
ZIPLAYAN SOLO TEST OYUNU
Göleti inceleyin, sonra yalnızca BİR tane 
kalana kadar kurbağaları zıplatın. Kolaydan 
çok zora sıralanmış olan 40 görev kartı. 
Başlangıç seviyesinden başlayıp her 
seviyede becerilerinizi geliştirin. Çabucak 
göletteki en akıllı kurbağa olacaksın.

İÇİNDEKİLER: 1 Çekmeceli Oyun Alanı  
 • Görevler ve Çözümleri (Kolaydan Çok 
Zora sıralanmış) • 12 Zıpzıp Kurbağa

Oyun Nob Yoshigahara tarafından 
bulunmuştur.

Haydi   Zıplat
HAZIRLIK: Bir görev kartı seçin ve 
resimde belirtildiği gibi  kurbağaları oyun 
alanındaki nilüfer yapraklarının üzerine 
yerleştirin.  

OYUN:
1. Kurbağalar bir nilüfer yaprağından 
diğerine yalnızca oyun alanında belirtilmiş 
olan çizgiler boyunca hareket edebilirler.

2. Yalnızca komşu yaprağın üzerinde 
bulunan bir kurbağanın üzerinden zıplayıp, 
hemen bir sonraki yaprağın üzerine 
gelmelisiniz.
3. Bir kurbağanın üzerinden atlandığında 
üzerinden atlanılan kurbağa göletten çıkarılır.
4. Zıplatmadan hemen bir sonraki yaprağa 
geçilemez. . Kurbağalar boş bir yaprağın 
üzerinden zıplayamaz. Hiç bir kurbağa başka 
bir kurbağanın üzerine gelemez. Hiç bir 
kurbağa tek seferde iki kurbağanın 
üzerinden atlayamaz.
5. Gölette yalnızca bir kurbağa kaldığı zaman

OYUNU KAZANIRSINIZ!

KAZANIMLAR:
Analitik Düşünme: Bir görevi yapmaya 

sessizce odaklanma ve çevredeki dikkat  
dağıtıcılardan etkilenmemek deneyim 
isteyen bir beceridir. Günde bir soru 
çözerek bu beceriyi geliştirmeye başlayın!

Azim: Hemen çözemezseniz hayal 
kırıklığı yaşamayın. Oyun alanına her 
yönden bakın ve farklı kurbağaları 
zıplatmayı deneyin. Sabırlı ve kararlı 
olmak üzerinde çalışılarak elde edilebilen 
bir beceridir, fakat sonunda kişiye büyük 
disiplin sağlar.
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başlamadan önce kurbağalarınızı  nasıl  
hareket ettirmek istediğinizi düşünün. 
Düşünmeden hemen harekete geçmek 
yerine, problemleri inceleyip, çözümleri 
için gerekli basamakları ardışık olarak 
düşünmeyi öğreneceksiniz.

Odaklanma ve Dikkat: Bir probleme 

Kendine Güven:  Oyun alanında tek 
kurbağa kaldığında hissettiğiniz başarı 
güveninizi arttırıp daha zor görevleri 
yapmanız için sizi motive edecek!

ThinkFun’ın Misyonu Beyin 
Kıvrımlarınızı ateşlemektir!
ThinkFun®  akıl oyunları tasarlayan lider bir 

markadır. 1985 den beri birçok ödül kazanmış 
oyunlar tasarlamıştır. Çocuklar ve yetişkinler, 

eğlenceli meydan okumalarla dolu saatler geçirten, 
uygulamalı, düşünmeyi kışkırtan oyunların 

tasarlanmasında ThinkFun’a güvenirler.
ThinkFun yüksek kalitede, her yaş grubunun oyunla 

düşünce becerilerini geliştirebilmesine yardımcı 
olan yenilikçi oyunlara kendini adamıştır. 

Diğer eğitici ve eğlenceli ThinkFun oyunları ve bilgi 
için lütfen sitelerimizi ziyaret ediniz:

www.anne.com.trwww.ThinkFun.com

AMAÇ: Kurbağaları zıplatarak gölette 
yalnızca BİR kurbağa bırakmak.




