
 
 
Cadomino, joc de societate Cod DJ08549 
 
 
Vârsta recomandată: 5-10 ani. Pentru 2-6 jucători.  
 
Conține: 24 piese de tip domino (pe o parte sunt ilustrate câte 2 animale,  
iar pe cealaltă parte sunt cadouri), 24 cărți de joc cu indicii.  
 
Scopul jocului: să găseşti primul 4 cadouri. 
Se amestecă toate piesele domino şi se pun cu faţa cu animale în sus pe masa de joc. Cărţile cu 
indicii se amestecă şi se lasă în teanc, cu faţa în jos. Ele iți arată traseul spre cadou: găseşti în 
piesele domino animalul ilustrat, apoi urmăreşti firul format de piesele domino şi cauţi culoarea 
de fundal indicată, întorci cartea domino și descoperi cadoul ilustrat (vezi exemplu în interior).  
 
Reguli de joc: Se întoarce prima carte astfel ca toţi jucătorii să o vadă. Se joacă simultan, toţi 
jucatorii caută animalul ilustrat pe carte. Pasul 1: cauţi animalul de pe cartea de joc pe o piesă 
de domino (piesa 1 de domino, animal 1); Pasul 2: te uiţi la al doilea animal (animal 1) de pe 
această piesă de domino şi îl cauţi pe o altă piesă (piesa 2 de domino, animal 2); Pasul 3: cauţi al 
doilea animal de pe piesa 2 de domino, pe o nouă piesă (piesa 3 de domino, animal 3); continui 
până când găsești animalul pe culoarea de fundal ilustrată pe cartea de joc. 
Atunci când un jucător consideră că a găsit animalul potrivit, anunţă tare celorlalţi jucători şi 
pune mâna pe el. Apoi întoarce piesa pentru a verifica dacă are cadoul potrivit pe spate. Dacă 
este corect, jucătorul câştigă cartea de joc indiciu; dacă a greşit, jucătorul trebuie să dea o piesă 
din cele câştigate anterior, dacă are. 
Piesa de domino se pune înapoi cu faţa cu animale în sus, se amesteca piesele domino, se 
întoarce o nouă carte de joc indicii şi începe o nouă runda. 
Câştigă primul jucător care găseşte 4 cadouri.  
Vezi exemple în cărticica din interiorul pachetului. 
 
 
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 3 ani, pericol de sufocare.  
Producător: Djeco, Franţa. 
Importator si distribuitor: BORIBON COM SRL, www.boribon.ro 

 


