
Sallan Yuvarlan Tünek!

TAVUKLAR GÜMMM!

Çiftlikte tüm tavuklar tüneklerinde çok mutlu bir 
şekilde duruyorlar. Fakat içlerinden biri hareket 

ettiğinde denge bozulmaya başlıyor.

Tünek dengesi bozulup yana yatmadan önce 
toplayabildiğiniz kadar tavuk, saman balyası ve yük 

arabası tekerleği  toplayın.

Tüneğin TAVUKLAR GÜMMM! diye devrildiği denge, 
kahkaha ve eğlence dolu bir oyun.

İçindekiler

6 ahşap tavuk (3 büyük, 3 küçük)
7 ahşap saman balyası

7 ahşap yük arabası tekerleği
1 ahşap sallanan tünek (1 platform, 1 destek)

Amaç

Hazırlık

Oyun

Farklı oynanış şekli
(daha küçük oyuncular için)

Tünek dengesi bozulup yana yatmadan önce 
toplayabildiğiniz kadar tavuk, saman balyası 

ve yük arabası tekerleği  toplamak. 
Her bir parçanın puanı farklı değerdedir. 
En çok puanı olan oyuncu oyunu kazanır.

Platformu masanın üzerine koyun. 
Tüm tavukları, saman balyalarını ve yük 
arabası tekerleklerini rastgele platform 

boyunca dizin. Parçaları istediğiniz şekilde üst 
üste koyabilirsiniz, böylece oyun her seferinde 

farklı şekilde başlar. 

Sonra üzerinde parçalar olan platformu desteğin 
üzerine dengede kalacak şekilde yerleştirin.

İPUCU: Parçaları platformun üzerine eşit olarak 
yerleştirmek oyunu daha kolay hale getirir. 

Kenarlara doğru parçaları üst üste koyarak yüksek 
kümeler oluşturmak oyunu daha da zorlaştırır.

Her bir parçanın puanı farklı değerdedir:

Saat yönünde ilerleyerek, oyuncular sırayla tünekten 
istedikleri bir parçayı alırlar. Eğer bir parçayı yukarı 
kaldırdığınızda tüneğin bir tarafa doğru yatacağını 
fark ederseniz, bu parçayı yerine bırakıp başka bir 

parça alabilirsiniz. 

tüm parçalar alındığında,
veya tünek dengesini kaybedip parçalar 

yere düştüğünde.

Oyun aşağıdaki durumlarda sona erer:

Oyuncular puanlarını toplarlar. 
Tüneğin devrilmesine neden olan oyuncunun 

toplam puanından 5 puan çıkarılır.

En yüksek puanı alan oyuncu oyunu kazanır.

Tüneğin dengesini bozup devirmeden tünekten 
parça alan son oyuncu oyunu kazanır!

Büyük Tavuklar: 3 puan   Küçük Tavuklar: 2 puan
Saman Balyası:  3 puan   Yük Arabası Tekerleği: 1 puan

Sayma gerekli değildir!

Oyuncu: 2 - 4       Yaş: 4 ve üzeri
Süre: 10 dakika

Oyun fikri Thierry Denoual tarafından bulunmuştur. 
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UYARI:
Küçük parçalar içerdiğinden dolayı yutulması veya 

solunum sistemine kaçma tehlikesi nedeni ile 
3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.




