
PREZENT! Puzzle 18

DOMINO
gra w liczenie



Wariant I – układanka
Odwróćcie wszystkie kartoniki obrazkami do góry. Wybierzcie losowo jeden 
z nich. Kolejno dokładajcie do niego inne – tak, by cyfra lub liczba babeczek 
na stykających się ze sobą kartonikach były takie same. Kolejne kartoniki 
dokładajcie na końcach wężyka, nigdy pośrodku.

Wariant II – gra
Wszystkie kartoniki odwróćcie obrazkami do dołu i pomieszajcie je. 
Każdy z graczy bierze po 5 kartoników; reszta kartoników pozostaje zakryta. 
Rozgrywkę rozpoczyna gracz, który posiada najwyższy dublet (6-6 lub 
mniejszy).
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Dublet to kartonik, 
na którym cyfra oraz liczba przedstawionych 
babeczek są takie same.

Jeżeli nikt nie ma dubletu, grę rozpoczyna gracz, który dysponuje 
kartonikiem z najwyższą cyfrą. Następnie ruchy odbywają się zgodnie 
z kierunkiem obrotu wskazówek zegara. Gracze kolejno dokładają 
kartoniki – w taki sposób, by liczba babeczek lub cyfry na stykających 
się ze sobą kartonikach były takie same. Jeżeli gracz nie ma 
pasującego kartonika, dobiera jeden z puli zakrytych kartoników, które 
pozostały na stole. Jeśli nadal nie ma odpowiedniego obrazka, dobiera 
kolejny – czynność tę powtarza dotąd, aż trafi na kartonik, który będzie 
mógł dołożyć.

Wygrywa gracz, który jako pierwszy pozbędzie się wszystkich swoich 
kartoników. Gra może skończyć się także wtedy, gdy pula zakrytych 
kartoników wyczerpie się, a żaden z graczy nie będzie mógł wykonać 
ruchu. W takiej sytuacji wygrywa ten, kto na kartonikach, które mu 
pozostały, ma najmniejszą liczbę oczek.



Jeżeli chcesz otrzymywać drogą mailową wiadomości 
o nowościach, wyślij e-mail z taką informacją na adres: 
service@granna.pl i podpisz go imieniem i nazwiskiem.

00250/3

Pełna oferta gier GRANNY na: www.sklep.granna.pl

Drogi Kliencie!

Nasze gry kompletowane są ze szczególną starannością. Jeżeli jednak zdarzą się jakieś braki 
(za co z góry serdecznie przepraszamy), możesz zgłosić reklamację e-mailem – na adres: 

service@granna.pl. Nie zapomnij podać swojego imienia, nazwiska i adresu (miasto, kod 
pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania) oraz napisać, jakiego elementu gry brakuje.
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Zawartość pudełka: 

28 kartoników
instrukcja 
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