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120192 Imagine and Act Game 

Sisältö: 

120 kartonkikorttia, 14 x 14, neljä kategoriaa: 

Kuka? (pinkit reunat) 

Mitä? (siniset reunat) 

Missä? (vihreät reunat) 

Lisäksi? (keltaiset reunat) 

Pelin tavoitteet 

• Sanaston ja kerronnan harjoittelu. 

• Luova kertominen. 

• Leikki-, improvisaatio- ja eläytymistaitojen kehittäminen. 

• Empatian, sosiaalisten taitojen ja yhteistyön vahvistaminen. 

Käyttöideoita: 

1. Mitä näet? 

Aseta nippu kortteja (mikä tahansa kategoria) pöydälle pinoon. Jokainen ottaa yhden kortin vuorotellen ja kertoo, mitä 

näkee kuvassa. Se voi olla joko yksittäinen sana tai tarkempi kuvailu siitä, mitä kortissa tapahtuu. Lopuksi muut voivat 

kertoa, mitä muuta he näkevät kortissa. 

2. Toisin sanoin 

Ota kortti esiin ja käykää se läpi kuten kohdassa 1. Lopuksi pyydä osallistujia keksimään lisää saman aihepiirin sanoja, 

esim. synonyymejä, vastakohtia, samaan aihepiiriin kuuluvia sanoja. Osallistujat voivat joko sanoa sanoja ääneen, 

kirjoittaa niitä paperilla tai muodostaa niistä mielikuvakartan. 

3. Synonyymit 

Pyydä osallistujia nimeämään tai kirjoittamaan paperille mahdollisimman monia synonyymeja asioista, joita he näkevät 

kortissa.  

4. Kerro tarina 

Pyydä osallistujia kehittämään tarinoita yhdestä minkä tahansa kategorian kortista tai useammasta eri kategorioiden 

korteista. Esimerkiksi voit kysyä ensimmäisestä kortista kysymyksiä kuten: 

• Mitä näet? 

• Mitä haluaisit tehdä, jos pääsisit mukaan kuvan tilanteeseen? 

• Jos tässä kuvassa näkyisi tilanne laajemmin rajattuna, mitä muuta kuvassa näkyisi? 

• Kuvittele, että tässä tilanteessa olisi mukana villi apina, joka hyppisi ympäriinsä (tai mitä tahansa muuta 

yllättävää), mitä kuvassa olevat henkilöt tekisivät silloin? 
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• Keksi joku muutos kuvaan, ja kerro, miten se muuttaisi kuvan tilannetta? 

Kun olet käynyt näitä kysymyksiä läpi, voit ottaa uuden, eri kategorian kortin ja kysyä: 

• Keksi tarina siitä, kuinka tämä kortti seuraa edellistä korttia. 

• Miten edellisen kortin henkilöt reagoivat tämän kortin tapahtumiin? 

Voit lisätä samalla tavalla lisää kortteja tarinaan. Yllättävät juonenkäänteet eivät haittaa, vaan päinvastoin osallistujat 

voivat keksiä mielikuvituksellisia ratkaisuja siihen, miten tilanteiden välissä tapahtuu.  

Vinkkejä:  

• Jos kertomuksen rakentamiseen osallistuu useampi henkilö, he voivat ensin pohtia juonen käänteitä yhdessä ja 

esittää sitten valmiin tarinansa. 

• Kannusta osallistujia hyväksymään toistensa ideoita, vaikka ne olisivat hullunkurisia. Pyydä heitä improvisoimaan 

ja jatkamaan tarinaa juonenkäänteiden pohjalta. 

• Osallistujia voi pyytää valitsemaan suoratoistopalvelusta tai CD:ltä sopivan taustamusiikin kertomukselleen. 

• Pyydä osallistujia kertomaan tarina uudelleen siten, että he lisäävät tarinaan jotakin (paikka, henkilöhahmo, 

esine, toinen vuodenaika).                                                                                                                                                                                                                    

 

5. Näytelkää! 

Pyydä osallistujia näyttelemään kohdan 4. tavalla kehittämänsä tarina. 

6. Kaikki yhdessä 

Valitse satunnainen kortti. Kaikki osallistujat tekevät samanaikaisesti liikkeen, äänen tai sanan joka heille tulee 

ensimmäisenä mieleen kortista.  

7. Mikä kortti? 

Valitse muutama kortti ja aseta ne kuvapuoli ylöspäin siten, että kaikki osallistujat näkevät kortin. Jokainen osallistuja 

esittää vuorotellen yhden kortin tapahtumia äänettömästi pantomiinina. ja muut osallistujat yrittävät arvata, mitä korttia 

osallistuja esittää. 

8. Rikkinäinen kuva 

Pyydä osallistujaa valitsemaan yksi kortti ja esittämään sen tapahtumia pantomiinina. Muiden pelaajien pitää kertoa 

esityksen perusteella, mitä kortti kuvaa.  

9. Kohtaamispaikka 

Jaa kaikille osallistujille pinkkireunainen kuka-kortti. Sitten valitse yksi vihreäreunainen missä-kortti ja näytä se kaikille 

osallistujille. Seuraavaksi osallistujien pitää esittää olevansa oman kuka-korttinsa hahmoja, jotka tapaavat missä-kortin 

ympäristössä. Seuraavalla kierroksella osallistujat voivat vaihtaa kuka-kortteja keskenään tai voitte valita uuden missä-

kortin.  


