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TARTALOM: 
A KÁRTYÁK LEÍRÁSA 

- SZÖRNY kártyák: Összesen 44 szörny van. Minden szörnyre rá van rajzolva egy nagy 
szám 0-tól 10-ig. Minden szám négyszer ismétlődik. Minden szörny egyforma a 
hátulján.  

- CSILLAG kártyák: Összesen 15 csillagkártya van. A csillagkártyák számlálókként 
használatosak, hogy meg lehessen tudni az egyes játékosok által megnyert játékok 
számát. 

A játék erős, nagyon strapabíró és kiváló minőségű vastag kartonból készült. Környezetbarát 
anyagból készült, amely fenntartható erdőkből származik. 

 

AJÁNLOTT ÉLETKOR: 

3-8 éves korig.  

A játék különböző játékmódokat tartalmaz, amelyek alkalmazkodnak a játékosok előzetes 
tudásának szintjéhez.   

 

OKTATÁSI CÉLOK: 
• Megtanulni lebontani a 10-es számot. 
• A mentális mozgékonyság és a gyors számolás fejlesztése.  
• A figyelem és a megfigyelés fejlesztése. 
• Az ABN módszerrel való munka megalapozásának elősegítése. 
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JÁTÉK MÓDSZER ÉS MENETE:  

Adjon össze 10-ig!  

Célkitűzés: Megtalálni az összes lehetséges párt, melynek összege 10. 

Résztvevők: 2 - 4 játékos 

1. Helyezze az összes szörnyet arccal lefelé egy halomba. 
2. Adjon minden játékosnak 2 szörnykártyát és 2 csillagkártyát. Ha két szörnyet 

összead és 10 az eredmény, a játékos megtartja a párt, és felvesz még 2 
szörnykártyát a kupacból. Mindig legyen két szörnykártyája, amellyel játszhat. 

3. Az egyik játékosnak a játék vezetőjének kell lennie. A játékosok felváltva játszanak. 
A játékvezető feladata, hogy a kártyahalomból egyesével felfordítsa a lapokat. 
Megfordítja a kártyát a többi játékos felé, és egy új halomban, arccal felfelé hagyja. 

4. A játékosoknak gyorsaknak kell lenniük, és csak akkor gyűjthetik a szörnyeket, ha 
a náluk lévő kártyák közül 2-öt összeadnak és annak eredménye 10. 

- Ha a pár összeadja a 10-et, tegye az egyik oldalra, és vegyen fel egy új 
kártyát a kupacból. 

- Ha olyan szörnyet vesz fel, amely az önnél lévő 2 kártya egyikével sem 
haladja meg a 10-et, akkor vissza kell helyeznie a halom aljára.  
Büntetésként vissza kell raknia egy csillagot középre. Ha már nincs több 
csillagja, 2 fordulót fog kihagyni (nem veheti fel a következő 2 
megfordított szörnyet). 

5. A forduló akkor fejeződik be, amikor már nincs több kártya a kupacban, vagy 
amikor nem lehet több párt készíteni a középre helyezett kártyahalomból. 

6. A legtöbb szörnypárral rendelkező játékos megnyeri a kört, és felvesz egy csillagot.  
7. Új kör kezdődik és így tovább, amíg már nincsenek csillagok. 
8. Az a játékos nyeri a játékot, aki a legtöbb csillagot kapta. 
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„Egyenlő” memória  

Célkitűzés: Az egyenlő számú párok maximális számának megszerzése. 

Ajánlás fiatalabb gyermekek számára. Csak a 0 és 10 közötti számokat kell ismerniük. Ebben 
a játékmódban nincs maximális létszám. 

1. Helyezze az összes szörnykártyát képpel lefelé. 
2. Váltakozva fordítson két kártyát. Ha azonosak (azonos számúak), hagyja őket felfelé 

fordítva, és folytasson további két kártya megfordítását, és keressen további 
párokat. Ha nem, fordítsa meg őket ugyanazon a helyen. A következő játékos sorra 
kerül. 

3. A játék akkor ér véget, amikor már nincs több kártya az asztalon. Ezután minden 
játékos megszámolja a szörnyeit, és a győztes az a játékos, akinek a legtöbbje van.  

„10-et tesz ki” memória 

Célkitűzés: A maximális számpárok megszerzése, amely párok összege mely 10 -et ad ki. 

Ebben a játékmódban nincs korlátozva a játékosok száma. 

1. Helyezze az összes szörnykártyát lefelé.  
2. Váltakozva fordítson fel két kártyát. Ha 10-et adnak ki, hagyja őket felfelé fordítva, 

és folytassa a játékot további két kártya megfordításával, és keressen további 
párokat. Ha nem, fordítsa vissza őket ugyanazon a helyen. A következő játékos 
kerül sorra . 

3. A játék akkor ér véget, amikor már nincs több kártya az asztalon. Ezután minden 
játékos megszámolja a szörnyeit, és a győztes az a játékos, akinek a legtöbbje van.  
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