
pedagoginen 
afrikan tähti

TARVIKKEET
• pelimerkeille eli jalokiville pusseja 4-7 kpl ja narua 
kiinnitykseen
• pyykkipoikia 8-10 kpl
• rahaa  (jalokivipussien lkm x joukkueiden lkm x peli-
merkin hinta)
• rosvomerkkejä
• hevosenkenkiä
• lajikortteja tai muita tehtäviä pankkiirille

PELIALUE
Metsä tai puistomainen alue, jossa suojaa korkeasta 
kasvustosta.

PEDAGOGISET PELIMERKIT 
Jalokivet 5-7 kpl
Pelin  jalokivet voi piirtää itse tai tulostaa. Jalokiviksi 
käyvät myös lajikortit (www.ulkoluokka.fi) 
Rahaa eli pelimerkkejä 
Rahana toimii, mikä vain leikkiraha, itse piirretyt rahat 
tai vaikka kävyt. 

Afrikan tähti 1 kpl
Mikä vain yhdessä sovittu ja teemaan sopiva laminoitu 
kuva. 

ALKUVALMISTELUT
Ohjaaja sijoittaa metsään 4-7 jalokivipussia, joissa kus-
sakin on yhtä pelimerkkiä laminoituna vähintään niin 
monta kuin on joukkueita. Ohjaaja kätkee myös yhden 
Afrikan tähden ja sen lähelle pillin sekä hevosenkenkiä 
vastaavia pelimerkkejä pelialueen koon mukaan (4-6 
kpl). 

Muodostetaan oppilaista parit. Yksi tai kaksi pareista 
valitaan rosvoiksi. Kaikille muille pareille jaetaan rahaa 
vastaavia pelimerkkejä. Rahaa tulee olla alussa vähem-
män kuin pelimerkkien saamiseen tarvitaan. 

Ohjaajat voivat toimia itse pankkiireina.



PELIN KULKU
Jokainen pari lähtee etsimään jalokivi- eli pelimerkki-
pusseja. Pelimerkin saa ottaa pussista yhtä rahaa vas-
taan, joka jätetään pussiin. Jos rosvo saa kiinni jomman-
kumman pareista, menettävät he rahat mutta eivät 
jalokiviä. Rosvot kuten paritkin liikkuvat koko ajan 
yhdessä.

Pankkiirilta saa lisää rahaa eli pelimerkkejä suoritet-
tuaan ensin jonkin tehtävän. Tehtävänä voi olla kevät-
lajintunnistusta, talvehtimiseen liittyviä kysymyksiä, 
marjojen ja sienten tunnistusta tai laskuja, alkuäänteitä 
tai mitä vain juuri meneillään olevaan aiheeseen liittyvää.

Lautapelien pihapeliversiot on alun perin kehitetty Suomen Ladun perheliikunnan hankkeessa. 
Pedagogisen Afrikan tähden kehittäjät: Virpi Jussila ja Ulla Myllyniemi, Ulko-opet ry.

Pankkiiri teettää lajintunnistustehtäviä, joita vastaan saa 
pelirahaa lisää.

Jalokivipussiin on jätetty rahaa ja vastineeksi otettu jalo-
kivi. 

Se ryhmä, joka on ensimmäisenä saanut kasaan kaikki 
erilaiset pelimerkit, saa hakea Afrikan tähteä vastaavan 
merkin. Afrikan tähti on ollut koko ajan piilossa ja sen 
on voinut jo nähdä pelin aikana. Afrikan tähden löy-
dyttyä pari soittaa tähden luona olevaa kelloa ja huutaa 
”Afrikan tähti löytynyt”. Tämä on merkki muille, että 
tähti on löytynyt. Tällöin kaikki voivat vielä yrittää 
voittaa, etsimällä hevosenkenkää vastaavan merkin ja 
juoksemalla kotipesään ennen Afrikan tähden löytä-
nyttä paria.


