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Maatilan eläindomino on osa Kettu lentää  
-aineistoa, joka on osa Suomi-sarjaa.  
Suomi-sarjan jokaiseen osaan sisältyy otteita 
Oppimateriaalikeskus Opikkeen julkaisemista 
selkokirjoista sekä tekstiin liittyviä kysymyksiä, 
tehtäviä ja kuvia. 

Kettu lentää -aineiston teksti, ohje, tehtävät  
ja pelit löytyvät 

 y Opikkeen verkkokaupasta (www.opike.fi) 
Kettu lentää 2 -kirjan yhteydestä

 y Vahvike.fi-sivustolta, kun kirjoitat hakukenttään 
Kettu lentää. 

 y RyhmäRenki.fi-sivustolta, kun kirjoitat selaimen 
hakukenttään RyhmäRenki + Kettu lentää.

Aineiston tekijä on geronomi Kirsi Alastalo,  
jonka työskentelyn on mahdollistanut  
Otto A. Malmin lahjoitusrahasto.

Dominossa on 29 korttia. Jokaisessa kortissa on 
kaksi kuvaa. Palkinnoksi voi antaa kansanrunoja.

Tulosta kortit. Jos ryhmässä on yli 4 pelaajaa,  
kortteja voi tulostaa kaksinkertaisen määrän. 

Tavallista paksumpi tulostuspaperi  
estää kuvan näkymisen paperin läpi.  
Kortit on helppo nähdä kauempaakin,  
jos tulostat ne A3-paperille.

Jos kiinnität kortit pahville ennen leikkaamista, 
niiden käsitteleminen on helpompaa.

Tulosteiden laminointi lisää dominon käyttöikää  
ja tekee puhdistamisen mahdolliseksi. 

Kuvadominon ohje

Kortit levitetään pöydälle kuvapuoli alaspäin.  
Jos pelaajia on 4, jokainen ottaa 5 korttia.  
Jos pelaajia on 2, jokainen ottaa 7 korttia.  
Kortteja ei näytetä toisille. 

Ensimmäiseksi paikalle tullut pelaaja saa aloittaa  
ja asettaa valitsemansa kortin pöydälle. 
Seuraava pelaaja saa jatkaa dominoa, 
jos hänellä on aloituskorttiin sopiva toinen kortti.  
Peliä voi jatkaa kumpaan suuntaan tahansa. 
Jos sopivaa korttia ei ole kädessä,  
pelaaja nostaa kasasta uuden kortin.  
Jos uusi kortti sopii,  
pelaaja laittaa sen pöytään ja vuoro vaihtuu.  
Jos uusi kortti ei sovi,  
kortti jää aloittajan käteen ja vuoro vaihtuu. 

Tuplakortti laitetaan poikittain.  
Kettukortti käy minkä tahansa kuvan kanssa.

Dominon voittaa se, jonka kortit loppuvat ensin. 
Joskus kaikille jää kortteja, jotka eivät sovi.  
Silloin pelin voittaa se, jolla on vähiten kortteja.

Vaihtoehtoja

Pelaajat voivat myös muodostaa pareja. 

Säännöt on helpompi muistaa,  
jos kettukortin jättää pois.  
Myös tuplakortit voi jättää pois.

Sääntöjä voi yksinkertaistaa esimerkiksi niin, 
että sopiva määrä kortteja jaetaan pelaajille 
heti alussa. 
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Tulosta tiedosto vahvalle paperille, josta kuva ei näy läpi. Leikkaa kuvat domino-korteiksi viivoja pitkin.  
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