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050213 Rengaspeli 

 
1 – 3 pelaajalle 
yli 2-vuotiaille 
 
Sisältö 

• 3 kääpiötä 
• 3 keltaista puurengasta 
• 3 punaista puurengasta 
• 3 sinistä puurengasta 
• noppa 
• peliohjeet 

 
Peli 1: Yhdistä värit 
Laittakaa kääpiöt, renkaat ja noppa keskelle pöytää. Älkää laittako renkaita päällekkäin. 
 
Pelaaminen 
Se, joka osaa pyöriä parhaiten paikallaan aloittaa pelin. Jos ette pääse yksimielisyyteen, lyhin 
pelaaja aloittaa heittämällä noppaa. 
 
Pelaaja ottaa sen värisen renkaan minkä noppa näyttää ja laittaa sen vastaavan värisen kääpiön 
ympärille. Jos pöydällä ei ole nopan näyttämän väristä rengasta, pelaaja saa heittää noppaa 
kerran uudelleen. Kun pelaaja on käyttänyt vuoronsa, vuoro vaihtuu myötäpäivään seuraavalle. 
 
Pelin päättyminen 
Peli loppuu, kun kaikki renkaat ovat kääpiöiden ympärillä. 
 
Vihje: Pelistä saa vaikeamman, jos renkaat pitää laittaa kääpiöiden ympärille 
suuruusjärjestyksessä. (isoin alimmaiseksi) 
 
Peli 2: Kerää renkaat 
Jokainen pelaaja valitsee yhden kääpiön ja asettaa sen eteensä. Valittujen kääpiöiden väriset 
renkaat laitetaan pöydälle. 
 
Pelaaminen 
Se, jolla on värikkäimmät vaatteet päällään aloittaa pelin. Jos ette pääse yksimielisyyteen, 
vanhin pelaaja aloittaa heittämällä noppaa. 
 

• Nopasta tuli sama väri kuin kääpiösi lippalakissa. 
      Hienoa! Voit laittaa sen värisen renkaan kääpiösi ympärille. 

 
• Nopasta tuli eri väri kuin kääpiösi lippalakissa. 
      Harmi. Et voi tehdä mitään. 

 
Vuoro siirtyy myötäpäivään seuraavalle pelaajalle. 

http://www.tevella.fi/


 
 
Pelin päättyminen 
Peli loppuu, kun ensimmäinen pelaaja on saanut kaikki kolme rengasta kääpiönsä ympärille. 
Hän on pelin voittaja. 
 
Peli 3: Rengastorni 
Laittakaa mikä tahansa kääpiö pöydälle ja laittakaa sen ympärille viisi vapaavalintaista rengasta. 
 
Pelaaminen 
Pelaaja joka pystyy kurottamaan kätensä korkeimmalle ilmaan aloittaa pelin. Mikäli ette pääse 
yksimielisyyteen, nuorin pelaaja aloittaa pelin heittämällä noppaa. 
 
Verratkaa nopan näyttämää väriä tornin päällimmäisen renkaan väriin. 
 

• Värit ovat samat. 
      Mahtavaa! Voit ottaa päällimmäisen renkaan ja asettaa sen eteesi. 

 
• Värit eivät ole samat. 
      Sääli. Et voi ottaa rengasta. 
 

Vuoro vaihtuu myötäpäivään ja seuraavaa pelaaja heittää noppaa. 
 
Pelin päättyminen 
Peli loppuu, kun viimeinenkin rengas on otettu kääpiön ympäriltä. Pelin voittaa se, jolla on 
eniten renkaita edessään. 
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