Tehdään kesäpeli!
Alkaneen loman kunniaksi suunnitellaan helppo ja hauska kesäpeli. Itse tehty lautapeli voittaa usein
kaupan lautapelit, koska säännöt voi keksiä ihan itse:) Esimerkkipelissämme on leikattu lehdistä
kesäaiheisia kuvia ja keksitty niihin liittyviä sääntöjä. Kun rakennat omaa peliäsi, valitse kuvat
sopivien välimatkojen päähän toisistaan. Voit jopa piirtää kuvat. Hauskan pelin voi tehdä myös
keksimällä sääntöruutuihin pieniä tehtäviä vitsin kerronnasta taitotemppuihin, jotka suorittamalla
pääset etenemään pelissä. Kesäpeliin tarvitset siis vain mielikuvitusta ja joitakin tarvikkeita, joita
saattaa löytyä kodistasi jo valmiiksi.
Mitä tarvitsen:
1. Tarvitset lautapelilaudan kokoisen pahvialustan. (voit leikata irti vaikka pahvilaatikosta yhden
seinän. Tukeva piirustuspaperi käy myös pelilaudaksi)
2. Liimaa ja sakset (saksia tarvitaan kuvien leikkaamiseen. Kesäpelissämme on käytetty liimaa
myös siihen, että ruskeaan pahviin on liimattu ensin keltaisia kartonkipohjia, joihin on helppo
piirtää ja värittää).
3. Tarvitset lyijykynän, kumin ja värikynät. Kesäpelin pyöreät kulkuympyrät on piirretty
käyttämällä apuna mehupurkin korkkia.
4. Tarvitset nopan. Sen voi lainata jostain toisesta kotona olevasta lautapelistä.
5. Tarvitset pelimerkit (kesäpelin pelimerkit on muovailtu Kiddy clay muovailumassasta).
Pelinappuloina voi olla vaikka kuminpalaset tai pienet tavarat, jotka sopivat pelimerkeiksi.
6. Paperi, johon kirjoitat sääntösi.
Lopuksi voit päällystää pelisi, vaikka kontaktimuovilla niin pelisi on suojattu, vaikka pelaisit sitä
ulkona mökillä pienen sateen tihuttaessa.
Sitten vain pelaamaan!
Erilaisia uusia ja tuunattuja kesäpelejä tehdään myös Tampereen Lastenliiton kesäleireillä, joihin
ilmoittautuminen alkaa nyt! Päiväleirit ovat heinä-elokuussa ja tekemistä riittää rikosmysteerien
ratkaisemisesta luoviin hullutteluihin. Onko kesäsi leirisuunnitelmat jo selvillä? Takuuvarmasti
hauskaa on tiedossa Tampereen Lastenliiton leireillä. Niitä on kolme ja niihin pääset tutustumaan ja
ilmoittautumaan täältä:
https://www.lastenliitto.fi/pirkanmaa/tapahtumat/?
paikkakunta=Tampere&tyyppi=Leiri&kaupunginosa

Jos et tällä kertaa halua tehdä peliä itse, niin voit tulostaa tästä valmiin kesäpelin itsellesi. Paina
kesäpelin kuvaa, niin siitä tulee suurempi. Tästä saat kesäpeliisi säännöt:

Kesäpelin säännöt
1. Oranssi pallo= riippumatto. Laiskottelua vai nautintoa? Jäät lekottelemaan riippumattoon. Jätä
väliin seuraava kierros.
2. Vaaleanvihreä pallo= lenkkitossu. Menojalkaa vipattaa. Pääset juoksemaan neljä askelmaa
eteenpäin.
3. Keltainen pallo= jäätelö. Nautit jäätelöä. Mikä voisi olla mukavampaa. Sinun ei tarvitse jäädä
jälkeen, eikä kiirehtiä askeleissasi. Pysyt hyvin pelissä mukana. Ei hätää!
4. Violetti pallo= jalkapallo. Nyt alkaa futistreenit. Pakko se on jäädä pelaamaan. Onneksi on hyvä
ilma. Jätä seuraava heittokierros väliin.
5. Vihreä pallo= leipominen. Muffinssitauko. Leivot maukkaat muffinit käden käänteessä ja palaat
viemään muffineita jalkapallon pelaajille. Mars takaisin violettiin palloon. Sinun ei kuitenkaan
tarvitse jättää seuraava kierrosta väliin.
6. Sininen pallo= mustikkaan. Mustikat on poimittava silloin, kun niitä on näkyvissä. Pahoittelut,
tässä menee tovi. Jätä seuraava heittovuoro väliin.
7. Pinkki pallo= pyöräileminen. Pyörä alle ja menoksi mummolaan. Pääset kokonaiset neljä palloa
etenemään eteenpäin.
8. Ruskea pallo= leppäkerttu. Leppäkerttuja näkyvissä! Pelasta leppäkerttu pyörätieltä ja vie se
turvallisesti puiden suojaan. Tässä ei mene aikaa juurikaan, joten pysyt hyvin pelissä.
9. Vaaleanvihreä pallo= juhannus. Lippu salkoon ja mökkeilemään. Vietä perheen kanssa mukava
päivä. Mökilläkin voi pelata, joten pysyt hyvin pelissä.
10. Punainen pallo= grillaus. Makkaraa, salaattia, vai juustoa grillissä? Sinä päätät. Jäät syömään
mahan täyteen, eikä heti ihan huvita lähteä matkaan. Jätä seuraava kierros väliin.
11. Musta pallo= saapas. Sadepäivä. Tämä on tehtäväpallo. Sinun pitää hypätä kolme kertaa
tasajalkaa paikallasi kuin hyppäisit vesilätäkössä saappaat jalassa.
12. Vaaleansininen pallo= hampurilainen. Jaahas, sitä lähdettiin perheen kanssa ostamaan
autogrillistä hampurilaisia, mutta rahat jäivät kotiin. Ei tunnu taskun pohjalla pankkikorttia, eikä
lantin lanttia. Palaa neljä palloa takaisin noutamaan rahat.
13. Tummanpunainen pallo= lepolasse. Taas sataa. Vähän aikaa voi viettää nojatuolissa rentoutuen
ja katsomalla elokuvaa. Jätä seuraava heittovuoro väliin.
14. Vaaleanpunainen pallo= pizzapäivä. Kyllä nämä eväät syötyä taas jaksaa. Pääset seuraavaan
palloon. Astu vain eteenpäin.

15. Tummanvihreä pallo= pelit. Pääset kokeilemaan Boom-peliä ja sulkapallo lentää kolme palloa
taaksepäin. Joudut siis peruuttamaan hieman.
Maalissa!

