
ΠασχαλινO 

ΠαιχνIδι ΜνHMης

crafty details
craftydetails.com

Ένα παιχνίδι μνήμης για την πασχαλινή διασκέδαση του παιδιού! 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ:

Εκτύπωσε απο δύο φορές σε διπλή όψη τις κάρτες με τα γραφικά/χαρακτήρες απο αυτό το pdf στο πιο χοντρό 
χαρτί που μπορεί να δεχτεί ο εκτυπωτής σου, για μεγαλύτερη αντοχή. 

Οι 36 κάρτες του παιχνιδιού αποτελούνται από 18 ζευγάρια όμοιων χαρακτήρων. 
Εναλλακτικά, εκτύπωσε το pdf σε λεπτότερο χαρτί και μετά μπορείς να το πλαστικοποιήσεις. 

Η μια πλευρά, η μπροστινή, θα έχει τα γραφικά κάθε κάρτας και στην πίσω πλευρά θα εκτυπώσεις όποιο απο 
τα 3 πασχαλινά χαρτιά με μοτίβα θέλεις. 

BONUS! Στο craftydetails.com θα  βρεις και template με το κουτάκι που θα χρειαστείς για να 
αποθηκεύεις τις καρτούλες!  

Αφού εκτυπώσεις το pdf, κόψε όλες τις κάρτες και το παιχνίδι ξεκινά! 

Επέλεξε πόσα ζεύγη καρτών θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα την ηλικά του παιδιού. Ανακάτεψέ τις και άπλωσε 
τις σε στήλες, με τα γραφικά (το μπροστινό μέρος) κρυμμένα.  

Ο κάθε παίκτης με τη σειρά του ανοίγει 2 κάρτες. Αν οι κάρτες που άνοιξε περιέχουν το ίδιο γραφικό, τότε τις 
κρατάει μπροστά του και συνεχίζει να παίζει με τον ίδιο τρόπο, μέχρι να ανοίξει 2 κάρτες που δεν είναι όμοιες. 

Τότε τις ξαναγυρίζει ανάποδα στη θέση τους και συνεχίζει να παίζει ο επόμενος. 
Το παιχνίδι τελειώνει όταν έχουν συνδυαστεί όλες οι όμοιες κάρτες, και νικάει αυτός που έχει μαζέψει τα 

περισσότερα ζευγάρια καρτών! 

ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ:

Το εκτυπώσιμο αυτό αποτελεί πνευματικό δικαίωμα του crafty details και είναι 
αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται η εμπορική του διανομή ή η 

ηλεκτρονική του διάθεσή σε άλλο server πέραν του crafty details. 
Για περισσότερες πληροφορίες: hello@craftydetails.com
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Ας παΙξουΜε!
 ΠαιχνΙδι 

ΜνΗΜης

Στο craftydetails.com θα  βρεις και template με το κουτάκι που θα 
χρειαστείς για να αποθηκεύεις τις καρτούλες! 

Διάλεξε κάποια απο τις πάρακάτω καρτούλες για να την κολλήσεις στο 
μπροστινό του μέρος! 
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CRAFTOBONUS!

craftydetails.com

Μην ξεχάσεις να γίνεις μέλος του Crafty Club! 

Σε περιμένω!


