Kinek van olyan memóriája,
mint egy elefántnak?
Memóriafejlesztő játék
2-4 játékos részére, 7 éves kortól

Használd a buksidat, mert mindössze 60 másodperced lesz arra, hogy
memorizáld a 12 különböző kép helyét, amiket letakarunk. Az a
feladatod, hogy a mezők utasításait követve felfedd a helyes képeket. Ezt
könnyebb mondani, mint megcsinálni, mert a képlapkák helye állandóan
megváltozik, és ez elég nagy zűrzavart okoz. Ha folyamatosan észben
tartod a képek mozgását, akkor nem veszítesz el életkártyát. Akinek marad
a játék végéig életkártyája, az megnyerheti a játékot, és elmondhatja
magáról, hogy olyan memóriája van, mint egy elefántnak!
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A célod a játékban
Az a célod, hogy addig maradj a játékban, míg a
játékostársaid elveszítik az összes életkártyájukat, és kiesnek
a játékból. Ehhez az kell, hogy a játék végéig folyamatosan
kövesd nyomon a 12 letakart kép helyváltoztatását.

Előkészületek
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Megjegyzés: Minden alkalommal, amikor felemelsz egy
a feladatát csinálja meg, amelyikre a korongját tetted (mintha
fedőlapot, ügyelj arra, hogy mindenki jól láthassa a
egy szokásos kockadobással érkezett volna oda).
Kérdezz! Tegyél fel egy kérdést az egyik
Állatok: delfin (kék), béka (zöld), katica (piros), oroszlán (sárga) képlapkát, amelyikről felemelted azt. Miután mindenki
játékostársadnak. Kérdezhetsz konkrétan
Miután a játékostársad megcsinálta a mező szerinti feladatot,
megnézte a képlapkát, tedd vissza a fedőlapot.
egy mezőről, pl.: „Melyik lapka van a B
az ő lépése véget ér, és az őutána következő játékos folytatja
mezőn?”, vagy kérdezhetsz egy bizonyos
a játékot.
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Emeld fel a válaszban megnevezett
Gyümölcsök: szilva (kék), alma (zöld), eper (piros), citrom (sárga)
életkártyádat lefordítod. Ha kiestél, vedd le az
meg kell nevezned azt az állatot, ami a
képlapka fedőlapját. Amennyiben a játékostársad válasza
elefántkorongodat a játéktábláról.
képlapkán van. Ha a nevezett állat képe van
hibás, ő elveszít egy életkártyát, viszont, ha helyesen válaszolt,
a felfedett képlapkán, akkor folytathatod az
akkor te veszítesz el egy életkártyát. A játékot az utánad
állatok keresését. Egészen addig folytathatod a képlapkák
következő játékos folytatja.
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A játék vége

győzelmében némi szerencse is belejátszott. Viszont, ha
hibátlanul elmondja az összes képkártyát, akkor tényleg
nagyszerű memóriája van, éppen úgy, mint egy elefántnak!

A játék akkor ér véget, amikor egy kivételével minden játékos
kiesett a játékból, azaz az utolsó életkártyáját is lefordította. A
játék győztese az a játékos, akinek még maradt életkártyája.

Némi segítség a képek megjegyzéséhez

A győztesnek valóban olyan jó a memóriája, mint egy elefántnak?
Bebizonyíthatja! A játék végén nevezze meg sorban A-tól L-ig
az összes képkártyát. Amennyiben hibázik, úgy a

Kapcsold össze magadban és mond ki a mező nevét a
képlapkával, vagy kapcsold össze egy fogalommal.

Például
H és Béka

D és Három

B és Delfin

K és Kettő

„Hideg Béka”

„Dobogós Hármas”

„Bébi Delfin”

„K mint Kettő”

A játékhoz jó szórakozást és kellemes időtöltést kíván a Piatnik Budapest Kft!
Importálja és forgalmazza a Piatnik Budapest Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 100. e-mail: piatnik@piatnik.hu www.piatnik.hu
Figyelem! 3 éves kor alatti gyermeknek nem adható! Apró alkatrészeket tartalmaz!
Fulladásveszély! Őrizze meg a játékszabályt, mert a szabályban szereplő adatokra
még szüksége lehet.
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Megtalálsz minket a
www.facebook.com/PiatnikBudapest

