Kdo má paměť jako slon?
Zábavná paměťová hra pro 2 až 4
hráče, od 7 let

V sázce je život, když si má hráč za 60 vteřin zapamatovat
polohu 12 různých obrázků, které se následně zakryjí. Podle
pokynů na políčkách je třeba odkrývat správné obrázky.
To se však snadněji řekne, než udělá-destičky s obrázky
stále mění svá místa, což nakonec způsobuje úplný zmatek.
Který hráč si udrží přehled nad hrou a neztratí žádný život?
Pouze ten hráč, který zůstane ve hře až do konce, má
skutečně paměť jako slon!
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Cíl hry:
Cílem hry je, aby hráč zůstal ve hře tak dlouho, až ostatní
hráči ztratí všechny své životy a ze hry vypadnou. Za tímto
účelem je třeba pozorně sledovat polohu 12 zakrytých
obrázků, která se během hry neustále mění.
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Příprava hry:
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Konec hry:

Zapamatování obrázků

Hra končí, když jednomu z hráčů zůstane alespoň jeden život
a všichni ostatní ze hry vypadli. Tento hráč vyhrává.
Poznámka: jen pro zábavu může vítěz pojmenovat všechny
obrázky postupně od A do L. Tak dokáže, že má opravdu
“paměť jako slon”!

Aby bylo možné si lépe zapamatovat pozice jednotlivých
obrázků, může být užitečné, když si hráč vytvoří takzvaný
„oslí můstek“ mezi obrázkem a písmenem políčka, na kterém
obrázek leží.

Příklady:
H a žába

H
„hopkající žába“

J a jedna

I a delfín

J
„J jako jedna“

I
„inteligentní delfín“

K a dvě

K
„K2, hora“

Z důvodu srozumitelnosti se vyhýbáme současnému používání mužských a ženských jazykových
tvarů. Všechna jména osob platí stejně pro obě pohlaví.
Pokud máte dotazy nebo podněty ke hře „Memofant“, prosím, kontaktujte nás:
Piatnik Praha s.r.o, Lužná 591, CZ 160 00 Praha 6 – Vokovice, info@piatnik.cz, www.piatnik.cz
Najdete nás také na
Upozornění! Nevhodné pro děti do 3 let. Obsahuje malé části, které mohou být vdechnuty.
Nebezpečí udušení. Uschovejte kontaktní adresu.
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