
 
 

DS 68968 Állatképes dominó 
 
Ajánlott életkor: 3 éves kortól 

Tartalma: 28 db mindkét oldalán használható dominó 

 

A játék menete: 
Minden játékos 7-7 dominót húz, a többit az asztal közepén, 

lefelé fordítva hagyja. A játék azzal kezdődik, hogy az egyik 

játékos kirak egy dominót a két képpel fölfelé.  
A másik játékos mellé tesz egy olyan dominót, amin ugyan 

olyan kép van, mint a kirakott dominó valamelyik végén. 

Majd húz egyet a középső kupacból. Ha nincs ilyen 

dominója, addig húz, míg nem talál egy olyat, amely a 

kirakott dominó valamelyik végére megfelelő. Ha már 

elfogyott a középső kupac, akkor kimarad a körből. A 

következő körben rakhat, ha tud. 

 
A játék vége: 
A játéknak akkor van vége, ha az egyik játékosnak elfogyott 

a dominója, illetve ha sor mindkét végén olyan dominó van, 

amihez egyik játékos sem tud rakni. Ilyenkor az a játékos 

győz, akinek kevesebb dominója van.  

 

Jó szórakozást! 

A játékot importálja és forgalmazza: Katica Játék Kft. 
                                             1077 Bp. Király u. 101. 

(Lövölde térnél) 

                                             Tel.:462-23-88 

E-mail:katica@katica.hu 

                                             Web: www.katica.hu 
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