drevna igra, šah, poznata kao igra kraljeva, zabavljala je igrače stotinama 

godina. Mnogi misle da je šah vrlo kompliciran, no istina je da nije ni malo teži 

od mnogih drugih igara za savladati.  

Što nam je sve potrebno: 

 Ploča za šah (64 polja, crne i bijele boje). 

 Set bijelih i crnih figura. Svaka uključuje jednog kralja, kraljicu, dva lovca, dvije 

kule, dva konja (viteza) i osam pijuna. 

  

  

 

 

 

 

 



Dječji teatar 

U teatru su se učenici uživjeli u različite uloge i igra je spontano krenula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Backgammon (Tavla) 

Backgammon ili Tavla je jedna d najstarijih igara na ploči. Igrala se još u starom 

Egiptu i Rimskom Carstvu. Za igru se koristi ploča s 25 polja na kojoj svaki igrač 

ima po 15 svojih figura. One se pomiču ovisno o brojevima na kockicama. Za 

pobjedu nije važna sreća, nego je potrebno poznavati strateške elemente igre 

jer nakon svakog bacanja igrač mora odlučiti koje će figure odigrati i pritom 

paziti na protivničke kontranapade. Pobjednik je onaj igrač koji prije uspije 

izvaditi svih 15 figura s ploče.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAKLJUČAK 

Kroz Tjedan zaboravljenih igara, uvidjelo se da se djeca ne znaju više sama 

organizirati u igru i smisleno igrati. Iz navedenog proizlazi da ih je potrebno sve 

više poticati i učiti igrama kako bi igre naučene u školi primjenjivali i u svome 

slobodnom vremenu. Jer igre osim što doprinose tjelesnoj aktivnosti i 

socijalizaciji, imaju i veliki značaj na razvoj samopouzdanja djece, na razvoj 

govora, kreativnosti  i intelektualnih vještina.  

 

 

 

Dječja igra je borba protiv ispraznosti društvenog života. (…) 

Sve buduće sklonosti ili nadarenosti obično progovaraju već u dječjim igrama. 

Miroslav Krleža 


