
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         
 

Arabanı sıkışmış trafikten çıkarabilir misin ? 
Zorluk seviyeleri farklı 60 görev,  8 – 99 yaş arası herkesi bekliyor !  

Oyun; eğlenerek problem çözme, plan yapma ve mantık yürütme becerilerini 
geliştirir. 

Yaş: 8 – 99,    Oyuncu: 1 
 

İçindekiler: 16 adet araç (11 adet araba, 4 adet kamyon, 1 adet kırmızı araba -sizin aracınız), 
1 den 60 a kadar zorluk seviyeleri farklı görev kartları ve 1 adet oyun alanı. 
 

Amaç: Kırmızı arabayı (sizin aracınız) trafik sıkışıklığından kurtarıp çıkış kapısına 
ulaştırmaktır. 
 

Hazırlık: Görev kartlarından birini seçip oyun alanının kenarında bulunan yuvaya koyun. 
Araçları karttaki konumlarına göre oyun alanına yerleştirin.  
 

Oyun: Arabanızı çıkışa götüren yol açılıncaya kadar araçları yukarı, aşağı veya sola, sağa 
kaydırın. 
 

Tek Kural: Hiçbir aracı, oyun alanında hareket ettirirken yerinden kaldıramazsınız. 
 

İçinden Çıkılmaz Bir Duruma Düştüyseniz: Eğer geldiğiniz noktada umudunuzu 
kaybettiyseniz tüm araçları oyun alanından çıkarın. Oyuna yeniden başlayın. 
 

Beyninizin Durduğunu Hissediyorsanız: Her bir görev kartının arka yüzünde çözüme giden 
tüm hamleler sırasıyla yer almaktadır. Kartın arka yüzündeki resimde her araç bir harf ile 
isimlendirilmiştir. Alt bölümde yer alan çözümde ise ilk harf aracın ismini, ikinci harf hareket 
yönünü, sayı ise kaç birim hareket edileceğini tanımlamaktadır. 
( Hareket Yönleri: U:Yukarı, D:Aşağı, R:Sağ, L:Sol anlamına gelmektedir. ) 
 

Oyundaki 5 seviye: Başlangıç, Orta, İleri, Uzman, Büyük Üstad 
 
5 
 

UYARI: Küçük parçalar içerdiğinden, yutulması veya solunum sistemine kaçma tehlikesi nedeni ile 3 
yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. 
 

Lütfen bilgileri referans için saklayınız. 

 

 

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.ThinkFun.com 
 

www.anne.com.tr 
(ThinkFun® Türkiye dağıtıcısı) 
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