
Kako igrati?

Što je potrebno za igru?

Kockica 

Olovka

Listić

PoljaBroj igrača

2 i više

Igrači jedan po jedan bacaju kocku. Prvi igrač koji je na redu baci kocku i pročita broj 

koji je dobio. Ovisno o dobivenom broju, igrač izvršava zadatak koji je naveden ispod 

dobivenog broja na listiću za igru. Na primjer, ako je igrač bacio kocku i dobio broj 2, 

njegov je zadatak iz polja Dovrši rečenicu. Igrači sami biraju redoslijed izvršavanja 

zadataka. Dakle, igrač koji je dobio broj 2 bira koju će od navedenih rečenica dovršiti.  

Kada izvrši zadatak, igrač stavlja kvačicu u kućicu pored zadatka. 

Cilj igre je izvršiti sve zadatke.

Ako igrač koji baca kocku dobije broj pod kojim je izvršio sve zadatke, njega se 

preskače te drugi igrač baca kocku. 

Obiteljska družilica

Baci kockicu i igraj

Igra za cijelu obitelj



Smjernice za roditelje

Dragi roditelji,

Za pozitivan razvoj djece važno je kvalitetno provođenje slobodnog vremena u 


obitelji kao i međusobna komunikacija članova obitelji.  Igranje igara zabavan je način 


provođenja vremena. Zato smo za Vas pripremili igru Obiteljska družilica. 


Kroz igru se na zabavan način potiče razgovor o različitim temama. Na taj način Vam 

igra omogućava bolje upoznavanje Vašeg djeteta, njegovih razmišljanja, želja i 

interesa. 



Kako bi igranje igre bilo što zabavnije, pročitajte smjernice za igru za roditelje. 


slušajte djetetove odgovore sa znatiželjom i bez prosuđivanja

ako Vas neki djetetov odgovor zabrine, razgovarajte otvoreno s njime o tome


budite iskreni u svojim odgovorima, ali ih prilagodite dobi djeteta



Nabroji

3 stvari koje bi htio/la reći o sebi

3 najdraža jela

3 stvari koje voliš raditi u 
slobodno vrijeme

3 najdraža mirisa

Dovrši rečenicu

Kada bih ulovio/la zlatnu ribicu  
zaželio/la bih ...

Osjećam se sretno kad...

Najviše volim...

Najviše ne volim...

Odgovori

Koja ti je najdraža pjesma?

Kada bi bio/bila životinja, bio/la 

bih?

Koja ti je najdraža boja?

Kada bi bio/la super junak, koja

bi bila tvoja super moć?

Što najviše voliš raditi sa svojom 
obitelji?

Gdje bi volio/la otići na izlet sa 
svojom obitelji?

Moja obitelj  

Koje dobre osobine imaju 
članovi tvoje obitelji?

Što je najbolje u tvojoj obitelji?

Pokušaj nasmijati druge igrače!

Izazov

Pleši!

Reci svakom igraču nešto lijepo!

Reci svoje tri dobre osobine!

ili

ili

ili

ili

Odaberi  

Jutro

Ljeto 

Pizza   

Pas 

Večer

Zima

Mačka

Ćevapi

Obiteljska družilica


