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Pelaaminen

Kuvakortit

1
2

Se on
Ariel!

3

Ariel
on poissa!

Pyydä heitä katsomaan muualle (”Ei saa kurkkia!”) sillä
aikaa, kun käännät ympäri kolme korttia.
Kun he katsovat kuvaa, kysy, mitkä kortit ovat muuttuneet
ja mikä kuvassa on muuttunut.
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Kuvakortit ovat kaksipuolisia. Kummankin
puolen tausta on sama, mutta kuvassa on
jokin ero.
Kun käännät kortin, pelaajat etsivät eron
ja huutavat sen ääneen.

Anna pelaajille minuutti aikaa katsoa maisemaa.

Ensimmäisenä oikein vastannut saa pelimerkin.
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Kun kaikki kolme korttia on huomattu ja olet jakanut
kolme pelimerkkiä, käännä uudet kolme korttia ja
jatka peliä edellä kuvatulla tavalla.

Voittaja!
Nuoremmat pelaajat

Ensimmäisenä neljä
pelimerkkiä saanut pelaaja
voittaa pelin.

Pelistä voi tehdä hieman helpomman
kääntämällä kolmen kortin sijaan vain
kaksi. Pelimerkin saadakseen pelaajien
tarvitsee sanoa vain, mitkä kortit
ovat muuttuneet.

PELI

Mikä on muuttunut?

Lapset voivat kehittää suullista ilmaisuaan
pelatessaan Hide & Seek -peliä. Kun he
huomaavat kortin, pyydä
heitä kuvailemaan sitä.
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Taivas
Ruoho
Joki

Valmistelut
1. Kokoa kuudesta kehysosasta kehys. Jokaisen osan kääntöpuolella
on piirros, joka näyttää, mihin osa kuuluu.

2. Kokoa 12 kuvakortista (4 taivaskortista, 4 ruohokortista ja 4 jokikortista)
maisema kehysten sisäpuolelle. Voit panna kortit haluamaasi järjestykseen,
mutta kuitenkin niin, että taivas on kuvan yläreunassa, ruoho keskellä ja
joki alareunassa.

3. Pane 20 pelimerkkiä eteesi pinoon.

Vinkkejä aikuisille

• Varaudu vauhdikkaaseen peliin –

pelaajat eivät odota vuoroaan vaan huutavat
vastauksen heti, kun luulevat tietävänsä sen.

Sisältö

6 pahvikehysosaa
12 kaksipuolista kuvakorttia
20 pelimerkkiä

• Rohkaise ujoja pelaajia arvaamaan.
• Muista, että sinä toimit tuomarina, joten
päätät, kuka saa pelimerkin.
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