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Слагалица Слажу се цртежи угрожених биљака и животиња.  

 



Слагалица 2 
– комбинација цртежа и текста о гороцвету 



Слагалица 3 
 – двострана слагалица где је текст  о дабру са једне 

а цртеж са друге стране 



Игре “Ко ће први стићи до циља” 

• За овакве игре потребна је коцкица и 
фигурице. Могу је играти два или више играча. 
Играчи бацају коцкице и прелазе поља. 
Уколико стану на обележено поље цртежом, 
добијају додатно упутство које је повезано са 
чувањем и понашањем према природи и 
угроженом биљном и животињском свету.  

• Ученици су направили више верзија ове игре 
под различитим именом.  



Игра “Лети са животињама” Игра “Понашање 
према природи” 



Игра 

 “Пази животиње на путу” 

Игра “Угрожене животиње” 



Игра “Пужић” 



Игра “Тркачка стаза угрожених врста” 



Игре памћења 
или меморије 
Игра где се измешане дуплиране картице поређају 
лицем ка доле и сваки играч отвара по две картице у 
сваком кругу. Уколико играч, отвори дуплиране 
картице, осваја их и отвара наредне две картице. 
Победник је онај играч који сакупи више парова. 
Игра је предвиђена за две или више особа. 

Тема ових направљених игара јесте угрожени биљни 
и животињски свет. 
 





Домине 
• Све плочице се најпре поставе лицем 

према столу и промешају. Затим се 
послажу у групе од по 2 комада, једна 
преко друге, такође лицем према доле. 
Од тога се сваком играчу подели 
одређен број домина и они могу да их 
држе у руци или испред себе, али тако 
да други играчи не могу да виде лице 
плочица. Сваки играч игра са својим 
плочицама. Током игре, такође се вуку 
домине са заједничке гомиле. Циљ 
сваког играча је да остане без својих 
домина, а онај који у томе успе је 
победник. Понекад се дешава да се 
игра блокира, јер ни један од играча не 
може да настави са слагањем плочица 
из своје гомиле. У том случају 
победник је онај играч који има 
најмање тачкица на плочицама, које су 
му преостале. 



Загонетке - Учесници одговарају на постављена 
занимљива, тајанствена питања а одговори су 
решења загонетки или одгонетке. 



 Икс-окс  
- игра за два играча која се игра  на пољу 3x3 квадрата. Играчи наизменично 
постављају своје знакове  у слободна поља. Циљ игре је спојити три знака 
водоравно, усправно или дијагонално. 

Икс – окс  (РОГОЗ-БУБАМАРА) 
Икс – окс (БЕЛА РОДА -ЉИЉАН) 
• Иза ових картица, играчи могу сазнати нешто 

о поменутој животињи и биљци. 



Ребуси 

- Загонетке 
представљене 
комбинацијом слика, 
слова, бројева и других 
знакова. Испод сваког 
ребуса је дат одређени 
број поља која играчу 
казују колико слова има 
реч или више речи које 
представљају  решење 
ребуса. 



“Не љути се човече” 
Правила игре - Сваки играч одабере 4 фигурице исте боје. Циљ игре је да све 

своје фигурице доведеш на циљ. Игру започиње играч бацањем коцкице. На 

почетку игре има право на три покушаја - али само на почетку игре. Кад 

добије «шестицу» једну своју фигуру поставља на поље старт а затим баца 

коцкицу још једном и помера се за толико поља колико је показала коцкица. 

Након сваке „шестице“ играч има право на још једно бацање, може 

стартовати са још једном фигуром или се помера за онолико поља колики је 

збир оба бацања. У случају да играч стане на једно од посебно означених 

поља, мора одиграти према упутству на том пољу. Ако играч мора стати на 

поље на којем је већ саиграч, играч „руши“ фигурицу саиграча, који мора 

поново стартује са шестицом, али има право на само једно бацање јер је игра 

већ у току. На циљ се улази када коцкица покаже тачно онолики број, колико 

је поља играч удаљен од циља. 

Ученици су направили више верзија ове игре под различитим именом а 

једној игри је чак модификовано име. 



“Човече, чувај ове животиње” 
- прва верзија; предвиђена за од 2 до 4 играча. 



Друга верзија игре  
“Не љути се човече”  
је предвиђена за 
 од 2 до 6 играча. 



Трећа верзија игре “Човече, не љути се” је предвиђена за од 2 до 4 играча. 



Мице  

Стратешка је игра  за 2 играча. 

Циљ игре је победити или 
заробити играча са којим играш. 

Сваки од играча формира три 
фигуре у реду постављене 
хоризонтално или вертикално 
(мицу) и то играчу дозвољава да 
узме једну од фигура 
противника.  

Играч побеђује када противник 
остане са мање од три фигуре 
или не може да помери своје 
фигуре. 



Направи 
збир  
15 
- игра за два 
играча 



Судоку -прва верзија 



Судоку  
 

– сликовна, друга 
верзија 



Лавиринт                         - игра за једог играча 

                                                     Треба пронаћи прави исцртани пут до циља. 



Точак знања 

Није одређен 
број играча за 
ову игрз. 
Играчи се 
надмећу ко ће 
више тачних 
одговора 
дати. 
Потребно је 
само да 
заврте точак и 
стрелица 
одређује 
питање  на 
које треба 
дати одговор. 



“Погоди ко сам” 
 

-Играч извлачи картицу и поставља је на чело. 
Одговорима на питања које му поставља саиграч треба 

да погоди кога представља. 



Игра асоцијације 

• Учесници отварају 
сакривена поља и 
погађају прво 
четири споредна а 
затим крајњи 
скривени појам. 
Ученици су 
направили три 
асоцијације. 





Вешање 
• Скривена поља која крију слова одређених појмова. Учесник или више 

њих погађа задату реч погађајући слова која се крију иза поља. 
Победник је онај који погоди појам. 



Жабице 

На спољашњој страни 
се налазе одабрани 
ликови. Један учесник 
прстима придржава 
жабицу од папира и 
маневрише њом. 
Други учесник , који 
отвара жабицу 
одабира  нацртане 
појмове  које жели из 
свих слојева жабице. 



Квиз знања 

• Форма игре у којој такмичар или група такмичара покшава да 
одговори тачно на постављена питања о области угрожених врста и 
надмеће се у знању. 

• Ученици су направили више верзија ове игре. 

Прва верзија квиза знања 



Дуга верзија квиза знања 



Квиз у 
џеповима  
трећа верзија квиза знања 



Карте 
угрожених 
врста  
Може учествовати више 
особа. 

Измешане карте  које на 
себи имају угрожене 
врсте су сликовне. Свака 
угрожена врста има 
четири своја дупликата. 
Циљ игре је да се 
размењују карте у круг и 
ко први сакупи све 
дупликате једне врсте, 
победник је. 



Шах  
 

-игра за два 
играча. Фигуре 

су угрожене 
врсте биљака и 

животиња 



ПАНДАМ КЛУЕДО 
-детективска стратешка игра угрожених врста 



Комбинована игра 
угрожених врста 
 
- спој тркачке стазе и квиза знања 







Довољно је да само пожелиш да се играш 
и научиш (уколико не знаш) или се 

присетиш (уколико знаш) кога из природе 
да причуваш. 

  


