
Игра Cadomino 

Възраст: 5-10 години 

Брой играчи – 2-6 

Включва: 24 двулицеви домино карти, 24 игрални карти 

Цел на играта: първият човек, който намери четирите подаръка – печели! 

Подготовка за игра: Разпръснете всички домино карти на полето на страната на животните. 

Разбъркайте добре останалите карти и ги сложете с лице надолу на игралното поле, на удобно за 

всички място.  

Домино: Има две страни – едната страна изобразява животно. Другата страна ви показва 

подаръка, който трябва да откриете.  

Карти: те показват как да откриете скритите подаръци. Върху всяка карта има животинче, цвят на 

фона и вида на подаръка.  

Как се играе: Една от картите се тегли и поставя на полето, така че всички да я виждат. Всички 

играчи играят по едно и също време и се опитват да намерят зад кое животно се крие подаръкът. 

За да успеете, следвайте веригата от домино картите. 

1/ Потърсете домино с животното (1), изобразено на показаната на всички карта. 

2/ Когато го намерите погледнете другото животинче (2), показано на доминото.  

3/ Потърсете него (2) на друго домино из разпръснатите карти.  

4/ Когато го намерите, погледнете другото животно (3) на доминото.  

5/ Продължете да играете докато не видите животинче (4) със същия фон, изобразен на началната 

карта, която ще ви отведе до подаръка. 

Когато някой от играчите мисли, че е намерил правилната комбинация, трябва да каже „Намерих 

го!“ и да посочи животното в пръст. Тогава картата се обръща, за да видите дали подаръкът 

съответства със заданието. Ако подаръкът е същия, позналият печели картата и я поставя пред 

себе си. Ако е сгрешил – губи една от картите, които вече е спечелил (ако има такава). 

Доминото се поставя отново на полето, тегли се друга карта от тестето и е време за нов рунд! 

Край на играта: Първият играч, събрал най-малко 4 домино карти – печели! 

Подсказка: Подаръкът винаги е под новото животинче на третото домино. 


