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*Кісточки, що залишилися, потрапляють в резерв. Їх відкладають вбік, 
крапочками донизу.

3.     Перший хід надається тому гравцеві, у якого є кісточка з однако-
вою кількістю крапок по обидва боки. Якщо така кісточка є у кількох 
гравців, то ходить той, хто має кісточку з найменшою кількістю крапо-
чок. Цю кісточку кладуть в центрі столу.

*Хід переходить до гравців за годинниковою стрілкою.

4. Наступний гравець викладає кісточку з таким самим зображен-
ням в будь-яку сторону від першого дубля.

*Якщо кісточки з необхідним малюнком немає, то її можна взяти в 
резерві. Якщо і після цього потрібного малюнка не буде, то хід перехо-
дить до наступного гравця. Якщо в резерві більше немає кісточок, хід 
пропускається

5.     Переможе той, хто першим розмістить всі свої кісточки на граль-
ному полі!

Веселої гри та шалених емоцій! 

Любий друже! 
Зараз саме час вдосталь повеселитися! Адже ми приготували для 

тебе відразу дві версії улюбленої гри! Класичне доміно і доміно зі 
звірятками! Швидше клич друзів, і поспішайте наввипередки складати 
барвисті зображення з кісточок.Переможець отримує приз!  

*У грі беруть участь 2-4 гравці.

Версія зі звірятками 
У цій версії на кожній кісточці зображені половинки звіряток. Мета 

гравця під час свого ходу – підібрати і викласти на стіл кісточку з 
другою половинкою тваринки.

Всі кісточки перегортаються лицьовою стороною донизу і перемі-
шуються.

*У даному випадку лицьовою вважається та сторона, на якій зобра-
жені звірятка.

Варіант гри з двома учасниками

1.   Кожному видається по 7 кісточок.

*Кісточки, що залишилися, потрапляють в резерв. Їх відкладають 
вбік, звірятами донизу.

2.  Перший хід надається молодшому гравцеві. Він може вибрати 
будь-яку кісточку, яка у нього є, і покласти її в центрі столу.

3. Наступний гравець шукає у себе кісточку з другою половинкою 
тваринки, яка б доповнила кісточку на столі.

*Якщо у гравця немає кісточки з необхідним малюнком, і у нього 
менше 7 кісточок, він бере собі одну кісточку з резерву. Якщо і після 
цього потрібного малюнка не буде, то хід переходить до наступного 
гравця.

*АЛЕ, якщо у гравця вже є 7 кісточок, він скидає будь-яку свою 

кісточку в резерв і бере одну нову. Гра триває.
*Якщо у гравця немає кісточки з необхідним малюнком, але резерв 

уже закінчився, він навмання тягне в іншого гравця одну кісточку.
4.    Переможе той, хто першим розмістить всі свої кісточки на граль-

ному полі!

Варіант гри з великою кількістю учасників

1.   Кожен учасник отримує по 5 кісточок. 
*Кісточки, що залишилися, потрапляють в резерв. Їх відкладають 

вбік, звірятками донизу.
2.  Перший хід надається наймолодшому гравцеві. Він може вибра-

ти будь-яку кісточку, яка у нього є, і покласти її в центрі столу.
*Хід переходить до гравців за годинниковою стрілкою.
3.   Наступний гравець шукає у себе кісточку з другою половинкою 

тварини, яка б доповнила кісточку на столі.
*Якщо кісточки з необхідним малюнком немає, то її можна взяти в 

резерві. Якщо і після цього потрібного малюнка не буде, то хід перехо-
дить до наступного гравця.

*АЛЕ, якщо в гравця вже є 5 кісточок, він скидає будь-яку свою 
кісточку в резерв.

*Якщо в резерві більше немає кісточок, гравець тягне навмання 
одну кісточку у будь-кого з інших учасників. Гра триває.

4.      Переможе той, хто першим розмістить всі свої кісточки на граль-
ному полі.

Класична версія

1. Усі кісточки перегортаються лицьовою стороною донизу і перемі-
шуються.

*У даному випадку лицьовою вважається та сторона, на якій зобра-
жені крапочки.

  

2. Якщо учасників гри 2, кожному видається по 7 кісточок. Якщо грав-
ців більше, то кожен учасник отримує по 5 кісточок. 
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*Кісточки, що залишилися, потрапляють в резерв. Їх відкладають вбік, 
крапочками донизу.

