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ДЕЧЈЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ  ИГРЕ 

„Дечија игра је неизоставна активност у детињству. Дете кроз игру развија своје интелектуалне, 

емоционалне и моралне способности; учи, развија покрете, говор, машту; стиче пријатеље и 

развија свој друштвени живот. За дете игра представља најзанимљивији део дана, било да је то 

код куће уз надгледање родитеља или са вршњацима у вртићу, она испуњава његову 

свакодневицу чинећи га безбрижним и срећним. Предшколски период 

омогућава социјализацију детета и развијање сарадничких односа у оквиру једне веће групе, која 

је изван породице и породичног окружења. Кроз игру се развија и дететова личност, а брига о 

развоју дечје личности јесте главни циљ савременог друштва као и васпитања и образовања.“
1
 

Желимо да наши ученици кроз традиционалне народне игре развију, не само интелектуалне, 

емоционалне и моралне способности, већ да науче много о обичајима и култури народа из кога 

потичу. Ова манифестација пружа прилику и родитељима да се укључе у школске активности 

организовањем закуске – традиционалних јела, учествовањем у организацији игара или  

донацијом освежавајућих пића. 

Дечје традиционалне игре које организује наша школа састоје се од 7 појединачних 

такмичарских  игара и 1 екипне.  

То су следеће игре: 

    1. Скок увис из места 

2. Скок удаљ из места 

3. Трка на штулама 

4. Бацање камена с рамена 

5. Превлачење штапа 

6. Трчање по брвну 

7. Трка у џаковима 

8. Надвлачење конопа (екипна) 

ОПИС ИГАРА – ПРОПОЗИЦИЈЕ 

Право такмичења имају сви ученици од 1. до 4. разреда основне школе у оквиру своје узрасне  

категорије, психички и физички способни.  

Екипе се формирају слободно и могу да буду мешовите (дечаци/девојчице). Свака екипа може да 

броји 8 чланова. 

У свакој наведеној дисциплини учествује по један такмичар, односно једна такмичарка изузев  

дисциплине Надвлачење конопа у којој учествује екипа (8 чланова). 
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У дисциплинама у којима се такмичари појединачно такмиче: скок увис из места, скок удаљ из 

места, бацање камена с рамена, трка у џаку, трчање по брвну, трка на штулама – извлачи се 

редослед такмичења, а у дисциплинама у којима се надмећу парови или група, тј. претезање 

штапа и надвлачење конопа, редослед такмичења се врши диригованим КУП системом. 

      

ВАЖНО  

Сви такмичари треба да буду физички и психички способни и припремљени за такмичење. 

Организатори нису одговорни за евентуалне повреде или здравствене проблеме који би се могли 

догодити током такмичења. 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК 

За неспортско понашање према играчу своје или супарничке екипе, службеној особи или 

гледаоцима за време утакмице, после ње, на терену или изван терена учесник ће бити кажњен:  

-укором (улазак навијача или играча који се не такмичи у датој дисциплини у терен док траје 

такмичење) 

-одузимањем 10 поена (неспортско навијање - навијање против других екипа или појединаца; 

псовање; непристојни гестови; приговарање одлукама судија) 

-забраном играња ( пљување друге особе; изазивање радника и гледалаца речима, покретима, 

гестовима; омаловажавање одлука као и све оне радње које могу штетити ДТИ) 

У случају да било која екипа или појединац уложи жалбу на рад судија, дужни су је  поднети и 

Организатору  у писаној форми најкасније следећи дан до 12.00 часова, а претходно исту 

најавити уписивањем у записник након завршетка меча. 

Жалба на одлуку о казни не одлаже спровођење првостепене одлуке о забрани наступа. 

  

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧАРСКИХ ДИСЦИПЛИНА 

1. СКОК УВИС ИЗ МЕСТА 

При скоку увис без залета (из места) скакач стоји бочно према летвици, замахује обема  рукама и 

одразом обема ногама одбацује се увис, да би у ваздуху тзв. маказама прекорачио и прескочио 

лествицу (слика 1). Такмичару је дозвољено и да стоји лицем окренут према летвици коју треба 

да прескочи, али мора да поштује одраз обема ногама истовремено тзв. дупке (слика 1а). 

Такмичар има право на други покушај уколико није из првог пута прескочио одређену висину. 

Такмичење почиње од висине 50 центиметара, али сам такмичар може да предложи почетну 

висину која мора бити већа од почетне.  

                 

 



Слика 1                                                                                           

 

                           

                                                                                                                    Слика 1а 

            

2. СКОК УДАЉ ИЗ МЕСТА  

Приликом скока удаљ без залета (из места), такмичар стоји на линији означеној на земљи, са обе 

ноге које су незнатно размакнуте. Такмичар замахом рукама и савијањем колена покушава да се 

одрази што је даље могуће. Према правилима за ову дисцуиплину такмичар скаче два покушаја, а 

рачуна се дужи скок. Мери се скок од почетне линије до задње тачке тела на тлу (слика 2). 

                   

 

 

                            

 

        

                                           

                                                                          Слика 2 

 

 3.  ТРКА НА ШТУЛАМА  

Трка се изводи на штулама, реквизиту направљеном од два дрвена штапа висине примерене 

висини такмичара,  са стојиштем које се налази  на 30 центиметара од земље (слика 3).  

