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• Pelityyppi: matikkapeli 
• Pelaajat:  2 - 4 pelaajaa 
• Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille 
• Peliaika:  - 

 
 

Sisältö 
• vinyylinen pelimatto 
• 40 pelimerkkiä (4 eläintä, 10 kpl jokaista eläintä) 
• 2 täytettävää kuutiota 
• peliohjeet 

Aktiviteetteja 

Nimeä muoto tai väri 
Levittäkää matto lattialle. Aktiviteetin tarkoituksena on opettaa pelaajia nimeämään pelin jokainen väri ja 
muoto. Edetkää siten, että pelaajat aloittavat lähtöpaikasta ja astuvat joko kiven tai tukin päälle ja sen 
jälkeen nimeävät siinä olevat värin ja muodon. Jos pelaaja nimeää oikein sekä värin että muodon, hän 
saa astua seuraavalle tukille tai kivelle ja yrittää nimetä siinä olevat värin ja muodon. Jatkakaa 
aktiviteettia, kunnes pelaajat ovat ylittäneet puron. 

Jätä jälkesi 
Levittäkää matto lattialle. Ohjaaja heittää värinoppaa ja pelaajat yrittävät löytää matolta kaikki tukit ja 
kivet, joissa on nopan osoittama väri. Pelaajat laittavat sen jälkeen pelimerkin jokaisen oikein valitun 
kiven ja tukin päälle. Toistakaa sen jälkeen edellinen. Jos nopasta tulee krokotiili, kaikki merkit on 
poistettava matolta. Tehkää sama aktiviteetti myös muotonopalla, jolloin pelaajien tehtävä on löytää 
matolta kaikki nopan osoittamat muodot. Aktiviteetti on loistava keino värien ja muotojen tunnistamisen 
kehittämiseen. 

Tunnista muoto 
Levittäkää matto lattialle. Ohjaaja heittää molempia noppia ja sanoo ääneen niiden muodostaman 
kombinaation, esimerkiksi keltainen ympyrä. Pelaajat nostavat kätensä heti kun ovat löytäneet matolta 
oikean värin tai muodon. Ohjaaja pyytää sen jälkeen ensimmäisenä kätensä nostanutta pelaajaa 
menemään seisomaan sen kiven tai tukin päälle, jossa hän näki oikean muodon tai värin. Ohjaaja jatkaa 
noppien heittämistä niin kauan kunnes jokaisella pelaajalla on ollut mahdollisuus löytää oikea tukki tai 
kivi. Jos nopasta tulee krokotiili, sano ääneen mikä tahansa väri-muoto-kombinaatio. 

Kävele puron yli 
Levittäkää matto lattialle. Pelaajien pitää yrittää ylittää krokotiilipuro astumalla ainoastaan kiville ja 
tukeille, joissa on lukuja. Pelaajien pitää sanoa ääneen jokainen luku, jonka päälle he astuvat. Aktiviteetti 
on mainio keino lukujen tunnistamisen harjoitteluun. Aktiviteetti on hyvä aloittaa myös toisesta 
suunnasta, jolloin pelaajat joutuvat aloittamaan luvusta kymmenen ja sanomaan lukuja laskevassa 
järjestyksessä. 
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Pelit 

Puron ylittäminen väreillä 
Pelaajien lukumäärä:   2 - 4 pelaajaa tai 2 - 4 joukkuetta 
Pelissä tarvittavat osat:  pelimatto, värinoppa, yksi eläinpelimerkki per pelaaja tai joukkue 
Levittäkää matto lattialle, jotta kaikki pelaajat voivat nähdä sen. Jokainen pelaaja (joukkue) valitsee 
yhden eläinpelimerkin ja laittaa sen lähtöruutuun. Pelaaja 1 heittää noppaa ja siirtää pelimerkkinsä 
lähimmälle kivelle tai tukille, jossa on kyseinen väri. Seuraavaksi pelaaja 2 heittää noppaa ja liikkuu 
samalla periaatteella. Jos peliä pelataan joukkueilla, joukkuetoverit heittävät noppaa vuorotellen. 
Jos nopasta tulee krokotiili, pelaajaa puraistaan, joten hän menettää vuoronsa eikä voi liikkua. Jos 
pelaajan päätyy tukille tai kivelle, jossa on numero, hän saa heittää noppaa uudelleen mikäli tunnistaa 
kyseisen numeron. 
Peli jatkuu siihen asti kunnes joku pelaaja tai joukkue on ylittänyt puron eli päässyt ruohoalueelle. 
Kyseinen pelaaja tai joukkue voittaa pelin. 

Puron ylittäminen muodoilla 
Pelaajien lukumäärä:   2 - 4 pelaajaa tai 2 - 4 joukkuetta 
Pelissä tarvittavat osat:  pelimatto, muotonoppa, yksi eläinpelimerkki per pelaaja tai joukkue 
Peliä pelataan samalla tavalla kuin edellistä, paitsi että värien tilalla käytetään muotoja. 

Villi krokotiili 
Pelaajien lukumäärä :  2 - 4 pelaajaa tai 2 - 4 joukkuetta 
Pelissä tarvittavat osat:  pelimatto, molemmat nopat, 3 eläinpelimerkkiä jokaiselle pelaajalle tai 

joukkueelle (jokainen pelaaja valitsee olevansa jokin eläin) 
Levittäkää matto lattialle, jotta kaikki pelaajat voivat nähdä sen. Pelaajat laittavat pelimerkkinsä 
lähtöalueelle. Pelaaja 1 heittää molempia noppia, etsii lähimmän vastaavanvärisen ja -muotoisen kiven 
tai tukin matolta ja laittaa yhden pelimerkkinsä siihen. Seuraavaksi pelaaja 2 heittää noppia ja toimii 
samalla tavalla. Vuorollaan pelaaja päättää haluaako siirtää purolla jo olevaa pelimerkkiä eteenpäin vai 
tuoda uuden pelimerkin purolle. Peli jatkuu, kunnes joku pelaaja tai joukkue on saanut kaikki 
pelimerkkinsä puron yli. Kyseinen pelaaja tai joukkue voittaa pelin. 

• Värinopasta tullut krokotiili on villi krokotiili. Pelaaja voi siirtää pelimerkkinsä minkä tahansa väriselle 
tukille tai kivelle. Vain muodon täytyy täsmätä. (Esimerkki: Jos heität krokotiilin ja neliön, saat valita 
minkä tahansa värisen neliön.) 

• Muotonopasta tullut krokotiili on villi krokotiili. Pelaaja voi siirtää pelimerkkinsä minkä tahansa 
muotoiselle tukille tai kivelle. Vain värin täytyy täsmätä. 

• Sekä muoto- että värinopasta samaan aikaan tullut krokotiili on erittäin villi krokotiili. Pelaaja saa 
siirtää pelimerkkinsä minkä tahansa muotoiselle ja väriselle tukille tai kivelle. 

 
 


