
Pelaajia: 2–5

Ikäsuositus: 3+, 5+

10–15 minuuttia  www.thebrainyband.com

Katso englanninkielinen video pelistä:

Säännöt

Sisältö:
• 30 eläinkorttia
• 3 noppaa
• ohjevihko

Pelin tavoite:
Pienet eläimet ovat telmineet pitkään ulkona. Pelaajien pitää 
patistaa ne kotiin nukkumaan.

Valmistelut:
Valitse toinen korttipakoista: joko vihreä- tai keltareunainen, ja 
aseta kortit pöydälle kuvapuoli ylöspäin (9 korttia, jos valitset 
kortit, joissa on 1–3 eläintä, 15 korttia, jos valitset kortit joissa 
on 1–5 eläintä). Ota esille noppa, jossa on eläinten kuvia sekä 
noppa, jossa on punaisella luvut 1–3 (jos pelaat 9 kortilla) tai 
noppa jossa on sinisellä luvut 1–5 (jos pelaat 15 kortilla).

Pelaajat heittävät noppia vuorotellen.

Pelin kulku
Pelaajat heittävät vuorollaan kahta noppaa: toisessa nopassa 
on eläimiä ja toisessa lukuja. Eläinnoppa määrittää, mitä eläintä 
pelaaja etsii, numeronoppa määrittää kuinka monta niitä pitäisi 
olla (kuva 1).

Nopassa jossa on siniset luvut on myös merkitty yhdelle sivulle 
X. Jos pelaaja heittää X:n, hän valitsee pöydällä olevista korteista 
sen, jossa on eniten eläinnopan määräämiä eläimiä (kuva 2).

Kun pelaaja löytää oikean kortin, hän lähettää eläimet kotiinsa 
kääntämällä kortin kuvapuoli alaspäin ja nostamalla sen poisto-
pakkaan. Vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle.

Jos pöydällä ei ole noppien osoittamaa korttia, kaikki kortit py-
syvät pöydällä ja vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle.

Kotona ollaan!

Kuva 1. Numeronoppa näyttää lukua 2 ja 
eläinnoppa kissaa. Pelaajan pitää löytää kortti, 
jossa on kaksi kissaa.

Kuva 2. Numeronoppa näyttää symbolia X ja 
eläinnoppa koiraa. Pelaaja ottaa kortin, jossa 
on eniten koiria. 

Söpöt eläinten poikaset rakastavat leikkimistä! Vauhdikkaat leikit kestävät jopa yömyöhään. Pennut pitää patistella 
kotiin, jotta ne ehtisivät syömään, iltatoimille ja ajoissa nukkumaan. Pelissä on kolme erilaista pelitapaa. Jokaisessa 
pelitavassa pelin vaikeustapaa voidaan muuttaa valitsemalla kortit, joissa on lukumäärä yhdestä kolmeen tai 
yhdestä viiteen asti. Kun peli sujuu korteilla joissa on yhdestä kolmeen eläintä, voit ottaa peliin mukaan kortit, 
joissa on neljä tai viisi eläintä.

Kuka voittaa?
Peli loppuu, kun pöydällä on enää 3 korttia. Kortit pistetään poistopakkaan: nämä eläimet ovat väsyneitä leikittyään liian pitkään, 
ja ne pitää kantaa kotiin. ”Kotona ollaan!” on joukkepeli, jossa kaikki pelaajat ovat voittajia kun eläimet on saatu kotiin ja pöydällä ei 
ole enää kortteja. 
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Pentu-bingo

Lisää oppimispelejä osoitteessa: www.thebrainyband.com

Pelin tavoite:
Pienet eläimet ovat piilossa. Pelaajien pitää löytää ne ja kerätä 
mahdollisimman monta korttiparia.

Valmistelut:
Tässä pelissä käytetään pelkästään kortteja (sekä vihreä- että 
keltareunaisia). Aseta ne pöydälle kuvapuoli alaspäin.

Pelin kulku
Pelaajat kääntävät vuorollaan kaksi korttia. Jos korteissa on sama 
määrä samoja eläimiä (esimerkiksi kuva 3), pelaaja saa kortit 
itselleen ja saa yrittää nostaa parin uudelleen. Jos korttien eläi-
met ovat erilaisia tai niitä on eri määrä, pelaaja kääntää kortit 
takaisin kuvapuoli alaspäin ja vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle.

Kuka voittaa?
Peli loppuu, kun pöydällä ei ole enää kortteja. Eniten kortteja 
nostanut pelaaja voittaa pelin.

Pelin tavoite:
Tavoitteena on muodostaa korteista pareja nopeammin kuin 
muut pelaajat.

Valmistelut:
Tähän peliin tarvitaan pelinjohtaja. Pelissä tarvitaan vain kortteja. 
Keltareunaiset kortit jaetaan tasan pelaajille (jos kortteja jää yli, 
ne laitetaan pois). Pelinjohtaja ottaa vihreäreunaiset kortit.

Pehmeät pennut piilosilla -muistipeli

Kuva 3. Pelaaja on nostanut kaksi samanlaista korttia, jossa on saman 
verran samanlaisia eläimiä.

Kuva 4. Jos pelaajalla on samalainen kortti kuin pelinjohtajalla, 
pelaaja ottaa kortin ja asettaa sen oman korttinsa päälle.

Pelinjohtajan kortti

 Pelaaja 1 kortit  Pelaaja 2 kortit

Pelin kulku
Pelaajat levittävät korttinsa eteensä kuvapuoli ylöspäin. Pelin-
johtaja sekoittaa korttipakkansa ja nostaa yksitellen kortteja 
eteensä, sanoen ääneen kuvan sisällön. Jos pelaajalla on kortti, 
jossa on saman verran samanlaisia eläimiä, pelaaja ottaa kortin 
ja laittaa sen oman korttinsa päälle (kuva 4).

Kuka voittaa?
Pelin voittaa pelaaja, joka ensimmäisenä onnistuu löytämään 
parin kaikille korteilleen.

Lisää vaikeustasoa
Pelistä tulee jännittävämpi, kun pelaajat yrittävät samanaikaisesti napata oikean kortin. Pelaajat heittävät noppia vuorotelleen, mut-
ta kaikki yrittävät löytää oikean kortin. Nopeiten oikean kortin löytänyt pelaaja peittää sen kädellään ja saa kortin itselleen. 
Peli loppuu, kun pöydällä on enää kolme korttia. Eniten kortteja kerännyt pelaaja voittaa.
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