
DOMINO DŽUNGĽA [SK] Séria: Hry na priraďovanie Kód: J02771 

Vek: 3 - 7 Počet hráčov: 2 - 4 Trvanie hry: 15 min 
 

Cieľom hry je prikladať domino kartičky k sebe tak, aby sa dotýkali 

rovnakým vzorom – číslom alebo obrázkom. 
 

Spoločenská hra pre deti na zdokonalenie zručnosti, jemnej motoriky, postrehu a pamäte. Spoločenskú hru je možné využiť v skoršom veku na učenie 

farieb a zvieratiek, prípadne prvé počítanie do 6. 

Spoločenská hra Domino džungľa Janod na postreh pre deti od 3 rokov. 
 
Hra zo série Hry na priraďovanie (Matching games). 

Hra rozvíja: 

● Zručnosť a jemnú motoriku 

● Učenie farieb 

● Počítanie do 6 

● Postreh a pamäť 

Obsah balenia a príprava: 

Balenie obsahuje 28 kartónových obojstranných domino kociek. Rozmer domino kocky je 13 x 6,5 cm 

Zamiešame domino a každému hráčovi dáme 5 domino kociek. Zvyšné domino kocky odložíme na spoločnú kopu na stôl. 

Pravidlá hry: 

Na začiatku hry vezmite zo spoločnej kopy jednu domino kocku, obráťte ju a položte do stredu stola.  

Vždy začína najmladší hráč.  

● Následne ukladajte jednotlivé domino kocky vedľa seba tak, aby hlava zvieratka sedela k telu.  

● Ak hráč nemá na ruke domino kocku, ktorú môže priložiť na stôl, tak si vezme jednu zo spoločnej kopy a ak je to možné, môže ju hneď priložiť 

na stôl.  

● V prípade, že už nezostali žiadne voľné domino kocky, pokračuje ďalší hráč.  

Záver hry: 

Vyhráva hráč, ktorému sa ako prvému podarí umiestniť všetky svoje domino kocky. 

● Ak hráte domino so zvieratkami, tak hra môže zostať zablokovaná, ak žiadny z hráčov nevie priložiť kocku a kopa zostala prázdna. V tomto 

prípade vyhráva hráč, ktorý má najmenej kociek. 

● V prípade, že hráte domino s číslami a hra zostane zablokovaná vyhráva hráč, ktorý má na svojich kockách najmenší súčet bodov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte nápad na nové pravidlá alebo ako túto hru využiť na edukatívne účely, rozvoj a precvičenie rôznych kompetencií u detí iným spôsobom?  

Napíšte nám! Vaše nápady sa môžu dostať do tipov pre ostatných zákazníkov. Email: kontakt@playatelier.eu. 
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DOMINO DŽUNGLE [CZ] Série: Hry na přiřazování Kód: J02771 

Věk: 3 - 7 Počet hráčů: 2 - 4 Trvání hry: 15 min 
 

Cílem hry je přikládat domino kartičky k sobě tak, aby se dotýkaly stejným 

vzorem - číslem nebo obrázkem. 
 

Společenská hra pro děti na zdokonalení dovednosti, jemné motoriky, postřehu a paměti. Společenskou hru lze využít v dřívějším věku na učení barev 

a zvířátek, případně první počítání do 6. 

Společenská hra Domino džungle Janod na postřeh pro děti od 3 let. 

 

Hra ze série Hry na přiřazování (Matching games). 

Hra rozvíjí: 

● Zručnost a jemnou motoriku 

● Učení barev 

● Počítání do 6 

● Postřeh a paměť 

Obsah balení a příprava: 

Balení obsahuje 28 kartónových oboustranných domino kostek. Rozměr domino kostky je 13 x 6,5 cm 

Zamícháme domino a každému hráči dáme 5 domino kostek. Zbývající domino kostky odložíme na společnou kopu na stůl. 

Pravidla hry: 

Na začátku hry vezměte ze společné kopy jednu domino kostku, obraťte ji a položte do středu stolu. 

Vždy začíná nejmladší hráč. 

● Následně ukládejte jednotlivé domino kostky vedle sebe tak, aby hlava zvířátka seděla k tělu. 

● Pokud hráč nemá na ruce domino kostku, kterou může přiložit na stůl, tak si vezme jednu ze společné kopy a pokud je to možné, může ji 

hned přiložit na stůl. 

● V případě, že již nezůstaly žádné volné domino kostky, pokračuje další hráč. 

Závěr hry: 

Vyhrává hráč, kterému se jako prvnímu podaří umístit všechny své domino kostky. 

● Pokud hrajete domino se zvířátky, tak hra může zůstat zablokována, pokud žádný z hráčů neví přiložit kostku a kupa zůstala prázdná. V tomto 

případě vyhrává hráč, který má nejméně kostek. 

● V případě, že hrajete domino s čísly a hra zůstane zablokována vyhrává hráč, který má na svých kostkách nejmenší součet bodů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte nápad na nová pravidla nebo jak tuto hru využít pro edukativní účely, rozvoj a procvičení různých kompetencí u dětí jiným způsobem? 

Napište nám! Vaše nápady se mohou dostat do tipů pro ostatní zákazníky. Email: kontakt@playatelier.eu. 
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