BrainBox Matematik (Maths)

Niçin bir BrainBox
oyunu almalısınız?

Birlikte oynayalım ● Birlikte öğrenelim

Yaş: 7 - 99, Oyuncu: 1 veya daha çok
İçindekiler: 55 adet bir yüzeyinde resim diğer yüzeyinde sorular bulunan kartonlar,
1 adet kum saati, 1 adet zar, 1 adet kurallar kartı
Amaç: 10 dakikanın sonunda en çok karta sahip olan oyuncu olmak.
Oyun: 2 veya daha çok oyuncu için
1. Yaşça en küçük oyuncu kutudan bir kart çeker ve kum saatini ters çevirerek oyunu başlatır. 10
saniyelik süresi dolana kadar kartındaki resmi inceler. Küçük oyunculara daha fazla zaman
vererek kartları daha uzun süre incelemeleri için kum saati 2. kez çevrilebilir.
2. Süre dolduğunda kartını bir sonraki oyuncuya verir ve zarı atar. Gelen sayıyla eşleşen soruya
yanıt verir. (Örneğin zarda 2 geldi ise, kartın arkasındaki sorulardan 2 numaralı soruya yanıt
verir.)
3. Kartı elinde bulunduran oyuncu soruyu okur ve diğer oyuncunun yanıtını kartın ön yüzündeki
resimden kontrol eder.
4. Yanıt doğru ise kartı soruyu yanıtlayan oyuncu alır. Yanlış ise soru kartı kutunun içerisine geri
konur. Bir sonraki oyuncu kutudan yeni bir kart çeker ve oyun bu şekilde devam eder.
5. 10 dakikanın sonunda en çok kartı olan oyuncu oyunu kazanır!

•

Brainbox ile oynarken
eğlenirsiniz.

•

Ürünlerimiz etik kaynaklıdır
(ethically sourced) ve
tekrar kullanılabilen
(recyclable) malzemeler ile
üretilmiştir.

•

Oyunlar aile ve okul
ortamlarında test edilmiştir.

•

Çok seviyeli (multi-levels)
oyun, yetişkinler ve
çocuklar birlikte oynayabilir
anlamındadır.

Oyun: 1 oyuncu için
1. Oyuncu, yukarıda anlatıldığı gibi 10 saniye süresince kartındaki resmi inceler.
2. Süre dolduğunda kartını ters çevirir ve kartın arkasında yer alan tüm soruları yanıtlar. (Yanıtlar
bir kalem ve kağıt kullanarak yazılır.)
3. Yanıtların tümü doğru ise kartı alır.
4. Eğer herhangi bir yanlış yanıt varsa kart kutuya geri konur.
5. 5 veya 10 dakika sonra kaç kartınız olduğunu sayın.

Diğer eğitici ve eğlenceli
BrainBox oyunları ve bilgi için
lütfen sitelerimizi ziyaret ediniz:
www.greenboardgames.com

Not: Tüm soruların yanıtlarının kartın resim tarafında bulunduğunu hatırlayın. Bu nedenle
resmi dikkatli inceleyin!

www.anne.com.tr
(Greenboard Games Türkiye
dağıtıcısı)

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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