
Wiek graczy: 4+    Liczba graczy: 2-4    Czas gry: 15 min
 
Zawartość pudełka:
 54 kartoniki
 instrukcja

Przygotowanie do gry

Potasuj dokładnie wszystkie kartoniki i rozłóż je na stole lub na podłodze 
obrazkami do dołu. Kartoniki powinny leżeć blisko siebie, ale nie mogą za-
krywać jeden drugiego. By ułatwić sobie późniejsze poszukiwania, możesz 
ułożyć je w kształt zbliżony do kwadratu.
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Przebieg gry

Rozgrywkę rozpoczyna osoba, która jako ostatnia głaskała psa.
Gracz ten odkrywa dwa dowolne kartoniki w taki sposób, aby wszyscy mo-
gli zobaczyć, co one przedstawiają.
Jeśli kartoniki pokazują dokładnie to samo zwierzę (obrazki są identyczne), 
gracz zabiera powstałą w ten sposób parę i kładzie ją zakrytą przed sobą 
na stole. Następnie odkrywa kolejne dwa kartoniki – powtarza tę czynność, 
dopóki odkrywa pary.
Jeśli kartoniki nie przedstawiają dokładnie tego samego zwierzęcia (ob-
razki nie są identyczne), gracz odkłada je zakryte na te same miejsca, na 
których leżały poprzednio. Następnie kolejka przechodzi na następnego 
gracza, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



Przykład: Gracz odkrył dwa kartoniki i znalazł parę psów (nie są to takie same 
obrazki, ale oba przedstawiają psy). Gracz zabiera tak stworzoną parę i odkła-
da ją zakrytą przed sobą na stole. Może dalej poszukiwać par zwierząt.

Szybszy wariant

Małe dzieci mogą mieć problem z zagraniem w pełną wersję gry. Jeśli tak 
jest – warto zagrać w MEMO mniejszą liczbą par. Na początku można użyć 
np. 6 par, potem 8, a dopiero kiedy dziecko poczuje się pewniej – rozegrać 
grę używając wszystkich kartoników.

Gra kończy się w momencie, gdy wszystkie kartoniki zostaną zebrane. Gra-
cze liczą, ile par zdobyli. Wygrywa ten uczestnik rozgrywki, który ma ich 
najwięcej. W przypadku remisu gracze razem cieszą się ze zwycięstwa.

Wariant dla najmłodszych graczy

Przygotowanie rozgrywki wygląda identycznie jak w wariancie podsta-
wowym. Przebieg gry różni się jedynie tym, że obrazki, by stanowić parę, 
muszą przedstawiać to samo zwierzę (np. owcę), ale nie muszą być iden-
tyczne.

Drogi Kliencie!
Nasze gry kompletowane są ze szczególną  
starannością. Jeżeli jednak zdarzą się jakieś braki  
(za co z góry serdecznie przepraszamy), możesz  
przesłać reklamację na adres: service@granna.pl

Podaj swoje imię i nazwisko oraz adres (miasto,  
kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania).  
Napisz też jakiego elementu gry brakuje.

Jeżeli chcesz otrzymywać drogą mailową wiadomości 
o nowościach, wyślij e-mail z taką informacją na adres: 
service@granna.pl oraz podpisz go imieniem i nazwiskiem.
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