
OYUNUN KURALLARı



Katya ve küçük kız kardeşi Anuşka, soğuk bir kış günü evlerine dönüyorlar. Her yer çok kaygan, ikisi de 
sürekli kontrolsüzce kayıyorlar. Büyükanne Babuşka torunlarını merak ediyor ve onlarla buluşmaya gidiyor. 
Büyükanne ailesi ile birlikte aynı yerden gelmeyi başarabilecek mi? Hep beraber güvenli bir şekilde eve 
dönebilecekler mi?

Not: İlk iki görevde sadece Katya ve Anuşka buzun üzerinden geçiyor, 
yani bu görevlerde sadece iki küçük bebeği birleştirmelisiniz. Babuşka 
sadece uzman görevlerde oyuna katılıyor- bu seviyeden itibaren 3 bebek 
birleştirilmek zorunda.

OYUN
Dört parçadan oluşan oyun alanını bir araya getirin. Bir 
görev seçin ve belirtilen bebek parçalarını ve bir veya iki 
ağaç kütüğünü gerektiği gibi alın. Oyun alanının 5x5 
ızgarasında gösterildiği gibi herşeyi yerleştirin.

içindekiler
1 Matruşka bebek; her biri 2 parçadan 
oluşan 3 adet bebek.
2 ağaç kütüğü
1 oyun alanı
60 adet görev ve cevapları içeren 
kitapçık

Oyunun amacı
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Not: Büyük olan alt parça, küçük olanın üzerine konulamaz.

  tamamlanan küçük bebeğin bu alt kısımda olması şartı ile

            birbirine uyan üst parça ve alt parçaya yerleştirilir –

En küçük bebek hemen kapatılabilir.

Not: Bebek bir defa kapanırsa, tekrar açılamaz!

Kurulumu tamamladıktan sonra, bebek parçalarını diğer bebekler (bebek parçaları) veya ağaç kütükleri gibi 
bir engele çarpıncaya kadar oyun alanı boyunca dikey veya yatay olarak hareket ettirin. Oyun alanının kenarı 
engel olarak kabul edilmez -bebekleri durdurmaz. Bu, bebeklerden birini kenarın ötesine taşıyarak görevi 
tamamlayamayacağınız anlamına gelir. Ayrıca, bir engelin hemen önünde herhangi bir alanda durmanıza izin 
verilmez. Eğer bebek parçaları yanyana ise birini diğerinin içine şu şekilde koyabilirsiniz.

 küçük alt parça/ küçük bebek  daha büyük olan alt parçaya yerleştirilir:

    



Örnek:
Bebek parçalarını ve ağaç 
kütüğünü, oyun alanında 
belirtilen koordinatlara 
yerleştirin. En küçük bebeğin 
üst yarısını ortanca bebeğin 
üst yarısına taşıyın.

En küçük bebeğin üst 
yarısını, kendi alt yarısına 
yerleştirin ve şekli 
tamamlayın. 

En küçük bebeği ortanca 
bebeğin alt kısmına taşıyın 
ve içerisine yerleştirin.

Ortanca bebeğin üst 
yarısını ağaç kütüğüne 
taşıyın.

Ortanca bebeğin üst 
yarısını alt kısmına 
taşıyın (içindeki küçük 
bebekle birlikte) ve 
birleştirin.

Görevi başarıyla 
tamamladınız!

Not: Bir ağaç kütüğü alanından çıkartılmayabilir. Bazı görevler birden fazla şekilde çözülebilir. Her görev 
kartının arkasın görev için olası bir çözümü bulabilirsiniz
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 UYARI ! Küçük parçalar içerdiğinden dolayı yutulması veya solunum sistemine kaçma tehlikesi nedeni ile 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Ambalaj 
malzemelerinin tamamı çıkardıldıktan sonra çocuğa veriniz. Adres ve bilgileri referans için saklayınız. Türkçe açıklaması kutu içerisinde ve/veya sitemizdedir. CE 
yönetmeliğine uygun olarak Çin Halk Cumhuriyeti’nde üretilmiştir. Renkler ve ürün detayları kutunun üzerindeki resimden farklı olabilir.
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