
Ντόμινο -

Μπίνγκο (Bingo)



Υλικά: 
• 1  σετ ντόμινο (28 τεμάχια) 

• μαρκαδόρους

• κάρτες Μπίνγκο-Βingo με αριθμούς 
(θα τις βρείτε στο τέλος της 
περιγραφής  του παιχνιδιού) 

• πίνακας καταγραφής  
νικητών/νικών

Αριθμός παιχτών: 2 - 4



Πώς παίζεται το παιχνίδι

Οι παίχτες/ριες :
1. Παίρνουν όλοι από μια κάρτα Βingo κι έναν 

μαρκαδόρο.

2. Σημειώνουν τα ονόματά τους, ή ένα σύμβολο 
για τον καθένα,  στον πίνακα νικών 
(επισυνάπτεται),  όπου θα σημειώνονται οι 
νίκες. 

3. Τοποθετούν όλα τα ντόμινο                                     
(28 τεμάχια) ανάποδα                                        
πάνω στο τραπέζι (να μην                             
φαίνονται οι κουκκίδες). 



4. Τραβούν όλοι στην τύχη από ένα ντόμινο.                      
Ο/Η παίχτης/ρια που έχει το ντόμινο με τον 
μεγαλύτερο συνολικό αριθμό κουκκίδων παίζει 
πρώτος/η.

Και το παιχνίδι ξεκινά... 

• Ο πρώτος παίχτης/ρια παίρνει ένα από τα ντόμινο, 
που είναι στη μέση του τραπεζιού, υπολογίζει το 
άθροισμα των κουκκίδων και ανακοινώνει το 
αποτέλεσμα. 

• Όποιος/α παίχτης/ρια έχει στην κάρτα του/της τον 
αριθμό που ανακοινώνεται τον διαγράφει.



• Στη συνέχεια ο επόμενος/η παίχτης/ρια παίρνει 

ένα ντόμινο ανακοινώνει το άθροισμα των 

κουκκίδων του τεμαχίου και το παιχνίδι 

συνεχίζεται…..  

Ένας γύρος τελειώνει όταν ένας παίχτης/ρια σβήσει 
όλους τους αριθμούς από την κάρτα του/της και φωνάξει       

ΜΠΙΝΓΚΟ - BINGO!

Ο παίχτης/ρια που νίκησε σημειώνει τη νίκη του στον
πίνακα νικών κάτω από το όνομά του και το παιχνίδι
ξαναρχινά μέχρι να βρούμε τον τελικό νικητή.



Κανόνες του παιχνιδιού

• Ποιος/α ξεκινά πρώτος/η:  Όλοι οι παίχτες/ριες 

τραβούν στην τύχη από ένα ντόμινο. Ο/Η 

παίχτης/ρια που έχει το ντόμινο με το 

μεγαλύτερο άθροισμα κουκκίδων, παίζει 

πρώτος/η.

• Οι παίχτες/ριες παίζουν με τη 

σειρά σύμφωνα με τη φορά 

των δεικτών του ρολογιού.



Νικητής/ Νικήτρια: 

• Νικητής/ρια κάθε γύρου είναι ο παίχτης/ρια 

που σβήνει πρώτος/ η όλους τους 

αριθμούς από την κάρτα του/της  και 

φωνάξει ΜΠΙΝΓΚΟ - BINGO.

• Το παιχνίδι επαναλαμβάνεται 4-5 φορές. 

• Τελικός νικητής/ρια είναι 

ο/η παίχτης/ρια με τις 
περισσότερες νίκες.



Σημείωση: 

Στην περίπτωση που δεν έχετε στο σπίτι  
ντόμινο, κάρτες ΜΠΙΝΓΚΟ,  πίνακες νικών 
μπορείτε:

1. να φτιάξετε μόνοι σας, σε κομμάτια 
χαρτιού με μαρκαδόρους ή χρωματιστά 
μολύβια βλέποντας τις πιο κάτω κάρτες.

2. να εκτυπώσετε και να κόψετε τα κομμάτια 
που δίνονται εδώ, ώστε να 
δημιουργήσετε τα δικά σας κομμάτια του 
παιχνιδιού.  

ΜΠΙΝΓΚΟ!!!!!
Σχεδιασμός: Μαρία Ντάρνα και Σωτηρούλα Χρίστου 
Επιμέλεια: Ομάδα Προδημοτικής  Εκπαίδευσης
















