
Мемо игра на тема Пожарникар 

 

 

Уважаеми Родители,  

 

В кутията ще намерите материали за лесна игра, която спомага развиването на детското внимание, 

памет и логическо мислене. Кутията съдържа 48 големи карти (24 двойки). 

Предлагаме ви 2 варианта на игра: 

 

Мемори игра / Игра за упражняване на паметта: Брой играчи: 2 – 4. Децата разполагат с 48 карти за 

игра, която може да има няколко нива на трудност. Започнете с 10 карти. Оставете детето да ги 

избере. Нека възрастен се погрижи за всяка карта да има втора – същата като нея. Постепенно 

можете да увеличавате трудността на играта с броя на картите, докато стигнете всички.  

Начало на играта: Подредете картите върху игралната маса с лице нагоре. Нека децата ги разглеждат 

няколко минути. След това ги обърнете така, че картинките им вече да не се виждат. Играчът чиито 

ред е обръща по две карти, опитвайки се да намери чифт еднакви. Ако успее, ги печели за себе си. 

Ако не – връща ги обратно с картинката надолу след което е ред на следващия играч. Победител е 

този, събрал най-много карти в края на играта.  

 

Мемо – Бинго: Брой играчи: 2+. Ще ви е нужна торбичка, която не е включена в комплекта. В нея ще 

разбърквате картите. Разделете картите на две групи, равен брой карти. Всяка карта има свой 

двойник. Нека двойникът отиде в торбичката. Уверете се, че всеки играч има равен с останалите 

брой карти. Втората група карти остават в торбичката.  

Начало на играта: Всяко дете подрежда своите карти пред себе си с картинката нагоре в определен 

от него ред/ фигура и ги разглежда известно време, след което ги обръща обратно. Играчът, чиито 

ред е тегли произволна карта от торбичката. Той трябва да си спомни дали има тази карта сред 

своите и къде точно е поставена. Всеки играч разполага само с един опит да се опита да посочи къде 

е въпросната карта. Ако успее, слага картата върху своята и тя остава за него. Ако не познае, картата 

се връща обратно в торбичката. Следва теглене на нова карта от следващия по ред играч. Детето, 

което открие/ познае всички свои карти е Победителя в тази игра.  

Играта може да се приспособи и за съвсем малки деца. Тогава картите остават с картинката нагоре. 

Детето ги гледа, тегли от торбичката и поставя тази карта върху същата от своите.  

 

Препоръчителна възраст 4+ 
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