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Move & Twist 

 

 

Lyhyt ohje: 

Tässä pelissä matkitaan leppäkerttua. Rakennat askel kerrallaan eteesi kukan: Ensin asetat vihreät 

varsikortit ja lopulta värikkään kukintokortin. Jokainen kortti edellyttää kuitenkin näppäryystehtävää. 

Kukkansa varsi- ja kukintokorteilla ensimmäisenä valmiiksi saava pelaaja voittaa pelin. 

Pelin valmistelu: 

Aseta varsi- ja kukintokortit tehtävä alaspäin pöydän keskelle erillisiin pinoihin. Päätä, kuinka korkea 

kukan on oltava. Suosittelemme kolmea tai neljää varsikorttia kukintokortin lisäksi. Aseta puinen 

leppäkerttu valmiiksi sen viereen. Pelin aloittaa se pelaaja, joka on viimeksi nähnyt oikean 

leppäkertun. Pelivuoro kiertää myötäpäivään. 

Pelin järjestys: 

Kun sinun vuorosi koittaa, ota ensin vihreä varsikortti ja katso sen kääntöpuolella olevaa tehtävää. 

Kuvio näyttää sinulle, mitä sinun on tehtävä leppäkertulla. Peliohjeiden lopussa on yksityiskohtaisempi 

kuvaus tehtävistä. Kun olet kerännyt sovitun määrän varsikortteja, voit ottaa kukintokortin. 

Yritä nyt toteuttaa tehtävä ja/tai toiminto. Muut pelaajat varmistavat, että toteutat sen oikein. Muut 

pelaajat voivat auttaa sinua ensialkuun asettamaan leppäkerttusi oikeaan paikkaan jos se on sinulle 

liian vaikeaa. 

Jos suoritat kortin osoittaman tehtävän voit asettaa kortin eteesi ja siten rakentaa kukkasi askel 

askeleelta. Aseta pelin kuluessa eteesi sovittu määrä varsikortteja allekkain. Aseta lopulta kukintokortti 

niiden yläpuolelle. 

Jos et suorita kortin osoittamaa tehtävää, sinun täytyy asettaa kortti takaisin pinoon. Ensi kerralla käy 

varmasti parempi tuuri. 

Vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle, joka ottaa pinosta varsi- ja/tai kukintokortin. 

Pelin päättyminen: 

Peli päättyy heti kun yksi pelaajista saa kukkansa valmiiksi siten, että siinä on sovittu määrä 

varsikortteja sekä yksi kukintokortti. Kukkansa ensimmäisenä valmiiksi saava pelaaja voittaa pelin. 

Vinkki: Kortit numero 6, 7, 8, 13 ja 22 ovat hiukan haastavia viisivuotiaille. Voit poistaa nämä kortit ja 

ottaa ne takaisin käyttöön, kun pelaat vanhempien lasten kanssa. Pelaa itsekin lastesi kanssa – 

sinullakin on varmasti hauskaa! 

Kehitys: 

Karkea- ja hienomotoriset toiminnot, käden ja silmän yhteistyö, keskittyminen, havainnointi, kehon 

yhteistyö 

Symbolien selitys 

9 Tämä symboli näyttää kortin numeron. Sen avulla kortin selitys on helpompi löytää 

 ohjeista. 

3x Tämä symboli näyttää, kuinka monta yritystä pelaajalla on tehtävää varten. 



1x Tämä symboli näyttää, kuinka monta kertaa tehtävä on suoritettava onnistuneesti. 

5x 

10x Tämä symboli näyttää, kuinka monta kertaa liike on toistettava tehtävässä. 

10x 

Tehtävät numeroittain 

1. "Kääntäminen" 

Sinun täytyy kääntää viisi leppäkerttua selältä mahalle yksi kerrallaan. Saat yrittää kymmenen kertaa. 

2. "Arvaa, missä kädessä leppäkerttu on" 

Valitsemasi pelaaja piilottaa leppäkertun kätensä sisälle. Sinun täytyy arvata, kummassa kädessä 

leppäkerttu on – oikeassa vai vasemmassa? Saat yhden yrityksen. 

3. "Aseta kaksi leppäkerttua päällekkäin" 

Ylemmän leppäkertun on oltava vatsallaan alemman selän päällä. Saat kolme yritystä. 

4. "Aseta kaksi leppäkerttua vatsat vastakkain toistensa päälle" 

Alempi leppäkerttu on selällään pöydällä. Ylemmän leppäkertun on oltava vatsa alemman leppäkertun 

vatsaa vastaan. Saat kolme yritystä. 

5. "Heitä leppäkerttu jalallasi ja ota se kiinni" 

Laita leppäkerttu jalkasi päälle. Heitä se ilmaan jalallasi ja ota se käsilläsi kiinni. Saat käyttää kumpaa 

jalkaa haluat. Saat kolme yritystä. 

6. "Heitä leppäkerttu oikealta vasemmalle pääsi päällä – ja takaisin" 

Sinun täytyy heittää leppäkerttu oikealta puoleltasi vasemmalle puolellesi pääsi päällä ja sitten takaisin 

ilman, että leppäkerttu tippuu lattialle. Saat kolme yritystä. 

7. "Tasapainottele kolmea leppäkerttua sormenpäilläsi" 

Laita kolme leppäkerttua kolmen sisimmän sormesi sormenpäille kämmenpuolelle. Kävele sitten 

kymmenen askelta ympyrässä tiputtamatta leppäkerttuja. Saat yhden yrityksen. 

8. "Tasapainottele yhtä leppäkerttua sormenpäilläsi." 

