
Domino pentru construit cuvinte EI-2944 

 

Dominoul pentru construit cuvinte este distractiv si reprezinta o maniera practica pentru micutii care 

abia au invatat sa citeasca sa isi dezvolte vocabularul folosind analiza cuvantului si abilitati de formare a 

cuvintelor. Sunt incluse 108 dominouri codate pe culori, cu cuvinte fata-verso(216 cuvinte si afixe): 44 de 

prefixe verzi, 70 de sufixe albastre, 102 cuvinte de baza galbene. Foloseste dominourile impreuna cu 

grupuri mici de elevi pentru ore intregi de invatare indepedenta sau formarea aptitudinilor de invatare. 

Understanding = Intelegere  

Discover = Descopera 

Playfully = Jucaus 

 

Activitati de construire a cuvintelor  

Introducerea dominourilor 

Incurajeaza elevii sa descopere dominourile, ajutandu-i sa citeasca orice domino este dificil pentru ei. 

Arata diferitele culori ale dominourilor, si explica faptul ca acestea arata diferite parti de cuvinte. 

Imprima propozitii diferite benzile sau sau pe tabla: 

 

I locked the door when I left. (Am incuiat usa cand am plecat.) 

Mom unlocked the door when she come home. (Mama a descuiat usa cand a venit acasa.) 

She will relock the door when she goes out. ( Ea va incuia usa din cand o sa iasa afara.) 

Alege un voluntar care sa citeasca propozitiile cu voce tare. Intreaba elevii ce inseamna “un“ din 

“unlocked” (este sau nu cuvant opus) si ce inseamna “re-“ din “relock” (a repeta). Explica-le elevilor 

faptul ca “un-“ si “re-“ sunt prefixe. Atunci cand un prefix este adaugat la inceputul cuvantului de baza, 

formeaza un nou cuvant. 

Repeta activitatea cu sufixe, explicand faptul ca un sufix este partea cuvantului adaugata la sfarsitul 

cuvantului de baza pentru a forma un nou cuvant. 

De retinut: Arata-le elevilor faptul ca unele verbe, isi pierd vocala inainte de a adauga “-ing”  

Cuvintele noi formate 

Scrie intelesul fiecarui sufix si prefix pe un card. Pune cardurile si piesele in centru. Pune-i pe copii 

potriveasca piesele domino cu sufixe si prefixe cu cardurile corespunzatoare. Poti sa ajuti copiii 

oferindu-le indicii. Poti pune prefixele cu inteles similar pe acelasi card. 


