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Concept Çocuk Hayvanlar, Concept’in 4 yaş ve üzeri oyuncular için düzenlenmiş ekip çalışmasına dayalı bir versiyonudur.
Diğer aile üyelerinin olabildiğince çok hayvanı tahmin etmesini ve birlikte kazanmanızı sağlamak için oyun alanındaki simgeleri kullanın!

Aşağıdaki kurallar 4 yaş ve üzeri oyuncular için uyarlanmıştır.
(6 yaş ve üzeri oyuncularla oynamak için bu kitapçığın sonundaki ipuçlarımızı okuyun.)

Hazırlık
•  Oyun alanını tüm oyuncuların görebileceği bir şekilde masanın 

ortasına yerleştirin.
•  İlk birkaç oyununuzda yalnızca mavi çerçeveli kartları kullanmanızı öneririz. 

Bu oyunda kullanmayacağınız için kırmızı çerçeveli kartları kutuya geri koyun.
•  Tüm mavi çerçeveli kartları karıştırın ve rastgele 12 kart alarak oyun alanının 

yanında kapalı bir deste oluşturun. 
Kalan kartları, bu oyunda kullanılmayacağı için, kutuya geri koyun.

• Kart tutucuyu önünüze yerleştirin.
• Tüm çerçeveleri oyun alanının yanına yerleştirin.

İçindekiler
1 oyun alanı • 110 kart  
16 çerçeve • 1 kart tutucu  
1 resimli hayvanlar sözlüğü • 1 hızlı kurallar • Bu kitapçık

Oyunun amacı
Concept Çocuk’ta tüm oyuncular beraber oynarlar.
Oyunun amacı, sadece oyun alanında bulunan simgeleri kullanarak, 12 hayvanı 
bulmaktır. 12 hayvanı anlattıktan sonra, toplam puanı hesaplayın ve oynayacağınız  
her oyunda daha iyisini yapmaya çalışın!
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BİR HAYVANI TAHMİN ET

Not: Bu kitapçıkta, “siz” kelimesi bir yetişkin için kullanılır.

Oyun sırasında, tüm çocuklar sadece oyun alanındaki simgeleri kullanarak  
SİZE bir hayvanı tahmin ettirmeye çalışırlar.

Destenin en üstündeki kartı, karta bakmadan, alın ve tüm çocukların görebileceği  
şekilde kart tutucuya yerleştirin.
Ardından, çocukların her biri, sırayla, o hayvanı tahmin etmenize yardımcı olmak  
için oyun alanındaki bir simgeye bir çerçeve yerleştirir. Elbette, hayvanı en 
iyi karakterize eden simgeleri seçmede birbirlerine yardımcı olabilirler.

İstediğiniz kadar tahminde bulunabilirsiniz. Ancak çocuklar bu tahminlere 
ancak evet veya hayır diyebilirler.

SONUÇ

Hayvanı doğru tahmin ederseniz, kartı açık şekilde kapalı destenin 
yanına yerleştirin. Bu kart oyunun sonunda 1 puan değerinde olacaktır.

Doğru tahminde bulunamazsanız ve tahmin etmeyi bırakırsanız,  
çocuklar size bu kartı gösterirler. Bu durumda bu karttan puan alamazsınız;  
bu kartı kutuya geri koyun.
Not: Çocuklar daha fazla çerçeve koyamazsa ve hayvanı doğru tahmin 
edemezseniz bu tur sona erer.

Ardından başka bir kart çekin ve yeni bir hayvanı tahmin etmeye çalışın.

OYUNUN SONU

12 kartlık kapalı deste bittiğinde oyun sona erer.

Puanınızı belirlemek için doğru tahmin ettiğiniz kartları sayın.
Ne kadar başarılı olduğunuzu öğrenmek için puanınızı aşağıda verilen  
ölçekle karşılaştırın.
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Efsane Aslan (Legendary Lion)

Harika Panter (Admirable Panther)

Küçük Vaşak (Little Bobcat)

Minik Kedicik (Tiny Kitten)

Zeki Leopar (Clever Leopard)

Görkemli Kaplan (Majestic Tiger)
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PRODUCTION
REPOS

Biraz daha mı oynamak istiyorsunuz?
Bize Facebook sayfamızdan ulaşın!
www.facebook.com/ReposProduction

ZORLUK SEVİYELERİ
Oyunu, aşağıdaki üç farklı versiyonu kullanarak seviyelendirebilirsiniz. Bu versiyonlar birlikte de kullanılabilir.  

