
Tee hassu ääni.

Näytä kolme käsimerkkiä, joita käytät. 

Mistä tavastasi haluaisit päästä eroon? 

Mitä sanaa käytät liian usein?

Mitä kotityötä lykkäät myöhemmäksi?

Mitä rutiinia toistat joka päivä?

Kerro saamastasi lahjasta, joka osui nappiin.

Pöllö pullonpyörityspeli
Pullo asetetaan kyljelleen osallistujien keskelle. Ohjaaja vetää korteista yhden, lukee  
tehtävän tai kysymyksen ja pyörittää pulloa. Pelaaja, johon pullonsuu osoittaa, vastaa 
kysymykseen tai tekee tehtävän. Sen jälkeen hän vetää seuraavan kortin ja pyörittää pulloa. 

Omia kysymyksiä ja tehtäviä voi keksiä pelin aikana tai kirjoittaa valmiiksi tyhjille korteille. CC
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Mitä vuosilukua et unohda?

Mitä perinnettä toistat joka vuosi? 

Kerro jotain ihmisestä,  
joka on muuttanut elämäsi suuntaa.

Kerro ystävästäsi, jota et unohda.

Mikä murre kuulostaa kauniilta korvissasi?

Mitä herkkua et voi vastustaa?

Mikä sananlasku on sinusta tosi kuin vesi?

Mikä nimi sopisi sinulle?



Kerro paikasta, jonne mielesi palaa.

Mistä paheesta et luovu?

Mitä makua inhoat?

Mikä haju puistattaa sinua?

Mikä ääni riipii korviasi?

Mikä asia tekee sinut iloiseksi?

Mikä kirja saa sinut nukahtamaan?

Kuka näyttelijä vie jalat altasi?



Mitä eläintä haluaisit silittää?

Kerro meille niksi, jonka olet keksinyt.

Kerro jokin asia itsestäsi,  
jota emme vielä tiedä.

Minkä taidon opit viimeksi?

Näytä meille hurja irvistys.

Mitä mainosta et unohda koskaan?

Minkä kirjan olet lukenut monta kertaa?

Mitä ajattelet, kun ovikellosi soi?



Kerro valokuvasta, jota katselet usein.

Kerro käsityöstä,  
joka on jäänyt sinulta kesken.

Millä tavalla palkitset itseäsi?

Mikä voimasana karkaa suustasi?

Millä keinolla rauhoitat levottoman mielesi?

Mitä päivää odotat innoissasi?

Mistä esineestä et halua luopua?

Mikä asia saa sinut tuntemaan kiitollisuutta?



Mikä sanonta ärsyttää sinua?

Mitä väriä et käytä vapaaehtoisesti?

Mikä rallatus saa sinut lyömään tahtia?

Mitä saavutustasi haluaisit juhlia?

Minkä lorun osaat lausua vaikka unissasi?

Mistä aiheesta voisit kirjoittaa 
mielipidepalstalle?

Mitä esineitä keräilet tai olet keräillyt?

Mikä muotivillitys on vienyt sinut mukanaan?




