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ИГРЕ ПОГОДНЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ

Ове игре које се организују у затвореном простору условно се могу поделити на елементаме

и друштвене игре. Избор и садржај игре зависи од слободног простора и потребних

реквизита. За све игре у затвореном простору карактеристична је мања амплитуда кретања

и покрета; примењују се највише игре спретности и различити облици гађања. Игре се

спроводе појединачно; такмиче се групе ученика.

Како произвођачи реквизита не показују довољно интересовања за реквизите за елементаме

игре, морамо се сами постарати и обезбедити неке реквизите и приручна средства.

Избор игара у затвореном простору условљавају различити фактори од којих ћемо указати

на следеће:

− игре које ћемо спроводити у затвореном простору након дужег боравка ученика на

отвореном; у вечерњим часовима, када се ученици припремају за спавање, после вечере

имају карактер релаксације оне одмарају и умирују,

− игре у затвореном простору које спроводимо због климатских услова (киша, снег,

мрак) су живље, такмичарске; оне ангажују психичке и физичке потенцијале ученика у

границама које дозвољава простор;

− у случају када нисмо излазили у природу, у поподневним часовима ће спроводити живље,

такмичарске игре, а у вечерњим часовима мирније, друштвене игре.

Куглана
За игру је неопходно обезбедити простор ширине 1,0 - 1,5 м, дужине 6-10 м. Прво се на тлу

нацрта, бележи средишна тачка, а од ње на растојању од 15 м остале тачке. Све тачке се

обележе да се не би морало стално одмеравати. На обележене тачке се поставе кугле. Исто

тако се обележи и линија одакле се изводи бацање - котрљање кугле.

Ученици подељени у групе настоје да оборе што више, све постављене кугле. После првог

изведеног бацања склањају се оборене кугле; други и наредни ученици настоје оборити

преостале кугле. Уколико буду оборене све кугле, а нису бацали сви чланови групе, поново

се постављају кугле. Победник је она група која је оборила више кугли.

Боћање
За игру је потребан слободан простор димензија 10џ2 м, 8 разнобојних пластичних лопти и

једна мала лопта. Уколико се не може обезбедити фабрички комплет пластичних пуњених

лопти могу се користити и лоптице које ћемо сами направити од старих чарапа исл.

Игра почиње постављањем мале лоптице - булина на један крај игралишта - на средини

терена и на око 1 м од краја. Први ученик из екипе настоји котрљањем своју лопту упутити

што ближе булину. Други ученик из противничке групе котрљањем своје лопте настоји више

приближити булину или одбити противничку лопту даље од булина.

Игра траје док нису искоришћене све пластичне лопте. Сабирање поена се врши на следећи

начин: збрајају се као позитивни поени све лоптице које су из једне екипе ближе булину.

Следи поновно постављање булина. Бацају из ове групе ученици који претходно нису бацали.

На крају игре се врши укупно збрајање поена.



Бацање у циљ
За игру нам је потребан слободан простор величине 4,0 џл,0 м. Прво се обележи црта са које

се изводи бацање, после тога се одмери растојање од 40 м и ту постави центар, на њега се

постави мета у коју се убацује лоптица. То може бити корпа за отпатке, кофа за воду, већа

конзерва, пластични лавор или круг нацртан на тло. На пола одстојања од мете постави се

узица између два сталка на висини од 1,5 м. Код бацања свака лоптица мора у луку прелетети

изнад узице. Ако приликом пада лоптица обори корпу, добија се половина предвиђених

поена. Нпр.: за чист погодак 4 поена, за оборену корпу 2 поена.

За бацање се користе пуњене лоптице, пластичне сунђерасте лоптице, кфепјасе исл.

Метање
За игру је потребан слободан простор величине 6,0 џл,5 м или 8,0 х 1,5 м. Прво се повуче

линија са које се врши бацање. На 5 м удаљености од ове линије обележи се тачка. Око ове

тачке се исрцта круг пречника 20 цм, и даље још два круга са пречником 40, односно 60 цм.

Централни круг доноси 5 поена, средњи три, а највећи један поен. Ученици са места бацања

настоје убацити у централни круг плочицу промера 10 цм, или пуну лоптицу.

Победник је група која је освојила више поена.

Набацивање
На удаљености од 5 м постави се сталак са шиљцима на које ученици редом набацују

колутове:

Варијанте: сваки ученик набацује редом расположиве колутове; сваки ученик набацује по

један колут, шиљци имају различиту вредност у поенима. Врши се збрајање поена чланова

једне групе.

Обарање чаша
За игру је потребан простор величине 5,0х1,0 м, један сто и 9 или 15 празних пластичних

чаша. На сто полажемо празне опране пластичне чаше, према цртежу који је приказан.

Ученици по групама један за другим настоје бацањем пластичне сунђерасте лопте оборити

чаше. Када су оборене све чаше поново се постављају. Када сви ученици једне групе заврше

бацање, врши се збрајање оборених чаша.

Уместо празних пластичних чаша могу се користити празне и опране конзерве од

освежавајућих пића. Ако су конзерве веће од пластичних чаша на сто се поставља мањи број

конзерви.
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