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A játék célja
Nézzétek a mókás állatképeket 
a dominókártyákon. A játék 
lényege, hogy a kártyákon 
lévő képek helyesen kerül-
jenek egymás mellé. Az a 
játékos a győztes, aki legelő-
ször teszi le az összes kártyá-
ját.

Előkészületek
Az első játék előtt óvatosan ki kell nyom-
kodni az egyes dominókártyákat a kinyo-
mótáblából.

A játék kezdetekor képpel lefelé keverjétek 
meg a kártyákat. Ezután a játékosok szá-
mától függően osszatok kártyákat a játé-
kosoknak:

2 játékos esetén mindenkinek 
8 kártyát osszatok,
3 játékos esetén mindenkinek 
6 kártyát osszatok,
4, 5 vagy 6 játékos esetén min-
denkinek 4 kártyát osszatok.

A megmaradt kártyákat tegyétek
– képpel lefelé – egy pakliba az 
asztalra, ahol mindenki könnyen 
eléri.
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A játék menete
A legfiatalabb játékos kezd, és leteszi 
egyik kártyáját képpel felfelé az asztal kö-
zepére. Ezután a következő játékos teszi le 
az egyik kártyáját a már az asztalon lévő 
kártya jobb vagy bal oldalára. A játékosok 
az óramutató járása szerint követik egy-
mást. A kártyát mindig úgy kell letenni, hogy 
a két egymás melletti állat megegyező le-
gyen. Ami azt jelenti, hogy például medvét 
a medve, és majmot a majom mellé kell 
tenni.

Amikor a te köröd van, és nem tudsz meg-
felelő kártyát kijátszani, akkor húzz egy 
kártyát a pakliból. Ha ez a kártya megfele-
lő, akkor azonnal leteheted. Ha nem meg-
felelő, akkor vedd magadhoz, és ezután a 
következő játékos kerül sorra. Ha a pakli 
kifogyott, akkor már csak a nálad lévő la-
pokkal folytathatod a játékot.

A játék vége
A játék azonnal véget ér, ha valamelyik já-
tékosnak sikerült minden kártyáját lerak-
nia. Ez a játékos a győztes. A játék akkor 
is véget ér, ha már nincs egy játékos

sem, aki tud letenni lapokat. Ebben az 
esetben az a játékos nyer, akinek ek-
kor a legkevesebb lapja van.

A mókás állat egy-
veleg 2 - 6 kis játé-
kos részére két és fél 
éves kortól
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Még több

Mókás játék
egyszerű szabályokkal
További gyerekjátékok a „Meine Lieblingsspiele“ sorozatból:

Schmidt Spiele GmbH 
Postfach 470437 
D-12313 Berlin
www.schmidtspiele.de

Art.-Nr. 40539
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Forgalmazó: Gamer Café Kft.  
2030 Érd, Béke tér 4/d
web: www.compaya.hu
email:info@compaya.hu


