STANDARDOMGÅNG PIZZASPEL

S

SPELETS MÅL

SPELETS MÅL

Den som först har prickat sin
pizzabit (den med matchande färg)
med fyra fyllningar eller som lyckas
pricka mittskålen med en fyllning
vinner.

Vinn flest spelomgångar genom att
pricka din spaghettitallrik.

BÖRJA SPELA
1. Placera ut alla delar enligt bilden.
Varken mittskålen eller snurrhjulet
behövs.

BÖRJA SPELA

2. Sätt dig vid den spaghettitallrik
som står på en duk med samma
färg som din PLAY-DOH-lera.

1. Placera ut alla delar enligt bilden.
2. Sätt dig vid den pizzabit
vars handtag har samma
färg som din PLAY-DOH-lera.

ÅLDER

4

2–4
SPELARE

4 spelplanspizzabitar • 4 burkar PLAY-DOH®-lera • 2 dubbelsidiga formar
• 2 katapulter • mittskål • snurrhjul (med plastpil och fäste)

5. Turas om att skjuta i väg fyllningar tills alla har
skjutit tre gånger var.

Vad blev det?
Så många gånger får du försöka
skjuta i väg fyllningen till din pizzabit.
Om mer än hälften av en fyllning
hamnar på din pizzabit (handtaget
räknas inte) får du inte skjuta mer,
även om du har fler försök kvar.
Lägg tillbaka de fyllningar som
landade utanför din pizzabit.

FÖRBEREDELSER
Ta försiktigt bort alla delar till
spelet från plastramen. Du behöver
kanske använda en nagelfil eller ett
sandpapper för att ta bort överflödig
plast från speldelarna. Släng
plastramen när du har tagit loss alla
delar till spelet.

Ta bort en fyllning från en annan
spelares pizzabit.
5. Turen går vidare tills någon spelare har prickat mittskålen med en fyllning
eller sin pizzabit med fyra fyllningar.

SKAPA DIN
PIZZAFYLLNING!

• Öva några gånger på att skjuta i
väg fyllningen till din pizzabit med
katapulten.

4. När det är din tur skjuter du i väg en fyllning till din spaghettitallrik och låter
den ligga där den landar.

4. När det blir din tur ska du snurra
på snurrhjulet.

INNEHÅLL

• Ta din PLAY-DOH-färg och baka ut
fyra valfria fyllningar. Lämna över
formarna till en annan spelare. Oroa
dig inte! Du kommer att få göra fler
fyllningar under spelets gång.

3. Den yngsta spelaren börjar. Därefter går turen vidare åt vänster.

3. Den yngsta spelaren börjar.
Därefter går turen vidare åt
vänster.

SKA MONTERAS AV EN VUXEN

AVANCERAT SPAGHETTISPEL

6. Räkna ihop poängen för de fyllningar (dina
eller någon annan spelares) som har landat på
din spaghettitallrik under den här omgången.
Om en fyllning nuddar vid mer än ett poängfält
räknas det som det högre poänget.
7. Spelaren som fick högst poäng vinner omgången. Om det blir oavgjort vinner
alla spelare som fick samma poäng under omgången!
8. Lägg tillbaka alla delar och spela sedan två omgångar till (med tre försök per
spelare och omgång).

VEM VANN?
Den som har vunnit flest omgångar av tre vinner!
Rolig att leka med, men inte att äta.
Den formade lerans utseende kan variera beroende på barnens ålder
och skicklighet.
MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE.

VEM VANN?
Framsida

Baksida

Framsida

Baksida

GIFTFRI.

Den som först har prickat sin pizzabit med fyra fyllningar eller mittskålen med
en fyllning har vunnit!

2 spelare
Om ni bara är två spelare kan ni utmana varandra i en duell! I stället för att turas
om får ni då avfyra katapulten samtidigt.
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NORMAALI PIZZAPELI

FIN

VAATIVA SPAGETTIPELI

PELIN TAVOITE

PELIN TAVOITE

Lennätä hassuista täytteistäsi neljä
samanväriselle pizzasiivullesi tai yksi
täyte pelilaudan keskellä olevaan
kuppiin, niin voitat!

Voita eniten eriä lennättämällä täytteitä
omalle spagettilautasellesi.

PELAAMINEN
1. Tee pelivalmistelut kuvan ohjeiden
mukaan. Pyöräytintä ja kuppia
pelilaudan keskellä ei tarvita.

