PELIOHJEET 2–4 PELAAJALLE, 4-VUOTIAASTA ALKAEN
Sisältää: lehmähahmon, maajussin + muovijalustan (pelimerkki), pelilaudan, 4 kottikärryä
(rakennussarja), 12 peliä varten, arpakuution, purkillisen leikkisavea ja peliohjeet.
Pelin kulku lyhyesti: Lehmänläjäpelissä tarkoituksena on kerätä omaan kottikärryyn mahdollisimman
monta ”lehmänläjää”. Poimiaksesi 1 lehmänläjän pelivuorollasi kottikärryysi sinun tulee joko:
kääntää 1 sen värinen merkki, johon Rosan turpa osoittaa TAI osua TALIKKO-ympyrään TAI osua
LEHMÄNLÄJÄ-YMPYRÄÄN.

HALUATKO LYHENTÄÄ PELIN KESTOA? ALOITA PELI SITEN, ETTÄ PELILAUDALLA ON VÄHEMMÄN LEHMÄNLÄJIÄ!
Peliin valmistautuminen:

1

Aseta Rosa pelilaudan keskelle. Turvan tulee osoittaa yhteen pelilaudan neljästä väristä – oranssiin,
keltaiseen, vaaleanpunaiseen tai siniseen.

2

Kokoa kottikärryt. Jaa yksi kottikärry kullekin pelaajalle.

3

Valmistakaa yhdessä 10 erikokoista lehmänläjää leikkisavesta: Asettakaa ”lehmänläjät”
haluamiinne kohtiin pelilaudalle, esim. ympyrän muotoon Rosan ympärille. Älä unohda laittaa 		
purkin kantta takaisin paikalleen – muuten savi kuivuu!

4

Kiinnitä muovijalusta maajussiin (pelimerkki): Aseta hänet haluamaasi ympyrään pelilaudalla.

5

Sekoita ja aseta pelilaudan pilviin yhteensä 3 keltaista + 3 oranssia + 3 sinistä ja 3 vihreää merkkiä,
kuhunkin yksi merkki. (Yksi pilvi jää ilman merkkiä.) Käyttäkää hetki käydäksenne yhdessä läpi,
mitkä värien nimet ovat ja missä ne sijaitsevat pelilaudalla. Kääntäkää sitten merkit ylösalaisin 		
siten, että aurinkopuoli on ylöspäin. Nyt teidän tulee muistaa, missä mikin väri sijaitsee!

6

Nuorin - tai se, joka osaa parhaiten matkia Rosa-lehmää - saa aloittaa pelin!

Näin toimitaan jokaisella pelivuorolla:

1

Heitä noppaa ja siirrä maajussia nopan silmäluvun osoittama määrä
askelia/ympyröitä myötäpäivään pelilaudalla.

2

Noudata siinä ympyrässä olevia ohjeita, johon maajussi pysähtyy.

3

Lopeta pelivuoro siirtämällä Rosaa 1 värikentän verran
myötäpäivään pelilaudalla.

NÄIN TOIMITAAN KUSSAKIN YMPYRÄSSÄ:
Ruoki Rosa-lehmä!
Hän haluaa saada sen värisiä apiloita, mihin väriin hänen kuononsa
osoittaa. Jos Rosa seisoo käännettynä siniseen päin, sinun tulee kääntää sininen merkki.
Jos lehmä seisoo siten, että se haluaa saada oranssia apilaa, käännä oranssi merkki.
Käännä 1 merkki ja katso, onko se saman värinen kuin se, mihin Rosan turpa osoittaa!
Löysitkö oikean värin? Rosa syö hyvällä ruokahalulla ja voit ottaa 1 lehmänläjän ja asettaa
sen kottikärryysi. Siirrä katsomasi merkki pelilaudan ”tyhjään” pilveen, aseta se sinne
aurinkopuoli ylöspäin. Yritä muistaa seuraavalla kerralla, missä väri sijaitsee! (Haluatko
helpottaa peliä hiukan? Aseta merkki takaisin samaan pilveen, jossa se oli aiemmin!)
Lehmänläjä!
Voit auttaa maajussia siivoamaan niityn. Ota 1 lehmänläjä pelilaudalta
ja aseta se kottikärryysi.
Öööh! Kakkaan astuminen!
Maajussi astuu ”lehmänläjään” ja saat ottaa 1 lehmänläjän jonkun toisen kottikärrystä ja
asettaa sen omaasi. Jos maajussi seisoo tuplaläjän päällä, saat ottaa 1 ”läjän” myös pelilaudalta. (Jos muilla pelaajilla ei ole lehmänläjiä, voit ottaa molemmat ”läjät” pelilaudalta.)

Se, jolla on eniten ”läjiä”, voittaa!
Peli loppuu, kun pelilaudan kaikki 10 ”läjää” on kerätty pois laudalta.
Laskekaa lehmänläjät ja katsokaa, kenellä on niitä eniten kottikärryssään.
Onko kottikärryissä sama määrä läjiä?
Purista lehmänläjäsi yhteen yhdeksi kokkareeksi ja
vertaa sen kokoa muiden kanssa. Suurin kokkare voittaa!
Puristakaa kaikki savi yhteen ja valmistakaa 10 uutta lehmänläjää.
Nyt voitte aloittaa pelin alusta!
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