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A madárcsalád tagjai első pillantásra ugyanúgy néznek ki. De azok, akik közelről megfigyelik
őket, megtalálhatják a különbségeket! Aki először fordít fel 4 memolapkát a megfelelő haj, csőr
szemek, és lábak képével, az megnyer egy kártyát. Aki 3 kártyát megszerez, az megnyeri a játékot.
Tartalom:
16 madárkártya
16 memolapka
Előkészületek:
Keverjétek meg a memolapkákat, majd lefordítva fektessétek négyzet alakzatban
az asztal közepére. A madárkártyákból megkeverés után egy lefordított paklit
alakítsatok ki. Akinek a közelmúltban volt a születésnapja, az kezdheti a játékot
azzal, hogy felfordítja a legfelső madárkártyát.
Hogyan kell játszani?
Amikor te vagy a soron, fordíts fel egy memolapkát.
Ha a memolapka nem egyezik meg a madárkártya egyik
tulajdonságával sem, akkor a lapkát a helyén le kell
fordítanod. Lépésed ezzel véget ér. A következő játékos
van soron.

Ha a memolapka olyan tulajdonságot mutat, ami megegyezik a
madárkártya egyik tulajdonságával, akkor a memolapkát felfordítva a helyén hagyod és egy újabb memolapkát fordítasz fel.
Akkor, ha itt is van egyezés, akkor ezt is felfordítva a helyén hagyod
és egy újabb memolapkát fordíthatsz fel. És így tovább.
Ha az éppen felfordított memolapka nem egyezik meg a madárkártya egyik tulajdonságával sem, vagy ugyanolyan dolgot mutató
lapkát fordítottál fel, akkor az összes felfordított lapkát a helyén le
kell fordítanod. Lépésednek vége, a játékot a következő játékos
folytatja.

✓

Megjegyzés: A következő játékos ugyanezeket a lapkákat ismét felfordíthatja.

Ha sikerül egy lépéseden belül, egymás után 4 megfelelő memolapkát
felfordítanod, akkor megtarthatod a madárkártyát. Ezután az összes
felfordított lapkát a helyén le kell fordítanod. Mielőtt lépésed véget ér,
fordíts fel egy újabb madárkártyát. A következő játékos van soron.
Megjegyzés: A memolapkákat mindig a helyükön kell hagyni. Azokat sem elvenni,
sem egymással felcserélni nem lehet.

A nyertes!
Akinek elsőként sikerül 3 madárkártyát megszerezni, az megnyeri a játékot.
Variáció:
Haladó játékosok számára!
Amikor egy hibás, vagy két egyforma memolapkát fordítotok fel, akkor egy új madárkártyát is fel
kell fordítani. Így jobban kell koncentrálni, mert a madárkártya tulajdonságai is megváltoznak.

Figyelem! 3 éves kor alatti gyermeknek nem adható! Fulladásveszély! Apró alkatrészeket tartalmaz!
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