
1.3 ДАМАТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДаМат е вариант на шашките: всяко бяло поле е маркирано с един знак за 

аритметична операция: +(знак за събиране), - (знак за изваждане), x (знак 

за умножение), ÷(за деление). Всеки жетон е номериран. Играта е много 

популярна във Филипините и играейки ДаМат, хората могат да научат да 

смятат много лесно. 

 

ПРЕГЛЕД 
 
• Жанр: Стратегическа игра, играе се на игрална дъска с цел да се 

научи смятането  
• Играчи: 2, всеки има 12 жетона  
• Възраст от която може да се играе: по-възрастни от 5 г.  
• Време за подготовка: по-малко от една минута 
 
• Време за една игра: точно 40 минути, всеки играч има право на 

20 едноминутни хода.  
• Случаен шанс: няма, не са необходими зарове 
 
Правила на играта: ДаМат е вариант на шашките, която използва 

математически принципи и номерирани жетони; тя е популярна във 

Филипините. Тя е изобретена Йезус Л. Хуенда, учител, който се е сблъскал 

с проблеми при преподаването на математика използвайки традиционни 

методи за преподаване. 
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Името на играта идва от  
„дама“ и „математика“:  
ДаМат. Това е абстрактна  
стратегическа игра с цел  
научаване на смятането,  
където играчите движат  
жетони във формата на  
диск по дъска разделена  
на 64 квадрата  
(половината бели,  
другите – черни).  
Понякога дъската е 
 
разделена на сто квадрата (10х10). Всеки жетон има номер, а белите 

полета на дъската са маркирани със знаците на четирите основни 

аритметични действия + (плюс), - (минус), x (умножено по) и ÷ (делено на). 

Основните знания, необходими за игра на ДаМат са същите като тези за 

правилна игра на шашки. 
 

СТАРТ 
 
В стартовата позиция единият играч има 12 червени жетона, другият има 
12 сини. (виж изображението). 
 

ХОДОВЕ 
 
Жетоните могат да се движат само диагонално напред и само едно поле 

може да бъде заемано в един ход. Само белите квадрати на игралната 

дъска могат да бъдат използвани. 
 

СКОК, МАХАНЕ НА ЖЕТОНИ И ПРЕСМЯТАНЕ 
 
Ако играч може да мести един от жетоните си така че той да скочи през 

съседно поле на, което е на другия играч в празно поле, този играч пленява 

жетона на другия и го маха от игралната дъска. „Скачащите ходове“ трябва да 

бъдат изпълнявани когато е възможно. Ако не направи или забрави да 

направи това пленяването е задължително и тогава другият играч може да 

махне жетона на партньора си от дъската. По-нататъшният ход на играта е 

подобен на този при играта „шашки“. Но тук правилата са различни: 
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• Времето за игра е точно 40 минути. 
 
• Всеки жетон има съответен номер от 0 до 11, виж стартова позиция на 

картинката!  
• Всеки играч има само една минута за да направи ход.  
• Всеки ход се записва на къс хартия. 
 
• Когато пленява жетон на опонента, на хартията се отбелязва сума за пленяващия 

играч, която се получава от номера на жетона на играча, който пленява жетон на 

другия и номера на полето, н което е разположен пленявания жетон. 
 

Математическата операция, която се ползва зависи от това на кое поле 
жетонът на играча отива след пленяването. 

 
• Играта свършва когато времето от 20 минути изтече, когато играчът се предаде, 

когато няма повече жетони, когато се повтарят ходове или последният жетон 

на играч е „притиснат“ в ъглово поле. 
 
• Последният запис се определя чрез събиране на всички номера на оставащите на 

играча жетони и съответно на стойностите на записите, придобити от номера на 

пленения жетон на другия. 
 
• Който има по-голям сбор от записите е победителят.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ето това може да първия ход в играта ДаМат: 
 
• Син (7,2) започва и се движи до (6,3)  
• Червен (4,5) се движи до (5,4)  
• Син (6,3) скача през червен (5,4) и го отстранява от дъската 
 
• В същото време синият придобива 4×6=24 точки, защото син жетон се движи 

със стойност 4 към поле (4,5), което е умножение (х) на 6 (стойността на 

червения жетон, който е махнат). 
 
• Сините записват всичките ходове на хартия: 4×6=24, така че те печелят 24 … 
 
 
 

„МЪЖЕ“ И КРАЛЕ 
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Началното положение показва 12 сини и 12  
червени номерирани „мъже“ (жетони).  
„Мъжете“ могат единствено да се движат  
напред. Ако един „мъж“ достигне  
последния ред, противоположен на  
неговата страна, то той е на т.нар. „кралска“  
редица, превръща се в крал и това се  
отбелязва чрез поставяне на един жетон  
под него. Този крал сега придобива  
допълнителна мощ чрез способността да се  
движи назад, да скача през повече от един 
 
празен квадрат и да пленява пред себе си и зад себе си. Както и 

обикновеният „мъж“, кралят може да направи успешни скокове в един ход, 

който предвижда, че всеки скок може да плени един или повече „мъже“ 

или крал на опонента. 
 

СТРАТЕГИЯ 
 
Играчите създават стратегия, когато предлагат скокове в замяна на 

подреждането на игралната дъска така, че да могат да скочат през повече 

от един жетон. Играчът, който остане без жетони или не може да ги движи, 

защото е блокиран, губи играта. Друга стратегия е да придобие колкото се 

може повече крале, защото те имат повече възможности да се движат и да 

скачат. Една особена ДаМат стратегия е да се съберат колкото може повече 

точки. Така аритметическите символи върху белите полета са много важни, 

както и ограниченото време за игра. 
 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ПРИМЕРИ НА ИГРАТА 
 
Инструкции за ДаМат: https://www.youtube.com/watch?v=ljbiJcq17tU 

https://youtu.be/oHPvcUaz2z4 

 

КАКВО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАУЧЕНО? 
 

УМЕНИЯ ЗА СМЯТАНЕ 
 
• Четене и писане на числата от 0 до 11 
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• Подреждане и сравняване на числата от 0 до 11 
 
• Извършване на основни изчисления с числата 

от 0 до 11, Do all basic calculations with 

numbers from 0 to 11, с краен резултат до 121 
 
• Научаване за “0” в качеството й на 

особена цифра в изчисленията 
 
• Разбиране чрез примери какво представлява 

координатната система  
 

ИСТОРИЯ 
 
Играта е изобретена от един учител от Филипините 

Йезус Л. Хуенда, който е искал децата, които е 

обучавал, да научат математиката по-бързо и с 

повече удоволствие като играят игри. 

 

ВАРИАНТИ 
 

ДАМАТ 0; 1 
 
За начинаещите игралната дъска може да се измени така, че да се играе с 
жетони с по-малка стойност. 
 
Пример 1: Вие употребявате само жетони със стойност 0 или 1. Играта само тези 

изчисления и ходове: 1+1=2; 1+0=1; 0+1=1, 0+0=0; 1-1=0; 1-0=1; 0-0=0; 1×1=1; 

1×0=0; 0×1=0; 0×0=0; 1÷1=1; 0÷1=0 
 
0-1 (този ход не е позволен, защото отрицателни числа не са познати на участниците) 
 
1÷0 и 0÷0 (тези ходове не са позволени, защото не може да се дели на 0) 
 
Пример 2: Вие можете да измените игралната дъска в такава, която има един вид 

изчисление, например събиране, но съдържа всички номера. Така вие можете да 

упражните събирането с цифри от 0 до 9, като напр. 2+5=7 или 9+3=12. 
 
За да се играят всички модификации е нужно да можете да играете правилно шашки. 
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