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Pelien pauloissa
Suunnittele toiminnallinen peli, sisä- tai ulkoleikkeihin jonka 
välineinä käytät kodin tavaroita tai pihalta ja lähiluonnosta löytyviä 
materiaaleja.

OHJE
Suunnittele pelin idea, välineet ja ohjeet.

IDEA
Mikä on pelin tarkoitus?
Onko pelissä joku teema tai lainattuja asioita esim. lempikirjastasi, 
elokuvasta tai tutuista peleistä?
Miten peli alkaa ja miten se loppuu?
Vaatiko peli nopeaa päättelykykyä, pitkiä loikkia, rooleihin eläy-
tymistä vai olisiko sorminäppäryydestä, tarkasta tuntoaistista tai 
hyvistä heittotaidoista hyötyä?
Kerätäänkö pelissä pisteitä?
Miten pisteet lasketaan ja mihin ne kirjataan?
Onko pelistä eri versioita?
Tarvitaanko pelaamiseen useampi ihminen vai voiko sitä pelata 
myös itsekseen?
Jos peliä pelataan ulkona, pohdi millainen paikka on sopiva.
Löytyykö kodin läheltä kiinnostavia maaston muotoja ja pelin 
alustoiksi sopivia paikkoja, esim. asvalttia, hiekkakenttiä, kallioita, 
kiviä, nurmikkoa, juurakkoja, pensaita tai puita?

VÄLINEET
Kotona: 
Etsi kotoa sopivia tavaroita pelin välineiksi, muokkaa ja tuunaa 
niitä tarvittaessa sopiviksi. Kysy lupa aikuisilta, jos et ole varma 
saako jotain asiaa ottaa leikkeihin. Sopisivatko pelivälineiksi vaikka 
muovipullot, lankakerät, pehmolelut, pahvihylsyt, ämpäri tai tyhjät 
maitotölkit? Voisitko tehdä vessapaperista radan tai kaulahuiveista 
tasapainoilureitin, tyynyistä tai pyyhkeistä peliruudukon? Millaisen 
laser-radan saisi tehtyä langalla huoneeseen? Saako pallon tehtyä 
paperista rypistellen tai sukkamytyistä? Entä tuoksujen tunnistus- 
tai arvausleikki, jossa tavaroita pitää tunnistaa koskettelemalla?

Ulkona:
Tutki ympäristöä ja etsi sopivia aineksia pihalta tai lähialueen luon-
nosta. Jos et ole varma saako jotain poimia, varmista asia aikuiselta. 
Älä katko puiden oksia, käytä mielummin maasta löytyviä aineksia. 
Voit käyttää esim. käpyjä, kiviä, keppejä ja risuja. Voit piirtää peli-
alustan tikulla hiekalle tai ulkoliiduilla asvalttiin. Jos haluat viedä 
materiaaleja ulkoa sisäpeleihin, kysy ensin lupa aikuiselta.

MUOTOILU
9-11v

Tasapainoilua laser-radalla

Mölkky-peli vessapaperirullista
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Tavoite

Taustatietoa 

Mitä tarvitset

KOKEILUKIERROS JA KEHITTELY
Kun olet pelannut peliä muutaman kerran, 
pohdi oliko se kiva ja toimiva. Jos parannuksia 
tarvitaan, muuta ohjeita, välineitä tai ideaa, 
jotta pelistä tulisi parempi.

OHJEET
Kirjoita ohjeet valmiiksi kokeilukierroksen 
jälkeen. Mieti miten niistäkin saa hienot ja 
pelin tyyliin sopivat. Käytä värejä ja maaleja 
ohjeiden kuvitukseen.

Pelejä ja leikkejä: LINKKI
Perinneleikkejä sisään ja ulos: LINKKI

Mölkky peli säännöt ja ulkonäkö: LINKKI

Itse valitut ja keksityt pelivälineet kotoa tai ulkoa
Paperia suunnitteluun ja ohjeen tekemiseen
Lyijykynä, kumi, värikynät

Kuvat: Arja Rantala

Tuunattuja kierrätysroskia kotoa

Tavoitteena on tutustua pelien kehittelyyn, 
itse keksimiseen sekä kannustaa leikkiin ja 
liikkumiseen kotona ja pihalla.

https://leikkipaiva.fi/sata-leikkia/
https://www.perinneleikit.fi/leikit/
http://www.molkky.com/wp/saannot/

