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yhdyssanaketju.

Muodosta yhdyssana nimeämällä kuva ja keksimällä siihen sopiva sana loppuosaksi. Muodosta yhdyssanan loppuosasta uusi yhdyssana
käyttäen loppuosaa uuden alkuosana.
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synonyymit ja vastakohdat.

Nimeä kuva ja keksi sille synonyymeja (samaa tarkoittava sana). Keksi sitten kuvaan liittyviä
ominaisuuksia (adjektiiveja) ja keksi niiden vastakohdat.
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kielileikki.

Keksi uusi sana vastakohdan ja synonyymin (samaa tarkoittavan sanan) avulla. Korvaa yhdyssanan ensimmäinen osa vastakohdalla ja toinen synonyymilla. Uusien yhdyssanojen ei tarvtse merkitä mitään.

MALLI

TULITIKKU --

MENIPUUPÄTKÄ

(Tero) PITKÄMÄKI -TIPPUKIVI -SURUVAIPPA --
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kielileikki.

Keksi uusi sana vastakohdan ja synonyymin avulla. Korvaa yhdyssanan ensimmäinen osa vastakohdalla ja toinen synonyymilla.
Uusien yhdyssanojen ei tarvtse merkitä mitään.

(Peppi) PITKÄTOSSU -MUSTAPÄÄ -SINIKELLO -MINIHAME --
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