Bibliai szimbólumok
Reflex-játék bibliai képekkel

Először ismerkedj meg a lapokkal! Bármely két kártyán mindig pontosan egy azonos szimbólum található. Az azonos
szimbólumok formája és a színe mindig ugyanaz, de a méretük különbözhet. A kerek kártyalapokat nyomtasd ki, lehetőleg egy kicsit vastagabb papírra. Ha lelaminálod, még
tartósabb lesz a játékod. Vágd ki a kerek lapokat, és már kezdődhet is a játék!

Kétféleképpen is játszhattok vele:
Gyűjtögető változat
Minden játékosnak osztunk egy-egy lapot, a többit képpel felfelé, egy pakliban középre helyezzük. A feladat az, hogy egyforma ábrát keressenek a játékosok az előttük lévő és a középen lévő pakli legfelső lapján. Aki először mondja ki hangosan
az ábra névét (pl. templom), az elveszi középről a lapot és
a sajátjára teszi. Máris kezdődhet a következő kör – a játékosoknak mindig a saját paklijuk legfelső lapját kell összehasonlítaniuk a húzópakli felső lapjával. Így folytatódik a játék
mindaddig, míg minden lap el nem fogy középről. A lesz
a győztes, akinek a végén a legtöbb lapja van a paklijában.
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Fogyasztó változat
Egy lapot felfordítva középre rakunk, a maradékot egyenlően elosztjuk a játékosok között. A játékosok maguk elé veszik a kiosztott lapokat, egy pakliba rendezve, képpel fölfelé
és egyforma ábrát keresnek az előttük lévő legfelső lap és
a középen lévő lap között. Az a játékos, aki először mondja ki hangosan az ábra nevét (pl. templom), az átteszi a saját
oszlopából a lapot a középen lévőre. Innen kezdve ez lesz az
a lap, amellyel a játékosoknak össze kell hasonlítaniuk saját felső lapjukat. A játék ugyanígy folytatódik egészen addig, amíg valaki meg nem szabadul összes lapjától. A játékot az nyeri, akinek először fogy el saját paklija összes lapja.
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