
 
 

Djeco kártyajáték: MEMO LOTO SHOP  Cikkszám: DJ08537 
 
Ajánlott életkor:    3-6 év 
Játékosok száma:   2-4 játékos 

A játék tartalma:    4 „bolt” tábla, 4 bevásárlólista, 16 árukorong  
A játék célja: Elsőként végezni a bevásárlással a lista alapján.            
 
Előkészületek:  
A négy „bolt” táblát az asztal közepére helyezzük. 
A korongokat a „bolt” oldalukkal felfelé a 
megfelelő táblákra rakjuk. Figyeljünk arra, hogy a 
játékosok a korongok „áru” oldalát ne láthassák. 
(A boltok és a hozzájuk tartozó árucikkek színe 
megegyezik.) Minden játékos választ egy bevásárló listát, és maga elé 
teszi. 
 
Játék menete:  
A legfiatalabb játékos kezd, majd órajárással megegyező irányban halad 
a játék. Az első játékos felfordítja egy tetszőleges bolt egyik korongját 
úgy, hogy mindenki jól láthassa.  

• Ha a felfordított „árucikk” szerepel a bevásárlólistán, elveszi a 
korongot és ráhelyezi a listájára.  

• Ha a felfordított „árura” nincs szükség, a játékos visszafordítja és a 
helyére rakja a korongot. Ezután a következő játékos kerül sorra. 
 
Fontos: A bevásárlólistákon boltonként csak egy 
„áru” látható, így amelyik boltból beszereztük 
már a szükséges terméket, onnan több korongra 
nincs szükségünk.  

 
A játék vége:  
Amelyik játékos elsőként teljesíti a listáját, megnyeri a játékot. 

                   
 

 Alkotó: Antoine Gallée 
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