Her biri, aşağıdaki noktalar haricinde, daha önce belirtilen standart kurallara göre oynanır.

Rol Değiştirme
Çocuklar sizin rolünüzü üstlenebilir. Bunu yapmak için, kart tutucuyu 
bir çocuğun önüne koyun ve bakmadan bir kartı tutucuya yerleştirsin. 
Şimdi siz ve diğer çocuklar kartı görmeyen bu çocuğun hayvanı tahmin 
etmesini sağlamalısınız.

6 yaş ve üzeri için
Daha büyük çocuklarla oynarken, tahmin ettirmeye çalışanlar bir grup 
oluşturmazlar. Yalnızca TEK BİR oyuncu, diğer oyuncuların bir hayvanı 
tahmin etmesi için çabalar.

Oyuna hazırlık aşamasında 12 yerine 24 kart alınır.

Her turun başında, bir oyuncu desteden iki kart alır. Diğer oyuncular bu 
kartlardan birini alırlar ve diğer kartı kutuya geri koyarlar.

Ardından bu oyuncu, yalnızca oyun alanındaki simgeleri kullanarak diğer 
tüm oyuncuların seçtiği hayvanı tahmin etmelerini sağlar.

Herhangi bir oyuncu hayvanı bulduğu anda veya grup tahmin etmeyi 
bıraktığında, tur sona erer.

Sıra bir sonraki oyuncuya geçer ve bu oyuncu da diğer oyuncuların bir 
hayvanı tahmin etmeleri için çalışır.

EKİP
Tasarımcılar: Alain Rivollet ve Gaëtan Beaujannot

Çizimler & Düzenleme: Éric Azagury
Oyun Geliştirme: Cédrick Caumont & Thomas Provoost aka « Les Belges à Sombreros »

Yayın Asistanları: Virginie Gilson & Pierre Berthelot
Sanat Yönetmeni: Alexis Vanmeerbeeck

Eğitim Önerileri: Sébastien Dubois 
Repos Ekibi: Nicolas Boseret, Thomas Vermeir, Florian Poullet, Guillaume Pilon, Cédric Chevalier, Géraldine Volders, 

Nicolas Pastor, Nastassja Vandepeutte, Nicolas Koenig, Régis Van Cutsem, Winnie Kenis.

Türkçeye Çeviren: Nedime Nur Sevenler

TEŞEKKÜRLER
Tüm ekip, Concept Çocuk Hayvanlar oyununu test edebilmemiz için kapılarını cömertçe açan tüm kuruluşlara teşekkür eder:  

the école fondamentale communale N°1 in Molenbeek - La Rose des Vents, the children of grade 2 at École en Couleur (Forest),  
the middle kindergarten at École Decroly (Uccle), the institut Albert 1er in Enghien, the Jeux de Nîm store. Tüm ekip ayrıca  

yorumlarından dolayı Lou Denis’e teşekkür eder (oyunda artık gerçekten bir tavşancık var!); Lydie Tudal, Agnès Brison, Robin, Valentin,  
ve Rosalie Legoff’a geri bildirimleri için , ayrıca yaptıkları düzeltmeler için: Irma Charvatova, Jennifer Lutte, Jean-Marie Mouret,  

ve Stéphane Ciavarella’a teşekkür ederiz.
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Bu oyunun içeriği yalnızca kişisel eğlence amaçlı kullanılabilir. Asla farklı bir amaç için kullanılamaz.

Kartların Seviyesi
Kartlar iki farklı zorluk seviyesi sunarlar: 
•  Mavi çerçeveli kartlarda, çocukların genellikle okulda, tekerlemelerde 

veya kitaplarda öğrendikleri hayvanlar bulunur. 
•  Kırmızı çerçeveli kartlarda, hayvanlar alemi hakkında daha fazla bilgi 

gerektiren ve daha az bilinen hayvanlar yer alır.

Oyunu zorlaştırmak için, mavi çerçeveli ve kırmızı çerçeveli kartları birlikte  
kullanabilir veya yalnızca kırmızı çerçeveli kartlarla oynayabilirsiniz.

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

Diğer harika oyunlarımızı incelemek için lütfen sitemizi ziyaret ediniz:  
www.anne.com.tr
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