PELIOHJEET

Alkutarina
Perheenne on saanut ilmoituksen, että kaukainen ja
tuntematon sukulaisenne on jättänyt teille perinnöksi
oman kartanonsa. Sukulaisenne jättämissä ohjeissa hän
on kertonut, että talo on mitä mukavin, mutta ehkä
hieman kummallinen. Talo on nimittäin taiottu. Joka
kerta kun uusi perhe muuttaa taloon se ottaa uuden
muodon perheen toiveiden mukaisesti. Talon lisäksi
saamissanne ohjeissa kerrottiin, että talon ullakolle
on piilotettu aarrearkku, jonka sisältö kuuluu perheellenne jos vain saatte muokattua talon valmiiksi.

Dip on veljeksistä vanhempi. Hänet tunnistaa
pitkästä parrasta ja sinisistä vaatteista. Dip sai
eräällä matkallaan silmälapun lahjaksi merirosvokapteenilta ja on pitänyt sitä siitä lähtien.

Dip
Pip on veljeksistä nuorempi. Hänet tunnistaa
punaisesta nutusta ja vihreästä kauluksesta.
Pip rakastaa kaikenlaisia linnoja ja torneja,
mikä näkyy monien huoneiden sisustuksessa.

Pip

Nyt teidän perheenne tulee selvittää miltä teidän talonne
näyttää matkustamalla talonne läpi ullakolle. Matkallanne
tapaatte sukulaisenne vanhat ystävät, jotka ovat pitäneet
taloa kunnossa:
Pip ja Dip
Eräällä tutkimusmatkallaan kaukaisiin maihin sukulaisenne
tapasi Pipin ja Dipin. Nämä tonttuveljekset olivat myös
seikkailijoita ja ystävystyivät pian sukulaisenne kanssa. Siitä
lähtien veljekset ovat asuneet tässä talossa. Pip ja Dip ovat
älykkäitä ja osaavia tiedemiehiä, mutta samalla kovin
innokkaita leikkimään. Tulette tapaamaan heidät monta
kertaa matkallanne talon halki.

Felix

Felix on talon vanha, kujeileva kissa. Se näyttää
olevan aina unten mailla, mutta ehtii silti jotenkin kaikkialle. Sen lempiharrastus on kokeilla,
miten erilaiset asiat tippuvat.

Heimo on talossa asuva hiiri. Se on varsin siisti
ja kohtelias. Felixin piti jahdata se aikoinaan pois
talosta, mutta ei jaksanut. Niistä tuli hyvät ystävät,
vaikka ne kiusoittelevatkin välillä toisiaan.

Heimo

Säännöt
Pelin aloitus:
•
•

•
•
•
•

Huonekortit, Oma suunta-kortit ja Yhteissuunta-kortit erotetaan omiksi pakoikseen
Kopioikaa yksi Perheen Vaakuna keskiaukeamalta
tai tulostakaa se PeliNikkareiden kotisivuilta
(pelinikkarit.fi). Ohjevihkossa kuvallinen vaakuna, jonka voi värittää. Netistä löytyy myös tyhjiä
vaakunapohjia, joihin voi piirtää perheen tunnuksen.
Huonekorttipakasta otetaan erilleen sinisellä reunuksella merkityty kortit ETEINEN ja ULLAKKO
Kaikki pakat sekoitetaan
Eteiskortti asetetaan pelaajien eteen tai keskelle,
Ullakkohuone laitetaan sivuun huonekorttipakan
läheisyyteen.
Huonekorttipakasta nostetaan kolme päällimmäistä korttia. Nämä asetetaan kuvapuoli ylöspäin
pelaajien viereen.

Pelin alussa talo koostuu pelkästä eteiskortista.
Talo kuitenkin kasvaa pelin edetessä, joten sille
kannattaa varata tarpeeksi tilaa.

Avonaiset huonekortit ja huonepakan voi
asettaa talon alle tai sivulle

Pelin kulku:
•
•

•
•

Päättäkää minkä kolmesta avatusta huonekortista
haluatte lisätä taloonne seuraavaksi.
Lisättyänne huoneen taloon, etsikää
huonekortista numero. Se kertoo montako
tehtävää Oma suunta -kortista tehdään tässä
huoneessa. Korttien numerot löytyvät myös
ohjeiden “Lisätehtäviä” -osiosta.
Nostakaa yksi kortti Oma suunta korttipakasta.
Jokainen tekee kortissa olevan tehtävän tai vastaa
kysymykseen oman ikäryhmän kohdalta.
Useampi pelaaja voi tehdä saman tehtävän tai
vastata samaan kysymykseen. Jos pelaajien määrä
on pienempi kuin huoneen numero, voidaan
vastauksia/ tehtäviä täydentään sopivalla määrällä
ohjevihkosta löytyviä lisätehtäviä.

