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ZAWARTOŚĆ 
Sześciokątne karty domino.  
Gra składa się z 28 odwracalnych kart typu domino i 15 okrągłych kart, które służą jako 
żetony, pokazujące ile gier wygrał każdy gracz. Wykonane zostały z mocnego, bardzo 
wytrzymałego i wysokiej jakości grubego kartonu. 

Karton użyty do produkcji kart jest przyjazny dla środowiska i wyprodukowany został z 
drewna z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Zawiera duże ilości materiałów 
pochodzących z recyklingu i jest w 100% przetwarzalny.  

 

ZALECANY WIEK GRACZY 

 

Dzieci w wieku 3-8 lat. 

Gra w domino jest szczególnie polecana do pracy nad selektywną uwagą poprzez 
kojarzenie różnych kształtów i kolorów. Zalecana grupa wiekowa to 3 do 8 lat. Jednak 
rozmiar kart i ich wizerunki oraz oryginalny charakter gry sprawiają, że jest ona równie 
atrakcyjna dla dorosłych, jak i dla dzieci.  

 

CELE EDUKACYJNE 
• Rozwijanie umiejętności selektywnej lub skupionej uwagi, które pozwalają 

przetwarzać różne atrybuty kart pod względem kształtu i koloru, skupiając się tylko 
na jednym z nich. 

• Rozwój umiejętności uważnej obserwacji i koncentracji. 
• Praca na rozpoznawaniem kształtów i kolorów. 
• Rozwijanie inteligencji wizualnej i przestrzennej. 
• Zachęcanie do kreatywności. 
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OPCJE GRY 

Istnieje wiele opcji gry. Wiele z nich można łączyć ze sobą, co pozwala zwiększanie opcji 
rozgrywki: 

 

PRZÓD, TYŁ LUB OBIE STRONY KARTY 

Przód (szare tło): Graj tylko szarą stroną kart. 

 

 

Tył (kolorowe tło): Graj tylko kartami z kolorowym tłem. 

 

 

Tył i przód: Graj obiema stronami kart. 
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SELEKTYWNA UWAGA: KSZTAŁT I KOLOR 

Skupienie uwagi na kształcie: Gra skupia uwagę na kształcie figur umieszczonych na 
kartach. 

 

 

Skupienie uwagi na kolorze: Gra skupia uwagę na kolorze. Biały i szary nie są brane pod 
uwagę w tworzeniu skojarzeń. 

 

 

Skupienie uwagi na kształcie i kolorze: Gra skupia uwagę zarówno ka kształcie, jak i 
kolorze.  
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DOMINO KLASYCZNE I KREATYWNE 

Klasycznie domino: Grę rozpoczyna się kartą podwójną i kontynuuje dokładając kartę 
mającą identyczny jeden koniec, jak karta wyłożona.  
 

 

 

Kreatywne domino: Grę rozpoczyna się kartą podwójną i kontynuuje dokładając kartę 
którymkolwiek z sześciu boków do karty już wyłożonej. 
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SPOSÓB GRY:  

1. Zanim rozpoczniesz zdecyduj, w jaki sposób zaczynacie grać (przód/tył lub obie 
strony, kształt/kolor lub obie możliwości, domino klasyczne lub kreatywne). 

2. Potasuj wszystkie karty i rozdaj je graczom (maksymalnie 7 kart na gracza). Jeśli 
pozostały jakieś nierozdane karty, połóż je na stole.  

3. Najmłodszy gracz z podwójną kartą rozpoczyna grę; tzn. karta o dwóch 
identycznych kształtach (nawet jeśli grasz w opcję KOLOR, kartą początkową 
będzie karta o dwóch identycznych kształtach). 

4. W każdej turze gracze muszą wyłożyć jedną ze swoich kart, która pasuje do 
jednego z kształtów/kolorów końców kart znajdujących się już na stole (w grze 
KLASYCZNEJ) lub dowolnej strony karty (w grze KREATYWNEJ). Jeśli gracz nie ma 
pasującej karty, dobiera jedną z kart ułożonych na środku, dopóki nie będzie mógł 
wyłożyć jednej z nich. Jeśli na stosie nie ma już kart, kolejka przechodzi na 
następnego gracza.  

5. Zwycięzcą zostaje pierwszy gracz, który wyłoży na stół wszystkie swoje karty. 

6. Jeśli gra nie może być już dalej kontynuowana z powodu braku kart pasujących do 
ułożonych na stole, zwycięzcą zostaje gracz z najmniejszą liczbą kart. W przypadku 
remisu zwycięzcą zostanie gracz, który dopasował najmniejszą liczbę kart (może 
być więcej niż jeden zwycięzca).  

7. Zwycięzca lub zwycięzcy dostają gwiazdkę, aby mogli śledzić liczbę wygranych 
gier.  
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