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4. HERKES OYUNA KARTLARI!

5. KAZANAN!

1   Süre dolmadan doğru cevabı bulan ilk takım hemen fazladan bir zar 
atma hakkına sahip olur. 

2   Kazanan takım fazladan zarını atar ve piyonunu hareket ettirir. Böylece 
HERKES OYUNA aktivitesi sona erer.

3   HERKES OYUNA kartı çekildiği sırada sıra hangi takımdaysa o takım, 
piyonunun bulunduğu hanenin rengine göre bir kart çeker ve normal 
oyununu oynar. 

4   HERKES OYUNA aktivitesinde her iki takım da başarılı olamazsa kimse 
zar atmaz, yine sıra hangi takımdaysa o takım bir kart çeker ve normal 
oyununu oynar.

Not: Eğer tekrar HERKES OYUNA kartı çekerseniz, yukarıda 1’den 4’e kadar sıralı talimatları 
tekrar uygulayın!
Unutmayın: CRANIUM oyununda ancak bir aktiviteyi başarıyla tamamlarsanız zar atıp 
piyonunuzu ilerletebilirsiniz. 

HERKES OYUNA kartı her iki takıma da aynı anda yarışma imkanı sağlar! 

1   CRANIUM Merkezi’nde duraklayın. 

2   Sıra size gelince, karşı takım son aktiviteniz için 
istediği bir rengi seçer.  

3   Başarılı oldunuz mu?

  Evet! Tebrikler, oyunu siz kazandınız!  
(Cranium Merkezi’ndeyken HERKES OYUNA kartı da aktivite olarak sayılır.)

  Hayır! Sıra tekrar size geldiğinde farklı bir kartla yeniden deneyin. Karşı takım bu sefer 
farklı renkte bir aktivite seçebilir. 

0-3UYARI: 
BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük 

parçalar.  3 yaşından küçük 
çocuklar için uygun değildir.



OYUN KILAVUZU

Kazanmak için heykeller yapacak,  
rol kesecek, bulmaca çözecek ve hatta  

tersten bile konuşacaksınız! 

İçindekiler: 1 Oyun Alanı, 200 CRANIUM Kartı, 10 Yüzlü Zar,  
1 kutu CRANIUM Hamuru, 1 Kum Saati, 2 Piyon ve 1 Bloknot.
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1. OYUNA HAZIRLIK!

2. OYUNUN AMACI

1    İki veya daha fazla kişiden 
oluşan iki takıma ayrılın.

2   Her takım bir piyon seçip oyun alanındaki BAŞLANGIÇ 
yerine koysun. 

3   Aynı renk grubundaki tüm kartları bir araya getirin ve tüm 
kartları aynı yönde sıralayarak bir deste oluşturun. 4 deste 
kartı cevaplar görünmeyecek şekilde kutuya yerleştirin.

4   Kartların iki yüzünde de birer soru yer alıyor. Sorunun cevabını 
görmek için kartı ters çevirin. Siyah zeminde yer alan tüm 
soruları oynadıktan sonra beyaz zemindeki sorulara geçin.

5   Oyun alanını, zarı, 1 dakikalık 
kum saatini, bloknotu ve bir kutu 
CRANIUM hamurunu hazırlayın. 
Ayrıca her takıma birer kalem 
verin.

Oyun alanı üzerinde ilerleyerek renklerle 4 farklı kategoriye ayrılan aktiviteleri tamamlayın.

CRANIUM Merkezi’ne ilk ulaşan ve son aktiviteyi  
tamamlayan ilk takım oyunu kazanır!

KELİME KURDU  
Bulmacalar çözün, eğlenceli kelimelerin 
anlamını bulun ve hatta kelimeleri 
tersten harf harf söyleyin!

AKIL KÜPÜ  
Akıl yürütün, cevabı bulun ve bakın 
bakalım neler biliyorsunuz ya da 
tahminlerinizin ne kadarı tutuyor!

YARATICI KEDİ  
Çizimler ve heykeller yapın, 

bazen de gözleriniz kapalı 
çubuk adamlar çizerek 
şaheserlere imza atın!

SAHNE YILDIZI 
Rol yapın, mırıldanın ve 

içinizdeki sanatçıyı ortaya 
çıkarın.

Cevabı görmek için 
kartı ters çevir!



3. HAYDİ OYNA!

Sıra sizin takıma gelince... 

1   Hangi kartı oynamalıyız?  (Henüz zar atmayın!)

 Oyuna ilk başlarken takımınız istediği renkteki bir 
aktiviteyi seçebilir. Ayrıca oyun sırasında piyonunuz mor 
renkli bir hanenin üzerinde durakladığı zaman da  
istediğiniz renkteki kategoriyi seçebilirsiniz.

 Diğer renklerdeki hanelerden birinin üzerinde 
durduğunuzda o renkteki kategoriyi seçmeniz gerekir. 

2   Diğer takımdan bir oyuncu kartınızı çeker ve yüksek  
sesle size okur. 
Not:  Cevaplar kartın diğer yüzünde, en altta ters olarak  

yazılıdır. Siyah zemindeki soruların cevabı yine kartın  
diğer yüzündeki siyah zeminde, beyaz zemindeki  
soruların cevabı da kartın diğer yüzündeki beyaz  
zeminde yer alır. Kartın üzerinde kartı aktiviteyi yapacak oyuncuya vermeniz gerektiği 
yazıyorsa, soru yüzü önde olacak şekilde kartı o oyuncuya verin.

3   Kum saatini döndürün. 
Takımınızın süre bitmeden önce aktiviteyi başarıyla tamamlaması gerekir! 

4   Başarılı oldunuz mu? 
 Evet!  

 Zarı atın ve piyonunuzu zarda gelen renkteki ilk haneye ilerletin. İşte bu 
kadar; sıranız sona erdi. Şimdi sıra diğer takımda!

  Hayır!  
 Zar atmayın ve piyonunuzu hareket ettirmeyin. Artık sıranız sona erdi. 
Sıra tekrar size gelene kadar bekleyin ve sıranız geldiğinde bir kez daha 
deneyin. Sonra sıra tekrar diğer takıma geçer!

 Kartı oynadıktan sonra ait olduğu destenin en arkasına, diğer kartlarla 
aynı yönde yerleştirin.

5   HERKES OYUNA kartını mı çektiniz?  
O zaman sayfayı çevirin...

Doğum günü en yakın oyuncuya sahip olan takım oyuna başlar!

Not: CRANIUM oyununda bir aktiviteyi başarıyla tamamladıktan sonra zar atıp piyonunuzu 
ilerletirsiniz. Sonra sıranız sona erer. 

Kategori
Aktivite
Görev /  

Soru

Cevap


