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I variantas – sudėkime gyvatėlę
Padėkite visas domino korteles paveikslėliais į viršų. Išsirinkite vieną 
domino kortelę, nuo kurios pradėsite dėlioti gyvatėlę. Užduotis: visas 
likusias domino korteles sudėti į eilutę arba gyvatėlę taip, kad ant 
pridedamos domino kortelės skaitmuo arba keksiukų skaičius būtų 
toks pats, kaip ir ant tos, prie kurios ji pridedama. Naujos domino 
kortelės pridedamos tik gyvatėlės galuose (į gyvatėlės vidurį kortelės 
pridėti negalima).

II variantas – žaiskime domino
Visas domino korteles apverskite paveikslėliais žemyn ir atsargiai 
išmaišykite. Kiekvienas žaidėjas pasiima po 5 domino korteles. Visos 
kitos domino kortelės lieka užverstos. Žaidimą pradeda žaidėjas, kuris 
turi didžiausią dublį (6 ir 6 arba mažesnį).

DOVA
NA! 18

 dalių dė
lionė



Dublis – tai domino kortelė,  
kurioje esantis skaitmuo ir nupieštų  
keksiukų skaičius sutampa.

Jei dublio niekas neturi, žaidimą pradeda žaidėjas,  
turintis kortelę su didžiausiu skaitmeniu. Žaidžiama  
pagal laikrodžio rodyklę. Žaidėjai iš eilės deda korteles taip,  
kad ant pridedamos domino kortelės esantis skaitmuo arba  
keksiukų skaičius būtų toks pats, kaip ir ant tos, prie kurios ji 
pridedama. Jei žaidėjas neturi tinkamos pridėti kortelės, jis ima  
vieną iš apverstųjų. Ima po kortelę tol, kol randa reikiamą.

Žaidimas baigiasi, kai vienas iš žaidėjų nebeturi domino kortelių  
(jis laimi žaidimą), arba kai nebelieka apverstų kortelių ir nė vienas  
iš žaidėjų neturi tinkamos pridėti kortelės (laimi tas, kieno kortelėse 
yra mažiausias taškų skaičius).
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Gerbiamas pirkėjau!

Mūsų žaidimai komplektuojami ypač rūpestingai. Tačiau jei trūktų kurios nors dalies  
(už ką iš anksto atsiprašome), prašom kreiptis į platintoją UAB „Kamratas“ telefonu 
8-686-90003 arba el. paštu info@kamratas.lt 

Sudėtis: 

28 domino kortelės, 
dėlionė, žaidimo instrukcija.
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