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-muistipeli
Lähde Kalle Nallen kanssa
luontoretkelle keräämään
marjoja yhteisiin herku eluhetkiin!

Mainiot metsänanƟmet muisƟpelin säännöt:
Kalle Nalle syö viikon jokaisena päivänä 2 desilitraa marjoja, joka on noin juomalasillisen verran. Lähde nyt ystäväsi
ja Kalle Nallen kanssa luontoretkelle metsään keräämään
koko viikon marjat yhteisiin herku eluhetkiin.
Tulosta kuvakor t ja liimaa ne kartongille tai pahville ja
leikkaa katkoviivoja pitkin kor t ir .
Nyt sinulla on yhteensä 20 kor a eli 10 kuvaparia (muskka, puolukka, pihlajanmarja, variksenmarja, tyrni, vadelma, lakka, Kalle Nalle, ”Syö marjoja 2 dl päivässä”
sekä tyhjät -kor t). Piirrä kahteen tyhjään kor in kuvat
haluamastasi marjasta mahdollisimman samannäköisinä.
Jos peliin osallistuu joku, joka osaa jo kirjoi aa ja laskea,
varaa paperia ja kynä pisteiden laskua varten.
Sekoita kor t ja aseta ne tasaiselle alustalle kuvapuolet
alaspäin. Pelaajat kääntävät jokainen vuorollaan kaksi
kor a ja yri ävät näin löytää kaksi samanlaista kuvaa. Jos
kuvaparia ei löydy, käännetään kor t takaisin kuvapuolet
alaspäin. Oikean kuvaparin avannut pelaaja saa kor t itselleen. Jokainen saa yri ää vuorollaan vain yhdes , jonka jälkeen vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle.

Kun kaikki korƟt on avaƩu, lasketaan pisteet seuraavasƟ:
1. Kaikista marja -kor pareista, myös itse piirtämästäsi,
marjasankosi täy yy yhden desilitran verran. Saat yhden
pisteen jokaisesta kuvaparista.
2. ”Syö marjoja 2 dl päivässä” -kor parista marjasaaliisi
lisääntyy kahdella desilitralla. Saat kaksi piste ä.
3. Jos olet löytänyt Kalle Nalle -kor parin, tarkoi a se,
e ä Nalle on ahkeroinut kanssasi ja kaataa ropisu aa sankoosi kolme desilitraa marjoja. Tästä kuvaparista saat kolme piste ä.
Jokaisen pelaajan pisteet laitetaan ylös paperille.
Peli aloitetaan alusta ja jatketaan niin kauan, e ä joku on
saanut kokoon Kalle Nallen tarvitsemat marjat koko viikoksi eli 2 desilitraa seitsemänä päivänä viikossa on yhteensä
14 desilitraa. Voi ajan pistemäärä on siis 14 piste ä.
Peliä voit pelata myös tavallisen muis pelin tapaan ilman
pisteiden laskua.



Liimaa kor arkki kartongille
ja leikkaa kor t ir .

Piirrä näihin tyhjiin kor eihin
kuvat haluamastasi marjasta
mahdollisimman samannäköisinä.→



Liimaa kor arkki kartongille
ja leikkaa kor t ir .
Säilytä valmiita kor eja esimerkiksi
kirjekuoressa, niin ne säilyvät tallessa seuraaviakin pelihetkiä varten.

lloisia marjaretkiä toivoƩaa
ArkƟset Aromit ry

