
Игра Mix Memo 

 

Уважаеми Родители, 

Благодарим ви, че избрахте игрите на Lisciani. В клас образователни, те се смятат за едни от най-добрите. За направата им се ползват 

щадящи природата производствени техники.  

 

Съдържание:  

 

- 16 големи карти от твърд картон, двустранни. От едната страна има животно, от 

другата яйце 

- 16 малки карти от твърд картон, двустранни. Показват 16 животни от едната 

страна и яйца от другата. Общо правят 8 двойки (еднакви) животни.  

 

 

 

 

Могат да се играят 3 игри: 

 

1. Създай своето животно! 

Брой играчи: 1 или повече 

Използвайте 16-те големи карти. Детето може да играе свободно с картите, правейки (излюпвайки)  

истински или въображаеми (от две различни половини) животни. Играта стимулира фината моторика, 

логическо мислене и креативността. 

 

 

 

2. Мемори игра 

Препоръчителна възраст 2 години 

Използвайте 16-те малки карти с животни. Разбъркайте ги, подредете ги на игралната маса с лице нагоре така, че да има 4 редици с по 

4 карти. Нека децата наблюдават животните около 30 секунди. Обърнете животните обратно. Играча, чиито ред е, има право да 

обърне по 2 карти. Ако му се паднат две еднакви, ги печели за себе си. Ако не, е ред на следващия играч. Победителя е този, който е 

спечелил повече двойки карти. Играта стимулира паметта, концентрацията, спазването на правилата и уважаване реда на другите. 

3. Бинго с яйца 

Препоръчителна възраст 3-4 г. 

Брой играчи: 2-4 

Играе се с 16-те големи  и 8-те малки карти (от малките по една). Подредете 16-те карти с лице надолу върху игралната маса. 

Разбъркайте малките и ги наредете една върху друга, образувайки куп. Всеки играч си избира  2 малки карти и ги поставя пред себе 

си, като така образува бинго карта. След това взема една голяма карта, поставя я в средата на масата и я обръща. Ако е същата като 

неговите си я взема. Ако не е, я връща обратно и е ред на следващия играч. Победител е този, който първи каже Бинго, т.е. този, който 

първи успее да завърши голямата си карта. Играта стимулира опознаването на форми, спазването на правила и комуникация. 
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