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• Pelityyppi:  Ensipeli 
• Pelaajat:  2-3 pelaajaa 
• Ikäsuositus: yli 2-vuotiaille 
• Peliaika:  noin 5-10 minuuttia 

 

Sisältö 
• 3 pingviiniemoa 
• 3 pingviinivauvaa 
• 1 pelilauta 
• 2 kalaa 
• 1 noppa 
• peliohjeet 

Hyvät vanhemmat 

Kiitos, että valitsit tämän pelin "Minun ensimmäinen pelini" -sarjasta. Olet tehnyt erinomaisen valinnan 
tarjotessasi lapsellesi tilaisuuden kehittää tärkeitä taitoja pelin merkeissä. Nämä ohjeet tarjoavat sinulle monia 
ideoita miten sinä ja lapsesi voitte tutkia pelin sisältöä yhdessä, nauttien useista peli-ideoista. Tämä peli rohkaisee 
lapsesi kehitystä useissa eri osa-alueissa, kuten ensimmäisten numeroiden ja symbolien hahmottamisessa, 
hienomotorisissa taidoissa, keskittymisessä ja kielitaidossa. Mutta kaikkein tärkeintä, sinun lapsesi tulee pitämään 
paljon hauskaa! Loput tulevat käytännössä itsekseen.  

Toivomme sinulle ja lapsellesi mahtavia hetkiä pelin parissa! 

 

Yksityiskohtien etsiminen vapaassa pelissä 

Ennen pelin pelaamista, ota aikasi tutkiessa pelin osia lapsesi kanssa. Tutki ja juttele yksityiskohdista ja kuvista 
pelilaudalla, pingviiniemoista ja heidän vauvoistaan. Näytä lapsellesi miten asetella pingviiniemot 
pingviinivauvojen päälle ja kuinka ne voivat kävellä yhdessä parina. Harjoittele nopan heittoa ja siirtymistä 
eteenpäin oikean määrän kerralla.  

 

Lue seuraava satu ääneen: 

Pingviiniäidit ja heidän vauvansa asuvat ihanalla saarella. Maukkaat kalat sijaitsevat kuitenkin vain mantereella, 
eivätkä pingviinivauvat osaa vielä uida. Onneksi vesi ei ole syvää. Vedessä pilkottaa paljon kiviä, tukkeja ja lautoja, 
joten pingviinivauvat voivat hyppiä emojensa kanssa niiden päältä seuraavalle. Pingviinivauvat ovat niin nälkäisiä 
että ne eivät voi odottaa ja haluavat kulkea innokkaasti itsekseen. Mutta heidän emonsa pitäytyvät erittäin lähellä 
ja kun he tavoittavat vauvansa, he asettautuvat vauvojensa kanssa yhteen ja liikkuvat yhdessä. Mikä pingviinipari 
pääsee ensimmäisenä lautasen luo mantereelle ja hotkimaan maukkaan kalan? 
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Vanhemmilta lapsilta, jotka ovat jo tutustuneet pelin materiaaleihin, voidaan myös kysellä yksityiskohtaisia 
kysymyksiä pingviinipelistä kuten että missä sijaitsee maamyyrä, hiiri, leppäkerttu, sammakko, jne.? Kuinka monta 
vauva-ankkaa on vedessä uimassa? Löydätkö etanan? Katso pesistä. Mitä leluja siellä lojuu? Laske valkoiset kukat. 

 

Ennen pelin alkua 

Aseta pelilauta keskelle pelialuetta. Aseta kaksi kalaa lautaselle maalialueelle. Jokainen pelaaja valitsee 
pingviinivauvan ja siihen yhteen sopivan emon, ja asettaa molemmat yhteen pesistä. Pidä noppaa valmiudessa.  

 

Pelin kulku 

Peli etenee myötäpäivään. Lapsi, joka viimeisenä on nähnyt pingviinin pyörittää noppaa ensimmäisenä.  

Kysy lapselta, mitä hän näkee nopassa. 

- 1, 2, tai 3 pientä pingviinin jalanjälkeä? Liikuta pingviinivauvaa oikea määrä askeleita eteenpäin. 

- 1, 2, tai 3 isoa pingviinin jalanjälkeä? Liikuta pingviiniemoa oikea määrä askeleita eteenpäin. 

 

Ota huomioon: 

- Jokaisella pingviiniparilla on oma reitti, ja voivat ainoastaan käyttää tätä reittiä saavuttaakseen määränpäänsä. 
Pingviinit eivät liiku taaksepäin.  

