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Tırtıllar, kelebekler ve kertenkeleler kartlarda gezinirken, dikkatle bakın! Hangi nesnenin üzerinde geziniyorlar? Arka fonun rengi ve 
şekli nedir? Ve işte en önemli nokta: Size ait olan karttaki 2 veya 3 özellik ‘Keşif’ kartındaki özelliklerle eşleşiyor mu ve siz bu 
eşleşmeyi fark edecek kadar keskin gözlere sahip misiniz? Eğer kartlara odaklanırsanız, puanları toplayabilirsiniz!  
 

İçindekiler: 
81 Kart, 1 kurallar kitapçığı 
Oyunda kullanmak için bir kaleme ve kağıda ihtiyacınız olacak. 
 

Kartlar: 
Her kartta 4 farklı özellik bulunmaktadır:    Örnekler: 
Hayvan: Tırtıl, kelebek veya kertenkele 
Nesne: Kavanoz, ağaç gövdesi veya armut 
Arka fonun şekli: Dikdörtgen, oval veya zigzag  
Arka fonun rengi: Turuncu, yeşil veya mor 
 

Oyunun Amacı: 
Gerekli olan puanı ilk toplayan oyuncu oyunu kazanır! Tüm oyuncular sıra kendilerine geldiğinde “Keşif” kartı ile kendi kartlarında 
bulunan ortak 2 veya 3 özelliği bularak elindeki kartları bitirmeye çalışır. Fakat dikkat! Puan alabilmek için tüm kartlarınızı elden 
çıkarıp turu bitiren ilk kişi olmalısınız.  
 

Oyuna Hazırlık: 
1. Tüm kartlar iyice karıştırılır ve her bir oyuncuya 5’şer kart dağıtılır.  
2. Geriye kalan kartlar kapalı olarak masanın ortasına konur. 
3. En üstteki kart açılır ve herkesin görebilmesi için destenin yanına yerleştirilir.  Bu  “Keşif” kartıdır. 
4. Kartları dağıtan oyuncunun solundaki kişi oyuna başlar. Oyun saat yönünde ilerler. 
 

Oyun: 
Sıra size geldiğinde, kartlarınıza bakın ve “Keşif” kartı ile karşılaştırın. Eğer elinizdeki kartlardan birinde: 
 

- “Keşif” kartında da olan 2 özellik bulunuyorsa bu kartınızı “Keşif” kartının üzerine yerleştirin; artık bu kart yeni “Keşif” kartı 
olur. Sizin sıranız sona erer ve sıra bir sonraki oyuncuya geçer. 

 

- “Keşif” kartında da olan 3 özellik bulunuyorsa bu kartınızı “Keşif” kartının üzerine yerleştirin; artık bu kart yeni “Keşif” kartı 
olur. Ancak, bu durumda bir kez daha oynama hakkı (ve böylece 2 veya 3 özellik bulabilirseniz “Keşif” kartının üzerine başka 
bir kartınızı yerleştirme şansı) elde edersiniz. Her seferinde 3 özelliği eşleştirebildiğiniz sürece arka arkaya oynayabilirsiniz. 

 

Bir oyuncu ortaya bir kart yerleştirmek istediğinde kendi kartındaki özelliklerle “Keşif” kartında eşleşen ortak özellikleri söylemek 
zorundadır; ancak bu şekilde elindeki kartı ortadaki kartın üzerine yerleştirilmesine izin verilir.   
 
Örnekler:  
 

Eşleşen 2 özellik: 
Oyuncu “Benim kartım arka fonun şekli (zigzag) ve hayvan 
(kelebek) ile eşleşiyor.” der.  Kartını yerleştirir ve sıra bir sonraki  
oyuncuya geçer. 
 
Eşleşen 3 özellik: 
Oyuncu “Benim kartım arka fonun şekli (oval), arka fonun rengi 
(turuncu) ve nesne (armut) ile eşleşiyor.” der.  Kartını yerleştirir ve  
hemen bir kez daha oynama hakkı elde eder.  
  
Eşleşleştirme yapamadığı için kart yerleştiremeyen oyuncu kapalı desteden bir kart çekmek zorundadır. Bu şekilde sırası sona erer 
ve sıra bir sonraki oyuncuya geçer. İstisna – Eğer bir oyuncu bir kez daha oynama hakkı kazanır, fakat yerleştirecek bir kartı 
olmazsa, kapalı desteden yeni bir kart çekmek zorunda değildir.  
 

Turun Sonu: 
Bir oyuncu son kartını yerleştirince, tur sona erer. Diğer oyuncuların elinde kalan kartların toplamı, bu oyuncunun puanını oluşturur.  
 

Örnek: 
Zeynep son kartını yerleştirir ve tur sona erer. Mine’nin 2 kartı, Seçil’in 3 kartı ve Demir’in 1 kartı ellerinde kalır. Bu durumda, bu 
turda Zeynep 6 puan alır ve puanı bir kağıda yazılır.  
  

Oyunun Sonu: 
Bir oyuncu gerekli puana ulaşır ulaşmaz oyun sona erer. Bu oyuncu oyunu kazanır! 
Oyunu kazanmak için gerekli olan puan oyundaki oyuncu sayısına bağlıdır: 
2 oyuncu için 8 puan,   
3 oyuncu için 10 puan,    
4 oyuncu için 15 puan,   
5 oyuncu için 20 puan,   
6 oyuncu için 25 puan. 
 

Dikkat: Oyunun bitirme puanı, oyunun süresi uzatılmak veya kısaltılmak istenirse, yükseltilebilir veya düşürülebilir.   
 
 ÇOKLU BULMACA (FIND NIX) ile ilgili bir sorunuz veya öneriniz olması durumunda lütfen bizimle iletişime geçiniz: 
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