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KOMPLEKTIS:  
Mäng koosneb 28 doominoklotsist ja 15 ümarast klotsist, mis on loenduriks iga mängija 
võidetud mängude arvu kohta. Valmistatud vastupidavast papist, väga kulumiskindlad ja 
kõrge kvaliteediga. Doominodel on tagaküljel kõrgkontrastsed illustratsioonid, millel on 
kombatava domino mängimiseks krobeline tekstuur. Teisel küljel on krobelise pinnaga 
punktid, nii et saate mängida ka klassikalist doominod. Tükkide suurus: 13 x 6,5 cm.  

SOOVITATAV VANUS JA KASUTUSJUHEND: 
3 kuni 8 aasta vanustele.  

See doomino sobib väga hästi ka nägemispuudega inimestele, nii lastele kui 
täiskasvanutele, kuna klotsidel on krobeline tekstuur ja kõrgkontrastsed primaarvärvidega 
(valge, must ja punane) illustratsioonid ning see võimaldab mängijatel neid lihtsamini 
eristada.  

Doomino formaat ja kasutataud materjalid muudavad mänguga ühinemise lihtsamaks 
kõigil lastel, kaasaarvatud erineval tasemel nägemispuude esinemisel. Nende 
doominoklotsidega saavad mängida kõik.  

Võite mängida nii klassikalist kui kompamisdoominot.  

HARIDUSEESMÄRGID: 
o Arendada nägemis- ja kompamismeelt. 
o Võimaldada nägemispuudega lastel ja täiskasvanutel doominomängu kaudu 

suhelda.  
o Arendada tähelepanu ja vaatlusvõimet. 
o Parandada visuaalset mälu ja mäletamist. 
o Täiustada psühhomotoorset koordinatsiooni klotside käsitsemise ja nende teistega 

kokku panemise teel. 
 
 

MÄNG JA AKTIIVSUSSÜSTEEM:  
 

1. Illustratsioonidega doomino: Kõik klotsid segatakse ning jaotatakse mängijate 
vahel (maksimaalselt 7 klotsi mängija kohta). Kui klotse jääb üle, jäetakse nad 
hunnikusse illustratsioonidega pool allpool. Noorim topeltklotsiga mängija alustab. 
Igal korral tuleb mängijatel panna käest maha üks oma klotsidest, kui selle 
illustratsioon klapib maasolevaga. Kui mängijal sellist klotsi pole, võtab ta hunnikust 
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ükshaaval klotse, kuni saab uuesti mängida. Kui hunnikus on klotsid otsa saanud, 
jääb mängijal kord vahele. Võidab mängija, kellel saavad esimesena klotsid otsa. Kui 
mängu ei ole võimalik jätkata, loetakse üle iga mängija klotsid ning kõige vähemate 
klotsidega mängija võidab. 
 

2. Klassikaline doomino: Kõik klotsid segatakse ning jaotatakse mängijate vahel 
(maksimaalselt 7 klotsi mängija kohta). Kui klotse jääb üle, jäetakse nad hunnikusse 
punktidega pool allpool. Kõrgeima punktiarvuga topeltklotsiga mängija alustab. 
Igal korral tuleb mängijatel panna käest maha üks oma klotsidest, kui selle punktiarv 
klapib maasolevaga. Kui mängijal sellist klotsi pole, võtab ta hunnikust ükshaaval 
klotse, kuni saab uuesti mängida. Kui hunnikus on klotsid otsa saanud, jääb mängijal 
kord vahele. Võidab mängija, kellel saavad esimesena klotsid otsa. Kui mängu ei ole 
võimalik jätkata, loetakse üle iga mängija punktid ning kõige vähemate punktidega 
mängija võidab. 
 

3. Illustratsioonide või koguste seostamine ja klassifitseerimine: Eesmärgiks on 
grupeerida klotsid vastavalt ühele kahest illustratsioonist või punktiarvust, mis 
klotsil on. Aitab arendada nägemistaju.  
 

4. Seostamine ja määratlemine puudutamise teel: Eesmärgiks on eelnev tegevus 
suletud silmadega, kasutades puutetundlikkust. Lihtsamal moel on võimalik 
alustada vaid mõne klotsiga. Sellisel viisil mängimine aitab kaasa märkamisvõime ja 
puutemälu arengule.  
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