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Spelets mål
Den deltagare som har fått flest Zogaj-par vid spelets slut har vunnit.

Förberedelser
Bestäm hur många Zogaj-par ni vill spela med. Om man inte är van spelare så kan 10-12 par vara
lagom, se Svårighetsgrad nedan för mer hjälp.

Lägg ut korten med baksidan upp och blanda dem. Vänd dem sedan slumpvis och placera dem två
och två bredvid varandra. Lägg korten bredvid varandra så man tydligt ser vilka som hör ihop. De
bilder som hamnar bredvid varandra bildar ett Zogaj-par. Ge alla deltagare några minuter att
memorera vilka bildpar som är bredvid varandra. Se Tips till spelarna längre ner och exemplet
nedan för att se hur man lättare kan memorera paren.

Exempel – Zogaj-par

Du ser en elefant som målar. Det är en jättestor pensel och färgen skvätter överallt när elefanten
viftar med snabeln! Flera sinnen är involverade när du skapar kopplingen. Du har en rolig och aktiv
koppling mellan bilderna, Zogaj-paret! Gör så med alla Zogaj-par du ser framför dig.

Innan start!
När alla känner sig klara så vänd på alla kort men blanda dem inte! Gör nu en koll på att alla har
memorerat Zogaj-paren. Enklast görs detta genom att vända det ena kortet i ett par och sedan får
alla gissa vilket det andra är. Detta behöver bara göras första gången.

Spelets början
Vänd nu alla paren med baksidan upp. Blanda dem. Spelet kan nu börja!

Spelets gång
Spelarna vänder upp två kort i taget. Är dessa ett Zogaj-par så behåller man korten och fortsätter
att vända upp två nya kort. Är dessa inte ett par vänder man tillbaka korten med baksidan upp och
turen går vidare till nästa spelare. Den spelare som är yngst börja. Man spelar alltså precis som ett
vanligt memoryspel!

Tänk på att om någon vänder ett Zogaj-par som hör ihop men har glömt detta så måste man inte
säga till! Den som kommer efter kan då vinna detta Zogaj-par. Facit finns i alla spelares minne, så
det gäller att göra bra och roliga kopplingar i det första momentet så man kommer ihåg alla paren! 

Svårighetsgrad
Nybörjare 10-12 par, Erfarna spelare 20 par, Zogaj-proffs 30 par!

Tips till spelarna
För att underlätta memoreringen tänk på följande när ni vänt upp paren i det första momentet:
● Skapa en rolig koppling mellan bilderna.
● Överdriv gärna!
● Använd fantasin.
● Använd den koppling som du först kommer att tänka på men överdriv den!
● Använd alla dina sinnen! – Lukt, känsel, hörsel, syn och smak!

Spelets slut
Den spelare som får flest par har vunnit.
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Spelvarianter
Man kan öka svårighetsgraden genom att istället för par spela med tripletter, dvs tre bilder.  Man
får då länka ihop tre bilder som då utgör en Zogaj-triplett. Varje spelare vänder då tre kort istället
för två och den som hittar flest tripletter vid spelets slut vinner!

”Zogaj” kan spelas på många sätt. Använd fantasin och kom gärna på egna varianter! Det viktiga
är  att du använder minnesteknikerna aktivt och har roligt!

Barn bland spelarna
Om det finns barn med bland spelarna så hjälp dem genom att berätta en historia som länkar
bilderna. När barnet förstått idén så be barnen berätta egna historier. Hjälp till där det behövs. Tala
om för barnet hur de ska tänka och be gärna barnen berätta i jag form, ”Jag häller vatten på soffan
och då brukar pappa blir arg...” osv.

När man sedan vänder upp korten för att försäkra sig om att alla kan paren. Berätta inte för barnen
om de inte kommer ihåg något av paren. Berätta delar av historien och ställ ledande frågor.
Kommer barnet ändå inte på svaret så berätta hela historien och vänd sedan kortet. Har de gjort
en stark koppling som en rolig historia blir så kommer barnen med lite ledning koppa på svaret.

När ni sedan spelar så kommer barnen ner till 4 års ålder att komma ihåg paren. Men var vaksam
och hjälp till där det behövs! Spelets idé är lika mycket att man ska träna sin hjärna och sitt minne
som att har roligt. Därför är det viktigt att få barnen att känna sig uppmuntrade. Beröm livligt när
de har rätt! Att komma ihåg alla Zogaj-paren är bara det en bedrift i sig för barnen (och även de
vuxna)! 

När barnen spelat en gång brukar de förstå hur man ska spela och nästa omgång blir en lätt
minnesmatch!

Om spelet
Spelet är skapat av minnesproffset Idriz Zogaj och bygger på att du använder aktiva
minnestekniker när du spelar. Genom att spela alla nivåer och varianter av ”Zogaj – Ett nytt sätt
att tänka” så lär du dig samma tekniker som Idriz och andra minnesproffs använder när de tävlar.
Många roliga stunder och glada skratt lovas då fantasin släpps loss!

Om uppfinnaren till Zogaj
Idriz ”Minnet” Zogaj har tagit Sverige som landslag till två silver i minnes VM! Idriz har även varit
Sveriges bästa minne fem år i rad och innehaft alla svenska rekord lika länge. Idriz kan bland
annat memorera en kortlek genom att bara titta på den en gång på under två minuter.

Den erfarenhet Idriz samlat på sig har paketerats i detta enkla men geniala spel så att man lätt och
enkelt hemma kan lära sig träna sin hjärna och sitt minne samtidigt som man lär sig de tekniker
Idriz och andra minnesproffs använder när de tävlar. Så spela på – vem vet, kanske är du Sveriges
nästa hopp i VM!

Mer information och fler spelvarianter
För mer information besök hemsidan: www.zogaj.se. Där hittar ni även instruktionsfilmer på hur
man spelar Zogaj. 

Zogaj spelet finns även som
app! Sök på ”Zogaj Memo
Gym” i Appstore eller på
Android Market så hittar ni oss
där! Både för iPhone, iPad och
Android!

Idriz ”Minnet” Zogaj – Zogaj of Sweden AB
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