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• Pelityyppi: koodauspeli 
• Pelaajat:  1 - 2 pelaajaa 
• Ikäsuositus: 4+ vuotiaille 
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PELI OPETTAA 
• Pisteiden ja suunnan hahmottamista ruudukolla 
• Ruudukon läpi kulkemista annetusta aloituspisteestä annettuun loppupisteeseen 
• Pituuden ja välimatkan ymmärtämistä ruudukolla 
• Suunnan-käsitteiden ymmärtämistä 

PELIN ESITTELY 
Koodaa reitti antaa lasten tehdä reittejä ruudukon läpi annetusta aloituspisteestä annettuun lop-
pupisteeseen. 
Palojen eri kuviot tekevät tästä aina uniikkia. Palojen tyypistä (ja joissain tapauksissa numeros-
ta) riippuen peli haastaa lapsia vaihtelevin vaikeusastein. 
Neljä kuuden kortin ohjekorttisettiä ovat kaikki suunniteltu tarjoamaan mahdollisimman paljon 
joustavuutta, mahdollistaen jokaisen lapsen työskentelyn hänen omalla tasollaan.  
 
Jokaiselle lapselle on oltava oma pelilauta ja pelipalat. 

PELIN KULKU 
Pelimateriaalin esittely ja sen järjestäminen 
 
Kaksipuoliset magneetti-pelilaudat 
Molemmilla puolilla pelilautoja on 12x8 ruudukko. 
Eläimet, joita laudalla on, merkitsevät aloitus- ja loppupisteitä. 
Etupuolella (vihreä) on neljä villieläintä (leijona, seepra, norsu ja virtahepo), joista jokainen on 
ruudukolla eri ruudussa. 
Takapuolella (oranssi) on seitsemän lemmikki- tai kotieläintä (kissa, koira, lammas, aasi, lehmä, 
hiiri ja jänis), joista jokainen on ruudukolla eri ruudussa. 
 
Magneettiset pelipalat 
Molemmissa seteissä on samat palat, jotka on eritelty nuolten väreillä (punainen tai violetti). 
 
 
Ohjekortit 
Kortit on jaettu neljään kuuden kortin sarjaan. Jokaisessa neljästä sarjasta kolme korttia on 
tarkoitettu villieläinpuolelle lautaa, ja kolme korttia tarkoitettu kotieläinpuolelle lautaa. 

• Ympyräsarja 
Ohjekortit näyttävät luotavan reitin, lapsi saa käyttää haluamiaan pelipaloja. 

• Neliösarja 
Alku- ja loppupisteet on määritelty, kuten on myös käytettävät pelipalat. Pelipalojen 
määrän lapsi saa itse päättää. 

• Kolmiosarja 
Alku- ja loppupisteet on määritelty ja käytettävät pelipalat on määritelty. Joidenkin 
pelipalojen määrä on määritelty, mutta loppu on lapsen päätettävissä 

• Tähtisarja 
Alku- ja loppupisteet on määritelty, kuten myös käytettävät pelipalat ja niiden määrä. 
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Ennen pelin alkua on hyvä antaa lasten tutustua hyvin materiaaliin ja kannustaa vapaiden 
erilaisten reittien tekemiseen. 
 
Opettajan ohjaama pelaaminen 
 
Virheiden huomaaminen 
Opettaja osoittaa lasten mahdollisesti tekemiä virheitä etenkin nuolten osoittamiin suuntiin 
liittyen.  
 
Tyhjien välien täyttäminen reitillä 
Opettaja luo keskeneräisen reitin, jossa on tyhjiä välejä matkan varrella. Lapsi etsii ja laittaa 
paikoilleen puuttuvat palat. Lasta on hyvä kannustaa tässäkin vaiheessa huomioimaan 
pelipalojen suunta. 
 
Reitin löytäminen annetusta aloituspisteestä annettuun loppupisteeseen 
Aloittaen kahdesta lähekkäisestä eläimestä (esimerkiksi norsusta ja leijonasta) opettaja nimeää 
alku- ja loppupisteitä, joiden väliin lapsi saa luoda haluamansa reitin. 
Tehtävästä voi tehdä asteittain vaikeampaa: 

- Opettaja nimeää kaksi eläintä ja lapsi saa itse päättää kumpi niistä on aloitus- ja kumpi 
loppupiste. 

- Pelipalojen määrää voi lisätä. 
- Haastavampien pelipalojen käyttöä voi ehdottaa lapselle. 

Eri alku- ja loppupisteitä on hyvä vertailla. 
 
Oppiva pelaaminen 
 
Materiaali mahdollistaa lasten pelaamisen yhdessä ohjekortteja seuraten. Opettajan on 
esiteltävä ohjekorttisarjat lapsille. Hän voi päättää esitteleekö kaikki yhtäaikaa, vai vähitellen. 
 
Anna lapsille pelilaudat, pelipalat ja yksi ohjekorttisarja. Selitä, tai pyydä lasta selittämään, mitä 
hänen on tehtävä, jotta jokainen lapsi ymmärtää ohjesarjan säännöt. 
Anna lasten suorittaa tehtävä. 
 
Kysy lapsilta, mitä he tekivät. Jos reitissä on virhe, kannusta lasta pohtimaan, kuinka korjata 
virhe ja tehdä reitti oikein. 
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