
 

 

 

 

 

MARTTA-ORAVA JA TAIKAKANTO – Peliohjeet 

 

Martta-orava ja taikakanto on pakopelitarina, jossa lapset pääsevät auttamaan 

tarinan päähahmoa Martta-oravaa ratkomalla Martan muistilapun vihjeet. Pelin 

aluksi tarinan alku luetaan nettisivulta lapsille, jonka jälkeen lapset saavat 

käsiinsä oravan muistilapun ja ratkovat sen vihjeet ulkona. Saatu salakoodi 

syötetään nettisivulle ja tarina luetaan lapsille loppuun.  

Aikuinen valmistelee pelin hyvissä ajoin tutustumalla pelin tarinaan nettisivustolla 

ja askartelemalla ohjeiden mukaisesti vihjemateriaalin. Pelipäivänä vihjemateriaali 

piilotetaan/levitetään lapsille löydettäväksi ulos. Kun valmistelut ovat valmiina, 

kirjaudutaan pelin nettisivustolle ja heittäydytään tarinaan       

 

Pelin tarina löytyy nettisivulta: hupagames.com/oravan-taikakanto 

 

Peliin kirjautumiseen tarvitaan pelin ostohetkellä saatu pääsykoodi. Koodilla 

pääsee peliin sisään rajoittamattomasti pääsykoodin voimassaolo ajan.  

 

Hauskaa pelihetkeä! 

Isa ja Susanna / Hupa Pulmaseikkailut 

 

  

Pelin osto oikeuttaa käyttämään 

tiedostoja oman perheen kesken tai esim. 

sovitusti kerho/päiväkoti/kouluryhmissä. 

Ethän jaa ohjeita muille! 



MARTTA-ORAVA JA TAIKAKANTO – Askarteluohjeet 

Aikuinen askartelee peliin liittyvän vihjemateriaalin hyvissä ajoin ennen peliä. 

Askartelussa kannattaa hyödyntää luonnonmateriaaleja, osan voi myös 

halutessaan printata väriprintterillä tai piirtää. 

  

HUOM! Tarkemmat askarteluohjeet ja esimerkkikuvat saat pelin oston yhteydessä. 

Alla osviittaa siitä millaisia vihjeitä peliin askarrellaan.   

 

Vihjeiden askartelu: 

1) KÄVYT 

Materiaali: Käpyjä luonnosta (vähintään 3 kpl, voi olla enemmänkin), maalia ja 

lankaa. Tai printatut kävyt.  

Askartelu: Maalaa kävyt muistilapussa olevin värein. Vaihtoehdot: Kiinnitä 

jokaiseen eri väriseen käpyyn numerolappu langalla TAI sido käpyjä langalla 

peräkkäin, jolloin käpyjen määrä jonossa kertoo mikä numeroa kyseessä.  

 

2) KIVET 

Materiaali: Keskikokoisia kiviä 9 kpl.  

Askartelu: Maalaa, piirrä tussilla tai teippaa kiviin koodit A1, A2, A3, A4, B4, C1, 

C2, C3, C4.  

  

3) KUKAT 

Materiaali: ohutta värillistä vaahtomuovilevyä tai kartonkia. Voit myös printata. 

Laminoi tai päällystä kontaktimuovilla valmiit kukat, jos haluat niistä 

säänkestäviä.  

Askartelu: Ota mallia printattavista kukista tai kehitä ihan omanlaisesi kukat. 

Huom! Vain yhden kukan tulee täyttää kaikki muistilapun lauseet. Voit tehdä 

kukille piipunrassista tai puutikusta varren ja tökätä kukat maahan tai 

kiinnittää puuhun lasten löydettäväksi. 

 



 

 

4) KEPIT 

Materiaali: Keppejä 6 kpl, maalia/erivärisiä lankoja/piipunrassia tms, pitkähkö 

naru.  

Askartelu: Etsi luonnosta sopivan paksuisia keppejä ja merkitse jokainen keppi 

yhdellä värillä (värit näkyvät alla). Kiinnitä naru siniseen keppiin valmiiksi. 

Pystytä kepit lapsille maahan alla olevaan järjestykseen.  

  

5) LEHDET 

Materiaali: Vihreää kartonkia, paperia, vaahtomuovilevyä tai nahkapaperia. Voit 

myös printata. Laminoi tai päällystä kontaktimuovilla valmiit lehdet, jos haluat 

niistä säänkestäviä.  

Askartelu: Askartele 5 puunlehteä valitsemastasi materiaalista. Katso mallia 

printattavista mutta voit tehdä myös ihan omalaisiasi.  

 


