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Oyuna hazırlık
Peyniri, herkesin rahatça ulaşacağı şekilde masanın 
ortasına koyun. Her birinize, masada önünüze koyacağınız 
bir fare ve dört fare kartı dağıtılacak. En genç oyuncuya 
ek olarak kedi bardağı ve zarlar verilecek. Kendisi 
bu turda kedi rolünü alacak. Diğer herkes, farelerini 
peynirin üzerine yerleştirecek. Fareleri, tekrar hızla geri 
çekebilmeniz için kuyruklarından tutun. 

Oyun
Eğer ki sen kedi rolünü üstlenmişsen, zar atma sırası 
sende. 
Zar attığında kedi gelirse, kediyle fareleri yakalarsın: 
 Kedi bardağı ile bir defada mümkün olduğu kadar fazla 
fareyi yakalamaya çalış. Dikkat: Bunu yaparken, kedi 
bardağı ile peynirin üzerine inmen gerekiyor! Diğer tüm 
oyuncular, farelerini şimşek hızıyla peynirin üzerinden 
çekmeleri gerekiyor. Bir veya birden fazla fare yaka-
lamışsan, sana fare kartları verilir. Faresini yakaladığın 
her oyuncu, sana bir fare kartı vermek zorunda. Sonra 
fare oyuncuları tekrar farelerini peynirin üzerine 

4 yaş üstü 3 ila 6 oyuncu için bol 
fareli bir reaksiyon oyunu

Fareleriniz zevkle peyniri kemiriyorlar. Fakat dikkat edin: 
Ortaya kedi çıkar çıkmaz, farelerin hemen ortadan 

kaybolmaları gerekiyor. Bu sefer kim daha hızlı 
olacak – peynire doymayan fareler 

mi veya Carla isimli kedi mi?

İçindekiler
 6 adet fare 
 1 adet kedi bardağı 
 1 adet keçe yapımı 
  dilim peynir 
 1 adet zar 
24 adet fare kartı
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yerleştirirler. Sen yine kedi oyuncu olmaya devam 
edersin ve bir kez daha zar atıp, fareler yakalamaya 
çalışırsın. Yanlışlıkla (zar attığında kedi gelmemesine 
rağmen) bir fare yakalamışsan, fare kartlarından birini 
geri vermek ve kutuya geri koymak zorundasın. Kedi zarı 
atmana rağmen hiç fare yakalamadıysan, fare oyuncusu 
olursun. Solunda oturan oyuncuya kedi bardağını ve zarı 
verirsin. Bu oyuncu, sıradaki kedi oyuncusu olur. Tüm 
fare oyuncuları şimdi farelerini peynirin üzerine 
yerleştirirler. Bundan sonra, yukarıda anlatıldığı gibi 
oynamaya devam edersiniz. 
Zar attığında fare gelirse, farelerin peyniri kemirmesine 
 izin verilir ve hiçbir şey olmaz. Kedi bardağı ile fare 

yakalaman yasaktır ve fare oyuncularının da farelerini 
peynirin üzerinden çekmeleri yasaktır. Eğer ki fare 
oyuncularından biri yine de faresini peynirin üzerinden 
çekerse, bir fare kartını geri vermek ve kutuya geri 
koymak zorunda kalır. Sonra sen zarı bir kez daha 
atarsın.

Oyunun sonu
Oyun, aranızdan birinin elinde hiç fare kartı kalmayınca 
sona erer. Elinde en çok fare kartı bulunan, oyunu kazanır. 
Beraberlikte, birden fazla kazanan olur.
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Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren: Erstickungsgefahr durch Kleinteile. Lange Schnur. 
Strangulationsgefahr. Attention ! Ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans. Présence de petits 
éléments susceptibles d’être ingérés. Long cordon. Risque D‘étranglement. Attenzione! Non adatto a 
bambini di età inferiore a 3 anni per il pericolo di soffocamento che può essere causato da piccole parti. 
Corda lunga. Rischio di strangolamento. Opgepast! Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Bevat 
onderdelen die ingeslikt kunnen worden. Lang snoer. Gavaar voor wurging. Warning! Choking hazard. 
Not suitable for children under age of 3 due to small parts. Long cord. Strangulation hazard. Uyarı! 
Küçük parçalar içerdiğinden dolayı yutulması veya solunum sistemine kaçma tehlikesi nedeni ile 3 
yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Uzun ip içerir. Boğulma tehlikesi.


