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Akrobatlar  (Artistico) 
Denge Oyunu 

 
1– 4 oyuncu, 5 yaş ve üzeri 
 
İÇİNDEKİLER 
1 adet akrobat kulesi, 1 adet oval plastik parça, 1 adet platform, 12 adet Tortellini kardeşler (4 farklı renkte 
3 er tane), 1 adet zar, etiketler 
 
OYUNUN AMACI 
Tortellini anneyi denge platformunun üzerinde parmak ucunda dururken altına Tortellini kardeşleri birer 
birer yerleştirerek en yükseğe kim çıkarabilir? 
 
MONTAJ 
Kutunun üzerindeki fotoğraflara bakınız. 
• Rakamların ve Yıldızın bulunduğu etiketleri zarın etrafına yapıştırın. 
• Anneyi Düşürme! Etiketini kulenin etrafına yapıştırın. 
• Annenin önünü ve arkasını gösteren etiketleri oval plastiğe yapıştırın ve bu parçayı yuvarlak platforma 

geçirin. 
• Kulenin tabanında bulunan ayaklara köpük parçalar yapıştırın. 
 
 HAZIRLIK 
• Anneyi  tüm 4 direğin de tepesini ortalamaya dikkat ederek kulenin üzerine yerleştirin. 
• 12 Tortellini kardeşi de oyuncular arasında eşit olarak dağıtın. İstediğiniz renkleri veya her 4 renkten de 

alabilirsiniz. 
• Oyuna en küçük oyuncu başlar. 
 
OYUN 
Akrobat kulesini çalıştırabilmek için oyuncular düğmeleri sırayla kullanır. Düğmelerden birini döndürün ve iki 
direğin kuleden çıkmasını izleyin. 1 Tortellini kardeşi direklerin arasına yerleştirin ve Anneyi akrobatın 
üzerinde durabilmesi için düğmeyi dikkatlice geriye çevirin. Yavaş olun, çünkü anne dengesini korumak 
zorunda! 
Bir sonraki oyuncu düğmelerle aynı şekilde yapar. Kardeşlerden birini geri almak için düğmeyi çevirip ikinci 
sıradaki adamı birazcık yukarı kaldırın ve en altta duran adamı dışarı çekin. 
 

Temel Akrobasi - Zarsız 
Oyuncular birisi Anneyi düşürene kadar istediği renkteki Tortellini kardeşlerden birisini kuleye annenin altına 
yerleştirir. 
 

Akrobasi Olimpiyatı - Zarlı 
Oyuncular sırayla zar atar gelen zara göre aşağıdaki kuralları uygular: 
+2    Annenin altına herhangi 2 Tortellini kardeşi yerleştir. 
+1    Annenin altına herhangi 1 Tortellini kardeşi yerleştir. 
  0    Sıra bir sonraki oyuncuya geçer. 
 -1    Annenin altından 1 Tortellini kardeşi çıkar. Eğer henüz Annenin altında akrobat yoksa zarı tekrar atın. 
 W    Diğer oyunculardan birisinden Annenin altına herhangi 1 Tortellini kardeşi yerleştirmesini iste. 
 

Eğer gerçekten çok iyiyseniz ve 12 Tortellini kardeşi  Anneyi düşürmeden yerleştirebildiyseniz, birisi Anneyi 
düşürünceye kadar teker teker akrobatları dışarı çekin. 
 
EĞER ANNEYİ DÜŞÜRÜRSENİZ4 
Size düşürmemenizi söylemiştik! Fakat her zaman kazalar olabilir. Eğer Annenin düşmesine neden olan 
Tortellini kardeş sizinse turu diğer oyuncu veya oyuncular kazanmış olur. Tekrar oynayın. Her yeni tura 
farklı bir kişi başlar, böylece Annenin altına ilk akrobatı yerleştirmek sırayla yapılmış olur. 
 
OYUNUN SONU 
En çok turda başarılı olan oyuncu oyunu kazanır. 

 
Bir Kişilik Oyun 
Eğer tek başınıza oynuyorsanız, Anneyi düşürmeden mümkün olduğu kadar çok sayıda Tortellini kardeş 
yerleştirmeye çalışın. Her turda bir öncekinden 1 tane daha fazla akrobat yerleştirmeye çalışın. 


