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410234 Liikuntamuistipeli Calm Before the Little Storm 
 
Pelin tarkoitus 
 
Harjoitella keskittymistä, motorisia taitoja ja kehon hahmottamista. 
 
Pakkauksen sisältö 
 
7 myrskykorttia (vihreät reunat) 
28 liikekorttia (mustat reunat), joissa seitsemän erilaista liikettä. Jokainen liike esiintyy korteissa neljä kertaa. 
 
Ennen peliä 
 
Valitse sopiva määrä mustareunaisia liikekortteja ja vihreäreunaisia myrskykortteja. Suositus on ottaa yhtä 
myrskykorttia vastaan seitsemän erilaista liikekorttia.  Sekoita valitsemasi kortit hyvin. Aseta ne pöydälle 
kaikissa korteissa samanlainen puoli ylöspäin siten, etteivät pelaajat pysty erottamaan liikekortteja ja 
myrskykortteja toisistaan.  
 
Pelin kulku 
 
Pelaajat asettuvat pöydän lähelle vierekkäin. Nuorin pelaaja aloittaa pelin nostamalla satunnaisen kortin 
pöydältä. Pelaaja katsoo nostamansa kortin kuvaa näyttämättä sitä muille pelaajille. Jos kortti on liikekortti 
(esim. varpaillaan seisominen), pelaaja painaa liikkeen mieleensä ja asettaa kortin takaisin paikalleen. Seuraava 
pelaaja jatkaa samalla tavalla. 
 
Jos ensimmäisen pelaajan nostama kortti on myrskykortti, pelaaja näyttää sen muille pelaajille ja huutaa 
”Myrsky!”.  Myrskykortin nostanut pelaaja osoittaa seuraavaksi toista korttia pöydällä, ja yrittää arvata tai 
muistaa siinä olevan liikkeen (esim. vapaillaan seisominen). Pelaaja tekee liikkeen, jonka uskoo olevan kortissa. 
 
Tämän jälkeen pelaaja tarkistaa kortin, jota osoitti. Jos kortissa on liike, jonka pelaaja juuri teki, pelaaja saa 
liikekortin itselleen. Liikekortin saanut pelaaja saa jatkaa peliä.  
 
Jos pelaaja arvasi/muisti liikekortin liikkeen väärin, liikekortti jää paikalleen ja myrskykortti poistetaan pelistä. 
Seuraava pelaaja jatkaa peliä kuten yllä.  
 
Peli jatkuu, kunnes kaikki myrskykortit on poistettu pelistä. Pelin voittaa pelaaja, joka on kerännyt eniten 
liikekortteja pelin aikana.  
 
Pelin vaikeustasoa ja kestoa voi muuttaa muuttamalla liikekorttien ja myrskykorttien määrää. Peli helpottuu 
vähentämällä erilaisten liikekorttien määrää ja lyhenee jos myrskykorttien määrää vähennetään. 
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