
 

Djeco társasjáték:  Gyíkdominó – Lezard domino            cikkszám: DJ08437 

 
Ajánlott életkor:  5 - 99 éveseknek 
Játékosok száma: 2 - 4 fő 
A doboz tartalma:  1 játéktábla, 60 dominó, 44 kártya (40 színes kártya + 4 gyík kártya), 4 gyík 
 
A játék célja: Elsőként játszd ki az összes dominódat, vagy döntsd le a teljes dominóláncot egy lökéssel! 
 
A játék előkészítése:  
Tegyétek a táblát az asztal közepére. 
- 2 játékos esetén, minden játékos kap 2 gyíkok és 30 dominót. 
- 3 játékos esetén, minden játékos kap 1 gyíkot és 15 dominót. 
A fennmaradó gyíkot és az utolsó 15 dominót tegyétek félre. 
Az azonos színű gyík kártyát, szintén vegyétek ki a játékból. 
- 4 játékos esetén, minden játékos kap 1 gyíkot és 15 dominót. 
Tegye mindenki maga elé a gyíkot/gyíkokat úgy, hogy az összes 
játékos láthassa. 
 
A játék menete: A legfiatalabb játékos kezd, és a játék az óramutató járásával megegyező irányban folytatódik. 
Amikor egy játékosra kerül a sor, húzzon fel egy kártyát a pakli tetejéről, és végezze el a megfelelő lépéseket. 
 
A játékos 3 féle kártyát húzhat:   

• 1 színt jelölő kártyát húztál: 1 dominót függőlegesen állítsd azonos színű mezőre a táblán 

• 2 színt jelölő kártyát húztál: 2 dominót függőlegesen állítsd a színekkel megegyező mezőkre a táblán 
    Fontos! Mindig a gyík fejéhez legközelebb eső megfelelő színű szabad mezőt kell kitölteni a táblán.          

(A dominók nem feltétlenül folyamatosan töltik fel az összes mezőt.) 
Megjegyzés 1: Ha a dominó táblára állítása közben eldöntesz dominókat, vedd fel az összes 
felborult dominót. A körödnek vége, a következő játékos húzzon lapot. 

• Gyík kártyát húzott a játékos két lehetőség van:  
- másik játékos gyíkjának színével egyező kártyát húztál: dönts le minél több dominót; a pályán a gyík fejétől 

legtávolabbra eső dominóval indítsd a dominó futamot! 
- A ledöntött dominókat oszd szét a játékosok között a következők szerint: 

4 dominót kap az a játékos, akinek a gyíkja azonos színű a felhúzott gyík kártyával.  
Ezután a maradék dominót óramutató járásával megegyező irányba négyesével osszuk tovább. Neked nem 
kell felvenned belőle! 

Példa: A játékos a kék gyík kártyát fordítja fel (kék gyík a C játékos színe). 
A játékos ezután megpöcköli a dominót, amely legtávolabb van a gyík fejétől. 
Ha például 15 dominót borított fel, a játékos kiosztja dominókat, úgy hogy a C játékosnak négyet, a 
következő D játékosnak négyet, majd négyet a B-nek, és újra a C játékosnak hármat ad.  
C4 + D4 + B4 + C3 = 15 dominó 

Megjegyzés 2: Ha olyan dominókat döntesz fel, amik nem folytatólagosan követték egymást (tehát volt 
közöttük üres mező), akkor a lánc megszakad. Oszd szét ellenfeleid között azokat a dominókat. amelyek 
a folyamatos lánc részei voltak, a többit pedig tartsd meg (vedd magadhoz). 

- a saját színeddel azonos gyík kártyát húztál: húzz új kártyát és végezd el a feladatot. Ezután a játék halad a 
tovább. A következő játékos felfordítja a legfelső kártyát... stb. 

 
Megjegyzés 3: Az a játékos, akinek az utolsó dominót sikerül kirakni a táblára, pöcköljön és próbálja 
ledönteni az egész láncot. 
Megjegyzés 4: Ha már nincs a táblán a felhúzott kártyának megfelelő színű szabad hely, a következő 
játékos húz lapot. 

 
Ki a nyertes:  - az első játékos, akinek elfogyott a dominója, megnyeri a játékot. 

       - vagy az a játékos, aki az utolsó dominót teszi a táblára és utána sikerül ledöntenie az összes    
          dominót, megnyeri a játékot. 

 
LEZARD DOMINO kitalálója: Babayaga 


