
Старе дечје игре 
 У прошлости су одрасли, као и деца, своје слободно време проводили 
дружећи се на различите начине. На различитим окупљањима и у свечаним 
приликама играли су народна кола уз свирање фруле и звукове гајди. Деца 
су, често, играјући се имитирала одрасле, али су имала и мноштво својих 
игара. Најчешће су се играли у двориштима кућа или на ливадама. Неке од 
тих игара су жмурке, јурке, шуге, труле кобиле, надвлачење конопца, 
јелечкиње – барјакчиње и друге. Велики број тих игара се игра и данас, а деца 
стално смишљају нове игре. 
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