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450410 Puput piilossa -pelikansio  

 

Peliin kuuluu kansio, 24 pupukorttia ja 4 pelialustaa. Pupujen rusetteja vastaavasti 

pelialustoissa on neljää eri väriä: sininen, punainen, keltainen ja vihreä. Kortit hankitaan 

erikseen.  

Miten pelataan?  

Peli poikkeaa tavallisesta muistipelistä siten, että parien sijasta etsitään omaan alustaan 

sopivan värisiä pupuja. Pupun rusetin värin pitää olla sama kuin alustassa näkyvä pupun 

ääriviivan kehyksen väri.  Malttamattomatkin pelaajat jaksavat pelata kauemmin, kun 

katsottavana on erilaisia kuvia, eikä kuvakorttien taustoja, kuten perinteisessä 

muistipelissä.  

Käytettävissä olevat kortit asetetaan kansion taskuihin ja puput piilotetaan korttien 

taakse. Pelatessa pyritään keräämään oikean väriset puput omaan alustaan.  

Pelisääntöjä voi muunnella tilanteen ja käytettävissä olevien korttien mukaan. 

Esimerkiksi nimeämistä harjoitellessa täytyy sanoa minkä kortin takana olevaa pupua 

haluaa kurkistaa.  

 

Mistä sopivia kortteja?  

 Ellin kustantamat Kuva-sanakortit R-S-L (120214) 

 Ellin kustantamat Kirjainkortit (120215) 

 Ellin kustantamat Tipumatikka-kortit (120216) 

 Ellin kustantamat Lukumääräkortit (120217) 

 Mikael-koulun Marjamäellä-kortit (210820) 

 Mikael-koulun Ellan ja Eliaksen pelipaketin kortit (210821) 
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