
 
 
 
 
 
 
 

Maahantuoja: ELLI Early Learning Oy, Työpajankatu 10 C, 00580 HELSINKI. www. earlylearning.fi 
 

110097 Visuaalisen 
hahmottamisen korttipeli 
Schubicards Visuelle  
 
Pelin avulla harjaannutetaan visuaalista 
hahmottamista ja kognitiivisia kykyjä leikin-
omaisesti. Kortteihin voi ensin tutustua vaikkapa 
etsimällä pareja ja ”perheitä” pöydälle levitetyistä 
korteista ja kertoa ääneen, mitä yhteistä tai eroja 
korteissa huomaa.  
 
Pelikortit 
Pelissä on 6 erilaista 24 kortin sarjaa:  

 Kasvot – helppo 
 Kolmiot – helppo 
 Pallot – helppo 
 Palkit – keskitaso 
 Ruudukot - keskitaso 
 Viivasymbolit – vaikea 

 
Jokaista kuviota on neljä eri väriä: Sininen, 
punainen, keltainen ja vihreä.  
Yhteensä 144 kuviokortin lisäksi 16 toimintakorttia 
ja 4 Jokerikorttia.  
Pelaajien lukumäärä vaihtelee pelitavan mukaan 1-
6 pelaajaan.  
 
Yhden hahmon peli (4+, 2 pelaajaa)   
Tavoitteena on kerätä itselle kaksi neljän kortin 
sarjaa, ”perhettä”, joissa hahmon kuva on 
täsmälleen sama, mutta yläpalkin väreinä ovat 
sininen, punainen, keltainen ja vihreä.  
Alkuvalmistelut: Valitaan, mikä hahmo otetaan 
peliin, esimerkiksi kasvot. Otetaan valitut 24 korttia 
ja sekoitetaan hyvin. Kummallekin pelaajalle 
jaetaan 8 korttia, jolloin pöydälle kuvapuoli alaspäin 
jätettävään pakkaan jää 8 korttia.  
Pelin aloittaa se, joka ei toiminut jakajana: Hän 
nostaa pakasta kortin - ei näytä sitä toiselle, vaan 
katsoo sopiiko se hänen omiin kortteihinsa. Sen 
jälkeen pelaaja valitsee kädestään pois heitettävän 
kortin ja laittaa sen pöydälle kuvapuoli ylöspäin. 
Seuraava pelaaja voi nyt valita, nostaako hän 
päällimmäisen kortin alaspäin olevasta pakasta vai 
ottaako toisen pelaajan pois laittaman kortin.  
Tästä eteenpäin jokainen vuoro alkaa siten, että 
pelaaja nostaa yhden kortin (pakan päällimmäisen 
tai avoimena pöydällä olevan) ja vuoro päättyy 
siten, että pelaaja laittaa pois kädestään yhden 

kortin. Jos kortit loppuvat alaspäin käännetystä 
pakasta, sekoitetaan kuvapuoli ylöspäin oleva pakka 
ja käännetään se kuvapuoli alaspäin. Kun pelaaja on 
saanut ”perheen” koottua, hän laittaa siihen 
kuuluvat kortit kuvapuoli ylöspäin eteensä 
pöydälle. Pelin voittaa se, jolla on ensiksi kaksi 
”perhettä” koossa.  
 
Kahden hahmon peli (5+, 3-4 pelaajaa) 
Pelataan samoin kuin edellistä peliä, mutta otetaan 
peliin mukaan kahdet hahmot eli 48 korttia.  
 
Onnelliset perheet (5+, 3-4 pelaajaa) 
Valitaan neljää eri hahmoa esittävät kortit ja 
pelataan kuten edellä, mutta perhe voidaan 
muodostaa joko neljästä samanlaisesta hahmosta 
tai neljästä samanvärisestä kortista.  
Voidaan myös pelata jakamalla kaikki kortit 
pelaajille, jotka vuorotellen pyytävät seuraavalta 
pelaajalta haluamaansa korttia.  
(”kasvokuva, josta puuttuu toinen korva”).  
Jos pyytäminen on liian vaikeaa, voidaan myös 
vetää kortti edellisen pelaajan kädestä.  
 
Korttipeli kaikilla korteilla 
Pelaajia vähintään kolme – mutta mitä useampi, sen 
hauskempaa peli on! 
Jaetaan jokaiselle 9 korttia ja loput kortit jäävät 
pakkaan kuvapuoli alaspäin.  Nostetaan pakan 
päällimmäinen kortti aloituskortiksi pöydälle. Sen 
jälkeen ensimmäinen pelaaja laittaa omasta 
kädestään kortin päälle ”sopivan kortin”: joko 
saman kuvion tai saman värin. Jos sopivaa korttia ei 
ole, pelaaja nostaa pakasta yhden kortin ja vuoro 
siirtyy seuraavalle. Pelissä on myös 
toimintakortteja, joita laittamalla saa päättää, mikä 
on seuraava pelattava väri ja seuraavan pelaajan on 
nostettava pakasta toimintakortin osoittama määrä 
kortteja ja hän vuoronsa siirtyy seuraavalle.  
Nuolikortin pelaaja saa antaa kädestään yhden 
kortin nuolen suunnassa olevalle pelaajalle ja 
määrätä seuraavan pelattavan värin. Peliä jatkaa 
sen jälkeen tavalliseen tapaan seuraava vasemmalla 
puolella oleva pelaaja.  
Jokerikortin voi laittaa pöytään vaikka heti sen 
pakasta nostettuaan. Jokerin pelannut pelaaja voi 
valita, mitä väriä ja muotoa Jokeri edustaa.  
Voittaja on se, joka ensiksi pääsee eroon kaikista 
korteistaan.

 


