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Tapintós dominó 
 

A játék a tapintásos érzékelést fejleszti. 
 
Ajánlott életkor: 3 éves kortól 
Játékosok száma: 2 – 6 gyermek részére 
 
Készlet tartalma: 24 darab fadominó 8 különbözı anyaggal bevonva. 
 
Játék menete: 
Ismerkedés az eszközzel:  
Mielıtt a játékot megkezdenénk tegyük ki a dominókat az asztal közepére 
és kérjük meg a gyerekeket, hogy alkossanak csoportokat a különbözı 
anyagú dominókból. Ezek után kérjük meg, ıket, hogy az anyag 
megtapintása után próbálják leírni azt az érzést, amit a simításkor az 
ujjaikon éreznek. (érdes, sima, durva, puha,  stb ...) 
 
Dominó játék: 
Az ismerkedés után a gyerekek szemét kössük be egy kendıvel, úgy, hogy 
ne láthassák ami a kezükben van. Helyezzünk egy dominót középre, amit 
minden játékos megtapinthat. Ezek után kezdıdhet a játék. A normál 
dominó szabályainak megfelelıen kell a játékot játszani. Mindenképp 
szükséges egy felnıtt a játék vezetéséhez, hogy az újonan lerakott dominót 
megtapinthassák a többiek, illetve ellenırizze a lerakott dominó 
helyességét. 
 
Importálja és forgalmazza: Katica Játék Kft. 
                                               1077 Bp. Király u. 101. 
                                               Tel./Fax: 46 22 388/ 387 
                                               E-mail: katica@katica.hu 
                                               Web: www.katica.hu 
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