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  הקנגורו -משחק זיכרון
  
  

משחק הזיכרון תוכלו להכיר את הקנגורו באמצעות . היא חיית כיס מקסימה ויש הרבה מה לדעת עליההקנגורו 
  .קצת יותר

  
  . ם את השאלה לתשובהלפני תחילת המשחק ניתן לתת לילדים לנסות להתאי. 1
  
  .מפזרים את הקלפים על השולחן כשהם הפוכים. 2
  
  .הוא שומר את הזוג אצלו, )שאלה ותשובה(במידה והם תואמים . כל משתתף בתורו מרים זוג קלפים. 3

  . הוא הופך את הקלפים ומחזירם למקומם, במידה ולא
  
  .התור עובר למשתתף הבא. 4
  

  .צח הוא המשתתף שברשותו המספר הגדול ביותר של זוגות של קלפיםהמנ
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על שתי  מנתר
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