Oma suunta -korttien tehtävät on jaettu neljään
ikäkauteen (Taapero 3-6v. , Juniori 7-12v. , Nuori
13-17v. ja Aikuinen)

Kaikista huonekorteista löytyy numero välillä
1-4

•

•
•

•

Kun Oma suunta kortti on tehty laittakaa se poistopakkaan Oma Suunta pakan viereen. Tämän
jälkeen nostakaa Yhteissuunta -pakasta kortti ja
tehkää yhteistehtävä. Tehtävän jälkeen laittakaa
kortti talteen eri pinoon.

Nyt voitte liittää ensimmäisen huoneen taloon
haluamaanne suuntaan eteisestä.
Kun huonekortti on liitetty taloon sen tilalle
paljastetaan uusi huone huonekorttipakasta.
Saatte valita kolmesta esillä olevasta taas sen,
jonka haluatte liittää seuraavana taloon.
Tämän jälkeen peli jatkuu edellä kuvatulla tavalla
huone kerrallaan.

huone liitetään taloon asettamalla se toisen huoneen vapaalle
seinälle (ylös, alas tai sivuille)

Pelin lopetus:
Kun olette saaneet talonne muuten valmiiksi,
Ullakkohuone rakennetaan samalla tavoin, kuin
aiemmatkin huoneet, eli nostamalla
Oma suunta-kortin ja tekemällä tehtävät ja vastaamalla kysymyksiin. Sen jälkeen voitte lisätä
ullakon taloonne.
Koska olette päässeet perille, saatte avata arkun,
josta löytyy perheenne vaakuna.
Ottakaa nyt esille alussa tulostamanne tai
kopioimanne vaakunapohja. Viimeisenä
yhteistehtävänä perhe poimii pelatuista Yhteissuuntakorteista löytyvät voimasanat, jotka
sopivat omaan perheeseen.
Vaakunaan tulee teksti: “Meidän perhe on…”
Tai “Meidän perheen voimasanat:”
Ja perään kirjoitetaan valitut sanat.

Lisätehtävät
Eteinen

Montako ovea eteisessä on?
Mitä Felix heittää?
Etsi kaksi sinistä kukkaa.
Etsi eteisen taulut. Montako löysit?
Etsi punainen talo.
Missä ovat Dip ja Pip?

Kasvihuone

Montako kukkaruukkua kasvihuoneessa näkyy?
Mitä Felix heittää?
Minkälaiset ruukut ovat pöydän alla?
Mitä syötävää kasvaa Pipin yläpuolella?
Moneenko lattiaruutuun käärme osuu?
Pistä sormi käärmeen häntään ja kuljeta sormea
käärmeen suuhun asti.

Keittiö

Montako banaania on korissa?
Mistä löytyy mustekala?
Mitä jääkaapissa on Felixin alapuolella?
Montako kattilaa on hellalla?
Kuka seisoo jakkaran päällä?
Mitä Felix heittää?

Tästä osiosta löytyy lisätehtäviä
kaikkiin pelin huonekortteihin.

Kirjasto

Mitä Felix heittää?
Etsi mihin kala on piiloutunut.
Montako kirjaa on Heimon pepun alla?
Minne taulussa oleva polku johtaa?
Montako mattoa on lattialla?
Etsi kaikki hiiret kirjastosta.

Kylpyhuone

Missä Dip seisoo?
Mitä on tuolin päällä?
Montako pesuainepulloa löytyy hyllystä?
Mitä Felix heittää?
Montako vesiläikkää on lattialla?
Mitä kuvioita on suihkuverhossa?

Laboratorio

Mitä Pip tekee?
Mitä Felix heittää?
Etsi putki, josta valuu sinistä ainetta.
Löydätkö laboratoriosta tulenliekin?
Minkä päällä Dip istuu?
Minkä väristä ainetta on Dipin kädessä olevassa
pullossa?

