


Descrição e regras do jogo:

Cuidadosamente recorte os 64 cartões com as imagens. Isto lhe dará 32 
pares de imagens dos umbigos idênticas. Recorta os cartões usando as 
linhas pretas como guia. Cada cartão mede 5 x 5 cm. Em pouco tempo 
você poderá ter os cartões prontos para jogar.

O objetivo deste jogo é procurar e pegar pares de imagens idênticas. 
Durante o jogo, os cartões são dispostos com o lado da imagem para 
baixo, e cada jogador pode virar apenas dois cartões. Os jogarodes 
devem tentar se lembrar das imagens que eles viram ao virar os cartões, 
e a posição destas imagens. O número de jogadores é ilimitado, mas 
devem ser ao menos dois.

1. Escolha um lugar apropriado para jogar - uma mesa sólida e plana, 
de preferência sem toalha de mesa.
2. Os jogadores decidem a ordem em que vão jogar e quem vai iniciar 
o jogo.
3. Um jogador (o mestre) embaralha os cartões de forma que ninguém 
possa ver as imagens.
4. O mestre põe 8 cartões lado a lado na mesa dispostos em uma 
coluna, com os lados das imagens dos umbigos virados para baixo. 
Enquanto pondo os cartões na mesa, o mestre deve tomar cuidado para 
que ninguém veja as imagens. Ele deve deixar um espaço de cerca de 
um centímetro entre os cartões de forma a ter espaço que permita os 
cartões serem movidos durante o jogo. Então, o mestre põe a segunda, 
a terceira coluna, e assim sucessivamente até a oitava coluna de cartões, 
de forma que se tenha um quadrado de 8 x 8 cartões na mesa.
5. O primeiro jogador seleciona qualquer cartão da mesa e o vira, 
deixando-o no mesmo lugar na mesa. A seguir, ele faz o mesmo com 
outro cartão de sua escolha. Se as imagens dos umbigos em ambos os 
cartões são idênticas, o jogador retira os cartões da mesa e continua 
a jogar enquanto ele encontrar pares iguais. É inusitado que o primeiro 
jogador encontre um par de cartões iguais na primeira vez pois os 
cartões estão dispostos de maneira aleatória na mesa. Se os dois cartões 
selecionados pelo primeiro jogador não são iguais, ele deve deixar 
os cartões com as imagens viradas para cima por alguns segundos 
e todos os jogadores tentam memorizar o tipo de umbigo nas imagens 
e a posição de ambos os cartões. Depois de alguns segundos, o primeiro 
jogador deve virar novamente os cartões para pôr o lado da imagem 
para baixo. Agora, os próximos jogadores fazem o mesmo, e a jogada 
segue adiante, até voltar ao primeiro jogador.
6. O jogo termina quando todos os pares de cartões tenham sido 
encontrados. O jogador com o maior número de pares ganha, e ele 
ganha um ponto para cada par que pegou. Os jogadores podem 
registrar suas pontuações.