3.     Перший хід надається тому гравцеві, у якого є кісточка з однако-
вою кількістю крапок по обидва боки. Якщо така кісточка є у кількох 
гравців, то ходить той, хто має кісточку з найменшою кількістю крапо-
чок. Цю кісточку кладуть в центрі столу.

*Хід переходить до гравців за годинниковою стрілкою.

4. Наступний гравець викладає кісточку з таким самим зображен-
ням в будь-яку сторону від першого дубля.

*Якщо кісточки з необхідним малюнком немає, то її можна взяти в 
резерві. Якщо і після цього потрібного малюнка не буде, то хід перехо-
дить до наступного гравця. Якщо в резерві більше немає кісточок, хід 
пропускається

5.     Переможе той, хто першим розмістить всі свої кісточки на граль-
ному полі!

Веселої гри та шалених емоцій! 

Любий друже! 
Зараз саме час вдосталь повеселитися! Адже ми приготували для 

тебе відразу дві версії улюбленої гри! Класичне доміно і доміно зі 
звірятками! Швидше клич друзів, і поспішайте наввипередки складати 
барвисті зображення з кісточок.Переможець отримує приз!  

*У грі беруть участь 2-4 гравці.

Версія зі звірятками 
У цій версії на кожній кісточці зображені половинки звіряток. Мета 

гравця під час свого ходу – підібрати і викласти на стіл кісточку з 
другою половинкою тваринки.

Всі кісточки перегортаються лицьовою стороною донизу і перемі-
шуються.

*У даному випадку лицьовою вважається та сторона, на якій зобра-
жені звірятка.

Варіант гри з двома учасниками

1.   Кожному видається по 7 кісточок.

*Кісточки, що залишилися, потрапляють в резерв. Їх відкладають 
вбік, звірятами донизу.

2.  Перший хід надається молодшому гравцеві. Він може вибрати 
будь-яку кісточку, яка у нього є, і покласти її в центрі столу.

3. Наступний гравець шукає у себе кісточку з другою половинкою 
тваринки, яка б доповнила кісточку на столі.

*Якщо у гравця немає кісточки з необхідним малюнком, і у нього 
менше 7 кісточок, він бере собі одну кісточку з резерву. Якщо і після 
цього потрібного малюнка не буде, то хід переходить до наступного 
гравця.

*АЛЕ, якщо у гравця вже є 7 кісточок, він скидає будь-яку свою 

кісточку в резерв і бере одну нову. Гра триває.
*Якщо у гравця немає кісточки з необхідним малюнком, але резерв 

уже закінчився, він навмання тягне в іншого гравця одну кісточку.
4.    Переможе той, хто першим розмістить всі свої кісточки на граль-

ному полі!

Варіант гри з великою кількістю учасників

1.   Кожен учасник отримує по 5 кісточок. 
*Кісточки, що залишилися, потрапляють в резерв. Їх відкладають 

вбік, звірятками донизу.
2.  Перший хід надається наймолодшому гравцеві. Він може вибра-

ти будь-яку кісточку, яка у нього є, і покласти її в центрі столу.
*Хід переходить до гравців за годинниковою стрілкою.
3.   Наступний гравець шукає у себе кісточку з другою половинкою 

тварини, яка б доповнила кісточку на столі.
*Якщо кісточки з необхідним малюнком немає, то її можна взяти в 

резерві. Якщо і після цього потрібного малюнка не буде, то хід перехо-
дить до наступного гравця.

*АЛЕ, якщо в гравця вже є 5 кісточок, він скидає будь-яку свою 
кісточку в резерв.

*Якщо в резерві більше немає кісточок, гравець тягне навмання 
одну кісточку у будь-кого з інших учасників. Гра триває.

4.      Переможе той, хто першим розмістить всі свої кісточки на граль-
ному полі.

Класична версія

1. Усі кісточки перегортаються лицьовою стороною донизу і перемі-
шуються.

*У даному випадку лицьовою вважається та сторона, на якій зобра-
жені крапочки.

  

2. Якщо учасників гри 2, кожному видається по 7 кісточок. Якщо грав-
ців більше, то кожен учасник отримує по 5 кісточок. 
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*Кісточки, що залишилися, потрапляють в резерв. Їх відкладають вбік, 
крапочками донизу.

