
Djeco társasjáték: 1, 2, 3… Számdominó        cikkszám: DJ08168 

Ajánlott életkor:  4 éves kortól 

Játékosok száma:  1 - 4 játékos 

Tartalom:   28 lap 

A játék célja: Egyeztesd a képeken látható mennyiségeket a számokkal.  

Játékszabály: Minden játékos kapjon 6 dominót. A maradék dominókat helyezzük egy talonba az asztal szélére. Az 

első játékos tegyen le egy dominót a sajátjaiból az asztal közepére. Ezután, a többi játékos egymás után sorban 

rakhat le fejenként egy dominót. A játékosok csak úgy rakhatják le dominójukat, hogy a számok megegyezzenek a 

dominó egyik felén látható állatok számával. Számhoz csak állat és fordítva, az állatos dominó részhez csak szám 

illeszthető. Ha egy játékos nem tud tenni amikor rákerül a sor, akkor a talonból fel kell húznia egy újabb dominót és a 

következő játékos jön.  

Ki nyer? Az első, akinek elfogynak a dominói, megnyeri a játékot. 
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