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Plac budowy Bena 
Domino

Gra karciana od 2 do 6 osób od 3 do 99 roku życia.  

Ilustracje: Hartmut Bieber 
Czas trwania rozgrywki:  10 - 15 minut

Ben lubi spędzać czas na budowie. Dzisiaj czeka na niego 
znowu dużo pracy. Co za szok! Rozgląda się wokół siebie i 
widzi kompletny bałagan na budowie. Co się tutaj wydarzyło? 
Koparka znajduje się przy znaku budowy, ciężarówka stoi obok 
betoniarki, a łopata leży przy murku. Ben od razu zabiera się do 
pracy i stara się uporządkować plac budowy. 
Czy ktoś mu w tym pomoże?

Zawartość gry
 28 kart 

1 figurka Bena
1 instrukcja
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Przygotowanie 
Potasujcie  karty  i rozdajcie dzieciom:

• Przy 2 dzieci, każdy z graczy otrzymuje po 8 kart.
• Przy 3 dzieci, każdy z graczy otrzymuje po 6 kart.
• Przy 4 lub większej ilości dzieci, każdy z graczy otrzymuje 

po 4 karty.

Z pozostałych kart utwórzcie zakryty stos. Każdy z graczy 
układa swoje odkryte karty w rzędzie. Po środku stołu 
ustawcie figurkę Bena.

Wskazówka: Po kilku rozgrywkach gracze mogę trzymać swoje 
karty tak, aby inni gracze ich nie widzieli. 

Rozgrywka
Grajcie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Ten 
kto jako ostatni ‘’coś’’ wybudował rozpoczyna grę. Wykłada 
jedną ze swoich kart obok figurki Bena. Przyjrzyj się 
dokładnie ilustracjom na karcie. 

Czy na Twoich kartach znajduje się chociaż jeden z dwóch 
przedmiotów, które ma Ben?

• Tak? Wspaniale.
Wyłóż kartę z pasującym 
przedmiotem po odpowiedniej 
stronie Bena. 
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• Nie? Jaka szkoda. 
Dobierz jedną kartę . Możesz ją od razu wyłożyć, jeśli 
przedmiot na karcie jest identyczny; w innym przypadku 
zachowaj kartę dla siebie.

Kolejne dziecko kontynuuje grę. Może dołożyć jedną ze swoich 
kart po drugiej stronie figurki lub przy ostatniej wyłożonej karcie. 
Jeżeli w toku gry karty z pasującymi przedmiotami znajdują się 
na obydwu końcach domina, dziecko może zdecydować z której 
strony dołożyć kartę. 

Koniec gry:
Wygrywa ten, kto jako pierwszy wyłoży wszystkie swoje karty.




