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Кожен гравець отримує 5 плиток доміно. Решта ігрових плиток 
перевернуті зображенням донизу та лежать окремо. Для того, щоб 
розпочати гру, слід взяти будь-яку одну плитку доміно з відкладених, 
перевернути її та покласти в центрі столу. Право першого ходу надається 
наймолодшому з гравців. Розташовуйте плитки доміно одна до одної 
таким чином, щоб голова тваринки співпадала з її тілом. Якщо гравець не 
може підібрати та викласти відповідну плитку доміно з наявних у нього, 
він бере одну ігрову плитку з раніше відкладених, які лежать окремо, та 
має шанс викласти її, якщо на ній присутнє необхідне зображення частини 
тваринки. Якщо у розміщених окремо більше не залишається жодної 
плитки доміно, право ходу надається наступному гравцеві. Гравець, який 
першим зможе викласти всі свої плитки доміно, стає переможцем.  
 

Примітка: 
•Якщо гра проходить сторонами ігрових плиток із зображенням тваринок 
і в процесі гри ніхто з гравців не може викласти необхідні плитки доміно, 
а з відкладених окремо на початку гри ігрових плиток не лишилося 
жодної, – гравець з найменшою кількістю плиток доміно, наявних у нього, 
перемагає. 
•Якщо гра проходить числовими сторонами ігрових плиток і в процесі гри 

ніхто з гравців не може викласти необхідні плитки доміно, то гравець з 
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