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Domina ortograficzne 
 

Domina – opis przygotowania i wykorzystania 

Podane karty z wyrazami należy wyciąć zgodnie z linią przerywaną. Każdy wyraz powinien być zapisany na odrębnym kartoniku. 

Uwaga! Oddzielnie umieszczamy w kopertach poszczególne domina.  

Następnie wyrazy można wykorzystać na kilka sposobów: 

1. można grać w domino. Zasady gry: każdy z uczestników otrzymuje po 5 kartoników z wyrazami. Pozostałe kartoniki leżą 

odwrócone na stoliku– „w banku”. Poprzez wyliczankę lub rzut kostką decydujemy, kto rozpoczyna grę czyli kto jako pierwszy 

wykłada na stół jedną ze swoich kart. Następnie kolejny uczestnik dokłada do niej kolejną kartę, ale taką, która pasuje. Karty 

pasują do siebie na zasadzie: ostatnia litera jednego wyrazu jest taka sama jak pierwsza litera kolejnego. Jeśli uczestnik nie 

ma pasującej – z jednej lub drugiej strony-  karty, wówczas dobiera dla siebie nową kartę spośród leżących na stoliku ”w 

banku”. Jeśli i ta karta nie pasuje, to traci kolejkę i ruch należy do kolejnego uczestnika. Gra toczy się do momentu, gdy już 

nikt nie może dołożyć żadnego wyrazu. Wygrywa ten, kto ma w ręku najmniej kart lub komu udało się pozbyć wszystkich kart. 

2. można segregować karty z wyrazami według zasad pisowni „u”, „ó”, „rz” 

3. wyrazy leżą odwrócone na stoliku- losujemy wyraz i podajemy zasadę, która wyjaśnia jego pisownię 

4. wyrazy leżą odwrócone na stole- jedna osoba (dorosły lub inny uczeń) losuje wyraz i dyktuje go następnej osobie, a następnie 

sprawdza poprawność zapisu i przyznaje punkt. 
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rosół łamigłówka atomów wówczas 

stróż żółw wiór równik 

krótko ogół łóżko odwrót 

twaróg góral lód drób 
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bób bóbr rybołów wieczór 

rozbiór róg głóg głodomór 

rówieśnik królik któż żółtko 

ogółem mróz złóż żółtodziób 

bój jagódka aktówka astrów 
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wójt twór ród dół 

łój jagódka aparatów włókienko 

opór różaniec córuś śpiwór 
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grzyb brzeg gorzej jerzyk 
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krzew wierzch chrzan naprzeciwko 

obrzęk krzywdzi igrzyska amperomierz 

rzemieślnik krzem marzyciel lekarz 

rzec cietrzew wrzos strzęp 

proporzec cmentarz rzodkiew wierzganie 
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erze elementarz rzadziej jastrząb 

brzydko obwarzanek karze egzemplarz 

rzeszoto orzech chrzan naprzeciw 

wszerz rzutnik kurz rzep 

pieprzyk kołnierz rzeczowo odrzut 
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trzask krzep przez zaprzęg 
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chłop pachołek katechizm mechanik 

kocha architekt trucht tchórz 

rzeżucha autochton niechlujstwo ochłap 
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przychód drelich chmyz zachód 

dotychczas schab bochen natchnienie 

echo orchidea archipelag gmach 

charakter rechot tchawica archiwum 

mech chochoł łachman niech 
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chmiel leciuchno ochotnik kocher 

rachunek kielich chaos schron 

niechlujstwo ochłap piechur ruch 
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pułap puma album muzyk 
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kruk kaptur rulon numer 

reguła amulet turkus surowiec 

cudo obrus sus suseł 

łupież żuraw wujek kubek 

kupuj juniorki immunitet tupet 
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tłum muzeum muflon naumyślnie 

eukaliptus słup płuco obunóż 

żużel lazur racuszek kruszył 

łobuz zdun nurek krup 
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