
İçindekiler: 10 ağızlık • 200 çift taraflı kart • kum saati

1. Ağızlığı elinizde tutarken kanatların geniş tarafları ağzınıza doğru bakmalı.

2. Ağızlığın alt kısmındaki tutma yerini iki elinizle tutun. 

3. Önce bir kanadı dişinizle dudağınızın arasına geçirerek kanadın yanağınızın içine
 oturmasını sağlayın. Ağzınızı kapatmayın.

4. Tutma yerini biraz bükerek diğer kanadın ağzınızın içindeki kanada doğru
 yakınlaşmasını sağlayın.

5. İkinci kanadı ağzınıza sokmak için aynı işlemi tekrarlayın.

6. Ağızlık rahat bir şekilde ağzınızın içine yerleştiğinde tutma yerini bırakın.

OYUNUN AMACI
Üzerinde yazanı doğru tahmin ettiğiniz kartları saklayın.
Oyunun sonunda en çok kartı olan takım oyunu kazanır!

HAYDİ OYNAYALIM!
Sıra size gelince ağızlığı takın. (Sağ taraftaki AĞIZLIĞIN TAKILMASI bölümünü okuyun.)
Başlamak için hazırsanız kum saatini çevirin.

Destenin üstünden bir kart çekin ve yüksek sesle kartta yazanı okuyun. Kartı kazanmak
için takım arkadaşlarınız söylediğiniz şeyi doğru tahmin etmeli. Takım arkadaşlarınız
doğru tahmin edene kadar kartta yazanları tekrar edin. Ellerinizi kullanarak
anlatabilirsiniz, ama mimik yapamazsınız. Takım arkadaşlarınız kartta yazanı doğru
tahmin ederse, kartı önünüze koyun. Başka bir kart çekin ve süre bitene kadar oyunu
oynamaya devam edin.

Bir kartı pas geçebilirsiniz ama pas geçtiğiniz her kartı diğer takım kazanmış sayılır.

Süreniz sona erince ağızlığı çıkarın. Takımınızın kazandığı kartları saklayın ve pas
geçtiğiniz kartları diğer takıma verin.

Şimdi sıra diğer takımda... Her oyuncu iki kez oynadıktan sonra oyun sona erer.

KAZANAN
Takımınızın kartlarını sayın. En çok kartı olan takım oyunu kazanır!

OYUNUN KURALLARI

İlk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra, ağızlıkları su ve sabun ile 
yıkayın. Kutuya geri koymadan önce kurumalarını bekleyin. Kilitli plastik 
poşetlerin içinde saklamanızı öneririz.

AĞIZLIKLARIN BAKIMI

AĞIZLIĞIN TAKILMASI

NOT: Ağızlığı sadece kılavuzda anlatıldığı şekilde kullanın ve 
sıranız sona erdikten sonra ağzınızdan çıkarın.
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