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SISU 
Mäng koosneb 28 kahepoolsest doomino kaardist ja 15 ümarast kaardist, mis toimivad 
loenduritena, kui palju iga mängija mänge võitnud on. Need on valmistatud paksust, 
vastupidavast, väga kulumiskindlast ja kõrgkvaliteetsest papist. 

Doominokaardi mõõdud: 13 x 6,5 cm. 

Kasutatud papp on keskkonnasõbralik ja pärit jätkusuutlikest metsadest. See sisaldab 
suures osas ümbertöödeldud materjali ja on ise 100% taaskasutatav.  
 

SOOVITATAV VANUSEGRUPP 
 

Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat. 

See suurepärane doomino oma suurte ehtsate piltidega võimaldab teil putukate 
maailma lähedalt uurida. 
 

Võttes arvesse kaartide ja nende piltide suurust, on see ideaalne mäng nii 
täiskasvanutele kui lastele. 
 

HARIDUSLIKUD EESMÄRGID 
• Avastada, millised näevad putukad välja lähivaates. 
• Aidata kujundada keskkondlikku vastutust ja austust looduse vastu. 
• Arendada tähelepanuoskust. 
• Suurendada vaatlemis- ja keskendumisoskust. 
• Õppida looma loogilisi seoseid. 
• Arendada visuaalset ja ruumilist taju. 
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MÄNGUSÜSTEEM  

Kaardid on kahepoolsed ja võimaldavad kaht tüüpi mängu: 
 

- KLASSIKALINE DOOMINO  
- PILTIDEGA DOOMINO 

Selle variandi puhul peaksid mängijad enne mängu alustamist tutvuma 
ikoonidega kaartidel, et nad teaksid, kuidas seoseid luua: 
 

 

 
Palvetajaritsikas  

 

 
Ämblik  

 

 
Mesilane  

 

 
Lepatriinu  

 

 
Sipelgas  

 

 
Liblikas 
 

 

 
Põrnikas  

  

 

Kui olete otsustanud, millist mängu mängite:  
 

1. Segage kõik kaardid ja jaotage mängijate vahel (maksimaalselt 7 kaarti mängija 
kohta). Kui kaarte jääb üle, pange nad lauale hunnikusse mängupool all.   

2. Klassikalises doominomängus saab alustada mängija, kellel on kõige suurem 
arv topeltnumbriga kaart.  
Piltidega doomino mängus alustab kõige noorem topeltkaardiga mängija (st 
mõlemal kaardi osal on sama ikoon). 

3. Igal mängukorral peavad mängijad panema maha ühe oma kaartidest nii, et 
kaardi üks ots läheb kokku ühe juba lauale pandud kaardi otsaga. Kui mängijal 
ei ole sobivat kaarti, võtab ta ühe kaardihunnikust, kuni saab ühe kaardi lauale 
panna. Kui hunnikus rohkem karate ei ole, jääb mängija vahele.   

4. Võitjaks on esimene mängija, kes on kõik oma kaardid ära kasutanud.  
5. Kui mängu pole võimalik jätkata, on võitjaks mängija, kellel on kõige vähem 

kaarte. Kui on viik, saab võitja(te)ks mängija(d), kes kõige väiksema arvu kaarte 
maha on pannud.  

6. Võitja või võitjad saavad tähe, et oleks hea jälgida, mitu mängu nad võitnud on.  

 


