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İÇİNDEKİLER
12 penguen
12 renkli yumurta
4 buzdağı şeklinde puanlama alanı 
2 renkli zar

EĞLENCELİ GÜNEY KUTBU YUMURTA KEŞFİ! 
Güney Kutbu'na hoşgeldiniz!

Penguenlerimiz sizinle oynamaya hazır. 
Gizli yumurtaların hangilerini bulacağınızı belirlemek 
için zarları atın.
Kazanmak için 6 pengueni alan ilk kişi olun.
Hafızanız ve birazcık da şans bu Güney Kutbu 
yumurta keşfini başarmanızı sağlayacak!

OYUNUN AMACI
Buz dağının üzerinde yumurtaları ile birlikte altı 
pengueni toplayan ilk oyuncu oyunu kazanır.
HAZIRLIK
Her bir peguenin içine bir yumurta yerleştirin. 
Penguenleri karıştırın ve masanın ortasına yer-

OYUN
Oyuna en küçük oyuncu başlar ve oyun saat yönünde devam 
eder. Sıra size geldiğinde zarları atın. Bir turda zarların 
renkleri ile eşleşen gizlenmiş 2 yumurtayı bulmak için iki 
hakkınız bulunmakta. Bir pengueni kaldırdığınızda, tüm 
oyuncular gizlenmiş yumurtayı görmelidir.

• Eğer aradığınız renkte yumurta bulamazsanız, penguenleri  
yerlerine koyun. Böylece sıra bir sonraki oyuncuya geçer.

• Eğer aradığınız renklerden bir yumurta bulursanız, bu 
yumurtayı penguenle birlikte buz dağının üzerine koyun ve 
böylece sıra bir sonraki oyuncuya geçer.

• Eğer aradığınız iki renkteki yumurtayı da bulursanız, 
bunları penguenlerle birlikte buz dağınızın üzerine koyun 
ve tekrar oynayın.

  

Başka bir oyuncunun aldığı penguenin yumurtalarına 
bakabilirsiniz (ancak bu yumurtaları almayın). Bir penguen 
kazanıldığında, buz dağından alınamaz. Oyuncuların buz 
dağındaki penguenlerin yerlerinin değiştirilmesine izin 
verilmez.
OYUNUN VERSİYONLARI (İLERİ SEVİYE)
Oyuncular birbirlerine yardım edebilir veya  diğer 
oyunculara yanlış bilgiler verebilir.
İLERİ SEVİYE (6 yaş ve üzeri için):
Penguenler masanın ortasından alındığı gibi, rakiplerden de 
alınabilir. Bu durumda penguenler bir buz dağından 
diğerine hareket ettirilebilir.
OYUNUN SONU
6 penguen toplayan ilk kişi oyunu kazanır. Eğer ortadaki 
son penguen alındıysa ve oyunculardan hiç birinde 6 
penguen yoksa, en çok pengueni olan oyuncu oyunu kazanır.
Eşitlik durumunda, en son pengueni alan oyuncu oyunu 
kazanır.

PENGUENLER leştirin. Her bir oyuncu bir buz dağı puanlama alanı alır. 
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