
 
 

        
 

VIRTUE-s Dominospel 
 
.  
Detta spel har utformat för att göra eleverna bekanta med larvstadierna hos de vanligaste 
djuren som man hittar på skivorna genom att para ihop larven med den vuxna formen. 
Larvstadierna är planktoniska och för att visa eleverna vad plankton är, kan ett 
zooplanktonprov undersökas under mikroskopet. Zooplanktonprover kan man få med hjälp 
av ett planktonnät med en maskstorlek på 200 - 250 µm. Eleverna kommer kanske inte att se 
alla larvstadier som används i detta spel. 
 
Krav: 
Antal spelare: 2 – 6; Speltid: Ungefär 20 minuter; Ålder: från 12 år  
 
Material: 
Ett stort bord och dominokorten 
 
Gör i ordning korten: 
1. Skriv ut korten dubbelsidigt på A4 papper.  
2. Laminera korten (om du har möjlighet – skriva annars ut på tjockt papper) och skär längs 

de streckade linjerna.  
3. Totalt skall det bli 66 kort.  
 
Hur spelet spelas: 
1. Blanda korten och lägg dem i en hög på bordet. 
2. Dela ut korten till varje spelare i början av 

spelet: 8 kort var för 2 spelare, 6 kort för 3 
spelare och 5 kort för 4 eller fler spelare.   

3. Ett startkort placeras i mitten på bordet. 
4. Till skillnad mot ett vanligt dominospel, där lika 

ändar läggs ihop, paras VIRTUE-s brickornas 
larvbrickor ihop med motsvarande bricka för det 
vuxna stadiet.  
Startspelaren lägger ett kort vinkelrätt mot eller 
från ändan till den matchande bilden på kortet 
på bordet. 

5. Matchande kort kan läggas på båda ändarna av 
en kedja. 

6. Om en spelare saknar matchande kort, drar 
denne ett kort från korthögen. Om kortet kan 
spelas, måste det spelas. Om det dragna kortet 
inte heller kan spelas, går turen över till nästa 
spelare.  

7. Ett blankt kort kan matchas med vilken organism som helst. 
8. Den spelare som först får slut på alla sina kort, vinner spelet. 
 


