
KRIŽCI IN KROŽCI
IGRALNICA

Zdaj se lahko križce in krožce igraš tudi zunaj.

Saj poznaš tisto preprosto igrico Križci in krožci, ki se jo igramo s pisalom 
in listom papirja – kdo bo prej spravil tri v vrsto? Jaz pa sem si domislil, da 
bi se to igrali zunaj na prostem in pri tem še malo tekali naokrog. Igrico 
se lahko igraš kadarkoli, je pa idealna za poznozimske ali zgodnjespom-
ladanske dni, saj imamo še vsi na sebi kape, rokavice in šale, ki jih upora-
bimo kot pripomočke.   

NAVODILA ZA IZDELAVO IGRE KRIŽCI IN KROŽCI

Potrebuješ: 
• krede ali palico (odvisno od tega, ali se boste igrali na asfaltu ali pesku), 
• 6 kap ali rokavic (po 3 stvari v dveh prevladujočih barvah, da se ločijo 

med seboj), 
• igrišče ali manjše parkirišče, neprometno makadamsko pot.



S prijatelji naberite vsaj 6 kap, rokavic ali šalov, ki morajo biti v dveh 
barvah (recimo ena modra kapa in par modrih rokavic ter rdeč šal in dve 
rdeči kapi – lahko pa jih razdelite po namembnosti; 3 kape in 3 rokavice. 
Pomembno je, da boste razlikovali pripomočke med skupinama.    

Na igrišče nariši mrežo 3 krat 3 kvadrate. Lahko jo narišeš s kredo ali s 
palico v pesek. Če si blizu gozda, pa si kvadrate lahko celo narediš iz palic. 



Razdelite se v dve skupini in se postavite nekaj metrov (predlagamo vsaj 8 
metrov) od mreže kvadratov. 

Na znak prva dva v skupini stečeta proti mreži in v ločena kvadrata 
položita svoj pripomoček.





Nato stečeta nazaj in se dotakneta naslednjega v skupini. 

Cilj vsake skupine je, da čimprej postavi TRI v vrsto.



Ko skupina odloži vse tri pripomočke, pa ti niso v vrsti, lahko prestavi en 
pripomoček v drug prazen kvadrat.

Tista skupina, ki je hitrejša, ima več možnosti, da izbira kvadrate, in si tudi 
tako pridobi prednost. Ali ni zabavno? Mi smo se igrali ure in ure, dokler 
ni pomladno sonce zašlo in nas ni mraz pregnal domov.



ZDRAVKOVA FINTA 

V naravi lahko namesto oblačil uporabite tudi različno dolge palice, 
le pazite, da boste previdni pri odlaganju. Če se boste igro igrali v 
telovadnici, lahko mrežo naredite iz obročev za hulahop. 
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