PELAAMINEN
1. Tee pelivalmistelut kuvan
ohjeiden mukaan.

2. Asetu sen spagettilautasen lähelle,
jonka pöytäliinan väri vastaa PLAYDOH-muovailuvahasi väriä.

2. Asetu sen pizzasiivun lähelle,
jonka kahvan väri vastaa
PLAY-DOH-muovailuvahasi väriä.

2–4
PELAAJAA

AIKUISEN KOOTTAVA

4. Lennätä omalla vuorollasi yksi täyte spagettilautasellesi ja jätä se
putoamiskohtaan.

4. Pyöräytä pyöräytintä
omalla vuorollasi.

5. Lennättäkää täytteitä vuorotellen, kunnes
jokaisella on ollut kolme pelivuoroa.

SISÄLTÖ
4 pizzasiivupelilautaa • 4 purkkia PLAY-DOH®-muovailuvahaa • 2 kaksipuolista
täytemuottia • 2 täyteheitintä • kuppi pelilaudan keskelle • pyöräytin (jossa on
muovinen nuoli ja nuolen jalusta)

Mitä pyöräytit?
Saat pyöräyttämäsi luvun verran
yrityskertoja lennättää yksi täyte
oman pizzasiivusi päälle. Jos suurin
osa täytteestä putoaa siivusi päälle
(kahvaa ei lasketa), lopeta täytteiden
lennättäminen, vaikka sinulla
olisikin vielä kertoja jäljellä. Ota ne
täytteet takaisin itsellesi, jotka eivät
pudonneet pizzasiivusi päälle.

KOKOAMINEN
Irrota pelin osat varovasti
muovikehikosta. Hio tarvittaessa
tukikehikoista pelin osiin jääneet tyngät
pois kynsiviilalla tai hiekkapaperilla.
Vie tukikehikot roskiin, kun olet
irrottanut pelin kaikki osat niistä.

Poista yksi täyte toisen pelaajan
pizzasiivulta.

MUOVAA
PIZZATÄYTTEET!
• Valitse haluamasi värinen PLAY-DOHmuovailuvaha ja muovaa siitä neljä
pizzatäytettä oman valintasi mukaan.
Anna täytemuotit sen jälkeen
seuraavalle pelaajalle. Älä murehdi!
Voit tehdä lisää pizzatäytteitä pelin
edetessä.
• Harjoittele muutaman kerran
tähtäämistä ja täytteiden
lennättämistä täyteheittimellä oman
pizzasiivusi päälle.
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5. Pelatkaa vuorotellen, kunnes yksi pelaajista saa lennätettyä täytteen
pelilaudan keskellä olevaan kuppiin tai neljä täytettä oman pizzasiivunsa
päälle.

Etupuoli

Takapuoli

Etupuoli

Takapuoli

6. Laske pisteet KAIKISTA täytteistä (omat ja
muiden pelaajien täytteet mukaan lukien),
jotka ovat päätyneet spagettilautasellesi erän
aikana. Jos täyte koskettaa useampaa kuin yhtä
pistealuetta, pisteet lasketaan sen alueen mukaan, josta saa
korkeammat pisteet.
7. Erän voittaa eniten pisteitä saanut pelaaja. Tasapelissä erän voittavat kaikki
saman pistemäärän saaneet pelaajat!
8. Tehkää pelivalmistelut uudestaan ja pelatkaa kaksi uutta erää (pelaajilla on
jokaisessa erässä kolme pelivuoroa).

VOITTAMINEN
Kolmen erän jälkeen eniten eriä voittanut pelaaja voittaa pelin.
Vain leikkeihin. Ei sovi syötäväksi.
Lapsen ikä ja taidot vaikuttavat muovailun tulokseen.
HUOMAUTUS VANHEMMILLE: SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ.
MYRKYTÖN.

VOITTAMINEN
Voitat, jos lennätät neljä täytettä oman pizzasiivusi päälle tai yhden täytteen
pelilaudan keskellä olevaan kuppiin.

2 pelaajan peli
Jos pelissä on vain kaksi pelaajaa, pelivuoroja ei ole! Sen sijaan pelaajat
lennättävät täytteitä samaan aikaan.
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3. Nuorin pelaaja aloittaa.
Pelivuoro siirtyy vasemmalle.

0411

IKÄ

3. Nuorin pelaaja aloittaa. Pelivuoro siirtyy vasemmalle.
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