
 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

ОШ „СТАРИНА НОВАК“ 

 

Тема: Три у низу-друштвена игра 

Потребни материјал: 

 за припрему табле: папир или картон, фломастер или оловка, лењир 

 за израду по 8 пиона у 2 боје: 1) 16 зрна пасуља од којих 8 треба обојити 

фломастером или 2) картон, 2 фломастера различите боје или папир у боји, 

за прављење жетона који могу да се користе као пиони. 

I 

 Данашња друштвена игра је из групе игара ,,Три у низу“ у којој учествују два играча. 

Сваки играч има по 8 пиона. Табла за игру је подељена на 20 поља. Играчи треба да 

наизменично, по слободном избору, распореде своје пиона на поља на табли. Међутим, 

током распоређивања пиона на таблу, није дозвољено сложити у низу три пиона исте боје!  

Током игре, играч који је на потезу, може да помери по једног жељеног пиона на неко 

суседно слободно место. Циљ је да послаже три пиона у низу! Када то постигне, склања са 

табле једног пиона свог супарника. Игру губи онај играч којем остану 2 пиона на табли. 

Победник je онај играч који је имао више мудрих потеза и сложених три пиона у низу, а 

самим тим и мањи број изгубљених пиона. 

Изглед табле и постављање пиона  

Играч са зеленим пионима је почео први.  

 

 

 

 

 



Почетак игре 

 Први је на потезу играч са љубичастим пионима.    

 

Слагање три пиона у низу и последица доброг потеза 

Играч са љубичастим пионима је поређао три пиона у 

низу и тиме омогућио себи предност и уклањање једног зеленог пиона из игре већ на 

самом почетку . 

II 

 Припремите таблу и пионе и са неким од укућана заиграјте ову игру! 

 Наравно, вашу таблу можете и да украсите цртежима, бојама, тако да буде јединствена. 

Једном направљену таблу, као и пионе, можете много пута да користите. Ако вам се игра 

буде допала, неком приликом ћемо је играти у школи. 

 На и-мејл адресу boravak@starina.rs пошаљите нам фотографију табле коју сте направили. 

Потребно је да у наслову мејла напишете име и презиме, разред и одељење и тему рада. 

Хвала! 

Активност је припремила Миљана Митровић, а за пристигле радове је задужена Маријана 

Марјановић. 




