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75191 KUVANSELITYSPELI 

 
Pelin tavoitteena on luoda kommunikaatiotilanteita, joissa lapsi oppii käyttämään kuvailevia 
sanoja ja näin kehittää kielitaitoaan. 
 
Oppimistavoitteet: 

 Oppia havaitsemaan ja tunnistamaan johtolankoja kuvasta. 

 Oppia tunnistamaan ja kuvailemaan kuvaa. 

 Oppia kommunikoimaan lauseilla tullakseen ymmärretyksi. 

 Oppia ymmärtämään ja seuraamaan itsenäisesti pelin sääntöjä. 
 
Suositellaan yli 4-vuotiaille. 
 
Pelimateriaali: 

 4 pahvilaattaa (25x10cm), joissa on 4 tyhjää ruutua. 

 12 kuvallista pahvikorttia (25x10cm), joissa esitetään erilaisia tilanteita. 

 3 erilaista sarjaa, joissa kussakin 4 korttia: 
o Sarja 1 (vihreä), lauserakenne: subjekti/verbi/suora objekti 
o Sarja 2 (sininen), lauserakenne: subjekti/verbi/suora objekti + luku 
o Sarja 3 (punainen), lauserakenne: subjekti/verbi/luku + subjekti/objekti 

 2 identtistä 48 pelikortin pakkaa, joissa on samat kuvat kuin kuvallisissa pahvikorteissa. 

 8 läpinäkyvää pidikettä, joihin voi asettaa kuvakortit pystyyn. 

 1 ohje 
 
Pelimahdollisuudet: 
 
4 lapsen ryhmäpeli 
Peli, jossa käytetään kuvakortteja ja yhtä pelikorttipakkaa. Pelissä yritetään täydentää 
kuvakortteja 4 pelikortilla, jotka näyttävät samanlaisilta kuin kuvakorttien kuvat. 
 
Pelin kulku: 
Valitse sarja kuvakortteja ja poimi pakasta ne pelikortit, jotka kuuluvat kuvakortteihin. Kun lapset 
ovat tutustuneet peliin, kukin lapsi ottaa yhden kuvakortin ja asettaa sen eteensä pidikkeeseen. 
Lapset ottavat kukin itselleen myös laatan, jossa on tyhjät ruudut. Kuvakortteihin sopivat pelikortit 
asetetaan pöydälle kasaksi selkäpuoli ylöspäin. Lapset ottavat vuorollaan yhden kortin ja 
kuvailevat sitä muille näyttämättä korttia pelikaverille. Lapsi, joka osaa yhdistää pelikortin ja 
kuvan, saa kortin ja asettaa sen laatalle tyhjään ruutuun. Pelin lopuksi lapset tarkistavat, että 
heidän pelikorttinsa ovat yhteneväiset kuvakorttien kanssa. Pelin aikana tai sen jälkeen voidaan 
myös keskustella niistä korteista, joita ei ollut yhdistetty oikein. 
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Variaatio: 
Pelikortit jaetaan 4 lapselle. Lapset vertaavat pelikortteja kuvakorttinsa ja mikäli ne ovat 
yhteneväiset, pari laitetaan tyhjään ruutuun laatan päälle. Kukin lapsi kysyy vuorollaan joltain 
toiselta pelaajalta, onko tällä sitä korttia, jonka hän tarvitsee (sama periaate kuin ”Hullunkurisisssa 
perheissä”). 
 
Peli 2 pelikorttipakalla 
Pelin tavoite on saada mahdollisimman paljon pareja. 
 
Pelin kulku: 
Poimi saman sarjan kortit molemmista pakoista ja sekoita ne keskenään. Jaa muutama kortti ja 
jätä loput pöydälle pinoksi, josta voi nostaa. Kukin lapsi kuvailee vuorollaan korttia, jonka on 
nostanut pinosta ja kysyy toiselta pelaajalta samanlaista korttia, joista voi muodostaa parin. 
 
Variaatio: 
Kun lapsi on oppinut tunnistamaan kaikki kuvakorttien kuvat hyvin, hän voi kerätä pareja myös 
korteista, joissa on eroavaisuuksia. 
 
Kommentti: 
Ehdotettuja lauserakenteita ei tarvitse ehdottomasti noudattaa. Ne ovat suuntaa-antavia 
esimerkkejä tavallisimmista lauserakenteista. 
 