Leikkihuone

Mitä Felix heittää?
Montako tornia on lattialla olevassa linnassa?
Minkäväriset pallot on leikkihuoneessa?
Mitä kulkuvälineitä löytyy kuvasta?
Kenellä on sydänpaita päällä?
Mitä Pip tekee?
Montako vihreää ritaria leikkihuoneesta löytyy?

Makuuhuone

Etsi kaksi linnan tornia.
Tonttu kadotti sukkansa. Löydätkö sinä ne?
Etsi kaksi hiirtä.
Mitä hassua sängyssä on?
Mitä Dip ja Pip touhuavat?
Minkä värisiä tyynyjä huoneessa on?

Puumaja

Montako puunlehteä on lattialla?
Mitä Felix heittää?
Etsi kuvasta Heimo.
Mitä tekevät Dip ja Pip?
Mitä näkyy puumajan ikkunoista?
Mikä laite on Heimon vieressä lattialla?

Peilisali

Montako peiliä salissa on?
Etsi Heimo.
Mitä kuvioita on peilisalin seinissä?
Missä peilissä näkyy Pip?
Minkävärisiä palloja on peilin reunassa?
Montako vihreää laattaa lattiassa on?

Sauna

Paljonko saunassa on lämmintä?
Mitä Felix heittää?
Mitä hassua kiukaassa on?
Mitä on kiukaan vieressä oikealla puolella?
Mitä kiukaasta nousee kohti kattoa?
Kummalla tontuista on tonttulakki päässään?

Siivouskomero

Montako siivoussankkoa löydät?
Etsi siivoushanskat.
Montako purkkia on Felixin alla?
Montako purkkia on Felixin päällä?
Mistä löydät hämähäkin?
Minkä päällä Dip istuu?
Montako punaista pyyhettä on siivouskomerossa?

Taidehuone

Mitä Felix heittää?
Montako taulua löydät seinältä?
Montako sydäntä roikkuu nauhassa?
Etsi sakset kuvasta.
Montako laatikkoa on lipastossa?
Etsi kaksi raidallista palloa.

Taikahuone

Mitä Felix tekee?
Montako sinistä taikakuplaa löydät?
Missä lepakko nukkuu?
Mistä löydät Heimon?
Montako punaista taikakirjaa on taikahuoneessa?
Etsi kolme auringonkukkaa.

Takkahuone

Kuka herkuttelee paistamalla makkaraa?
Etsi kaksi tötterön muotoista tornia.
Mitä Felix tekee?
Etsi teemuki.
Mitä värejä on matossa?
Montako vihreää nojatuolia löydät?

Ullakko

Missä Heimo on?
Minkä päällä Felix nukkuu?
Montako laatikkoa on Dipin vieressä?

Verstas

Etsi missä Heimo on pesulla?
Etsi kolme naulaa.
Mitä Felix heittää?
Montako työkalua on pöydän päällä?
Etsi vihreä puunlehti.
Mitä Dip tekee?

Vinkkejä peliin
Pelin tavoite:

PerheenSuunta-pelin tavoitteena on vahvistaa
perheen yhteistä tekemistä, omien
mielipiteiden ja taitojen jakamista ja toinen
toisensa kuuntelemista. Yhteinen tekeminen
lujittaa perheen ME-henkeä ja yhteyttä. Iloisia,
hassuttelevia, mukavia pelihetkiä toivotellen
-PeliNikkarit Susanna ja Tiina

PerheenSuunta -peli sisältää:
- Huonekortit 17kpl
- Oma suunta kortit 32 kpl
- Yhteissuunta kortit 32 kpl
- Ohjevihko

Pelin eri osia voi käyttää myös itsekseen!
Voit tehdä huonekorttien lisätehtäviä tai
käyttää Oma Suunta - ja Yhteissuunta
-korttipakkoja ilman koko pelin pelaamista.

Perheen vaakunan voi kopioida ohjevihkosta
tai tulostaa PeliNikkarien verkkosivuilta
materiaalipankista. Materiaalipankissa on myös
tyhjiä vaakunapohjia, joihin voi itse piirtää
perheen tunnuksen (pelinikkarit.fi)

Vanhemman vinkki:

Lapset rakastavat hassuttelua ja yhteistä iloa
vanhempien kanssa. Perheen Suunta-peli ohjaa
juuri tähän. Hyppää rohkeasti peliin, innosta
ja innostu, anna pelin viedä. Pelin tehtäviä voi
muokata luovasti juuri teidän perheelle
sopivaksi ja keksiä omia lisätehtäviä.

pelinikkarit.fi

