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                 Myślę, że tu leży misio!
                       Myslím, že tady leží kočka!
               Hádam tuná leží mačka!
       Azt hiszem, ott van a tehén!
Mislim, da bo krava!
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Ravensburger® hry č. 23 421 9

Klasická pamatovací hra 
pro 2 – 4 hráče ve věku od 4 – 99 let
Autor: Heinz Meister   ·   Ilustrace: Gabriela Silveira
Obsah: 24 obrázkových kartiček, 5 knoflíků, 
1 barevná kostka

Cíl hry
Kdo si co nejlépe zapamatuje, které obrázky jsou ukryty pod 
barevnými knoflíky? Budete-li hádat správně, vyhrajete nejvíc 
obrázkových kartiček!
Příprava hry
Před první hrou opatrně vymáčkněte všechny kulaté obrázkové 
kartičky z kartonové desky. Pokud hrají menší děti, prohlédněte 
si společně s nimi vyobrazené motivy a pojmenujte je.
Táák? – hra začíná!
Všechny kartičky položte na stůl obrázky nahoru. Nejstarší hráč 
pak vezme pět barevných knoflíků a postupně jimi zakryje pět 
obrázkových kartiček. Přitom vždy nahlas oznámí, který knoflík 
pokládá na kterou kartičku. 
Příklad: „Pokládám červený knoflík na krávu, zelený knoflík na 
třešně...“. Nejmladší hráč nyní hází barevnou kostkou. 
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Myslím, že tady leží kočka!
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A dobott szín adja meg, melyik fedél alá nézhet be – de állj! Elő-
ször meg kell mondania, melyik figurát sejti a fedél alatt. Csak 
ezután fordíthatja fel!
Például:
Kék színt dobsz. Emlékszel még, mi rejlik a kék fedél alatt?  Egé-
szen biztos vagy benne, hogy a béka és ezt hangosan 
ki is mondod. Ezután felemeled a fedelet. Szuper, 
tényleg így van! Fogd a képkártyát, és lefordítva 
tedd magad elé.
Aztán mondasz egy másik figurát, és ráteszed a fe-
delet. Így most megint 5 képkártya van letakarva.
A következő játékos jön, aki dobhat és találgathat.
Ha nem stimmel a tipped, visszateszed a fedelet a kép-
kártyára, miután mindenki megnézte azt. Vége a körödnek és a 
következő játékos kerül sorra.
Ha jokert dobsz, megmondhatod, melyik fedelet szeretnéd fele-
melni. De figyelem: Ez nem lehet az a fedél, amely legutóbb volt 
soron.
Itt is először meg kell nevezned a figurát, mielőtt a fedél alá néz-
hetsz és megállapítod, hogy jól tippeltél-e.
A játék vége
A játéknak akkor van vége, ha már csak 4 képkártya van játékban, 
és az 5., szabaddá vált fedél már nem helyezhető semmilyen fi-
gurára. Az nyeri a játékot, akinél ekkor a legtöbb képkártya van.
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Ravensburger® Játékok No. 23 421 9

Klasszikus memóriajáték 2 – 4 játékos számára, 4 – 99 éves korig
Szerző: Heinz Meister   ·   Illusztráció: Gabriela Silveira
Tartalom: 24 képkártya, 5 fedél, 1 színes dobókocka

A játék célja
Ki tudja legjobban megjegyezni, melyik figura rejtőzik a színes 
fedelek alatt? Aki helyesen jósolja meg, az nyeri a 
legtöbb képkártyát.
Előkészület
Az első játék előtt óvatosan nyomkodjátok ki a 
kerek képkártyákat a kartontáblából. Ha fiatalabb 
gyerekek is játszanak, legjobb, ha együtt nézitek 
és nevezitek meg a rajta látható figurát.
Nahát, kezdődhet a játék!
Osszatok el minden képkártyát felfelé fordítva az asztalon. Ezután 
a legidősebb játékos fogja az öt fedelet, és letakar egymásután 5 
képkártyát. Eközben mindig mondja, hogy melyik fedelet melyik 
képkártyára teszi.
Például: „A piros fedelet a tehénre teszem, a zöld fedelet a cseresz- 
nyére...” Most a legfiatalabb játékos dob a színes dobókockával. 
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Barevná tečka, která na kostce padne, mu napoví, pod který 
knoflík se smí podívat – ale pozor! Nejdříve musí říci, který obrá-
zek se podle něj ukrývá pod knoflíkem. Teprve potom smí knoflík 
zvednout!
Příklad:
Na kostce ti padne modrá. Pamatuješ si ještě, který 
obrázek je pod modrým knoflíkem? Téměř jistě 
víš, že je to žába, a řekneš to nahlas. Pak zvedneš 
knoflík. Souhlasí to, bezva! Vezmi kartičku a polož 
ji před sebe obrázkem dolů.
Poté pojmenuj další obrázek a polož na něj knoflík. Nyní je tedy 
opět zakryto pět obrázků. Na řadě je další hráč, který smí házet 
kostkou a hádat.
Pokud ale tvá předpověď nevyšla, počkáš, až si všichni kartičku 
prohlédnou, a vrátíš na ni knoflík zpátky. Tvůj tah tím končí a ve 
hře pokračuje další hráč.
Pokud ti na kostce padne žolík, smíš si vybrat, který knoflík 
chceš zvednout. Ale pozor: Nesmí to být knoflík, který byl 
zvednut naposledy!
I v tomto případě však musíš nejprve předpovědět, který obrá-
zek se pod knoflíkem ukrývá, a teprve pak smíš svou předpověď 
zkontrolovat.
Konec hry
Hra končí tehdy, zbývají-li jen čtyři obrázkové kartičky a pátý 
knoflík už není kam položit.
Vyhrává ten, kdo má nejvíce obrázkových kartiček.
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