BrainBox Seksek Hayvanlar (Bounce Animals)
Yaş: 7-99

Oyuncu: 1 veya 1 den çok

BrainBox SEK SEK (Bounce) oyununu aldığınız için teşekkür ederiz. Hızlı bir hafıza oyunu eğlencesine hazır olun!

OYUN 1:
Oyunun amacı en çok puanı almaktır.
OYUN:
Kartları karıştırın ve deste halinde ortaya koyun. Her bir oyuncu bir kart alır ve en küçük oyuncu “Dur” diyene
kadar (biz 10 saniye civarında bir süre öneriyoruz) yalnızca resim bölümünü inceler. Daha sonra oyuncular
kartlarını solundaki oyuncuya geçirir.
En küçük oyuncu kendisine kart veren oyuncuya kartın arkasında bulunan ilk soruyu okur. Oyuncu soruyu
doğru yanıtlarsa (yanıtı resim bölümüne bakarak kontrol edin), oyunda kalır.
Oyun her oyuncunun kendi kartına ait 1. soruyu cevaplaması için oyuncudan oyuncuya sekerek devam eder.
Sorusunu yanlış yanıtlayan oyuncular kartlarını ortaya koyar. Eğer hiç kimse kendine ait 1. soruya doğru yanıt
veremezse, tüm kartlar ortada bulunan kart destesinin en altına konur. Herkes yeniden birer kart çeker.
Sonra sırasıyla 2. sorudan 8. soruya kadar bu şekilde oynamaya devam edin. Yanlış yanıt verenler kartlarını
destenin yanına koyar ve turun şampiyonu (en son kalan oyuncu) ortaya konan bu kartları alır.
Eğer bir turda birden fazla oyuncu aynı sayıda soruya doğru yanıt verirse, bu da harika bir şey, öncelikle
birbirinizi kutlayın. Sonra da kendi kartlarınızı elinizde tutun ve doğru yanıtlanmadığı için ortaya konan kartları
aranızda eşit olarak paylaşın. Geriye kart kalırsa ortadaki destenin en altına koyun.

PUANLAMA:

Oyunun sonunda en çok puanı olan oyunu kazanır. Kazanılan her kart 1 puan değerindedir. Eğer bir oyuncu
aynı hayvanın resmedildiği ikinci bir karta sahipse ekstra 1 puan alır.

OYUN ÇEŞİTLERİ:

Oyuncular önceden karar verilen sürede kartlarını inceler. Sonra herkes kartını solundaki oyuncuya verir.
Kartında sırayla 1’den 3’e kadar olan soruları (veya tüm soruları) yanıtlamaya çalışır. Doğru yanıtladığı her bir
soru için 1 puan kazanır.

OYUN 2: FARKLARI BUL

Bu şekliyle oyun tek kişilik veya grup olarak oynanabilir.
OYUN:
Aynı hayvanları eşleştirerek 26 çift kartı açık olarak bir deste haline getirin. İlk oyuncu en üstteki bir çift kartı
alır ve önceden karar verilen sürede bunlara bakar. Süre bitmeden önce resimler arasındaki 8 farkı bulmak
zorundadır. Yazıları dikkate almayın. Eğer 8 fark da doğru şekilde açıklanırsa, oyuncu bu iki kartı alır ve sıra
ikinci oyuncuya geçer. En çok kartı olan oyuncu oyunu kazanır.
Bireysel oynamak isterseniz yukarıda açıklanan kuralları izleyerek 5 dakika içinde kaç çift kart kazanacağınıza
bakın.
Eğer tüm farkları kontrol etmek isterseniz, hepsi de aşağıdaki adreste gösterilmiştir.
http://www.brainbox.co.uk/bounce
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