
Domine 

 

Navodila: 

Učitelj posamezne domine natisne in razreže po za to narisanih črtah. Za večkratno 

uporabo je priporočeno tudi plastificiranje.  

Domine so prilagojene starosti oziroma razredu učencev. V vseh primerih morajo 

učenci povezati posamezen odpadek s smetnjakom, ki je namenjen določeni vrsti 

odpadkov (npr. domino, ki ima v enem kvadratku sliko plastenke položiti vzdolž z 

domino, ki ima v kvadratku sliko smetnjaka za plastiko).  

Za prvi razred so primerne domine, ki so sestavljene le iz sličic, za drugi razred iz 

sličice in besede, za tretji razred pa domine le iz besed.  

Učenci igrajo domine v poljubnih parih ali skupinah s po največ štirimi člani. Vsak par 

dobi en paket domin.  

Učenci domine najprej dobro premešajo, nato pa si vsak iz kupa vzame pet domin in 

jih postavi predse tako, da jih ostali igralci v skupini ne morejo videti. Preostanek 

domin ostane pokrit na mizi. Igro prične poljubni igralec in se nadaljuje v smeri 

urinega kazalca. Prvi igralec odkrije eno domino in jo pusti na mizi. Naslednji igralec 

položi eno od njegovih domin vzdolž prve domine tako, da se eden izmed kvadratkov 

(sličica ali besedilo) njegove domine ujema s kvadratkom (sličica ali besedilo) prve 

domine. Sličice ali besedilo, ki se ujemajo – torej vrsta odpadka in smetnjak, 

namenjen določeni vrsti odpadkov, morajo biti postavljene vzdolž druga druge. Če 

igralec nima domine z ustreznim kvadratkom (sličica ali besedilo), izbere eno domino 

iz preostanka domin, ki ostane pokrit na mizi. V kolikor ne izbere domine s pravim 

kvadratkom (sličica ali besedilo), mora domino obdržati, igro pa nadaljuje igralec na 

njegovi desni. Zmaga igralec, ki prvi ostane brez domin. 

 

 

Cilja, ki ju želimo s to dejavnostjo doseči sta: 

Učenci: 

 Spoznajo vrste odpadkov, 

 znajo ločevati odpadke, 

 spoznajo kako lahko sami varujejo okolje, 

 med seboj sodelujejo, medsebojno komunicirajo, krepijo dobre odnose in si 

pomagajo. 

  



Skrb za čisto okolje 
Didaktično gradivo:  

Domine s slikami za 1. razred 

 

 

 



Skrb za čisto okolje 
Didaktično gradivo:  

Domine s slikami in besedilom za 2. razred 

 

 

 



Skrb za čisto okolje 
Didaktično gradivo:  

Domine s slikami za 3. razred 

 


