
lapset

vuotta pelaajaa min.

7+ 2–6 30+

Kortit
Kysymykset on jaettu kuuteen eri kategoriaan:

 
Musiikki ja julkkikset

 
Kulttuuri (TV, elokuvat, kirjallisuus, taide)

 
Luonto ja eläimet

 
Maantiede

 
Urheilu ja pelit

 
Sekalaista

Oikeat vastaukset löytyvät korttien 
takapuolelta.

Pelivalmistelut
Ennen ensimmäistä peliä, kiinnittäkää 
muovinen nuoli spinnerin pohjaan ja irrottakaa 
vastausmerkit varovasti kehyksistään.
Ennen jokaista peliä, jakakaa kortit neljään 
pinoon värien mukaan ja asettakaa ne pöydälle 
pelilaudan viereen. Jokainen pelaaja valitsee 
pelinappulan ja yhteensopivat vastausmerkit. 
Asettakaa nappulat lähtöruutuun. Valitkaa 
yksi tai kaksi pelaajaa lukemaan kysymyksiä. 
Antakaa spinneri nuorimmalle pelaajalle, joka 
aloittaa pelin. 

Sisältö: 200 kysymyskorttia, 100 kuvakorttia, pelilauta, 6 pelinappulaa, spinneri (pohja + nuoli), 18 vastausmerkkiä.

Pelin tavoite
Yritä päästä ensimmäisenä maaliin vastaamalla oikein mahdollisimman moneen kysymykseen! 
Ensimmäisenä maaliin päässyt pelaaja voittaa! 

SÄÄNNÖT



Lisää viihdyttäviä pelejä osoitteessa 01740 B

Pelin kulku

1. Pelaajat pyörittävät spinneriä vuorotellen. 
Jos nuoli pysähtyy:

• Kysymyskategorian kohdalle: 
Nosta kategorian mukainen 
kortti ja lue kysymys sekä 
vastausvaihtoehdot ääneen. 
Kun kaikki pelaajat (lukija 
mukaan lukien) ovat valinneet 
vastausmerkin ja asettaneet 
sen kirjainpuoli alaspäin 
pöydälle, oikea vastaus 
paljastetaan. Kaikki oikein 
vastanneet pelaajat liikuttavat 
nappuloitaan yhden askeleen 
eteenpäin pelilaudalla. Sen 
jälkeen spinneri annetaan 
seuraavalle pelaajalle. 
 
 

• Erikoissymbolin kohdalle : 
Viimeisenä oleva pelaaja 
tai pelaajat saavat siirtää 
nappuloitaan 2 askelta 
eteenpäin! Sen jälkeen 
spinneri annetaan seuraavalle 
pelaajalle.

2.  Jos pelinappula päätyy 
kuvakorttiruutuun, 
johon muiden pelaajien 
nappulat eivät ole ehtineet, 
seuraavaa kysymystä ei 
valita spinneriä pyörittämällä. Sen sijaan 
nostetaan kuvakortti, kysymys luetaan 
normaalisti ja kuva näytetään kaikille 
pelaajille. Vastaaminen ja nappuloiden 
liikuttaminen tapahtuu normaalisti. Jokaista 
kuvakorttiruutua kohden kysytään vain yksi 
kuvakysymys koko pelin aikana!

Pelin päättyminen
Peli päättyy, kun yksi pelaajista saa siirrettyä 
pelinappulansa maaliin ja voittaa! Jos useampi 
pelaaja saa siirrettyä nappulansa maaliin 
samaan aikaan, voitto on yhteinen.

What kind of an animal is Wallace's  
animal friend, Gromit?

a) Cat

b) Dog

c) Hamster

Which creature appears on 

the flag of Wales?

a) Wolf  b) Dragon  c) Hare  d) Unicorn

Hva heter Jostein Gaarders mest 

populære verden?

a) Lucies verden

b) Sofies verden

c) Saras verden

Hvilket år ble Marcus og Martinus født?

a) 2000

b) 2002

c) 2004
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Mikä ohjelma lapsia ilahduttaa aina 

jouluaattoisin?

a) Joulupukin Kuuma linja

b) Presidentin puhe

c) Pääministerin joululauluesitys

Kuka näyttävä suomalainen tubettaja tunnetaan 

myös laulajana ja euroviisukommentoijana?

a) Tuure Kilpeläinen

b) Tuure Boelius

c) Lauri Tähkä


