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Módszertani újdonságok 

 Számítógép szerepe nő 

 Tanár szerepe nő 

 - tanterv, tankönyv tanulókhoz alakítása 

 - tevékenységek, játékok tervezése 

 - aktuális problémák alkotása 
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Hupikék törpikés dominók - gyakoriság 
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Milyen hosszú lehet a dominólánc? 
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Sorozatok: építsünk tornyot! 
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Hupikék törpikés dominók - rendszer 
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Dominólánc trükk 

Egy dominókészlet dominóin 0-től 6-ig vannak 

a számok. Rakd sorba a dominókat! 

Megmondom, mely számok vannak a kirakott 

sor két végén. 
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Euler-vonal 

Egy dominókészlet dominóin 1-től 6-ig vannak 

a számok. Rakd sorba a dominókat! 

Megjósolom, hogy kimarad két dominó, és 

ha azokat ideadod, megmondom, mely 

számok vannak a kirakott sor két végén. 
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Euler-vonal 
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Kinek „erősebb” a készlete? 
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Tegyük egyenlővé az esélyeket! 
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Bontások  

  Ketten egyszerre felfordítanak egy-egy 

dominót. Azé lesz a két dominó, aki 

hamarabb észrevesz két fél dominót, 

melyeken összesen 6 pötty van. Ekkor azt 

kiáltja, hogy HAT, és megmutatja, mire 

gondolt. Ha tévedett, visszaad egy dominót, 

ha nincs hat, akkor félrerakják a dominókat, 

és újakat fordítanak. 
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Bontások  

  Rakjunk ki hat dominót. Aki talál két dominót, 

amelyeken a pöttyök számának összege 12, 

azt mondja, hogy TUCAT, és megmutatja, 

mire gondolt. Ha jó a megoldás, megszerzi a 

dominókat, ha nem, visszaad a dominóiból. 

A kivett dominók helyére újakat raknak. Ha 

nincs TUCAT, akkor átmenetileg több 

dominót is kirakhatnak. 
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Kétjegyű számok összege  

  Húzz sorban dominókat, rakd le úgy, hogy 

egy-egy kétjegyű számot alkossanak. (Lehet 

05 vagy 50 is.) Add össze a húzott számokat! 

Az a cél, hogy minél jobban megközelítsd a 

100-at. Ha az összeg 100-nál nagyobb, 

akkor vesztettél. Bármelyik húzás után 

megállhatsz. 
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Törtek összege 

  Húzz sorban dominókat, rakd le úgy, hogy 

egy-egy törtszámot alkossanak. Add össze a 

húzott törteket! Az a cél, hogy minél jobban 

megközelítsd a 2-t. Ha az összeg 2-nél 

nagyobb, akkor vesztettél. Bármelyik húzás 

után megállhatsz. 
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Alkoss helyes összeadásokat a 
dominókból! 
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Összeadások a dominókból! 

 Sorban húzok dominókat. Minden húzás után 

írd be a számokat egy-egy dominó helyére. 

Az nyer, aki a legnagyobb összeget kapja.  
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Kukás játék dominókkal 

  Húzok dominókat, minden húzás után írd be a 

számokat, hogy a relációk igazak legyenek a 

két számjegyből álló számokra. Előfordulhat, 

hogy nem tudod beírni a húzott dominó 

számait. Az nyer, aki először ki tudja tölteni 

az öt téglalapot. 
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Páros, páratlan számlétra 

  Húzunk sorban dominókat, a páros vagy a 

páratlan számok gyűlnek össze hamarabb? 
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Fordíts meg egy dominót, hogy az 
összeg mindkét sorban páros 
legyen! 
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Páros szorzat 

  Húzzunk egy dominót! Az egyik játékos nyer, 

ha a dominó két oldalán levő pöttyök 

számának szorzata páros, a másik nyer, ha 

páratlan. 
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Bingó szorzatra 

   

0 8 20 

4 10 24 

5 12 25 
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Keressünk tükörképeket! 
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Téglalapok kirakása 

2xn-es téglalapok: 

    



Mozaik 2013 

Térképszínezés 

Alkoss dominó országokból földrészeket, és 

színezd különbözőre a közös határvonallal 

rendelkező országokat! 
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Építsünk testeket!  

 Mekkora egy dominó térfogata, felszíne? 

 Építsünk kockát! 

 Illesszünk össze két dominót! Mekkora lehet 

a kapott test felszíne?    
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Lefedések 

 Hagyjunk ki két négyzetet a 6x6-os négyzetből, és a 

maradékot fedjük le dominókkal! 

Sejtések: 

Ha a kihagyott négyzetek olyanok, hogy egyikről a 

másikra lóugrásokkal el lehet jutni, akkor lefedhető a 

maradék dominókkal. 

Téglalap átellenes csúcsait hagyjuk ki. Ha a téglalap 

mindkét oldala páros, akkor nem fedhető le, ha az 

egyik páros, a másik páratlan, akkor lefedhető. 
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Lefedések 

  

Koordináták összege 

páratlan 
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Lefedések 
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Lefedések 

 Igaz-e, hogy egy 6x6-os négyzetet dominókkal 

lefedve mindig lesz dominókból egy 2x2-es 

négyzet? 
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Jelöljük be a dominókat! 

2 0 1 3 1 

3 3 0 0 2 

0 1 2 3 0 

2 1 2 3 1 
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Sudoku 1, 2, 3, 4, 5 számokkal 

  

1 

9 6 3 8 

4 

7 

6 

5 

7 

5 

9 

5 
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Bűvészmutatvány 

 Számmal lefelé sorban lerakunk 13 dominót. A 

bűvész kimegy, közben valaki néhány 

dominót egyenként a sor elejéről a végére 

visz. A bűvész visszajön, és megfordít egy 

dominót, amin éppen annyi pötty lesz, ahány 

dominót átvittek. 
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Bűvészmutatvány 

 Fejjel lefelé sorban lerakunk 13 dominót. A 

bűvész kimegy, közben valaki néhány 

dominót egyenként a sor elejéről a végére 

visz. A bűvész visszajön, és megfordít egy 

dominót, amin éppen annyi pötty lesz, ahány 

dominót átvittek. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 

7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 



Köszönöm a figyelmet! 