 



   

                                 Слика 3 

Такмичар има право на пробни покушај пре почетка трке. Победник је такмичар који без 

додиривања земље ногом дође први на циљ. Дужина стазе је 30 метара. Пад са штула 

дисквалификује такмичара. 

4. БАЦАЊЕ КАМЕНА С РАМЕНА  

У овој дисциплини такмичари бацају камен с рамена без залета, тј. из места. Ученици првог и 

другог разреда бацају камен тежине до 1,5 килограм, док ученици трећег и четвртог разреда 

бацају камен тежине 2-2,5 килограма (слике 4 и 5). 

   

   Слика 4- почетни став                                          Слика 5- избачај 

 

 

 

СТОЈИШТЕ  

       30 cm 



5.  ПРЕВЛАЧЕЊЕ ШТАПА 

Превлачење штапа је такмичење у коме двојица такмичара седну један наспрам другог, подупру 

се ногама, ухвате штап обема рукама (не укрштањем шака). Претежу се два пута мењајући став 

шака и страну. Свако на своју страну превлачи штап који се налази између њих. Такмичар који 

превуче противника два пута иде у следећи круг такмичења и тако до финалног победника. 

  

 

 

 

 

 

 

 

6.  ТРЧАЊЕ ПО БРВНУ  

На позив судије такмичар заузима почетни став тако што стане на стартну позицију испред стазе 

брвна. Такмичар два пута прелази стазу и бележи му се бољи резултат, односно боље време. 

Такмичари трче по брвну пречника око 20 центиметара и дужине око 15 метара. Циљ трке је у 

најкраћем року претрчати брвно, али при том не додирнути ногом земљу. Такмичар је 

дисквалификован уколико ногом додирне земљу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  ТРКА У ЏАКОВИМА 

На позив судије такмичари заузимају почетни став тако што стану на стартне позиције у врећама. 

Врећа се не веже већ је такмичари придржавају рукама. Дужина стазе је 30 метара. Победник је 

онај ко први стигне до циља. 



 

8. НАДВЛАЧЕЊЕ КОНОПА 

Екипу чини 8 такмичара. На теренима где се одвија такмичење обележи се мали круг, затим се 

повуку две паралелне линије удаљене по један метар од центра круга. Пре датог знака за старт, 

екипе прихватају конопац који мора бити затегнут тако да његова средина, односно висак или 

заставица пада директно у центар круга. Игра почиње на команду "конопац натегни", а почетак 

надвлачења даје се знаком пиштаљке. Игра се завршава када једна екипа, средину конопца, 

заставицу или висак, превуче преко обележене линије на своју страну. Уколико после једног 

минута, од датог знака пиштаљком, није добијен победник надвлачења, игра се прекида и након 

паузе се понавља надвлачење. После сваког надвлачења, екипе мењају страну. Игра се у два 

добијена надвлачења, а такмичари се могу такмичити само у обући без крампона. Није 

дозвољено обавијање конопца око тела. У случају трећег надвлачења, екипе поново бирају 

стране. 

  

У свакој наведеној дисциплини учествује по један такмичар, односно једна такмичарка. Један 

такмичар/такмичарка може да наступи највише у две дисциплине. Пласмани такмичара у свим  

дисциплинама (екипни пласмани) бодују се на следећи начин: 

• 1. место 10 бодова 

• 2. место 8 бодова 

• 3. место 6 бодова 

• 4. место 4 бода 



Пласман екипа се одређује на основу збира бодова у свим дисциплинама. У случају једнаког 

броја освојених бодова, пласман екипе одлучује већи број првих места, а ако пласман и тада није 

утврђен, пласман одлучује већи број освојених других, трећих итд. места. 

Капитен екипе доставља судији списак чланова екипе пријављених за сваку дисциплину.  

Право учећа у такмичењу има свка екипа која достви пријаву у датом року.  

ВАЖНО ЗА СВЕ УЧЕСНИКЕ  

У циљу развијања љубави према флори и фауни нашег краја, екипе у проширеном саставу
2
  ће 

имати истраживачки задатак који се односи на прикупљање што више занимљивих информација 

о  биљној или животињској врсти коју су извукли за име екипе. Задатак екипе је да на часовима 

пројектне наставе (или неком другом часу) направи плакат са сликом, именом и најважнијим 

детаљима из живота животиње или биљке коју су извукли. 

Плакат ће испред екипе носити капитен.   

Пријаве можете послати на мејл адресу школе  info@zarko.edu.rs или директно организатору на 

мејл адресу: pankovicapa@gmail.com . Сва питања можете упутити на мејл или телефон 

организатора. 

Надам се да ћете нам се придружити у овој манифестацији и учинити је још лепшом и 

занимљивијом. 

Срдачан поздрав, 

                                                                        Аутор и организатор  

                                                                   Дечјих традиционалних игара  

                                                                   учитељица Снежана Панковић 

Телефон: 063/824-99-10 

 

                                                           
2 Проширену екипу чине чланови целог одељења (такмичари и навијачи). 
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