
Sisältö 

300 korttia (kaksipuolisia, molemmilla puolilla 
30 sanaa) ja 1 arpakuutio.

Pelin tavoite

Tavoitteena on ensimmäisenä pelaajana 
kääntää oikein pelin alussa päätetty määrä 
sanoja jokaisesta viidestä aihealueesta.

Pelivalmistelut

Ennen pelin alkua päätetään seuraavat asiat:
• Kummasta kielestä sanoja käännetään. Lähde- 
  ja kohdekielen tulee olla kaikilla pelaajilla 
  sama.
• Montako sanaa jokaisesta aihealueesta pitää 
  kääntää oikein, jotta voittaa. (1–10)
• Käännetäänkö sanat ainoastaan suullisesti vai 
  annetaanko vastaukset myös paperilla.
• Millä vaikeustasolla kukin pelaaja pelaa: I = 
  helppo, II = keskitaso, III = vaikea. Kukin 
  pelaaja kääntää sanoja ainoastaan siltä 
  vaikeustasolta, jonka on valinnut ennen pelin 
  alkua.

Erottele kortit viiteen eri pakkaan korttien 
värin mukaan. Laita pakat pystyyn pelilaatikon 
lokeroihin niin, että kohdekielellä oleva 
korttipuoli ei ole näkyvissä (osoittaa laatikon 
keskelle). 

Pelaaminen

Nuorin pelaaja aloittaa pelin. Vuorossa oleva 
pelaaja heittää arpakuutiota, joka näyttää, 
mistä aihealueesta pelaaja yrittää kääntää 
sanan. Jos pelaaja heittää arpakuutiolla 6:n, hän 
saa valita minkä tahansa viidestä aihealueesta. 
Aihealueiden numerot (ja värit) näkyvät alla, ja 
ne voi tarkistaa myös korttien yläreunasta:

1 – Luonto ja harrastukset (vihreä)
2 – Tiede ja tekniikka (sininen)
3 – Ihminen (ruskea)
4 – Yleissanat (keltainen)
5 – Elinympäristö (punainen)

Joku toinen pelaaja ottaa oikean aihealueen 
pakasta etummaisen kortin ja lukee ääneen 
sanan oikealta vaikeustasolta – mikä sana 
pelaajalle luetaan, riippuu siitä, montako 
sanaa hän on jo kääntänyt oikein kyseisestä 
aihealueesta. Jos pelaaja ei ole vielä kääntänyt 
yhtään sanaa oikein kyseisestä aihealueesta, 
hänelle luetaan sana A). Jos taas pelaaja on 
jo kääntänyt oikein yhden sanan kyseisestä 
aihealueesta, hänelle luetaan sana B), jne. 

Jos pelaaja kääntää hänelle luetun sanan 
oikein, hän saa kortin itselleen ja laittaa sen 
eteensä pöydälle – näin voidaan seurata 
montako sanaa pelaaja on jo kääntänyt oikein. 
Jos pelaaja ei onnistu kääntämään sanaa 
oikein, kortti palautetaan takimmaiseksi oikean 
aihealueen pakkaan.

Jos pelaaja heittää arpakuutiolla aihealueen, 
josta hänellä jo on vaadittava määrä kortteja, 
hänen vuoronsa jää väliin ja vuoro siirtyy 
seuraavalle pelaajalle.

Voittaja

Pelin voittaa se pelaaja, joka ensimmäisenä 
kerää vaadittavan määrän kortteja jokaisesta 
aihealueesta.

Pelimuunnelma

Kun olette pelanneet kaikki pelin kortit kerran 
läpi, voitte pelata niin, että J) on ensimmäinen, 
I) toinen ja A) kymmenes sana.

Onnea peliin!
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