
Egy játék, amely egyszerre fejleszti a meg-
figyelőképességet és a memóriát. Sakkot 
tanuló gyerekeknek, sakkot oktatóknak 
készült oktatatási segédeszköz. 
Egy kártyasorozat, melynek további lapjai 
keverhetőek, variálhatók.
Mindezzel könnyebbé válik a tanulás, 
fokozható a játékélmény.

Egy játék, amely egyszerre fejleszti a meg-
figyelőképességet és a memóriát. Sakkot 
tanuló gyerekeknek, sakkot oktatóknak 
készült oktatatási segédeszköz. 
Egy kártyasorozat, melynek további lapjai 
keverhetőek, variálhatók.
Mindezzel könnyebbé válik a tanulás, 
fokozható a játékélmény.

Chess Memo Game 1.
Sakk memóriakártya mattképekkel
– Király + vezér az egyedülálló király ellen –

A játékosok száma:	 2	vagy	több	fő
A játékosok életkora: 5 éves kortól
A játékidő hossza: 10–20 perc

A játék menete:
A játékban tetszés szerinti játékos, de lega-
lább	kettő	fő	vehet	részt.	A	játékot	a	memó-
riajáték	általános	szabályai	szerint	játszhatjuk:	
A kártyákat megkeverjük, majd képpel lefe-
lé sorokba rendezve (3 sorban, soronként 
6	kártyával),	 vagy	 tetszőleges	 formában	 (pl.	
körben)	elhelyezzük	az	asztalon.	
Megegyezést	vagy	sorsolást	követően	kezdő	
játékost	választunk.	Az	első	játékos	felfordít	
két	 lapot.	 Ha	 a	 két	 lapon	 azonos	 kép	 van,	
felveszi	azokat	és	ismét	felfordíthat	még	két	
lapot.	 Ezt	 addig	 folytatja,	 amíg	 össze	 nem	
illő	képekre	bukkan.	Ha	a	két	lapon	szereplő	

kép	nem	azonos,	vissza	kell	 tennie	 lefordít-
va	az	eredeti	helyükre.	Ezután	a	 következő	
játékos	fordíthat	fel	két	lapot.	Ha	az	első	lap	
illik	egy	már	korában	felfordított	laphoz,	a	já-
tékosnak	vissza	kell	emlékeznie,	hol	volt	az	a	
lap.	Ha	ez	sikerül,	felveszi	a	párt,	majd	addig	
folytatja	a	lapok	felfordítását,	amíg	összeillő	
párokat	talál.	
A	játék	akkor	ér	véget,	ha	minden	lap	elfogy	
az	asztalról.	
Az	 a	 győztes,	 aki	 a	 játék	 végére	 a	 legtöbb	
képpárt	gyűjtötte.

Ajánló:
Felhasználható	családon	belüli	játékos,	szó-
rakoztató	időtöltésre,	figyelem-	és	memória-
fejlesztésre,	 sakkot	 tanuló	gyerekek	oktatá-
sára,	mint	oktatási	segédeszköz.

Koncepció/játékötlet: Lippai György
Minden jog fenntartva, különös tekintettel 
a	sokszorosításra,	másolásra,	disztribúcióra	
és	fordításra.	Jelen	anyag	sem	részben	sem	
egészében	nem	másolható	a	jogtulajdonos	
írásbeli	hozzájárulása	nélkül.
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Schachspeicherkarte, Shchach-Memory 
mit matten Bildern
– König + Dame gegen den einzigartigen 
König –

Anzahl der Spieler:	 2	oder	mehr	Personen
Alter der Spieler:	 ab	5	Jahren
Spieldauer, Spielzeit:	 10–20	Minuten

