
Haim Shafir

Oyuncu: 2–6 kişi Yaş: 4+ Süre: Yaklaşık 10 dk.                                                                                              
İçindekiler:

32 Resimli kart

Oyunun amacı
Her bir kartın bir tarafındaki resim çok küçük bir  değişiklikle 
diğer tarafına da çizilmiştir. Örneğin, bir kartta çiçek açmış 
iken aynı kartın arka tarafında kapalı olarak resmedilmiştir. 
Ya da bir kartta güneş bulutun arkasında iken, kartın diğer 
tarafında güneş bulutun üzerindedir. Oyun sırasında bir 
çocuk kartlardan birini ters çevirir ve diğer çocuklar ters 
çevrilen kartın hangisi olduğunu bulmaya çalışırlar. Birisi 
evin ışıklarını mı açtı?  Çocuk kasketini ters mi çevirdi? Farkı 
bulan ilk oyuncu masanın üzerine dizilmiş olan kartlara ken-
dininkinden bir tane ekler. Kartlarını bitiren ilk çocuk oyunu 
kazanır!

Hazırlık
Her bir oyuncu oynayan oyuncu sayısına bağlı olarak belli bir sayıda kart alır ve 
bir deste halinde üst üste dizer.
                                                                                                                                                          

Masanın ortasına 5 kart yerleştirilir. Kartların hangi tarafının göründüğü önemli 
değildir. Kalan kartlar kutunun içine konur.

Oyun
Oyuna en küçük oyuncu başlar. Diğer oyuncuların tümü elleri ile gözlerini 
kapatır ve en küçük çocuk ortadaki kartlardan birisini ters çevirir. “Bak bakalım! 
Ne değişti?“ sorusu ile birlikte tüm oyuncular gözlerini açar ve olabildiğince hızlı 
bir şekilde çevrilen kartı bulmaya çalışırlar. Her bir oyuncunun yalnızca bir tah-
min hakkı vardır! Doğru kartı bulan ilk oyuncu elindeki kartlardan birini ortaya 
yerleştirir ve kart çevirme sırası bu oyuncuya geçer. Eğer hiçbir oyuncu doğru 
kartı bulamazsa, kartı çeviren oyuncu elindeki kartlardan birini ortaya yerleştirir 
ve başka bir kartı ters çevirir.
Örneğin: Demir oyuna başladı ve çalar saat resmi olan kartı ters çevirdi.

Bakın çocuklar ne 
kadar kolay!

Haydi hemen 
başlayalım!

amigo-spiele.de/04903

• 2 Oyuncu – 6 Kart
• 3 Oyuncu – 6 Kart

• 4 Oyuncu – 5 Kart
• 5 Oyuncu – 4 Kart

• 6 Oyuncu – 4 Kart

Demir

Efe İpek

Erol

Barış
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Efe saatin zamanı farklı gösterdiğini bulan ilk kişi oldu ve elindeki kartlardan en 
üstte olan kartı ortaya yerleştirdi. Böylece kart çevirme sırası ona geldi.

Oyunun sonu
Bir oyuncu elindeki son kartı ortaya yerleştirir yerleştirmez, oyun sona erer. Bu 
oyuncu oyunu kazanır.

Yalnızca iki kişi misiniz? Sorun değil!
Eğer oyunu yalnızca iki kişi oynamak isterse oyunda hızlı olmak özelliği önemini 
kaybeder! Diğer tüm kurallar aynı şekilde uygulanır.

Ailelere öneri: Bak Bakalım! oyununu çok küçük çocuklarla     
oynarken
Çok küçük yaştaki çocuklar da bu oyunu oynayabilir ve aynı zamanda eğlenebilir. 
Bu durumda oyundaki kartların sayısını azaltmak en iyisidir. 
Ayrıca çocuklarınızı resimleri tarif etmeleri için cesaretlendi-
rin: “Köpek uykuya dalmış“, “Trafik lambası kırmızı yanmış“ 
veya “Karınca mantarın üzerine tırmanmış“ gibi. Bu küçük 
hikayeler çocuğunuzun resimlerdeki farklılıkları akıllarında 
tutmalarına yardımcı olacaktır.

Merhaba          
çocuklar diğer   
harika oyunları  

biliyor musunuz? 

        Efe    İpek

Erol

    Barış Demir

anne  İç ve Dış Ticaret Nedime Nur Sevenler    
Palmiye AVM Mithat Paşa Cad. No:34 D:101 

35330 Balçova İzmir / Türkiye   
www.anne.com.tr   E-posta: info@anne.com.tr

 Tel: (232) 279 37 30

    UYARI: Küçük parçalar içerdiğinden dolayı yutulması veya solunum sistemine kaçma 
tehlikesi nedeni ile 3 yaşından  küçük çocuklar için uygun değildir. CE yönetmeliğine 
uygun olarak Almanya’da üretilmiştir. Ambalaj malzemelerinin tamamını çıkardıktan 
sonra çocuğa veriniz. Adres ve bilgileri referans için saklayınız.

      Kaliteli bir ürün satın aldınız. Buna rağmen herhangi bir şikayetiniz olursa lütfen bizimle 
iletişime geçiniz. Başka bir sorunuz var mı?   Size memnuniyetle yardımcı olabiliriz.

AMIGO Spiel + Freizeit GmbH · 
Waldstraße 23-D5 · 

D-63128 Dietzenbach / Germany 
www.amigo-spiele.de 

 E-Mail: hotline@amigo-spiele.de
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