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İÇİNDEKİLER
4 “başparmak yasak” bandajı (makinede 
yıkanabilir), 2 kutu oyun hamuru, 2 bloknot, 
60 meydan okuma kartı

TEMİZLİK
Yüzeyde arta kalan oyun hamurunu temizlemek için kurumasını bekleyin. 

Sonra kazıyın veya elektrik süpürgesiyle toplayın. “Başparmak yasak” 
bandajları makinede yıkanabilir.

YAŞ
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UYARI: 
BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar. 

3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. 

30-

”BUNU YAP” MEYDAN OKUMALARI  
İÇİN GEREKEN MALZEMELER

12 plastik ya da kâğıt bardak • 4 paket lastiği • 2 çift bağcıklı ayakkabı  
2 önden düğmeli gömlek • fermuarlı 2 ceket ya da sweatshirt • 2 yastık ve yastık 
kılıfı • 2 aynı boyutta madenî para • 2 kilitli torba • yapışkanlı not kâğıdı destesi
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OYUNUN AMACI
Yasaklı parmaklarınızı kullanmadan meydan okumaları tamamlayın,  
kartları kazanın!

OYUNA HAZIRLIK
1.  Süreyi tutmak için bir kronometre ve 2 kalem hazırlayın (kutuya dahil 

değildir). Bazı meydan okumalar için bunlara ihtiyacınız olacak. 

2.  Bazı “BUNU YAP” meydan okumaları için evden ek malzemeler bulmanız 
gerekir. (Listeyi arka sayfada görebilirsiniz.) Mümkün olduğunca çok 
malzemeyi bulmaya çalışın.

3.  Tüm meydan okuma kartlarını karıştırın ve yüzleri kapalı bir şekilde masanın 
ortasına yerleştirin.

4.  Meydan okumalar sırasında sağ ve sol elde kaç parmağın kullanılabileceğine 
karar verin. Unutmayın, başparmaklarınızı hiçbir şekilde kullanamazsınız! 
Yaşı daha büyük oyuncuların iki parmağını, daha küçük oyuncularınsa dört 
parmağını kullanmalarını tavsiye ederiz.

“BAŞPARMAK YASAK” BANDAJININ TAKILMASI

MEYDAN OKUMALAR

HEYKEL YAP
Hazırlanın! Oyun hamurunu kutusundan çıkarın ve önünüze koyun. 
Parmaklarınızı masaya koyun ve üçten geriye doğru sayın.

Başlayın! İstenen heykeli yapmanız için gereken süre kartta yazılıdır. Hayal 
gücünüzü ve yaratıcılığınızı kullanın!

İkna Edin! Heykelinizi diğer oyunculara gösterin ve sizinkinin neden diğerinden 
daha iyi olduğunu anlatın. Yaratıcı olun! İsterseniz heykelinizle ilgili bir hikâye 
uydurun.

Oylayın! Diğer oyuncular her iki heykele de bakarak kazanan oyuncuya karar 
verir. Beraberlik durumunda, oyuncular bir meydan okuma daha yapar.  
Kazanan iki kart alır.

ÇİZİM YAP
Hazırlanın! Bir kalem ve bir kâğıt alın. Parmaklarınızı masaya koyun ve üçten 
geriye doğru sayın.

Başlayın! İstenen resmi çizmeniz için gereken süre kartta yazılıdır.  

Oylayın! Diğer oyuncular her iki çizime de bakarak kazanan oyuncuya karar 
verir. Beraberlik durumunda, oyuncular bir meydan okuma daha yapar.  
Kazanan iki kart alır.

BUNU YAP
Hazırlanın! Bu meydan okuma için gereken malzemeyi hazırlayın. (Yanınızda 
bu malzemeler yoksa yeni bir meydan okuma kartı çekin.) Parmaklarınızı 
masaya koyun ve üçten geriye doğru sayın.

Başlayın! Kartta yazan meydan okumayı yapın. Kazananın net bir şekilde belli 
olması gerekir.

DAHA ÇOK MEYDAN OKUYUN
Evdeki malzemeleri kullanarak kendi “başparmak yasak”  

meydan okumalarınızı tasarlayın, eğlenceyi katlayın!

Sıra size gelince, her iki elinizi de sarın.
Daha büyük bir meydan okuma için başparmağınızla birlikte 

daha fazla parmağınızı da bandajlayın!

OYUN ZAMANI!
Sırayla birbirinize karşı yarışın. En küçük oyuncu oyuna başlar.

1.  Meydan okuma destesinin en üstünden bir kart çekin, yüksek sesle okuyun 
ve rakip olarak istediğiniz bir oyuncuyu seçin.

2.  İkiniz de her iki elinize “başparmak yasak” bandajını takın ve meydan 
okumayı yapın! Detaylı bilgi için “MEYDAN OKUMALAR” bölümünü okuyun.

3.  Kazanan meydan okuma kartını saklar ve destenin en üstünden kart çekip 
bir rakip seçerek yeni bir meydan okumaya başlar. (Biraz önce yarıştığınız 
oyuncuyu seçmeyebilirsiniz.)

4.  Bir oyuncu 3 kart toplayana kadar oynamaya devam edin.

KAZANAN
Üç kartı ilk toplayan oyuncu oyunu kazanır!
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