URHEILUANAGRAMMIT
Yleistä anagrammeista
Anagrammi tarkoittaa sanaa tai lausetta, joka koostuu samoista
kirjaimista kuin joku toinen sana tai lause. Anagrammeja on
helppo muodostaa verkkosivulla http://www.arrak.fi/fi/ag.
Ennen visailun aloittamista kannattaa näyttää esimerkkiä, miten
arvoitus ratkaistaan. Kirjoita anagrammi fläppitaululle tai isolle
paperille paksulla tussilla. Näytä miten vastaus muodostuu
kirjain kirjaimelta. Esimerkiksi ’lapset liukui, tai ’sukutilapeli’ ovat
anagrammeja sanasta pikaluistelu.
Urheilulaji- ja urheilija-anagrammit
Urheilujuhlan tunnelmaa voi herätellä anagrammeilla ennen kisoja.
Anagrammit on jaettu urheilijoihin ja urheilulajeihin. Ratkaisun
jälkeen lajista tai urheilijasta voi etsiä tietoa vaikka wikipediasta.
Ratkaisun keksimistä voi tarvittaessa helpottaa
• miettimällä vastausta pareittain tai pienryhmissä
• kertomalla urheilijan lajin tai sukupuolen
• esittämällä lajia pantomiimina tai piirtämällä
• näyttämällä urheilijoiden nimilistan tai valokuvakokoelman
• kirjoittamalla anagrammin kirjaimet erillisille paperilapuille
• antamalla ratkaisijoiden kirjoittaa anagrammi paperille reilun
kokoisena mustalla tussilla ja leikata se kirjaimiksi.
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URHEILULAJI-ANAGRAMMIT
TALVI- JA SISÄLAJEJA
Mäkihyppy

yhä kymppi

Kelkkailu

Elli Kakku

Jääkiekko

Käkeäjoki

Vapaauinti

Panu vaatii

Maastohiihto

tosi maa hohti
Tomi Sahtiaho

Suurpujottelu

poljettu ruusu

Pikaluistelu

lapset liukui
sukutilapeli

Taitoluistelu

tuolitaistelu
sioille tuttua

Painonnosto

nosta pinoon

Lentopallo

talon polle
nollapolte

Lumilautailu

Luumu Laitila

Alppihiihto

Hipat oli hip

Keilaaminen

makean nieli
imen kanelia

Rattikelkkailu

karkit tiukalle
kukilla katetri
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URHEILIJA-ANAGRAMMIT
TALVISET LAJIT
Matti Nykänen (mäkihyppy)

kynän antimet

Teemu Selänne (jääkiekko)

lumen esteenä

Helena Takalo (hiihto)

Lehto lankeaa
eno kellahtaa

Antti Hyvärinen (mäkihyppy)

vähiten tyranni

Marjo Matikainen (hiihto)

kotimainen marja
kirjamainen mato

Saku Koivu (jääkiekko)

kova kuusi
osuva ukki

Siiri Rantanen (hiihto)

Inarin Santeri

Toni Nieminen (mäkihyppy)

teinien monni

Jari Isometsä (hiihto)

missä rajoite
Jarmo estäisi

Janne Ahonen (mäkihyppy)

ennen hanoja
annan ohjeen

Jari Puikkonen (mäkihyppy)

ukkojen pariin

Veikko Hakulinen (hiihto)

Kaukon henkiveli
Velkuan heinikko

Marja-Liisa Kirvesniemi (hiihto)

Mirja Kivisen realismia
Airi karjaisi selvemmin
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