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BİR YETİŞKİN TARAFINDAN 
KURULMASI GEREKİR 

İÇİNDEKİLER: Akvaryumun içine elini 
sok ve hazineleri topla. 

Ama dikkat et! Eğer balon 
balığı şişerse oyundan 

çıkarsın! Balığı şişirmeden 
oyunda kalan son oyuncu 

oyunu kazanır!

Yanaklarını en çok şişirebilen oyuncu ilk olarak oyuna başlar. Sonra sıra solundaki oyuncuya geçer.

SIRA SANA GELİNCE:
Dikkatli bir şekilde bir hazine parçasını akvaryumdan çıkar.

Balon balığı şişmeden hazineyi çıkarabilirsen, onu sakla. 
Şimdi sıra diğer oyuncuda.

Eğer balon balığının şişmesine neden olursan, oyundan çıkarsın! Oyundan çıkan  
oyuncunun topladığı tüm hazine parçalarını akvaryuma geri koyması gerekir. Sonra kalan 
oyuncuların oyuna devam etmesi için balığı yeniden oyuna hazırlayın.

1. Tüm hazine parçalarını 
(6 mücevher, 6 para, 
6 yüzük, 6 anahtar) 
akvaryuma doldurun.

Oyunda son bir oyuncu kalana kadar sırayla oynamaya ve hazineleri 
çıkarmaya devam edin. Bir oyuncu oyundan çıkınca, topladığı tüm hazineyi 
akvaryuma geri koymayı ve balığı tekrar oyuna hazırlamayı unutmayın. 
Balığı şişirmeden oyunda kalan son oyuncu sensen, oyunu kazanırsın!

OYUNA HAZIRLANALIM!

HAYDİ OYNAYALIM!

OYUNUN KURULUMU

OYUNUN 
AMACI

plastik akvaryum (2 parça)
taban 24 plastik

hazine parçası

destek parçası 
üzerinde balon balığı

zemin kat

KAZANAN!

1. Akvaryumun alt 
yarısını tabana 
geçirin. Tüm parçalar 
birleşene kadar 
yavaşça aşağı itin. 

3. Balon balığının 
üzerinde durduğu 
destek parçasını zemin 
kattaki deliğe geçirin. 
Parçaların çıt ederek 
birleştiğini duyana 
kadar balon balığına 
bastırın. 

2. Zemin katın altındaki 
çıkıntıları tabanın 
üzerindeki deliklere 
hizalayın. Zemin katı 
aşağı doğru sıkıca 
iterek iki parçanın 
birleşmesini 
sağlayın. 

4. Akvaryumun 
üst yarısını 
alt yarısıyla 
birleştirin. 

Balığın şişmesine neden olan oyuncu oyundan çıkar. Kalan oyuncular 
topladıkları hazine parçalarını sayar. Mücevherlerin her biri 3 puan, 
anahtarların her biri 2 puan, para ve yüzüklerin her biri 1 puan sayılır. 
En çok puanı olan oyuncu oyunu kazanır!

USTALAR İÇİN
Balon balığının tam olarak 
söndüğünden emin olun. 

Sonra tüm hazineleri 
akvaryuma geri koyun. 

Oyunu dik duracak 
şekilde saklayın.

OYUNUNUZ 
BİTTİ Mİ?
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BALIĞIN TEKRAR OYUNA HAZIRLANMASI
1. Balon balığının tamamen 
 sönmesini bekle.

2.  Çıt sesini duyana kadar balığa 
bastır, sonra elini çek.

UNUTMA:  
Balığa bastırmadan önce, altında 
kalabilecek tüm hazineleri HER ZAMAN 
kenara itmelisin.

Balığa bastırmadan önce, altında kalabilecek 
tüm hazineleri HER ZAMAN kenara itmelisin.

NOT:

2. Çıt sesini duyana 
kadar balon 
balığına bastırın, 
sonra elinizi çekin.

0-3UYARI:  
BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar. 

3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.  

10 x 10” 4C2S


