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Mi történik az állatkertben? Az állatok különböző helyekre bújtak. Ez Joe-nak egyáltalán nem
tetszik és szeretné helyreállítani a rendet az ő szeretett állatkertjében. Szüksége van a segítségünkre! Együtt próbáljuk kicsalogatni a ﬂamingókat, zebrákat, krokodilokat, hangyászokat és
tigriseket a rejtekhelyükről! Akinek ez sikerül, az jutalmat kap! Ebben a memóriajátékban az a
legjobb, hogy mindenki egyszerre játszik!
Tartalom:
1 játékﬁgura „Joe“, 1 kocka, 10 állatkártya, 25 tippkártya: 5 színben, színenként 5 kártya,
30 állateledel, 1 játékszabály
A cél:
Az a játékos nyer, aki elsőként gyűjt össze hat különböző állateledelt. Akkor kapunk állateledelt, ha tudjuk, hogy milyen állat van az alsó oldalán annak a kártyának, amin Joe áll. Ki
tudja megjegyezni, hogy melyik állat hol rejtőzik, és ki nyeri meg így a játékot?
Előkészítés:
Válogassuk szét a lapokat a következők szerint:
- Állatkártyák: A kártya elején és hátulján
egy-egy állat van.
- Tippkártyák: 5 különböző színű kártya,
mindegyik a következő állatokkal: tigris,
hangyász, ﬂamingó, krokodil és zebra.
Keverjük össze a tíz állatkártyát és tegyük le
őket egy körbe az asztal közepére.
Állítsuk Joet az egyik állatkártyára.
Minden játékos kap öt tippkártyát a kezébe egy
általa választott színben.
A felesleges tippkártyákat kitesszük a játékból.
Az állateledelt és a kockát helyezzük készenlétbe.

A játék :
A legﬁatalabb játékos kezd. A játék további menete az óramutató járásával megegyező
irányú.
Amikor te vagy soron, dobsz a kockával, majd az óramutató járásával megegyező irányban annyi kártyát lépteted Joe-t, amennyit a kocka mutat.
Miután léptél Joe-val, mindenki tippelje meg, hogy milyen állat lehet annak a lapnak a lefordított oldalán, amin Joe áll. A tippeléshez mindenki kiválaszt, és lefordítva letesz maga
elé az asztalra tippkártyái közül egy lapot.
Miután mindenki letette tippkártyáját, felfordítjuk a tippkártyákat, majd felfordítjuk azt a
lapot, amin Joe áll és összehasonlítjuk a lapokat. Minden olyan játékos, aki jól tippelt
jutalmul egy állateledelt kap. Aki rosszul tippelt, az nem kap semmit.
Ezután mindenki vegye vissza a tippkártyáját a kezébe, fordítsuk vissza azt a lapot, amin
Joe áll, mert új kör kezdődik. A következő játékos dob a kockával, lép Joe ﬁgurával és így
tovább.
A vége:
A játék akkor ér véget, amikor az egyik játékos 6 állateledelt gyűjtött össze. Ez a játékos a
győztes. Ha több játékos is, egyszerre gyűjtötte össze a hatodik állateledelét, akkor a játéknak
több nyertese van.
Figyelem! 3 éves kor alatti gyermeknek nem adható! Apró alkatrészeket tartalmaz!
Fulladásveszély! Őrizze meg a címet. A változtatás jogát fenntartjuk
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