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Kaplumbağalar çok yavaş hareket ederler, ancak yürürlerken tarlanın diğer tarafında tazecik 
lahanaları görünce onlara bir an önce ulaşmak için yarışmaya başlarlar. Çabucak yorulan 
kaplumbağalar, arkadaşlarından birinin sırtına binebilmek için her fırsatı değerlendirirler. Bakalım 
yarışı kim kazanacak?

İçindekiler:

1 oyun alanı
5 ahşap kaplumbağa (5 farklı renk)
5 kaplumbağa rol kartları (5 farklı renk)
52 kart 
(Her biri 5 renkte 1’er ++, 5’er +, 2’şer -,
5 joker +, 2 joker -, 5 ok
1 Kullanım Kılavuzu

Amaç:
Rol kartlarınızı ustaca oynayarak, kaplumbağısını karşıya ilk geçiren oyuncu olmak.

Hazırlık:

• Oyun alanını ortaya koyun ve 5 kaplumbağayı da oyun alanındaki okların
bulunduğu başlangıç alanına dizin.

Heyecanlı bir koşu oyunu!
5-99 Yaş 2-5 oyuncu 20 Dakika
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• Kaplumbağa rol kartlarının tümünü karıştırın ve her bir oyuncuya birer tane dağıtın. Bu rol
kartları oyuncuların önünde kapalı olarak durur ve herkesin hangi kaplumbağayı desteklediğini
bilmesi için her bir oyuncu yalnızca kendi rol kartına bakar. 5’ten az oyuncu varsa kalan rol
kartları bakılmadan kapalı olarak oyun alanının yanına üst üste konur.

Oyun:
• Oyuna en küçük oyuncu başlar ve oyun saat yönünde ilerler. Sıra size geldiğinde elinizdeki bir

kartı açık olarak oynanmış kart destesinin üzerine koyun ve kartın özelliğine göre hareket edin.
Joker kartları istediğiniz bir renk için kullanabilirsiniz.
Sarı, kırmızı, mor, yeşil ve mavi renklerde kaplumbağalar:

Eşleşen renkteki kaplumbağayı 2 ADIM İLERLET.

Eşleşen renkteki kaplumbağayı 1 ADIM İLERLET.

Eşleşen renkteki kaplumbağayı 1 ADIM GERİ AL. Bu kart oyun alanındaki başlangıç 
alanında  bulunan bir kaplumbağa için kullanılmaz. (Eğer oynayabileceğiniz başka bir 
kartınız yoksa, pas geçersiniz.)

En arkadaki kaplumbağayı  1 ADIM İLERLET. Eğer en arkada birden fazla kaplumbağa 
varsa, bir tanesini seç ve onu ilerlet.
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• Bir kaplumbağayı başka bir kaplumbağanın olduğu alana hareket ettirirseniz, hareket
ettirdiğiniz kaplumbağayı orada bulunanın üzerine koyun. Bu şekilde, herhangi bir sayıda
kaplumbağa üst üste konabilir. (Başlangıç alanı dışındaki diğer tüm alanlarda yalnızca tek
kaplumbağa yığını olabilir.) Üzerinde kaplumbağa olan bir kaplumbağayı hareket ettirirken, bu
kaplumbağanın üzerindeki kaplumbağalar da aynı şekilde birlikte hareket eder.

• Örnek:
Hamlenizin sonunda kapalı kart destesinden bir kart çekerek kartlarınızı her seferinde 5’e
tamamlayın. Kart destesi bittiğinde oynanmış kartları tekrar karıştırıp kullanabilirsiniz.




