Haim Shafir
Yaş: 6-99

Oyuncu: 2–6

Süre: 20 dakika

İÇİNDEKİLER
30 Bardak (Her biri mavi,
kırmızı, yeşil, siyah ve sarı
renkten oluşan toplam 6 set)

43 Resimli görev kartı

1 Zil

OYUNUN AMACI

Her bir oyuncu beş renkten oluşan bir bardak seti alır ve önüne dizer. Amaç ortaya açılan karttaki
görevi yapmaya çalışmaktır. Kartlardaki objelerin resmedilme şekli bardakların yanyana mı, üst üste
mi yoksa farklı kümeler halinde mi dizileceğini gösterir. Acaba hangi renk kuş ağacın en üst dalında
hangisi en alt dalında duruyor? Rengarenk arabalar hangi renk sırasında dizilmişler? Bardaklarınızı
aynı sırada ve doğru şekilde dizdiniz mi? O zaman hemen zile basın! Zile ilk basan oyuncunun
cevabı kontrol edilir. Eğer bardaklar karttaki sırada ve düzende dizildiyse bu oyuncu kartı kazanır.
Oyunun sonunda en çok kartı olan oyuncu oyunu kazanır.

HAZIRLIK

Her bir oyuncu beş farklı renkten oluşan bir bardak seti alır. Zil masanın ortasına yerleştirilir. Zile
hızlı basıldığı için masanın yüzeyini korumak amaçlı zili bir örtünün veya bir keçe parçasının üzerine
koymak en iyisidir. Kartlar karıştırılır ve deste kapalı olarak zilin yanına yerleştirilir.

OYUN

Herhangi bir oyuncu kart destesinin en üstünde duran kartı açarak yine destenin üzerine koyar.
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Kart açılır açılmaz tüm oyuncular hızlı bir şekilde görev kartının üzerindeki sembollerin göründüğü
düzende ve renk sırasında bardaklarını dizerler.

DİKKAT: Karttaki semboller yatay, dikey veya farklı kümeler halinde olabilir.

Her bir oyuncu bardaklarını dizmeyi bitirdikçe zile basmak zorundadır. Zile ilk basan oyuncunun
bardakları karttaki düzen ve renk sırasında dizilmişse kartı kazanır. Eğer cevabı yanlışsa, zile ikinci olarak basan oyuncunun bardaklarına bakılır. Cevabı doğru ise kartı bu oyuncu kazanır. Cevabı yanlış ise
zile bir sonra basan oyuncunun bardaklarına bakılır vs.

Yeni kart açılmadan önce bardaklar hiç ellenmez. Bir önceki kartta nasıl dizildilerse aynen öyle kalır.
Böylece tüm oyuncuların bir sonraki tura aynı şartlarda başlaması garanti altına alınmış olur. Bir
sonraki kart açılarak oyuna devam edilir.

OYUNUN SONU

43 kartın hepsi de oynandıktan sonra, oyun sona erer. En çok kartı olan oyuncu oyunu kazanır.
/anneakilouyunlari

/Amigo.Spiele

UYARI: Küçük parçalar içerdiğinden dolayı yutulması veya solunum sistemine kaçma tehlikesi nedeni ile 3 yaşından

küçük çocuklar
için uygun değildir. CE yönetmeliğine uygun olarak Almanya’da üretilmiştir. Ambalaj malzemelerinin tamamını çıkardıktan sonra
çocuğa veriniz. Adres ve bilgileri referans için saklayınız.

Kaliteli bir ürün satın aldınız. Buna rağmen herhangi bir şikayetiniz olursa lütfen bizimle iletişime geçiniz. Başka bir sorunuz var mı?
Size memnuniyetle yardımcı olabiliriz.
anne İç ve Dış Ticaret Nedime Nur Sevenler
Palmiye AVM Mithat Paşa Cad. No:34 D:101
35330 Balçova İzmir Türkiye
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