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Taktista ajattelua harjoittava autokilpailupeli 2-6 yli 5-vuotiaalle 
 
Peliaika: 10-15 minuuttia 
 
Kuusi kilpa-autoa kaasuttelee starttiruudussa valmiina syöksymään radalle. Se, joka nopilla heittää 
sopivia värejä ja yhdistelee niitä taitavasti, voi edetä todella nopeasti. 
 
Pelivälineet:  6 kilpa-autoa 
  6 värinoppaa 
             1 pelilauta 
 
Tavoitteena on kilpa-ajon voitto. Siinä tarvitaan sekä onnea että harkintaa. 
 
Ennen peliä levitetään pelilauta pöydän keskelle. Pelaajat valitsevat kilpa-autonsa, jonka panevat 
lähtöruutuun autonvärisen nuolen kohdalle. Jos pelaajia on vähemmän kuin kuusi, ylimääräiset 
autot jätetään laatikkoon. Kuitenkin kaikki kuusi noppaa ovat käytössä. 
 
Pelin kulku: Pelivuorot kiertävät myötäpäivään. Nuorin aloittaa heittäen kaikkia 6 noppaa yhtaikaa 
(voit käyttää molempia käsiä nopanheitossa). 
 
Yritä nyt löytää autollesi mahdollisimman pitkälle vievä ajoreitti noppien näyttämiä värejä 
yhdistellen. 
 
Jos välittömästi edessäsi on jokin noppien näyttämistä väreistä, siitä pääset radalle. Voit vaihdella 
ajorataa tarpeen mukaan, kunhan pidät koko ajan suunnan eteenpäin. Siirrä autoasi väri kerrallaan ja 
pane vastaavan värinen noppa siirron jälkeen syrjään. Parhaassa tapauksessa pääset etenemään 6 
ruutua kerrallaan. 
 
Jos käy niin, että edessäsi ei ole mitään noppien näyttämistä väreistä, vuorosi menee ohi. 
 
Noudata seuraavia liikennesääntöjä: 
 
Aja aina eteenpäin. 
 
Ajoradan vaihto on mahdollinen vain silloin kun viereisen ruudun etureuna on edempänä kuin nyt 
käyttämäsi. Myös tässä tapauksessa on siis ajettava aina eteenpäin. 
 
Radalla oleviin esteruutuihin (joissa on autonrengas) ei saa milloinkaan ajaa. 
 
Saat ajaa sellaisten ruutujen kautta, joissa on toinen auto. Jos siirtosi päättyy tällaiseen ruutuun, on 
siinä seisovan auton väistyttävä samalla radalla lähinnä takanaan olevaan vapaaseen ruutuun, ei 
kuitenkaan esteruutuun. 
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Aja aina niin pitkälle kuin mahdollista. Mitään noppien näyttämää reitille sopivaa väriä ei saa jättää 
käyttämättä. 
 
Peli päättyy, kun ensimmäinen auto saapuu jompaankumpaan maaliruutuun. Kaikki pelaavat tämän 
vuoron loppuun ja huomioivat, kuinka monta noppaa kukin käytti tällä viimeisellä vuorolla. 
• jos maaliruutuun saapuu vain yksi auto, sen kuljettaja on voittaja. 
• jos maaliruutuun saapuu useampi auto, on voittaja se, joka viimeisellä vuorolla käytti 

vähiten noppia. 
 
 
MUUNNELMA 
 
Aina kun siirto päättyy, saa viimeksi käytetyn värin värinen auto ylimääräisen siirron eteenpäin, 
liikennesääntöjä noudattaen. 
 
Esim. Janilla on punainen kilpa-auto. Hän heittää värit: punainen, punainen, keltainen, keltainen, 
keltainen ja vihreä. Hän voi siirrollaan käyttää ne järjestyksessä: punainen – keltainen – punainen – 
vihreä. Kahta keltaista hän ei voi käyttää. Janin viimeksi käyttämä väri on vihreä, joten hänen 
autonsa päätyy vihreään ruutuun. Nyt saa Nina, joka ajaa vihreää autoa, siirtää autoaan yhden 
ruudun eteenpäin. 
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