
A Kutyabarátság memóriajáték
elsősorban azért készült, hogy a
gyerekek játék közben tanulják
meg négylábú barátainkkal való
viselkedés és kommunikáció alap-
szabályait. Ezért fontosnak tartjuk,
hogy kezdetben egy felnőtt mindig
együtt játsszon a gyerekekkel és
hangosan ismételjék a képek je-
lentését.

A Kutyabarátság 40 darab kártyát
tartalmaz, 18 pár zöld és 22 pár
piros hátterűt. A memóriajátékot
tetszés szerinti számú kártyával
játszhatjuk.

Ki kezd?

Az a játékos kezd, aki a leg-
hangosabban tud ugatni.

A játék menete:

Keverjük össze a kártyákat,
majd képpel lefelé terítsük ki az
asztalra. A sorban következő
játékos két kártyát felfordít. Ha
két kártya ábrája megegyezik,
elmondja a kártyához tartozó
szabályt és megtartja a kár-
tyákat. Fontos, hogy a kártya
jelentésében szükség esetén
segítsünk a gyerekeknek, és a
gyerekek is segíthetnek persze
egymásnak. Ha két kártya nem
egyezik, mindkettőt visszafor-
dítjuk és a következő játékos
jön.

A játék célja:

Az nyer, akinek a játék végén a
legtöbb kártyapárja van. ➔ Kiválogathatjuk az összes

csak zöld hátterű vagy az
összes csak piros hátterű
kártyát.

➔ Kiválogathatjuk az adott
témához kapcsolódó kár-
tyákat (ismerkedés, séta,
játék, testbeszéd).

➔ Nehezített változat, ha a
minden zöld kártyához a
piros párt kell megtalálni.
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Játékötletek mindenkinek

Kutyabarátság
A memóriajátékot a gyerekek
életkorának megfelelő számú
kártyával játszhatjuk.

Tippek
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Ismerkedésnél tartsd oda a kezed 
egy szimatra: ez olyasmi, mint a 
kézfogás.

Mindig kérdezd meg a gazdit, 
megismerkedhetsz-e velem.

Legjobban azt szeretem, ha a 
hátamat simogatod.

Nagyon szeretek gyerekekkel
játszani, de néha el is fáradok.

Legszívesebben négy lábon
sétálok, repülni nem szeretek.

A jutalomfalatot nyitott tenyéren
add oda, nehogy véletlen
megharapjalak.

Ha felugrálok rád, fordulj el, mintha
ott sem lennék. Ha elszaladsz, én
is szaladok utánad.

A kutyakakit mindig a kukába
dobjuk. Kivéltel nincs.

Szívesen odaadom a játékot, ha 
kéred. Ha húzod, én is húzom.

Pisiléshez keressünk egy helyet, 
ahol nem játszanak gyerekek.

A bolt előtt a gazdira várok, nem
barátkozom.

A póráz séta közben legyen laza, 
egyébként fáj.

Nagyon szeretem a cirkuszi
trükköket, de a kosztümöket nem.

Kerítés mögött általában dolgozom, 
nem barátkozom. 

Játsszunk!

Megadom magam! Játsszunk
tovább!

Boldog vagyok! Csinálunk valamit
együtt?

Pihenek. Nem, nem szeretnék
játszani.

Nem tudom, mi történik, 
bizonytalan vagyok. Ne játsszunk.

Testbeszéd

Félek valamitől. Ne játsszunk. 

Mérges vagyok és mutatom is. Ne 
játsszunk. 

Óriásinak és erősnek akarok
látszani, valami bajt szimatolok. Ne 
játsszunk.

Extra kártyák

Mert játszani úgy jó, ha mindenkinek jó!

Összekevertél egy lóval... 

Időnként én is megyek orvoshoz...

Az arconpuszit nem minden kutya
szereti…

Az arconpuszit nem minden gyerek
szereti…


