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lähtö
Hymyilkää
toisillenne ennen
kuin aloitatte pelin

Paritehtävä: Katso
pelikaveria silmiin ja
hymyile hänelle. Jos hän
hymyilee takaisin, niin
sinä ja pelikaveri saatte
mennä yhden askeleen
eteenpäin.

Kehu itseäsi kolmella
sanalla. Mistä olet
itsessäsi ylpeä?

Heitä ylävitonen pelikaverin
kanssa

Piirrä paperille jotakin ja
pyydä pelikaveria
piirtämään kuva valmiiksi

Kehu pelikaveria jostakin
asiasta missä hän on
mielestäsi hyvä

Jätä oma pelivuoro väliin ja
anna oma vuorosi jollekin
pelikaverille

Kättele pelikaveria ja katso
häntä silmiin

Paritehtävä: Miettikää
yhdessä pelikaverin kanssa
onko teillä jotakin yhteistä.
Onko teillä samanvärinen
paita? Onko molemmilla
koira? Se voi olla mitä
tahansa.

Opeta pelikaverille jokin
taito joka sinulla on

Sano toiselle pelaajalle
jotain mukavaa

Kerro jokin asia mistä
tykkäät ja kysy sitten
pelikavereilta mistä he
tykkäävät

Paritehtävä: Katsokaa
kaverin kanssa yhtä aikaa
peiliin ja sanokaa
toisistanne vuorotellen
jotakin mukavaa katsoen
toisianne silmiin peilin
kautta.

Sinun vuorosi siivota
pelilauta ja tarvikkeet niille
kuuluvaan paikkaan sen
jälkeen kun olette
pelanneet tätä peliä. Voit
pyytää kauniisti kaveria
auttamaan.

Katso peiliin ja sano
itsellesi jotain kivaa

Katso peiliin ja sano
itsellesi jotain kivaa

Katso ympärillesi. Mikä on
kivoin asia mitä näet?

Jätä oma pelivuoro väliin
ja anna oma vuorosi
jollekin pelikaverille

Katso ympärillesi. Näetkö
jossain lempiväriäsi? Missä?

jonka pelinappula on sinun
perässäsi. Voit valita
montako askelta kaveri saa
liikkua eteenpäin. Kaveri
saa heittää noppaa omalla
pelivuorollaan normaalisti.

Kannusta kaveria

MAHTAVAA PÄÄSIT
MAALIIN. Katso peiliin ja
sano miltä nyt tuntuu.

Kehu pelikaveria: kehu
hiuksia, vaatteita, reppua,
kenkiä tai muuta ulkoista
ominaisuutta

Siivoa pelikaverin pulpetti

Halaa yhtä pelikaveria

