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Háromdimenziós városépítő dominó GP49 

Általános leírás 

A csomag 28 db fából készült háromdimenziós dominót tartalmaz, 
amelyek korlátozott látóképességű gyerekek számára készültek. A 
játékosoknak egy városkát kell kirakniuk a megadott dominókból úgy, 
hogy párosítják a rajtuk található autók elejét és hátulját, valamint a fák 
két elemét. A dominó játékszabályait követve az a cél, hogy a résztvevők 
a megadott dominókból kirakják a helység útrendszerét. 

- az autók különböző színűek: kék, sárga, narancssárga, piros, lila 

- a fák zöld színűek 

- ennek a körökre osztott játéknak a segítségével fejleszthető a gyerekek 
párosító képessége 

- a társasjáték elemei kaucsukfából készültek 

- 2-4 játékossal játszható 

- 3 éves kor felett ajánlott 

A csomag tartalma 

- 28 dominó 

A játék menete 

Ki jön először? 

Válasszák ki a kezdő játékost – ez lehet a legfiatalabb, vagy akár a 
legmagasabb résztvevő például. Azt követően pedig döntsék el, hogy 
milyen sorrendben következzenek a többiek. 
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A dominók kiválasztása 

Helyezzék a dominókat fejjel lefelé egy asztalra úgy, hogy a sima oldaluk 
nézzen felfelé, vagy tegyék az összes darabot egy táskába. A kezdő 
játékos választ először. 

- két résztvevős játék esetén mindkét játékos 7-7 dominót választ 
magának elsőre 

- 3-4 játékos esetén mindenki 5 dominót választhat 

- a kiválasztás után fennmaradt dominókból a játékosok később 
húzhatnak 

Játékszabályok 

A kezdő játékos helyezi le az első dominót a tábla közepére. A második 
ezek után a saját dominóinak alakja és színe alapján kiválasztja a 
megfelelő elemet, amely valamelyik oldalról illik az előzőleg letett 
elemhez. A játék így folytatódik tovább, körökre osztva. Amennyiben az 
egyik játékos nem talál megfelelő dominót, amely passzolna az addigi 
képbe, akkor választania kell egy plusz dominót az előzőleg ki nem 
osztottak közül. Amennyiben a választható dominók is elfogytak, akkor az 
érintett játékos kimarad egy körből. 

Ki nyer? 

Az a játékos nyer, amelyiknek először fogy el az összes dominója. 

Figyelmeztetés 

A játék apróbb elemeket is tartalmaz, ezért nem ajánlott 3 év alatti 
gyerekek számára. 


