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MEMO (2-4 igralci) 
Vsebina: 32 kartic spomina 
Priprava igre: Ločite vse kartice spomina in jih dobro premešajte. Vse kartice spomina razporedite na dovolj veliko površino tako, da so slikice z osebnostjo obrnjene 
navzdol in se jih ne vidi. Kartice lahko razporedite po kakršnem koli redu. 
Kako igrati igro: Igro začne najmlajši igralec. Igralec, ki je na vrsti, odkrije dve kartici tako, da ju vidijo tudi drugi igralci. Obstajata 2 možnosti: 
1. Slikici na obeh karticah sta različni: igralec ju vrne na mesto, pokrite,  igro pa nadaljuje igralec na njegovi desni; 
2. Slikici obeh kartic sta enaki: igralec ju vzame in postavi pred seboj. Z igro nadaljuje toliko časa, dokler odkriva pare kartic z enakima slikicama. Ko slikici na obeh 
karticah nista enaki, igro nadaljuje naslednji igralec. 
Konec igre: Igra se konča, ko ni več kartic spomina. Zmaga tisti igralec, ki zbere največ parov kartic spomina. 
 
DOMINO (2-4 igralci) 
Vsebina: 28 domin 
Priprava igre: Ločite vse domine in jih dobro premešajte. 
Kako igrati igro: Vsak igralec vzame 5 domin po slučaju. 
Preostanek domin ostane pokrit na mizi. Igro začne najmlajši igralec med tistimi igralci, ki imajo enaka kvadratka-slikici na eni domini, in igra se nadaljuje v smeri 
urinih kazalcev. Če nihče nima domine z dvema enakima kvadratkoma-slikicama, igro začne najmlajši igralec in izbere katerokoli domino, ki jo on/ona želi. 
Prvi igralec odkrije domino in jo pusti na mizi. Naslednji igralec položi eno od njegovih/njenih domin vzdolž prve domine tako, da je eden izmed kvadratkov-slikic 
njegove/njene domine enak enemu od kvadratkov-slikic prve domine. Slikice z enakim karakterjem morajo biti postavljene vzdolž druga druge. Če igralec nima 
domine z ustreznim kvadratkom-slikico, mora izbrati eno domino iz preostanka domin, ki je ostal pokrit na mizi. Če ne izbere domine s pravim kvadratkom-slikico, 
domino obdrži, igro pa nadaljuje igralec na njegovi desni. 
Konec igre: Zmaga tisti igralec/igralka, ki prvi/prva ostane brez domin. 
Preden izročite artikel otroku, odstranite vse dele embalaže. 
6 KOCK 
1 SESTAVLJANKA S 60 ALI 30 SESTAVNIMI DELI 
 
 
 
 
 


