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Bahçede Rüzgar -  Neşeli bir üfleme oyunu 
Pusteblume 
 
2 – 4 oyuncu, 5 yaş ve üzeri 
 
Fil Willi, aslandişi çiçeğinin tohumunun havada süzülmesine bayılır. Bir tane bulduğunda 
kuvvetlice üzerine üfler ve gökyüzüne doğru bu küçük tohum şemsiyelerinin dans etmesini sağlar. 
 
İÇİNDEKİLER  
Oyun alanı (49 adet yuvarlak çiçek yuvası ve 36 adet dörtgen tarla içerir), 
4 farklı renkte (her birinden 12 şer adet) toplam 48 adet yuvarlak çiçekler, 
4 farklı renkte çiçek kartı, 
bir adet beyaz renkli (hafif) top, 
bir adet sarı renkli (ağır) top. 
Not: Her iki topun farklı yuvarlanma özellikleri vardır ve arzuya göre oyunda kullanılır. Beyaz olan daha 
hafiftir ve dikkatlice üflenmelidir. Daha ağır olan sarı top ise daha güçlü ve kısa üfleme gerektirir. Farklı 
özelliklerde bulabileceğiniz toplar da bu oyunda kullanılabilir. 
Öneri: İnce uzun kesilmiş kağıt şeritlerinden de kendi küçük topunuzu yapabilirsiniz. Topun yüzeyi çok 
düzgün olmasada bu durum topun oyun kartonunun çukurlarında daha kolay tutunmasına olanak sağlar. 
 
OYUNUN AMACI 
Oyuncular dikkatli bir şekilde topu kendi rengindeki bir çiçeğe yuvarlamaya çalışırlar. Kendi rengindeki 
tüm çiçekleri ilk olarak toplayan oyuncu oyunu kazanır. 
 
HAZIRLIK 
Oyun kutu içinde oynanır. Öncelikle yuvarlak çiçeklerin tamamı karıştırılarak gelişigüzel oyun alanıdaki 
çiçek yuvalarının üzerine gelecek şekilde yerleştirilir. Oyun alanı ortasındaki kelebekli yuva boş bırakılır. 
Daha sonra 4 çiçek kartı karıştırılır. Her oyuncu kapalı olan kartlardan bir tane çeker ve sonra önüne açık 
olarak koyar. Bu karttaki çiçeğin rengi oyuncuya hangi renk çiçekleri toplaması gerektiğini gösterir. Amaca 
uygun seçilen top kelebekli yuvaya yerleştirilir.                                   
 
OYUN 
Oyuna en küçük oyuncu başlar ve saat yönünde devam eder. Sırası gelen oyuncu topu başka bir alana 
yuvarlayıncaya kadar istediği sıklıkta ve sürede üfler. Üflerken topa dokunmamalıdır! Oyuncu topu istediği 
yöne üfleyebilmesi için oyun kutusunu önceden en uygun pozisyona çevirebilir. (Kutunun döndürülmesi 
esnasında topun konum değiştirmesi önemli değildir. Bu durumda top yeni konumundan üfletilir.) 
Öneri: Eğik olarak yukarıdan üfleme topu daha yavaş yuvarlatır. Yandan üflendiğinde ise top daha hızlı 
yuvarlanır. Topu oyun kutusunun iç kenarına doğruda üfletebiliriz ki oradan geri gelip başka yöne 
yuvarlansın; buna çetrefilli oynama denir.  
Eğer top çiçekler arasındaki dörtgen bir tarlaya yerleşir ise oyuncu topa komşu olan yuvalardaki kendi 
rengindeki tüm çiçekleri toplar. Komşu çiçeklerden hiçbiri kendi renginde değilse hiç çiçek toplayamaz. 
Eğer top bir çiçek yuvasının üzerine yerleşir ise bu durumda oyuncu kendi renginde istediği bir çiçeği 
oyun alanından alabilir ve önüne yerleştirir. 
Bunun akabinde bir sonraki oyuncunun sırası gelir. Top bir kez oyun alanının dışına üflenir ise veya iki 
tarla arasında kalır ise oyuncu topu tekrar ortadaki başlama konumuna yerleştirir. Buradan başarıncaya 
dek istediği sıklıkta üfleyebilir. 
 
OYUNUN SONU 
Bir oyuncu kendi rengindeki en son çiçeği oyun alanından aldığı an oyun sona erer. Bu oyuncu kazanan 
olur. 


