
 

Lesena igra MamoryTrain  
Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu lesene igre MemoryTrain! 

V paketu boste prejeli:  

 1 x igralna površina z izrezanimi krogi, 

 24 x barvne figure, 

 1 x barvna kocka. 

Prednosti: 

 Otroci jo obožujejo, 
 izboljša spomin, 
 spodbuja domišljijo in radovednost, 
 trening motorike prstov, 
 otroci vadijo spretne sposobnosti, 
 6 različnih barv, 
 učenje barv, 
 trening razmišljanja, 
 spodbujanje otrok k ustvarjalnosti,  
 kognitivna sposobnost, 
 okolju prijazna igra, 
 primerna za igro od 2 – 6 igralcev. 

Tehnične lastnosti:  

 Material: les, 
 velikost igralne površine: 17 x 17 x 2 cm, 
 velikost figurice: 4,5 cm, 
 velikost kocke: 1,7 cm, 
 teža: 400 g. 

 

Pravila igre  

Leseno igro MemoryTrain lahko primerjamo z igro spomin. Igro se lahko igra 6 posameznih igralcev ali v dvojicah. 

Figure so na spodnji strani obarvane s 6 različnimi barvami: rumeno, belo, rdečo, modro, zeleno in črno. 24 lesenih 

obarvanih figuric naključno vstavite v kroge na igralni površini. Pri tem si poskušajte zapomniti barve.  

 Igra se začne z metom kocke. Met kocke vam pove, katero barvo iščete. Ko prvi igralec vrže kocko, išče 
barvo, ki jo določa kocka.  

 Barve odkrivate z dvigovanjem figuric. Vsak igralec odkrije le eno figurico. 

  Če odkrije figurico z barvo, ki jo je določila kocka, jo umakne iz igralne površine in 

nadaljuje igro.  

 Če ni uganil barve, nadaljuje z metom kocke naslednji igralec.  

 Zmagovalec je tisti, ki je nabral največ figuric.  



Zakaj igra MemoryTrain? 

 Ker je lesena igra MemoryTrain primerna tako za otroke kot 

odrasle. Otroci z njo spoznavajo barve, krepijo motoriko prstov in 

razvijajo svoj kognitivni razvoj. Starejše osebe pa z igro urijo svoj 

spomin.  

 

 Ob njej se bo zabavala cela družina. Popestrite si večere, deževne 

dni in učenje.  

 Igra je izdelana iz lesa. Lesene igrače so bolj varne in boljše za 

otrokov razvoj. Z leseno igro MemoryTrain se bo otrok naučil 

spoštovanja in navezanosti do drugih ter narave. 

 

Opozorila 

 Mlajši otroci naj igre ne uporabljajo brez prisotnosti staršev. 

 Hranite jo v suhem in zračnem prostoru.  

 Za čiščenje uporabljajte le vlažno krpo. 

 Za pravilno igranje upoštevajte navodila za uporabo.  

 

 

 

Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne 

spada v gospodinjske odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje 

lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na 

najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

 

 

 

Želimo vam veliko zabave😊 
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