Laita yksi leppäkerttu keskisormesi sormenpään päälle kämmenpuolelle. Sitten sinun tulee istua 

lattialla ja nousta istumasta tiputtamatta leppäkerttua.  Saat yhden yrityksen. 

9. "Tasapainottele yhtä leppäkerttua pääsi päällä" 

Laita yksi leppäkerttu pääsi päällä ja kävele kymmenen askelta ympyrässä tiputtamatta leppäkerttua. 

Saat yhden yrityksen. 

10. "Tasapainottele yhtä leppäkerttua kyynärpääsi päällä" 

Sinun täytyy taivuttaa käsivartesi ja asettaa leppäkerttu kyynärnivelesi päälle. Kävele kymmenen 

askelta ympyrässä tiputtamatta leppäkerttua. Saat yhden yrityksen. 

11. "Tasapainottele kahta leppäkerttua olkapäilläsi" 

Laita leppäkerttu kummankin olkapääsi päälle. Kävele kymmenen askelta ympyrässä tiputtamatta 

leppäkerttua. Saat yhden yrityksen. 

12. "Tasapainottele leppäkerttua kummallakin kämmenselällä" 



Purista kätesi nyrkkeihin ja laita kummallekin kämmenselälle yksi leppäkerttu. Kävele kymmenen 

askelta ympyrässä tiputtamatta leppäkerttuja. Saat yhden yrityksen. 

13. "Laita leppäkerttu kämmenselällesi, heitä se ilmaan ja ota se kämmeneesi" 

Leppäkertun tulee tippua kämmeneesi koskettamatta lattiaa. Saat kolme yritystä. Tehtävää voidaan 

helpottaa ottamalla leppäkerttu kiinni molemmilla käsillä, jolloin saat vain yhden yrityksen. 

14. "Hyppää sammakkoloikka leppäkerttu molemmissa käsissäsi" 

Aseta kumpaankin kämmeneesi leppäkerttu, kyykisty ja hyppää kolme askelta eteenpäin tiputtamatta 

leppäkerttuja. Saat yhden yrityksen. 

15. "Kävele kuin hämähäkki kolme leppäkerttua vatsasi päällä" 

Asetu kortin osoittamaan asentoon. Kanssapelaajasi asettaa kolme leppäkerttua vatsasi päälle. Ota 

viisi askelta taaksepäin tässä asennossa tiputtamatta leppäkerttuja. Saat kolme yritystä. 

16. "Tasapainottele yhtä leppäkerttua jalallasi" 

Laita yksi leppäkerttu jalkasi päälle. Liikuta sitten jalkaasi eteen ja taakse, oikealle ja vasemmalle sekä 

kerran ympyrässä tiputtamatta leppäkerttua. Saat valita kumman jalan haluat. Saat kolme yritystä. 

17. "Käännä yksi leppäkerttu toisella" 

Laita kaksi leppäkerttua noin 10 cm erille toisistaan. Käännä taaempi leppäkerttu niin että se siirtää 

etummaista leppäkerttua. Saat kolme yritystä. 

18. "Pyöritä käsivarsia kahdella leppäkertulla" 

Aseta kummallekin kämmenselällesi leppäkerttu. Ojenna käsivartesi sivuille ja pyöritä niitä kymmenen 

kertaa tiputtamatta leppäkerttuja. Saat yhden yrityksen. 

19. "Kävele leppäkertut jalkojesi päällä" 

Laita kummankin jalkasi päälle yksi leppäkerttu. Kävele kymmenen askelta tiputtamatta leppäkerttuja. 

Saat kolme yritystä. 

20. "Kävele nelinkontin leppäkerttu niskasi päällä" 

Kävele nelinkontin lattialla, pyöristä selkäsi ja pidä pääsi ylhäällä. Pyydä kanssapelaajaasi laittamaan 

leppäkerttu niskasi päälle. Ota kymmenen askelta ympyrässä tiputtamatta leppäkerttua. Saat yhden 

yrityksen. 

21. "Tasapainottele kahta leppäkerttua pääsi päällä" 

Laita kummallekin kämmenselällesi yksi leppäkerttu. Pidä kätesi suorana ja nosta ne pääsi yläpuolelle 

niin, että sormenpääsi koskettavat toisiaan. Kävele kymmenen askelta ympyrässä tiputtamatta 

leppäkerttuja. Saat yhden yrityksen. 

22. "Tasapainottele leppäkerttua sormenpäilläsi ja kävele taaksepäin" 

Laita yksi leppäkerttu keskisormesi päälle kämmenpuolelle. Ota kymmenen askelta taaksepäin 

ympyrässä tiputtamatta leppäkerttua. Saat yhden yrityksen. 

 

:) 3 jokerikorttia (apilanlehti). Olet onnekas. Voit laittaa kortin kukkasi päälle ilman, että sinun tarvitsee 

suorittaa tehtävää. 

:( 3 huonon onnen korttia (leppäkerttu sateessa). Sinulla ei käy onni. Laita kortti takaisin pinoon. Vuoro 

siirtyy seuraavalle pelaajalle. 

 



Ikä: 5+ 

Pelaajien määrä: 2 – 6 

Sisältö:  24 varsikorttia, joiden kääntöpuolella on tehtäviä 

 8 kukintokorttia, joiden kääntöpuolella on tehtäviä 

 5 puista leppäkerttua eri tehtäviä ja toimintoja varten 

 1 varaleppäkerttu 

Pelin kesto: 15 – 20 minuuttia 

Pelin laatija: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger 

 