Spielanleitung:
Das	Spiel	steht	jedem	Spieler	offen,	kann	aber	von	
mindestens	 zwei	 Personen	 gespielt	 werden.	 Das	
Spiel	 kann	nach	den	 allgemeinen	Regeln	des	Me-
mory-Spiels	gespielt	werden:
Die	Karten	werden	gemischt	und	dann	in	Reihen,	
mit	der	Vorderseite	nach	unten	(3	Reihen,	6	Karten	
pro	Reihe)	oder	in	beliebiger	Form	(beispielsweise	
in	einem	Kreis)	auf	den	Tisch	gelegt.
Nach	 Vereinbarung	 wird	 ein	 Startspieler	 aus-
gewählt	oder	 verlost.Der	erste	Spieler	muss	zwei	

Karten	 umdrehen.	Wenn	 die	 beiden	 Karten	 das-
selbe	Bild	haben,	können	sie	genommen	werden	
und	der	Spieler	kann		weitere		Karten	umdrehen.	
Wenn	die	Bilder	auf	den	beiden	Karten	nicht	übe-
reinstimmen,	muss	der	Spieler	sie	wieder	an	ihren	
ursprünglichen	Platz	 legen.Dann	kann	der	nächs-
te	Spieler		zwei	Karten	umdrehen.	Wenn	die	erste	
Karte	mit	einer	anderen	Karte,	die	 	 früher	aufge-
deckt	wurde	übereinstimmt,	muss	sich	der	Spieler	
daran	erinnern,	wo	sich	diese	Karte	befand,um		die	
Karte	nehmen	zu	können.
Das	Spiel	endet,	wenn	alle	Karten	vom	Tisch	weg	sind.
Der	Gewinner	 ist	 derjenige	Spieler,	 der	 am	Ende	
des	Spiels	die	meisten	Bildpaare	gesammelt	hat.

Empfehlung
Das	Spiel	kann	als	spielerischer,	lustiger	Zeitvertreib	
für	die	Familie	verwendet	werden,	um	Aufmerksam-
keit	 und	 Gedächtnis	 zu	 fördern	 und	 Kindern,	 die	
Schachspiel	lernen,	als	pädagogische	Hilfe	zu	dienen.

Konzept- / Spielidee: György Lippai
Alle	 Rechte	 vorbehalten,	 insbesondere	 für	 die	
Vervielfältigung,	Kopierung,	Verbreitung	und	Über-
setzung.	 Kein	 Teil	 dieses	Materials	 darf	 ohne	die	
schriftliche	Genehmigung	des	Inhabers	reproduzi-
ert	werden.
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Chess memory card with matte images
– King + leader against the unique king –

Number of players: 2 or more people
Age of players: from 5 years old
Lenght of playing time:	 10–20	minutes

How to play:
The	game	is	open	to	any	player,	but	at	least	two	
people	can	participate.	We	can	play	the	gameac-
cording	to	the	general	rules	of	the	memory	game:
The	 cards	 are	 shuffled	 and	 then	 shaped	 faced	
down in rows / 3 rows, 6 cards / line / or in any 
shape	/	eg.	in	a	circle	/	on	the	table.
After	an	agreement	or	draw	choose	a	rabbit.	The	
starting	player	will	 pick	up	 two	 cards.	 If	 the	 two	
cards	 have	 similar	 image,	 the	player	 picks	 them	
up	 and	 turns	 over	 two	more	 cards.It	 has	 to	 be	

continued	until		the	player	finds		matching	pictu-
res.	If	the	image	on	he	two	cards	is	not	the	same,	
the	player	has	to	place	them	back.	Then	two	cards	
can	be	turned	over	by	the	next	player.	 If	 the	fir-
st	card	matches	with	an	earlier	one	turned	over	
card,	the	player	has	to	remember	the	place	of	that	
card.	 If	 it	 is	successful,	 the	player	has	to	pick	up	
the	pair	and	continue	turning	over	the	cards	until	
finds	matching	pairs.
The	game	 is	over,	 if	 there	 is	no	more	cards	ont	
he	table.
The	winner	is	the	person	who	collected	the	most	
pairs	by	the	end	of	the	game.

Recommender:
It	can	be	used	as	a	family	player,	fun	pastime,	to	
educate	children,	to	improve	memory.

Concept/game idea:  György Lippai 
All	rights	reserved,	in	particular	the	reproduction	
may	not	be	copied	in	whole	or	in	part.	
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