
Djeco társasjáték - CADOMINO                                         Cikkszám: DJ08549 

Ajánlott életkor:    5-10 éveseknek   

Játékosok száma:  2-6 játékos  

A játék tartalma:   24 db kétoldalas dominó, 24 kártyalap   

A játék célja:       legyen az első, aki megtalál 4 ajándékcsomagot! 

 

A játék előkészítése:  

Terítse szét az asztalon az összes dominót az állatos oldalával felfelé. Keverje össze 

a kártyákat és helyezze őket képpel lefelé egy pakliba a dominó mellett. 

 

• Dominó lapkák: A dominó lapkáknak két oldala játszik. 

Az egyik oldalon két állat képe van 

különböző színű háttérrel. 

A másik oldalon megtalálhatóak  

az ajándékok. 

 

 

• Kártyalapok: A kártyák mutatják meg, hogyan találhat egy rejtett ajándékot: 

Kövesse a dominó láncot, amíg el nem 

éri azt az állatot amelyik a jelölt 

háttérszínnel látható a kártyán (lásd az 

„A játék menete” rész) 

 

Rá kell találnia a kártyán látható 

elrejtett ajándékra. 

 

A játék menete: Az egyik játékos fordítsa fel a pakli felső lapját, úgy hogy az összes 

játékos jól lássa. A játékosok egyszerre játszanak, és megpróbálják megtalálni, hogy 

melyik állat alatt rejtőzik a csomag. Ehhez követni kell a dominó láncot. 

1 / Keresse meg a kártyán látható állatot      a szétterített dominók között,                  

2 / a dominó másik felén lévő állatra lépjen: állat 

3 / keressen egy azonos állatot     az asztalon egy másik dominón, 

4 / ezután az új dominó másik felén lévő állatra lépjen: állat 3, 

5 / és folytassa a játékot addig, amíg el nem éri az állatot      a kártyán látható 

háttérszínnel! 

Példa: 

 

      

Indulás   Érkezés 

 

     tigris /      rák -> rák /      szarvas -> szarvas / 

      hernyó kék háttérrel. 

 

 

Amikor egy játékos úgy gondolja, hogy megtalálta a megfelelő állatot, azt mondja: 

„Megvan!”, és az ujját az állatra helyezi. 

Aztán megfordítja a domino-t, hogy ellenőrízzék, vajon a a megfelelő ajándék van-

e az állat mögött. 

- ha igen, akkor a játékos megnyeri a kártyát, és maga elé teszi, 

- ha nem, akkor a játékos elveszti az egyik már megnyert kártyáját (ha már van). 

Ezután a dominó visszakerül a helyére, egy másik lapot átfordítanak, és egy új 

forduló kezdődik. 

A játék vége: Az első játékos, aki legalább 4 kártyát gyűjtött, megnyeri a játékot. 

Tipp: az ajándék mindig a harmadik dominó mögött található. 

Jonathan Favre-Godal játéka 

  

Kezdje a kártyán  

látható állatnál 


