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A kártyákon található szimbólumok és igék:
ajándék – Róm 6,23
ajtó – Jel 3,20
bárány – Zsolt 23,1
Biblia – Zsolt 119,89
csillag – Mt 2,2
fekete (bűnös) szív – Zsolt 14,3
gyertya – Mt 5,16
hegy – Ézs 54,10
jászol – Tit 2,11 
kard – Zsid 4,12
kehely – 1Jn 1,7
kenyér – Lk 11,3 
kereszt – Jn 3,16
korona – Ézs 33,22 
kőtábla – Zsolt 119,165 
lángnyelvek – ApCsel 1,8
mécses – Zsolt 119,105
méz – Zsolt 19,10-11
nyitott sír – Jn 11,25
pálmaág – Mk 11,9 
piros (tiszta) szív – Zsolt 51,12
templom – Zsolt 5,8
tűz – Jer 20,9 
vár – Zsolt 59,18
víz – Jel 21,6
 

Játékszabályok

Memóriajáték igékkel
A doboz oldalán található a hagyo-
mányos memóriajáték szabálya. 
Ezt bővíthetjük úgy, hogy eleinte  
csak fel kell olvasni a bibliai idéze-
tet, amikor valaki felvesz egy párt. 
Később, ha már ismerik az igéket, 
csak az tarthatja meg a megtalált 
képpárt, aki fejből el tudja mondani 
a rajta lévő igét. Még nehezíthetjük 
a játékot, ha az igehelyet is meg kell 
mondani.

Feles memória 
A hagyományos memóriajáték-
hoz hasonlóan játsszuk, de csak a 
kártyapárok egyik felével. Minden 
játékos csak egy kártyát fordít meg, 



és ha a rajta lévő fél igét ki tudja 
egészíteni, felveheti a kártyát. Ha 
nem tudja kiegészíteni az igét, visz-
szafordítja a kártyát, és a következő 
játékos kerül sorra. Az győz, aki a 
legtöbb kártyát gyűjti össze.

Kinél van a párja?
Játékvezetővel játsszuk. 2,3,4,6 
és 8 játékos esetén egy kártyapárt 
félreteszünk. 5 játékos esetén mind 
a 25 párral játszunk. 7 játékos ese-
tén négy kártyapárt teszünk félre. 
A kártyapárokat szétválasztjuk, 
minden párból az egyik a játékve-
zetőnél van, a többit összekeverjük 
és egyenlőképpen kiosztjuk a játé-
kosoknak.
Kicsiknek (2‑5 évesek)
A játékvezető a nála lévő kártyák 
közül a legfelsőt felmutatja, és 
megkérdezi: Kinél van a párja? Ha 
jelentkezik az a játékos, akinél a fel-
mutatott kártya párja van, megkapja 
a kártyát. Az győz, aki hamarabb 
megszerzi az összes kártyája párját.
Nagyoknak
Megegyezik az előző játékkal, csak 
a játékvezető nem mutatja meg a 
kártyát, hanem csak a rajta lévő fél 
igét olvassa fel.

Mondd az igét!
Az összes kártya a játékvezetőnél 
van összekeverve. Felemel egy kár-
tyát, és megmondja, milyen kép van 
rajta. Aki hamarabb mondja a hozzá 
tartozó igét, az megkapja a kártyát. 
Az győz, aki több kártyát gyűjt ösz-
sze. 
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