DOMINO HRAVÉ I NAUČNÉ
DOMINO patří k oblíbeným klasickým stolním hrám. Vytvořili jsme pro vás tři možnosti, jak jej
hrát s dětmi doma či ve školce, odstupňované podle schopností dětí předškolního věku.
Postup pro všechny varianty:
1) Domino si vytiskněte na tvrdší papír, případně ještě podlepte kartonem, aby vznikly
pevné kartičky, s nimiž mohou děti snadno manipulovat.
2) Vystřihněte jednotlivé kartičky s dvojicemi barev či obrázků a máte pomůcku
připravenu.

1. úroveň (pro děti 2–3leté)
Zjednodušená obdoba tvoří předstupeň ke klasickému DOMINU. Výhoda spočívá v tom, že si
dítě může hrát i samostatně. Procvičí si názvy barev, rozlišování stejného a různého a také
základní kombinační schopnosti.
Doporučené aktivity:
1) Nejprve můžeme kartičky dětem jen ukazovat a nechat je pojmenovávat barvy.
2) Těžší úkol je rozřadit kartičky podle různých kritérií. Například vytřídit ty, které
mají obě políčka stejné barvy, a tyto barvy správně pojmenovat.
3) Úkolem pro ty nejšikovnější je vytvořit co nejdelšího „hada“, ve kterém na sebe
barvy navazují tak, jako je tomu při hraní klasického domina.
Například:

2. úroveň (pro děti 4–5leté)
Starší děti si při hraní procvičují nejen barvy, ale také základní tvary. Začněte obdobně jako
v předchozí verzi ukazováním, pojmenováním a tříděním. V této úrovni už můžeme
vyzkoušet i skupinovou hru DOMINO pro 2–8 hráčů.

Pravidla hry:
1) Hráči si rozdají cca 4–5 kartiček, zbytek zůstane na hromádce.
2) Začíná třeba ten nejmladší. Vyloží některou z kartiček na stůl před sebe. Další hráči
(v pořadí podle směru hodinových ručiček) přikládají své kartičky na levý, či pravý konec
řady. Obrázek na kartičce musí být totožný jako obrázek na poslední kartičce v řadě.
Například:

3) Kdo nemá co přidat, bere si kartičku z hromádky.
4) Vyhrává ten, kdo se první zbaví všech kartiček.
5) Při zablokované hře (nikdo nemá co přiložit) vítězí ten, komu zbylo nejméně kartiček.
TIP: Začněte otevřenou hrou, v níž jsou kartičky všech hráčů odkryté. Děti snáze pochopí
princip a pravidla hry.

3. úroveň (pro děti 5–6leté)
Nejobtížnější varianta přidává k barvám a tvarům ještě počty prvků. Také v tomto případě si děti
mohou s kartičkami zahrát klasické DOMINO, jehož pravidla jsou popsána v předchozí verzi.
Příklad správného řazení kartiček pro 3. úroveň:

