GRA "ANTOMINO" - do samodzielnego wydrukowania

Zasady gry: Bardzo podobne do powszechnie znanej gry w domino – z tą różnicą, że zamiast oczek
na "klockach" znajdują się hebrajskie słówka-przeciwieństwa :)
Gra przeznaczona dla 3 graczy w każdym wieku
Czas rozgrywki: 10-15 minut
JAK GRAĆ? - instrukcja krok po kroku
Na planszy znajduje się 18 prostokątnych "klocków" – wytnij je
Nasza rada: polecamy nakleić klocki na sztywniejszy karton, a górę dobrze zabezpieczyć
przezroczystą taśmą klejącą – dzięki czemu klocki nie zniszczą się aż tak szybko :)
ROZGRYWKA
1. Jedna osoba nie bierze udziału w rozgrywce - kontroluje rozgrywkę i sprawdza poprawność
udzielanych odpowiedzi. Dwóch pozostałych graczy otrzymuje po 3 klocki antonima
2. Grę rozpoczyna osoba, której imię zaczyna się na wcześniejszą literę alfabetu
3. Pierwszy gracz wykłada dowolny ze swoich klocków, do którego końców gracze dokładają
kolejno po jednym klocku. Gracz musi dołożyć do siebie pasujące elementy i podać ich
znaczenie oraz przeciwieństwo. Jeśli poda błędną odpowiedź – traci kolejkę
4. Klocki, które posiadają na swoich końcach dokładnie to samo słówko to tzw. "duble".
Duble dokłada się do końców łańcucha obrócone pod kątem 90 stopni. Jego końce stanowią
dwa dodatkowe końce łańcucha, do których można dokładać kolejne klocki
5. Jeśli gracz nie posiada klocka, który pasuje do jednego z końców łańcucha, musi pobrać
klocek spośród nierozdanych i dołożyć go. Jeśli okaże się, że pobrane domino nie pasuje to
pobiera kolejne aż do skutku lub do wyczerpania nierozdanych klocków (jeśli dojdzie do
wyczerpania klocków a gracz nadal nie będzie mógł nic dołożyć, to traci kolejkę)

6. Rozgrywka kończy się w momencie aż któryś z graczy wyłoży wszystkie swoje klocki.
Gra może również zakończyć się w sytuacji, kiedy wyczerpią się nierozdane klocki a żaden
z graczy nie będzie miał możliwości dołożenia klocka do żadnego z końców łańcucha (w tej
sytuacji grę wygrywa osoba, która jako ostatnia dołożyła klocek).
Zbiór gier "HAFACHIM" dofinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji.