3.     Перший хід надається тому гравцеві, у якого є кісточка з однако-
вою кількістю крапок по обидва боки. Якщо така кісточка є у кількох 
гравців, то ходить той, хто має кісточку з найменшою кількістю крапо-
чок. Цю кісточку кладуть в центрі столу.

*Хід переходить до гравців за годинниковою стрілкою.

4. Наступний гравець викладає кісточку з таким самим зображен-
ням в будь-яку сторону від першого дубля.

*Якщо кісточки з необхідним малюнком немає, то її можна взяти в 
резерві. Якщо і після цього потрібного малюнка не буде, то хід перехо-
дить до наступного гравця. Якщо в резерві більше немає кісточок, хід 
пропускається

5.     Переможе той, хто першим розмістить всі свої кісточки на граль-
ному полі!

Веселої гри та шалених емоцій! 

Ïðàâèëà ãðè

Любий друже! 
Зараз саме час вдосталь повеселитися! Адже ми приготували для 

тебе відразу дві версії улюбленої гри! Класичне доміно і доміно зі 
звірятками! Швидше клич друзів, і поспішайте наввипередки складати 
барвисті зображення з кісточок.Переможець отримує приз!  

*У грі беруть участь 2-4 гравці.

Версія зі звірятками 
У цій версії на кожній кісточці зображені половинки звіряток. Мета 

гравця під час свого ходу – підібрати і викласти на стіл кісточку з 
другою половинкою тваринки.

Всі кісточки перегортаються лицьовою стороною донизу і перемі-
шуються.

*У даному випадку лицьовою вважається та сторона, на якій зобра-
жені звірятка.

Варіант гри з двома учасниками

1.   Кожному видається по 7 кісточок.

*Кісточки, що залишилися, потрапляють в резерв. Їх відкладають 
вбік, звірятами донизу.

2.  Перший хід надається молодшому гравцеві. Він може вибрати 
будь-яку кісточку, яка у нього є, і покласти її в центрі столу.

3. Наступний гравець шукає у себе кісточку з другою половинкою 
тваринки, яка б доповнила кісточку на столі.

*Якщо у гравця немає кісточки з необхідним малюнком, і у нього 
менше 7 кісточок, він бере собі одну кісточку з резерву. Якщо і після 
цього потрібного малюнка не буде, то хід переходить до наступного 
гравця.

*АЛЕ, якщо у гравця вже є 7 кісточок, він скидає будь-яку свою 

кісточку в резерв і бере одну нову. Гра триває.
*Якщо у гравця немає кісточки з необхідним малюнком, але резерв 

уже закінчився, він навмання тягне в іншого гравця одну кісточку.
4.    Переможе той, хто першим розмістить всі свої кісточки на граль-

ному полі!

Варіант гри з великою кількістю учасників

1.   Кожен учасник отримує по 5 кісточок. 
*Кісточки, що залишилися, потрапляють в резерв. Їх відкладають 

вбік, звірятками донизу.
2.  Перший хід надається наймолодшому гравцеві. Він може вибра-

ти будь-яку кісточку, яка у нього є, і покласти її в центрі столу.
*Хід переходить до гравців за годинниковою стрілкою.
3.   Наступний гравець шукає у себе кісточку з другою половинкою 

тварини, яка б доповнила кісточку на столі.
*Якщо кісточки з необхідним малюнком немає, то її можна взяти в 

резерві. Якщо і після цього потрібного малюнка не буде, то хід перехо-
дить до наступного гравця.

*АЛЕ, якщо в гравця вже є 5 кісточок, він скидає будь-яку свою 
кісточку в резерв.

*Якщо в резерві більше немає кісточок, гравець тягне навмання 
одну кісточку у будь-кого з інших учасників. Гра триває.

4.      Переможе той, хто першим розмістить всі свої кісточки на граль-
ному полі.

Класична версія

1. Усі кісточки перегортаються лицьовою стороною донизу і перемі-
шуються.

*У даному випадку лицьовою вважається та сторона, на якій зобра-
жені крапочки.

  

2. Якщо учасників гри 2, кожному видається по 7 кісточок. Якщо грав-
ців більше, то кожен учасник отримує по 5 кісточок. 
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