Punainen: Oma laatta
Etsi kuvat omista
laatoistasi.
Jokainen saa
pelata.
Hyvä peli pienemmille lapsille
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2. Käännä päällimmäinen punainen
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pelaajien keskelle kaikkien
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IKÄ

Muita pelitapoja

6+

Pidempi tai lyhyempi peli
Sekapeli: pidentäkää tai lyhentäkää
peliä sopimalla suurempi tai pienempi
korttimäärä, jolla pelin voittaa.
Kierroskilpa: pelatkaa lyhyempi peli
vähentämällä kierrosten määrää.

2+
PELAAJAA

Joukkuepeli
Muodostakaa joukkueet ja tehkää
yhteistyötä. Näin myös pienemmillä
on taatusti hauskaa.

Sekoita ja löydä
Jos sinulla on myös alkuperäinen
Pictureka- tai 2. painos -peli, sekoita laatat!
Tee seuraavanlainen
ruudukko
kymmenestä
Disney-laatasta ja
neljästä tavallisesta
laatasta.
Pane siniset kortit sivuun pois pelistä.
Yhdistä molempien pelien punaiset
ja vihreät kortit ja jaa ne pakkoihin
värin mukaan. Sekoita kumpikin
korttipakka.
Pelaa kierroskilpaa tai sekapeliä
punaisilla ja vihreillä korteilla
normaaliin tapaan. Heitä noppaa
uudestaan, jos heität sinisen.
Pane pelikortit ja laatat omiin
laatikkoihinsa pelin päättymisen jälkeen.

Pelin tarkoitus

Voita peli löytämällä kuvat laatoista.
Pelin voittaa pelaaja, joka voittaa eniten
kortteja tai kerää ensimmäisenä kuusi korttia.
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Pelitapoja on kaksi:
Kierroskilpa. Pelaa jokaista tehtäväväriä
muutama kierros.
Sekapeli. Päätä pelattavan tehtävän väri
heittämällä noppaa.
Kierroskilpa on erinomainen tapa
tutustua peliin, ennen kuin se muuttuu
hektiseksi sekapelin myötä.

Peliin valmistautuminen

Käännä jokin laatoista ympäri

Sekapelin pelaaminen

1. Sopikaa, miten monta kierrosta
pelaatte:
Pelaajia Kierroksia väriä kohti
2–3
3 kierrosta
4–5
2 kierrosta
6+
1 kierros

1. Heitä noppaa omalla vuorollasi.
Minkä värin heitit?

2. Pelatkaa ensin kaikki sinisten
korttien kierrokset, sitten vihreät
kierrokset ja viimeiseksi punaiset.

2. Pelaa nopalla heittämäsi värin
mukainen kortti (jos näet nuolen,
muista vaihtaa tai kääntää laatta
ennen pelaamista).

1 ja 6 on punainen
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2 ja 5 on vihreä

3 ja 4 on sininen

3. Tehtävän voittanut pelaaja saa pitää
kortin ja sinun vuorosi päättyy.
4. Vasemmalla puolellasi oleva pelaaja
aloittaa oman vuoronsa heittämällä
noppaa.
Pelin voittaa pelaaja, joka voittaa
e
ensimmäisenä kuusi korttia.
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2. Jaa kortit väreittäin pakkoihin ja
pane ne kuvapuoli alaspäin. Varmista,
että jokainen pakka on sekoitettu
perusteellisesti.
3. Sopikaa vihreiden ja
punaisten korttien
kohdalla, miltä tasolta
tehtävä valitaan: ylhäältä,
keskeltä vai alhaalta.
4. Päättäkää, kuka aloittaa. Pelivuoro
siirtyy vasemmanpuoleiselle pelaajalle.

Vaihda tai käännä
Jos kortin takapuolella on jompikumpi
näistä nuolista, noudata ohjeita ennen
kortin pelaamista.
Vaihda kahden valitsemasi
laatan paikkaa keskenään.
Käännä jokin laatoista ympäri.

Tehtävät
Te

Jokaisen
tehtävävärin
säännöt ovat
erilaiset. Lue
säännöt, jos pelaat
peliä ensimmäistä
kertaa. Jos tiedät
jo mitä pitää
tehdä, ei muuta
kuin pelaamaan!

Ko
Kortteja
on kolmenvärisiä ja jokaisella
värillä
vä
on eri tehtävä.

Ole muita
nopeampi.

5. Laskekaa voittamienne korttien
määrä, kun kaikki kolme väriä on
pelattu läpi.
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Jokainen saa
pelata.
1. Käännä kortti kuvapuoli ylöspäin
niin, että kaikki näkevät sen.
Kortissa on kuva, joka esiintyy
pelilaatoissa vain kerran.
2. Yrittäkää kaikki samaan aikaan
löytää kuva mahdollisimman nopeasti.
Huuda Pictureka! ja näytä kuvan
sijainti heti, kun löydät sen. Kuvan
ensimmäisenä löytänyt saa kortin.

Pelaaja, jolla on eniten kortteja,
voittaa pelin.
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Heitä noppaa ja
yritä löytää kuva
ennen kuin aika
loppuu.
Olet omillasi!
1. Ota vihreä kortti. Lue sanat
valitsemaltasi tasolta ja heitä sitten
noppaa. Nopan silmäluku kertoo,
miten monta kortissa mainittua
kuvaa sinun täytyy löytää.
2. Pane kortti kuvapuoli ylöspäin
eteesi ja pyydä toista pelaajaa
kääntämään tiimalasi ja kertomaan,
kun aika loppuu.
3. Paikoillasi, valmis, NYT! Ala etsiä!
Onnea! Jos löydät tarpeeksi monta
etsimääsi kuvaa ennen kuin aika
loppuu, saat pitää kortin.
Pahoittelut! Jos aika loppuu ennen
kuin löydät tarpeeksi monta kuvaa,
sinulla oli huonoa onnea. Pane
kortti pakan pohjalle.

Sininen: Löydä
ensimmäisenä
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Vuoro siirtyy vasemmalla puolellasi
olevalle pelaajalle.
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Huiputtajat, pitäkää
varanne!
Jos huudat Pictureka! ennen kuin
osoitat kuvan tai jos osoitat kuvaa,
joka ei todellakaan vastaa tehtävää,
olet kavala huiputtaja.
Muut pelaajat voivat
rangaista sinua –
saatat menettää
kortin... Tai ehkäpä
sinun pitää ulvoa
kuin koira tai esittää ““Olen
Olen
Ol
en
ansssi.
an
todella pahoillani” -tanssi.
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