- Kun pingviiniemo laskeutuu vauvansa kanssa samalle kohdalle, hän asettaa itsensä vauvan päälle ja he liikkuvat 
yhdessä kun isot jalanjäljet ilmestyvät noppaa heitettäessä. Jos pienet pingviinin jalanjäljet tulevat noppaa 
heittäessä, pingviinivauva liikkuu yksin eteenpäin.  

- Jos pingviinivauva pääsee maaliin ensin, hän jää odottamaan äitiään. Nyt emo etenee sekä isojen, että pienten 
jalanjälkien ilmaantuessa nopassa.  

Nyt on seuraavan pelaajan vuoro heittää noppaa. 

 

Pelin loppu 

Kun ensimmäinen pingviiniemo ja pingviinivauva on saapunut maaliin, peli loppuu. Ei ole tärkeää tuleeko 
pingviinivauva yksin vai emonsa kanssa maaliin. Tämän pelaajan pingviinipari on voittanut pelin ja pääsee 
nauttimaan herkullisesta kalasta. 



 OHJE / PELIOHJE  3 (3) 
 
 
TUOTE: 049842 Minun ensimmäinen pelini - pingviinit 
 
 
 
 

 
Tevella Oy  Puh. (03) 380 5300  www.tevella.fi 
Pihkanokankatu 6  Faksi (03) 380 5353  S-posti: myynti@tevella.fi 
33900 Tampere     Y-tunnus: 2575744-8 

Voittaminen ja häviäminen ovat molemmat osa peliä! Kuka tahansa joka voittaa on iloinen, kun taas kuka tahansa 
joka häviää, on surullinen, pettynyt ja joskus jopa vihainen. Näytä mielenkiintoa lapsesi tunteisiin, ole iloinen 
hänen puolestaan tai lohduta häntä. Lapset jotka ovat juuri hävinneet tarvitsevat vakuuttelua. Muistuta heitä, 
että heillä on uusi mahdollisuus seuraavassa pelissä. Heidän pitää vahvistua henkisesti ja valmistautua paremmin 
elämän ylä- ja alamäkiin. 

 

Mielenkiintoista tietoa pingviineistä vanhemmille lapsille 

Useimmat pingviinit asuvat Antartiksella, eteläisellä pallonpuoliskolla. Ne kuuluvat lintujen sukuun, mutteivät 
osaa lentää. Sen sijaan, ne ovat erittäin hyviä uimareita ja pystyvät sukeltamaan syvälle mereen.  Sielä pingviinit 
metsästävät itselleen ravintoa. Ne käyttävät vahvoja siipiään sukeltaessaan veden läpi. Kun pingviinit haluavat 
siirtyä maalle, ne taapertavat kahdella jalallaan tai liukuvat jään yli mahallaan. Pingviinin sulkapeite on musta 
takaa ja valkoinen mahasta. Se on uskomattoman paksu ja se pitää pingviinin lämpimänä jopa jäisessä 
merivedessä. Kaikki pingviinit eivät kuitenkaan näytä samalta. On yli 15 erilaista pingviinilajia vaihtelevan 
kokoisina. Keijupingviinit ovat noin 40 cm korkeita eli ne mahtuisivat juuri ruokapöydän tuolin alle seisomaan. 
Keisaripingviinit ovat isoimpia, noin 115 cm korkeita, eli samankokoinen kuin noin 4-vuotias lapsi. Kun kaksi 
pingiiviä tapaa, ne tervehtivät toisiaan hieromalla hellästi päitään yhteen. Jotkin pingviinit lisääntyvät maalla. 
Antartiksella pingviinivanhemmat pitävät munaa jaloissaan ja pitävät sitä lämpimänä suojassa mahassaan. Juuri 
haudotut poikaset istuvat lämpimässä suojassaan kunnes ne ovat valmiita lähtemään "pesästään". 

 

Vaihtoehtoiset leikki-ideat: 

- Taaperra kuin pingviini: Lapset antavat käsivartensa roikkua paikoillaan ja taivuttavat kämmeniään ylös ja 
sivuille. Nyt taaperra pienin askelin ympäri huonetta. Kun lapsi tapaa toisen lapsen, he voivat varovaisesti hieroa 
päitään tai neniään tervehdykseksi. 

- Vierailkaa eläintarhassa, tutkikaa ja havainnoikaa yhdessä pingviinejä. 

 


