
”Ilmastotaiturit” on lautapeli, jossa edetään 
yhteistyöllä kohti kestävää tulevaisuutta. 

Pakassa on kolmenlaisia kortteja: 

1 Keltaisia ilmastotapaus 
-kortteja, joissa kerrotaan, miten 
pelinappulaa tulee siirtää.

2  Sinisiä tehtäväkortteja, joissa on 
ryhmälle yhteinen pohdintatehtävä.

3  Vihreitä kysymyskortteja, 
jotka sisältävät totta vai tarua 
-kysymyksiä.
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Helpompi versio:
Kukin pelaaja heittää 
vuorollaan noppaa. 
Yhteistä pelinappulaa 
siirretään nopan 
silmäluvun mukaisesti.

Vaikeampi versio:
Kukin pelaaja heittää 
vuorollaan noppaa. 
Nopan silmäluku 
kertoo, monesko 
kortti pakasta otetaan.

Pelin kulku:

 Noppaa heittänyt pelaaja (pienempien lasten kanssa 
ohjaaja) nostaa kortin ja lukee sen ääneen.

 Kysymys- ja tehtäväkorteissa oikea vastaus tai 
tehtävän suorittaminen vie kaksi askelta eteenpäin. 
Väärä vastaus tai tehtävän suorittamatta jättäminen 
vie yhden askeleen taaksepäin. Korttien tehtävät 
tulee suorittaa ja kysymyksiin vastata koko ryhmän 
yhteistyössä. Kysymyskorttien alareunassa lukee 
oikea vastaus, joten kortin nostanut pelaaja ei voi 
osallistua vastauksen miettimiseen.

 Tavoitteena on saavuttaa kestävä tulevaisuus ennen 
kuin pelikortit loppuvat.
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