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Memo Diabolo - memóriajáték 
 
Ajánlott életkor:   4 - 8 év 
Játékosok száma: 2 - 4 játékos 
A játék tartalma:  32 „macska” lapka (16 cica pár) 
A játék célja:        Elnyerni a legtöbb macskapárt. 
 
Játékszabály: A „macska” lapkákat terítse szét az 
asztalon képpel lefelé fordítva, és keverje jól 
össze. A legfiatalabb játékos kezd, és a játék az 
óramutató járásával megegyező irányban 
folytatódik. A játékos felfordít két választott 
„macska” lapkát, és megmutatja azokat a többi 
játékosnak: 
- Ha a két macska különbözik, akkor fordítsa vissza 
őket a helyükre. Ezután a következő játékos fordít 
fel két lapot. 
- Ha a két macska azonos, akkor a játékos 
megnyeri a lapkákat, és maga előtt gyűjti őket. 
Ezután ismét felfordíthat két új lapkát.  
A játék folytatódik mindaddig, amíg minden párt 
megtalálnak a játékosok. 
 
Ki nyer? Ha megtalálták az összes macskapárt, 
akkor a játékosok megszámolják a megnyert 
párjaikat. Aki a legtöbb párt gyűjtötte, megnyeri a 
játékot. 
 
Megjegyzés: Döntetlen esetén az a játékos nyer, 
aki az utolsó párt találta meg. 
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