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SAMMAKKOHYPPY 
Järjestä 8 lumpeenlehtialustaa kuten kuvassa vieressä. Jokainen pelaaja heittää 
vuorollaan sammakon alustalle ja se, jonka sammakko on lähimpänä alustaa 8 saa 
aloitusvuoron. Ensimmäinen pelaaja seisoo 1 alustan takana ja yrittää heittää 
sammakon alustalle 1. Sitten hän hyppii yhdellä jalalla 1 alustalle, nostaa sammakon 
ja hyppii takaisin kotipesälle. Seuraavaksi sammakko heitetään alustalle 2, pelaaja 
hyppii yhdellä jalalla alustalle, nostaa sammakon ja hyppii taas pesälle.  
Seuraavaksi sammakko heitetään alustalle 3 ja peli jatkuu kunnes kaikki numerot 
kahdeksaan asti on käyty läpi. 
 
Pelaaja menettää vuoronsa jos: 

1. sammakko heitetään niin, että se jää alustan reunalle 
2. Sammakko heitetään väärälle alustalle tai jos se osuu maahan 
3. Jos yhdellä jalalla hyppiessä maassa oleva jalka menee alustan ohi tai alustan 

reunan yli. 
4. Jos pelaaja laskee toisen jalkansa maahan tai toiselle alustalle 
 

Poikkeus 4. sääntöön tehdään, kun peli on edennyt alustalle 5. Alustoilla 5-8 pelaajat 
saavat siis helpotusta laittamalla jalkansa joko alustoille 4 ja 5 tai 7 ja 8. 
 
Peli jatkuu kunnes päästään alustalle 8, jossa pelaajan tarvitsee vain käydä nostamassa 
sammakko ja palata takasin kotipesälle. 
 
Sammakkoa pitää heittää. Pelaaja ei saa nojata eteenpäin, ojentaa käsiään ja pudottaa 
sammakkoa alustalle. Jokaisessa pelissä pelijärjestys määräytyy, kuten edellä on 
kerrottu: jokainen pelaaja heittää vuorollaan sammakon alustalle ja se, jonka 
sammakko on lähimpänä alustaa 8 saa aloitusvuoron.  
 
YMPÄRI LAUDAN 

1. [helppo] Pelaajat heittävät kaikki neljä sammakkoa vuorollaan alustoille, 
mutta vain yhden sammakon yhdelle pelialustalle. Ensin heitetään alustalle 1, 
sitten alustalle 2, seuraavaksi alustalle 3, kunnes päästään alustalle 8. Se, joka 
saa heitettyä sammakon alustalle 8 mahdollisimman vähillä heitoilla, voittaa. 
Vain kokonaan alustalla olevat sammakot hyväksytään.  

2. [keskitaso] Pelaajat heittävät kaikki neljä sammakkoa vuorollaan alustoille, 
mutta vain yhden sammakon yhdelle pelialustalle. Ensin heitetään alustalle 1, 
sitten alustalle 2, seuraavaksi alustalle 3, kunnes päästään alustalle 8. Pelaajan 
täytyy saada kaksi sammakkoa neljästä samalle alustalle päästäkseen 
etenemään seuraavalle alustalle.  
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3. [vaikea] Pelaajat heittävät kaikki neljä sammakkoa vuorollaan 
alustoille. Ensin heitetään alustalle 1, sitten alustalle 2, 
seuraavaksi alustalle 3, kunnes päästään alustalle 8. Pelaajan 
täytyy saada kolme sammakkoa neljästä samalle alustalle 
päästäkseen etenemään seuraavalle alustalle. 

 
101 PISTETTÄ 
Pelaajat heittävät kaikki neljä sammakkoa vuorollaan alustoille. 
Ensimmäisellä heitolla kaksi sammakkoa täytyy saada samalle alustalle. 
Alustoissa olevat numerot kertovat saadut pisteet. Ensimmäinen pelaaja 
joka saa kasaan tasan 101 pistettä, voittaa. Vain kokonaan alustalla olevat 
sammakot hyväksytään. Jos sammakko ei ole kokonaan alustan päällä, siitä 
ei saa pisteitä. Jos pelaaja heittää kaksi sammakkoa samalle alustalle, 
pistemäärä tuplataan. Jos pelaaja heittää kolme sammakkoa samalle 
alustalle, pistemäärä triplataan. Jokaisella heitolla täytyy saada kaksi 
sammakkoa (neljästä) alustalle, jonka numero on suurempi kuin 2. Pelin 
viimeisellä heitolla täytyy myös saada kaksi sammakkoa samalle alustalle.  
 
2+10 
Pelaajat heittävät kaikki neljä sammakkoa vuorollaan alustoille niin, että 
ensin he heittävät kaksi sammakkoa, joiden yhteenlasketuksi pistemääräksi 
he yrittävät saada 10. Alustoissa olevat numerot kertovat saadut pisteet. 
Sitten he heittävät seuraavat kaksi sammakkoa ja yrittävät saada niillä 
heitettyä yhteenlasketuksi pistemääräksi 10. vaihtoehtona esimerkiksi 5+5, 
6+4, 7+3, 8+2. Pelaaja saa heittokerroillaan siis 0, 1 tai 2 kertaa 
yhteenlasketuksi pistemääräksi 10. pelaaja, joka ensimmäisenä saa 
kymmenen kertaa yhteenlasketuksi pistemääräksi 10, voittaa.  
 
Yllä on mainittu vain muutamia Sammakkohyppy-leikkejä. Voit kehittää ja 
keksiä niitä itse lisää!  
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