
1005092 - Galt Joc - Domino gigant Jungla 

Acest joc de domino cu piese cu model fata-verso este conceput special pentru a – i familiariza pe copii cu jocul traditional de domino prin 

potrivirea imaginilor si a culorilor.  Incepeti cu piesele cu imagini pentru jocurile 1 si 2.  Copiii  se joacă potrivind simpaticele animale din 

jungla si acest lucru contribuie la recunoasterea imaginilor. Avansati la partea cu puncte pentru jocurile 3, 4 si 5. Fundalurile colorate in culori 
vii 

ajuta copiii sa potriveasca  piesele cu puncte in timp ce numaratul este incurajat. Toate variantele de joc sunt recomandate pentru 2- 4 jucatori. 

Atentie! Contraindicat copiilor mai mici de 3 ani. Jucaria/produsul poate contine piese mici care se pot inghiti sau inhala existand pericolul de 
sufocare sau nu este potrivita copiilor mai mici de 3 ani. 

Pregatirea pentru joc  

1. Jucati pe podea sau pe o masa mare. 

2. Sunt numite piese duble acele piese care au pe ambele jumatati aceeasi imagine sau numar de puncte. Celelalte piese de domino sunt dispuse 
in linie.  Dublele sunt puse pe masa intr-o maniera usor diferita - de-a lungul liniei. 

3. Pentru a intoarce un colt, plasati o piesa de domino potrivita  la 

unghiul potrivit de la capatul liniei. 

 
Potrivirea imaginilor 

Jocul 1 

1. Aranjati toate piesele de domino cu partea cu imagine orientata in sus. 

2. Pentru a incepe, cel mai tanar jucator alege piesa de joc cu  2 lei inscriptionati pe ea si o pune pe masa/spatiul de joc. 

3. Jocul se desfasoara in sensul acelor de ceasornic cu urmatorul jucator care alege o imagine potrivita (leu) si o pune langa cea care este deja 
in joc. 

4. Urmatorul jucator gaseste o piesa de domino care se potrivește cu o imagine de la oricare capat al jocului. 
5. Jocul continua pana cand nici o piesa de domino nu mai poate fi potrivita. Nu exista nici un castigator. 

Jocul 2 

1. Aranjati toate piesele de domino cu partea cu imagine orientata in jos.  

2. Fiecare jucator alege 5 piese de domino si le pune in fata sa cu partea cu imaginea orientata in sus. 

3. Incepe acel jucator care are o piesa dubla sau daca nici un jucator nu detine o astfel de piesa incepe cel mai tanar jucator. 

4. Jocul se desfasoara in sensul acelor de ceasornic cu fiecare jucator adaugand o piesa la oricare capat al liniei.  

5. Daca un jucator nu poate potrivi nici o piesa la sirul de pe masa, el va trage o alta piesa din gramada. Acesta piesa nu poate fi plasata inca 
in joc. Jocul continua cu urmatorul jucator. Daca nu mai exista nici o piesa in gramada, jucatorul pur si simplu sta un joc.  

6. Primul jucator care reuseste sa potriveasca toate piesle castiga jocul. 

Jocul traditional de domino cu puncte 

Jocul 3 

1. Aranjati toate piesele de domino cu partea cu puncte orientata in jos.  

2. Fiecare jucator trage o piesa din gramada si jucatorul cu piesa cu cele mai multe puncte incepe primul. Piesele de domino sunt returnate in 
gramada si amestecate.  

3. Fiecare jucator trage 7 piese si le asaza in fata sa cu partea cu puncte orientata in sus.  

4. Primul jucator va trebui sa dea jos cea mai mare dubla sau piesa cu cele mai multe puncte, daca nu detine o dubla.  

5. Regulamentul este la fel ca la jocul 2 – instructiunile de la 4 – 6, potrivind culoarea si numarul de puncte in loc de imagini.  

Jocul 4 
Acest joc este destinat jucătorilor mai avansați. Regulile sunt aceleasi ca la jocul 3, dar fiecare jucator ascunde piesele sale de ceilalti jucatori 
asezandu-le cu partea cu puncte orientata in jos. 

Jocul 5  

1. Jucati o serie de partide de domino. Decideti cate partide veti juca, spre exemplu 3 sau 7. 

2. Un jucator tine scorul cu ajutorul unui carnetel si a unui creion. 

3. Alegeti sa jucati fie jocul 3 sau jocul 4. 

4. La finalul fiecarui joc, jucatorii aduna numarul total de puncte de pe piesele de domino pe care le mai au. Acest numar este inregistrat in 
carnetel, in dreptul fiecarui jucator in parte.  

5. La finalul seriei de partide, acest scoruri sunt insumate. Castigator este jucatorul cu cel mai mic scor.  


