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У КОМПЛЕКТІ: 36 картонних карток,
дошка зі стрілкою, інструкція

Прогресивні запам’яташки — гра пропонує змінний рівень складності. Завдяки 
цьому діти навчатимуться вирішувати дедалі складніші завдання. Почніть із 

найпростішого та поступово давайте раду новим викликам.

ВАРІАНТИ:
1. Для наймолодших гравців
Оберіть по одній парі кожного персонажа та розкладіть їх на столі горілиць. 
Діти мають якнайшвидше відшукати пари.
2. Memos Classic
Метою гри є зібрати якомога більше пар карток. Картки слід розкласти на 
столі зображенням долілиць та перемішати. Гравці приєднуються до гри у 
порядку, визначеному жеребкуванням або за допомогою лічилочки. Під час 
свого ходу гравець по черзі перевертає дві картки так, щоби всі учасники 
змогли їх побачити та запам’ятати їхнє розташування. Якщо дві перевернуті 
картки виявилися парою, гравець забирає їх собі та кладе до свого стосу. 
Як нагороду гравець може продовжувати перевертати картки, допоки не 
переверне дві непоєднувані. У такому разі картки повертаються на своє місце, 
і наступний гравець починає свій хід. Гра закінчується тоді, коли знайдено усі 
пари. Виграє той, хто поєднає найбільше пар.
3. Запам’яташки з обертуном
Розкладіть усі картки на столі зображенням долілиць. Помістіть стрілку у 
відведене їй місце.
Ось як здійснюється оберт.
Першим ходить наймолодший гравець. Він обирає категорію за допомогою 
стрілки.

Якщо йому вдається, він продовжує свої пошуки. Якщо ж перевернуті картки 
не збігаються або ж пара не відповідає обраній категорії, хід переходить 
до наступного гравця. Гра вважається завершеною, коли на столі вже не 
лишилося пар (ані кольорових, ані з персонажами).* Виграє той, хто збере 
найбільше карток.

* Може статися, що на столі лишиться декілька карток, які не утворюють пару. 
Це означає, що гру завершено.

UK

Гравець, якому дісталося поле із 
зображенням цуценяти, має відшукати 
пару карток із однаковим персонажем.

Гравець, якому дісталося кольорове 
поле (мал.), має відшукати пару карток 
однакового кольору.
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