Çikolataların kutudaki doğru yerlerini ipuçlarına göre bulabilir misin ?
Zorluk seviyeleri farklı 40 görev, 8 – 99 yaş arası herkesi bekliyor !
Oyun; eğlenerek mantıksal çıkarım becerisini geliştirir.
Yaş: 8 – 99, Oyuncu: 1
İçindekiler: 3 farklı renk ve şekilde toplam 9 adet çikolata, 1 den 40 a kadar zorluk seviyeleri
farklı görev kartları, 1 adet çikolata tablası ve 1 adet taşıma torbası.
Amaç: Her bir görev kartında verilen ipuçlarını göz önüne alarak çikolataları renklerine ve
şekillerine göre çikolata kutusuna doğru şekilde yerleştirmektir.
Hazırlık: Çikolata tablasını boşaltın ve görev kartlarından birini seçin.
Oyun: Görev kartlarındaki ipuçlarını çikolataların tablada nereye konulacağını bulmak için
kullanın.
İpuçları üç farklı şekilde verilebilir:
1. Rengi ve şekli belli bir çikolatanın yeri
2. Sadece şekli belli bir çikolatanın yeri
3. Sadece rengi belli bir çikolatanın yeri
Her bir ipucu tablanın dokuz tane bölümünden birini göstermektedir. Bazı ipuçlarında ise
tablanın bütünü gösterilmeden sadece belli bir bölgesi verilir. Bu nedenle ilk önce rengi ve
şekli belli olan çikolataları yerleştirin. Bazen bir çikolatanın yerini bulabilmek için birden çok
ipucunu aynı anda değerlendirmek gerekebilir. 9 çikolatayı da tablaya yerleştirdikten sonra
görev kartının arkasında bulunan çözümü ile karşılaştırın. Eğer çikolataların yerleri çözüm ile
birebir aynı ise bu oyunu kazandınız demektir.
UYARI: Küçük parçalar içerdiğinden, yutulması veya solunum sistemine kaçma tehlikesi nedeni ile 3
yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.
Lütfen bilgileri referans için saklayınız.
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