
Cikkszám: DJ08538 

 

Djeco memóriajáték: MEMO DINGO  
 
Ajánlott életkor:   7-99 éveseknek 
Játékosok száma:  2-4 fő 
A doboz tartalma: 80 memória lapka (40 pár) 
 
A játék célja: megtalálni a legtöbb állatpárt. 
 
Előkészületek: az összes állatlapot keverjük jól 
össze, és képpel lefelé helyezzük az asztalra. 
 
A játék menete: A játék az óramutató járásának 
megfelelő irányban halad. A legfiatalabb játékos 
kezd.  
Amikor egy játékosra kerül a sor, két állat lapkát 
választ, és megfordítja őket, hogy mindenki 
lássa: 
- Ha a két állat különbözik, akkor a játékos 

visszafordítja az eredeti helyzetébe a 
lapkákat. 

Ezután a következő játékos fordít fel két lapkát: 
- Ha a két állat megegyezik, a játékos megtartja 

a lapkákat, és maga elé teszi az asztalra őket. 
A játékos ezután újra fordíthat két új lapkát. 
 
A játék addig folytatódik, amíg a lefordított 
lapkák elfogynak az asztalról. 
 
A játék vége: amikor az összes párt megtalálják, 
minden játékos megszámolja, hogy hány lapkát 
gyűjtött össze. A legtöbb lapkával rendelkező 
játékos nyer. 
 
Megjegyzés: Holtverseny esetén az a játékos 
nyer, aki az utolsó párt vette fel az asztalról. 
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