Dobble játékszabály
A Dobble kártyajátékokat akár háromféleképpen is játszhatjuk, és mindegyik hasonló elven
működik: meg kell találnunk a lapkákon található azonos formákat.
Ez egyáltalán nem olyan egyszerű feladat, ugyanis minden két kártyalapon csak egy közös kép
van. A 13 kerek kártya és a több mint tizenháromféle ábra segítségével az észlelési
képességeinket fejleszthetjük.
Alapjáték
Az alapjáték során az asztal közepére helyezünk két lapot, amiken meg kell találni az azonos
formát - ezek teljesen ugyanúgy néznek ki, egyedül a méretükben térhetnek el. Aki előbb találja
meg a közös képet, és annak nevét hangosan kimondja, megkapja a lapokat, és újakat csapunk
fel. Aki a legtöbb párt gyűjti, az győz. Ha ezt begyakoroltuk, akkor kipróbálhatjuk a többi verziót is!
Kút
A Kút játékban - a Toronnyal ellentétben - a cél, hogy mielőbb megszabaduljunk a lapjainktól.
Ennek megfelelően a felállás is más: ezúttal egy lapot helyezünk képpel felfelé az asztal
közepére, a többit pedig megkeverve, egyenlően szétosztjuk a játékosok között. Aki először fedezi
fel a saját paklijának felső lapján és a középső lapon szereplő azonos szimbólumot, annak a
kártyája középre kerül, így ehhez kell hasonlítani a kártyáinkat.
Szerezd meg mind!
Tegyünk az asztal közepére egy lapot képpel felfelé, valamint köré annyi lapot képpel lefelé,
ahány játékos játszik. Egyszerre fordítson fel mindenki egyet-egyet, majd indulhat a keresés!
A cél, hogy minél több lapot gyűjtsünk be, amit úgy érhetünk el, ha megtaláljuk a középsővel
közös szimbólumot.
Ha nagyon kicsi gyermekekkel játsszuk a játékot, az is elég, ha mindig kiteszünk 2 kártyát és
megkérjük a gyerekeket, hogy találják meg azt a képet, ami mindkettő korongon szerepel.
Ha megtalálja megdicsérjük, ha nem, próbálkozhat újra. A lényeg a sikerélmény. Könnyíthetjük a
játékot azzal, hogy van egy alapkártya, s mindig a másik paklira pakoljuk a többi kártyát, így az
egyik kártyát tudja memorizálni, ha ezzel kezdünk egy idő után belejönnek a gyerekek, s be tudják
venni a nehezített terepet is, amikor minkét kártya mindig új.
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