
Loendamisdoomino „Dominext“ 
Art. 22617 

 

Uus ja innovatiivne puidust loendamisdoomino arendab matemaatilist mõtlemist, keeleoskust ja mälu mängulisel viisil ning 
valmistab ette kooliks vajalikke põhiteadmisi. Paaride ühendamisel on alati mitmeid võimalusi, sest iga doominoklots sobib kokku 
rohkem kui ühe paarilisega! See arendab erinevate arvude samaaegse märkamise oskust. Vaadake koos pildiklotse ja rääkige, mida 
neil näete. Missuguseid erinevaid koguseid on võimalik igalt klotsilt leida? Mäng aitab arendada üliolulist argumenteerimisoskust ja 
probleemide lahendamise strateegiat läbi omavahelise suhtlemise, õpetades samas loendama  1-10 ning leidma erinevaid koguseid 
ja neid teatud omaduste põhjal grupeerima. 

 

Komplekti kuulub: 

 

32 kaheosalist doominoklotsi ja 
puidust mängukarp 

Vanus: 4+ 

Mängijate arv: 2-4 

Mängu kestvus: 10 min 

Mängu ettevalmistus:  
Segage doominoklotsid ja jagage vastavalt mängijate arvule: 

 2 mängija puhul igaühele 7 klotsi 

 3 mängija puhul igaühele 5 klotsi 

 4 mängija puhul igaühele 4 klotsi 
Mängijad asetavad klotsid enda ette nii, et pildiga küljed jäävad ülespoole. Ülejäänud klotsid asetatakse lauale ühte kuhja, pildiga 
külg allpool. Kõige pealmine klots asetatakse laua keskele, pilt üleval pool. Nüüd saab alustada mängu, asetades kokku sobiva klotsi 
kas stardiklotsi numbriga või pildiga tähistatud poole kõrvale. Pane tähele! Numbri kõrvale käib alati pilt (erandiks on kurva ja 
rõõmsa näo ikoonid). 
 
Mängu käik:  
Alustab noorim mängija. Kui tema käes olevatest klotsidest mõni sobib laual oleva 
stardiklotsiga kokku, ütleb ta teistele, missuguse vastuse leidis ning asetab oma klotsi 
kas numbriga või pildiga tähistatud poole kõrvale (näiteks: 3 apelsiniga klots sobib 
arvuga „3“ tähistatud klotsi kõrvale). Kuid pane tähele, et igalt pildilt on võimalik kokku 
loendada vähemalt 2 erinevat kogust objekte. Näiteks apelsinide pildilt on võimalik 
kokku loendada 4 erinevat kogust (vt pilti ->). 
Kui käes olevatest klotsidest ükski ei sobi, võtab mängija laual olevast klotsikuhjast 
kõige pealmise klotsi ja vaatab, kas leiab sellelt sobiva arvu või koguse. Kui leiab, saab ta 
klotsi lauale õige paarilise kõrvale asetada. Kui ei, jätab ta klotsi endale ning mängukord 
läheb järgmisele mängijale. Kui kuhi saab laualt otsa, käivad mängijad kordamööda 
edasi enda käes olevaid klotse kasutades, kuni rohkem võimalusi ei leita. 
NB! Sobiva paari leidmisel on 2 erandit: 
Punane kurb nägu – seda klotsi ei saa asetada ühegi numbri- ega pildiklotsi kõrvale ning teisi klotse saab asetad vaid kurva näo 
kõrval oleva numbri juurde. Punase kurva näoga lõppevat järjestust saab jätkata vaid rohelise rõõmsa näoga klotsiga. 
Roheline rõõmus nägu – see on jokker ning seda võib asetada lisaks kurvale näole ka ükskõik missuguse numbri või pildi kõrvale. 
 
Mängu lõpp:  
Mäng võib lõppeda kolmel erineval viisil: 
1. Kui üks mängijatest asetab lauale oma viimase klotsi, on ta mängu võitnud. 
2. Mõlemal pool klotside järjestuse otsas asetseb punane kurb nägu ning ühelgi mängijal ega laual olevas kuhjas ei ole ühtegi 
rohelist rõõmsat nägu, millega järjestust jätkata. Sel juhul võidab mängija, kellel on käes kõige vähem klotse. Mäng võib ka viiki 
jääda. 
3. Laual ei ole rohkem klotse ning ükski mängijatest ei saa rohkem käia. Sel juhul võidab mängija, kellel on käes kõige vähem klotse. 
Mäng võib ka viiki jääda. 

 
Hoiatus! Ei sobi alla 3-aastastele lastele. Väikesed osad. Lämbumisoht. 
Palun hoidke müüja andmed alles. 
 

Tootja: 
Beleduc Lernspielwaren GmbH 
Heinrich - Heine - Weg 2 
09526 Olbernhau, Saksamaa 
Tel +49 37360 1620 
www.beleduc.de  

Beleduc ametlik maaletooja Eestis: 
Taibutera OÜ 
Võidu 23a  
11212 Tallinn 
Tel. +372 528 5259 
E-pood: www.taibutera.ee

 

http://www.beleduc.de/

