
SULJE IKKUNA

 

 
Pelin sisältö

4 muovista kirjainlevyä, 100 muovista peitenappia, ajastin,
50 korttia ja arpakuutio.

Peli-idea

Pelissä kilpaillaan siitä, kuka ensimmäisenä saa täytettyä kirjainlevynsä luettelemalla korteissa olevien
aihealueiden sanoja. A-Ö Junioria voidaan pelata myös joukkueissa.

Pelivalmistelut

Jokainen pelaaja ottaa kirjainlevyn ja kasan peitenappeja eteensä. Aihekortit asetetaan nurinpäin yhdeksi
pinoksi pöydän keskelle. Nuorin pelaaja aloittaa.

Pelin kulku

Vuorossa oleva pelaaja tai joukkue heittää arpakuutiota. Heitetty luku näyttää sen kohdan kortista, jota
kysytään. Arpakuutio voi myös näyttää peitenapin tai käden kuvaa. Vuorossa olevan pelaajan vasemmalla
puolella istuva pelaaja tai joukkue käynnistää ajastimen vääntämällä sen 30 sekunnin kohdalle.
Vuorossa oleva pelaaja tai joukkue ottaa kortin pakasta, katsoo arpakuution määräämän aihealueen ja
alkaa luetella sanoja kyseisestä aihealueesta. Luettele mahdollisimman monta eri sanaa aihealueesta
ennen ajan loppumista. Aseta peitenappi jokaisen hyväksytyn sanan (kanssapelaajat toimivat tuomareina)
alkukirjaimen päälle. Kun aika päättyy, pelivuoro siirtyy myötäpäivään seuraavalle pelaajalle.

Esimerkki:

Aihe: ”JÄLKIRUOKIA”. Voit luetella esimerkiksi seuraavia
jälkiruokia: Letut, Hedelmäsalaatti, Jäätelö, Rahka, Kiisseli,
Piirakka …ja peittää kirjaimet L, H, J, R, K ja P.

Jos arpakuutio näyttää peitenapin kuvaa
Saat peittää napilla yhden kirjaimen omasta kirjainlevystäsi valintasi
mukaan. Samalla pelivuorosi päättyy ja siirtyy myötäpäivään seuraavalle
pelaajalle.
Jos arpakuutio näyttää käden kuvaa
Sinulla on 30 sekuntia aikaa poistaa peitenappeja toisen pelaajan tai
joukkueen kirjainlevyltä luettelemalla nostamastasi kortista arpakuution
näyttämän aihealueen sanoja. Valitse pelaaja, jonka kirjainlevyltä aiot
poistaa peitenappeja ja käynnistä ajastin.
Pelin voittaja
Pelaaja tai joukkue, joka ensimmäisenä on peittänyt kaikki kirjainlevynsä
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kirjaimet, on voittaja.

SÄÄNNÖT LYHYESTI

1. Nuorin pelaaja aloittaa.
2. Vasemmalla oleva vastapelaaja käyttää ajastinta.
3. Heitä arpakuutiota, numero osoittaa kortista aihealueen.
4. Jos arpakuutio osoittaa käden kuvaa, saat 30 sekunnin aikana poistaa
mahdollisimman monta peitenappia valitsemasi pelaajan/ joukkueen
kirjainlevyltä saadun aiheen mukaan.
Jos arpakuutio osoittaa peitenapin kuvaa, saat laittaa yhden napin
valitsemallesi kirjaimelle kirjainlevylle.
6. Käännä kortti ja käynnistä ajastin. Luettele sanoja aiheen mukaan, ja peitä
sanojen alkukirjaimet kirjainlevystä napeilla.
7. Pelivuoro päättyy, kun ajastimesta loppuu aika.
8. Pelivuoro siirtyy myötäpäivään.
9. Voittaja on se, joka ensimmäisenä on peittänyt kaikki kirjainlevyllään olevat
kirjaimet.

 

ONNEA PELIIN!

SULJE IKKUNA
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