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Organik Meyveler 
Bio Trio 

 
2 – 4 oyuncu, 4 yaş ve üzeri 
 
İÇİNDEKİLER 
1 adet oyun alanı, 27 adet meyve kartı, 20 adet plastik pul. 
 
OYUNUN AMACI 
24 karelik oyun alanında meyve kartlarını yerleştirerek mümkün olduğu kadar çok sayıda birbirine bitişik üçlü 
diziler oluşturmak. Üçlü diziler aynı meyvelerden, aynı şekillerden veya aynı renklerden oluşturulabilir. 
Oyuncular yatay, dikey veya çapraz olarak tamamladıkları her üçlü dizi için bir pul alırlar. 
 
HAZIRLIK 
Oyun alanını masanın ortasına yerleştirin. Tüm kartları karıştırıp ters çevirerek deste halinde masaya koyun. 
Her bir oyuncu üç kart alır ve oyuna kimin başlayacağına karar verilir. 
 
OYUN 
Sıra size geldiğinde kartlarınızdan birini seçin ve bu kartı boş bir kareye yerleştirin. Desteden bir kart alın ve 
elinizi üç karta tamamlayın. Böylece oyun sırası bir sonraki oyuncuya geçer. 
Her zaman oyun alanına daha önce konulmuş olan kartları da gözönüne alarak üçlü diziler oluşturmalısınız. 
Bunu başardığınızda bir pul alırsınız. 

 
 
OYUN İÇİN İPUÇLARI: 
Oyun alanına birkaç kart konar konmaz oluşturulmuş olan üçlü dizileri kullanmak ve başka üçlü diziler 
oluşturmak için uzatmak mümkündür. Oyun alanına her zaman dikkatlice bakınız! 
Bir kartla iki hatta üç adet üçlü dizi oluşturmak mümkündür. Böylece tek hamlede iki veya üç pul alabilirsiniz! 

 
 
OYUNUN SONU 
Oyun alanındaki tüm kareler kartlarla dolduğu zaman oyun biter (üç adet kart destede kalır!). En çok pul alan 
oyuncu oyunu kazanır. 

Örneğin: Sıra sizde ve 
kırmızı kare içindeki armudu 
diğer armutların yanına 
koyduğunuzda bir dizi 
oluşturursunuz. Böylece bir 
pul alabilirsiniz. 

Örneğin: Mavi kare içindeki 
armudu şekildeki gibi 
yerleştirin. Böylece yatayda 
bir adet üçlü armut dizisi ve 
bir adet üçlü kare dizisi  
oluşturmuş olursunuz. 
Çapraz olarak da bir adet 
üçlü mavi dizi oluşur. Üç 
adet pul sizindir! 


