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• Pelityyppi:  tarinankerronta 
• Pelaajat:  1-6 
• Ikäsuositus: 4+ 

 

SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 

• 6 kaksipuolista tapahtumapaikka-alustaa 

• 4 läpinäkyvää tapahtumapaikka-alustaa 

• 18 kuvallista noppaa 
 6 ”Kuka” noppaa (keltainen) 
 6 ”Mitä” noppaa (sininen) 
 6 ”Miten” noppaa (vihreä) 

PELIN ESITTELY 

 Juonipalikoilla pelatessa mielikuvituksella ei ole rajoja! Yhdistelemällä eri tapahtuma-
paikkoja, hahmoja, tapahtumakohteita ja toimintoja voidaan luoda jokaisella nopan pyö-
räytyksellä täysin uniikkeja tarinoita. 

PELIN KULKU 
 
Valitse kaksi jokaista noppaa (Kuka, Mitä, Miten) ja tapahtumapaikka-alusta. 
Vaihtoehtoisesti voit vaikka piirtää oman tapahtumapaikan ja laittaa läpinäkyvän alustan 
sen päälle. 
 
Pyöritä jokaista noppaa ennenkuin laitat sen alustan ruudulle. 
 
Käytä mielikuvitustasi ja aloita tarinasi ! 
 

Muita peliehdotuksia : 
 
Arvauspeli 
Laittakaa kaikki nopat kangaskassiin. Pareittain tai pienryhmissä valitkaa noppa 
kassista ja yrittäkää selittää toisillenne yhtä nopan kuvaa, kertomatta mikä se kuva on.  
 
Yhteinen tarina 
Pareittain valitkaa kuusi noppaa, pyörittäkää niitä ja laittakaa ne tapahtumapaikka-
alustalle. Keskustelkaa mahdollisista tarinoista: Millainen alku sillä on, mitä tapahtuu 
puolivälissä ja miten se loppuu. 
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Ryhmätarina 
Pienryhmässä ottakaa jokainen yksi noppa ja istukaa piiriin. Nuorin aloittaa tarinan 
nopan pyöräytyksen jälkeen kuvallaan ja hänen vasemmalla puolella oleva jatkaa oman 
noppansa kuvalla tarinaa mahdollisimman sujuvasti. Piirin viimeinen lopettaa tarinan. 
 
 
Kuvanselitys 
Pienryhmissä tai pareittain ottakaa tapahtumapaikka-alusta ja kertokaa, mitä kuvassa 
on. Esimerkiksi jossain alustassa on ruohoa, toisessa lunta.  
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