
Ντόμινο -

Στρατιωτάκια στη

γραμμή



Υλικά: 

• 1  σετ ντόμινο 

(28 τεμάχια) 

• Καλαθάκια 

Αριθμός παιχτών: 2 - 4



Πώς παίζεται το παιχνίδι

Οι παίχτες/τριες :

1. Παίρνουν όλοι από ένα άδειο 
καλαθάκι/δοχείο.

2. Γυρίζουν όλα τα ντόμινο (28 τεμάχια), 
ανάποδα πάνω στο τραπέζι, ώστε  να μην 
φαίνονται οι κουκκίδες.                                    



3. Με τη σειρά, παίρνουν από μία κάρτα ντόμινο             
και την  τοποθετούν ανάποδα μπροστά τους.          
Σχηματίζουν μια γραμμή                                                  
ώστε να μοιάζουν με                                            
στρατιωτάκια σε παράταξη.  

4. Γυρίζουν όλοι ταυτόχρονα την πρώτη τους κάρτα 
ντόμινο, ξεκινώντας από αριστερά.

5. Αναφέρουν με τη σειρά το άθροισμα                            
των κουκκίδων του ντόμινό τους                                      
και το βάζουν στη μέση του τραπεζιού. 

6. Όποιος/α  έχει τον μεγαλύτερο αριθμό          
κουκκίδων στο ντόμινό του/της                        
παίρνει όλες τις κάρτες ντόμινο                              
που βρίσκονται στη μέση του τραπεζιού                       
και τις βάζει στο καλαθάκι του.



7. Στη συνέχεια γυρίζουν όλοι ταυτόχρονα τη                     

δεύτερη, από αριστερά, κάρτα ντόμινο και το 

παιχνίδι επαναλαμβάνεται μέχρι να γυρίσουν 

όλα τα «στρατιωτάκια» που έχουν                  

μπροστά τους.  

Ένας γύρος τελειώνει όταν τελειώσουν τα 
ντόμινο/στρατιωτάκια των παιχτών/ριών.

Νικητής/ρια κάθε γύρου είναι ο παίχτης/ρια που 
συγκέντρωσε  τις περισσότερες κάρτες ντόμινο στο 

καλαθάκι του.



Κανόνες του παιχνιδιού

➢Όλοι/ες έχουν ίσο αριθμό καρτών στην αρχή του

παιχνιδιού. Όταν μοιράζονται οι κάρτες ντόμινο,

αν περισσέψει κάποιο τεμάχιο του ντόμινο, αυτό

μένει εκτός παιχνιδιού και ξαναμπαίνει πάλι στον

επόμενο γύρο.

➢Όλοι οι παίχτες/ριες παίζουν ταυτόχρονα.

➢Αν το μεγαλύτερο άθροισμα κουκκίδων το έχουν

δύο ή τρεις παίχτες/ριες στον ίδιο γύρο, τότε

μοιράζονται δίκαια τις κάρτες ντόμινο που

βρίσκονται στη μέση του τραπεζιού.



Νικητής/ Νικήτρια: 

• Νικητής/ρια κάθε γύρου είναι ο παίχτης/ρια 

που συγκέντρωσε  τις περισσότερες 

κάρτες ντόμινο στο καλαθάκι του.

• Το παιχνίδι επαναλαμβάνεται 4-5 φορές. 

• Τελικός νικητής/ρια είναι 

ο παίχτης/ρια με τις 
περισσότερες νίκες.



Σημείωση: 

Στην περίπτωση που δεν έχετε ντόμινο στο 
σπίτι μπορείτε:

1. να φτιάξετε μόνοι σας, σε κομμάτια 
χαρτιού και μαρκαδόρους, βλέποντας 
τις πιο κάτω κάρτες.

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

Σχεδιασμός: Μαρία Ντάρνα και Σωτηρούλα Χρίστου 
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