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Instrukcja
Prosta, powszechnie znana, a jednocześnie atrakcyjna forma uczenia się poprzez zabawę – gra, pomoc obrazkowo-
wyrazowa w rozwoju mowy dziecka i nauce czytania, polegająca na łączeniu dwóch pasujących do siebie klocków.  
To materiał edukacyjny służący poszerzeniu i utrwaleniu wiedzy dziecka na wstępnym etapie edukacji 
polonistycznej. 

Zabawa z klockami DOMI sprzyja wielostronnej aktywności dziecka, rozbudza jego zainteresowanie językiem ojczy-
stym, poszerza zasób słownictwa, ćwiczy całościowe odczytywanie wyrazów jednosylabowych oraz łączenie ich  
z odpowiednimi obrazkami. 
Wyrazy na klockach DOMI pisane są małymi literami, takimi, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, co znacznie 
ułatwia naukę czytania.

Cele ogólne:
 doskonalenie koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 doskonalenie analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej
 stymulowanie rozwoju mowy dziecka
 poszerzanie słownika czynnego o nowe wyrazy i nazwy
 wspomaganie początkowej nauki czytania. 

Cele szczegółowe:
za pomocą DOMI dziecko:
 rozpoznaje i nazywa obiekty na obrazkach
 głośno i wyraźnie wypowiada nazwy rozpoznanych przedmiotów
 całościowo odczytuje wyrazy jednosylabowe i łączy je z odpowiednimi 
      obrazkami
 układa klocki DOMI zgodnie z podaną lub odkrytą zasadą.

Sposoby realizacji
Ćwiczenia i zabawy wprowadzające (wstępne)

Dokończ słowo: prowadzący prosi o dokończenie wyrazu zaczynającego się od podanej sylaby np.: ma – ma, - ta,  
- rek; ko – ra, - rek, - tek.

Ukryta sylaba: prowadzący rozkłada zestaw obrazków zawierających w swej nazwie sylaby potrzebne do zabawy,  
a następnie prosi o wybranie obrazka, w nazwie którego ukryła się wybrana sylaba – baran, żaba, kabaczek itp.
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Zaproszenie: prowadzący rozdaje dzieciom obrazki zawierające w swoich nazwach ukryte sylaby; dzieci rozpoznają  
i nazywają obiekty na obrazkach, wymawiają głośno nazwy i dzielą je na sylaby; prowadzący zaprasza do siebie dziec-
ko z obrazkiem, którego nazwa:
 zaczyna się na daną sylabę
 kończy się podaną sylabą
 zawiera podaną sylabę w środku nazwy.

Mały odkrywca: prowadzący wypowiada ciąg słów; zadaniem dziecka jest uważne słuchanie i odgadnięcie, jaka syla-
ba ukryła się w wypowiedzianych słowach:

miasto, ciasto, stopa, malina, kalina, ślisko,  motor, torba, tornister.

Samodzielne (lub w parze) układanie klocków DOMI w pętlę, zgodnie z podanym lub odkrytym warunkiem.

Odczytywanie ułożonych wyrazów jednosylabowych – usprawnianie techniki czytania.

Inne możliwości wykorzystania klocków DOMI:

Rusz głową – podpisz obrazek
 powadzący odwraca klocki do dołu 
 dziecko wybiera jeden klocek i czyta widoczny na nim wyraz, a następnie za pomocą plansz albo klocków litero-
wych podpisuje obiekt widoczny po lewej stronie
 sytuację powtarza następne dziecko
 zabawa w podpisywanie obrazków trwa do odkrycia ostatniego klocka.

Gra dla 2-4 zawodników
 prowadzący układa klocki DOMI obrazkami do dołu
 zawodnik rozpoczynający grę wybiera klocek i odwrócony kładzie na stole
 kolejny zawodnik robi to samo; jeśli jego klocek pasuje do leżącego na  stole, dokłada go, a jeżeli nie pasuje – za-
biera i kładzie obok siebie
 według umowy, jeśli dobrany klocek nie pasuje do wyłożonych, gracz dobiera dalsze klocki aż do wybrania właści-
wego (lub wyczerpania klocków) albo ruch wykonuje następny gracz
 zwycięża zawodnik, który jako pierwszy pozbędzie się wszystkich klocków DOMI.

Gra w domino w wersji „memo” – Ułóż wyraz:
 prowadzący układa 28 klocków DOMI w 4 rzędach po 7 klocków w rzędzie, zapisem i obrazkami do dołu
 dziecko odkrywa dwa dowolne klocki i sprawdza, czy sąsiadujący ze sobą obrazek i wyraz pasują do siebie; jeśli 
pasują, to zostawia je odsłonięte na stole; jeśli nie pasują, to odkłada zakryte klocki w to samo miejsce i stara się zapa-
miętać ich położenie 

 w przypadku, gdy na stole nie ma żadnych odkrytych klocków, kolejne dziecko postępuje tak samo jak porzednie, a 
w przypadku, gdy na stole znajdują się już odkryte klocki, wybiera jeden klocek; jeśli nowy klocek pasuje do odkrytych 
na stole – dziecko dokłada go z lewej lub z prawej strony, jeśli nie pasuje – odkłada go na to samo miejsce
 gra toczy się do momentu, aż wszystkie klocki zostaną odkryte i ułożone w wyrazowego „węża” zgodnie z zasada-
mi domina.

Dodatkowe materiały edukacyjne do wykorzystania: 
– klocki EDU 
– gra planszowa „Literowe zagadki”.


