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Oyunun amacı: En fazla kelimeyi bilerek oyun alanının sonundaki “Yıldız” 
hanesine ulaşan ilk takım olmak.

Hızlı düşünün!
YUVARLAK ve FUTBOL kelimelerini kullanmadan TOP kelimesini 

takımınıza nasıl anlatırsınız?

Örneğin:
“Basketbol oynarken neyi potaya atarsın?”

“Küre şeklindedir.”
“Onunla gol atabilirsin.”

Siz anlatmaya çalışırken takım arkadaşlarınız tahminlerini yüksek 
sesle söylemeliler. Hızlı düşünün, hızlı konuşun ve sakın TABU 

kelimelerini söylemeyin, yoksa BİP’lenirsiniz!

İlk defa oynarken
Oyun parçalarındaki ambalajları çıkarın;
 çöpe ya da geri dönüşüm kutusuna atın.

Oyunun kurulması
1. İki takıma ayrılın. Takımların oyuncu sayılarının aynı olması zorunlu

değildir. Aynı takımda olanlar hep birlikte diğer takımın karşısına oturur. 
2. Piyonları oyun alanındaki Başlangıç hanesinin üzerine koyun ve

takımınızın piyonunu seçin. 
3. 4 farklı renkte ve kategorideki kart grubunu birbirinden ayırın

ve 4 desteyi oyun alanının yanına yerleştirin.
Kartlar 4 kategoride gruplanmışlardır:
Kırmızı (Tatil)

Mavi (Spor ve Eğlence)
Mor (Meslekler)

Yeşil (ABC)
4. Oyuna başlayacak takımı belirleyin.

Oyun boyunca takımlar sırayla
oyunlarını oynarlar. 

İçindekiler: 4 farklı renk ve 
kategoride 240 Tabu Junior kartı

• Oyun alanı • 2 Piyon • Kum Saati 
• Tabu Junior düdüğü
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Oyunun Oynanması
SIRA SİZİN TAKIMA GELİNCE
1. Bir oyuncuyu anlatıcı olarak seçin. Anlatıcı her turda 
değişir, böylece herkes şansını deneyebilir.
2. Diyelim ki anlatıcı sizsiniz. Öncelikle diğer takımın 
yanında oturmanız gerekir; böylece karşı takım, takım 
arkadaşlarınıza ipucu verip vermediğinizi kontrol edebilir!
Ayrıca diğer takımın oyuncularından biri kum saatini
takip eder; diğeriyse gerektiğinde çalmak üzere
düdüğü eline alır.
3. Anlatmaya başlamak için hazır olduğunuzda istediğiniz 
bir desteden kart çekin ve karttaki kelimeye bakın.
Takım arkadaşlarınız anlatacağınız kartı görmemelidir.
4. İlk kartı aldığınız anda kum saatini tutan oyuncu saati 
ters çevirerek süreyi başlatır. Takımı adına düdüğü çalacak 
diğer oyuncu da düdüğü elinde tutar. 
5. Hızlı bir şekilde ipucu verin: Olabildiğince hızlı bir 
şekilde takımınızın karttaki soru kelimesini (bkz. Şekil 1) 
bulabilmesi için ipuçları vermeye başlayın.
Uzun cümlelerden ya da bir kelimeden 
oluşan ipuçları verebilirsiniz; ancak 
ipuçlarını verirken TABU kelimelerini 
kullanmamaya dikkat 
edin (bkz. DÜDÜK). Soru 
kelimesinin altında yer alan 
iki kelime kullanmamanız 
gereken TABU kelimeleridir.
Siz ipuçları verirken, takım 
arkadaşlarınız da soru kelimesini 
bulmak için yüksek sesle tahmin yürütür.
6. Takım arkadaşlarınızdan biri kelimeyi doğru tahmin 
ettiğinde takımınız bir puan kazanır. Bulunan kelimenin 
kartını oyun alanının bir kenarına koyun. Süre dolmamışsa 
herhangi bir desteden başka bir kart çekin ve yeni soru 
kelimesi için ipuçları vermeye başlayın.
7. Kum saati dolana kadar anlatmaya devam edin. Süre 
dolduğunda düdüğü tutan oyuncu düdüğü birkaç kez 
çalarak sürenin bittiğini haber verir. Bu durumda ipucu 
vermeyi bırakın. Eğer takım arkadaşlarınız süre bitene 
kadar anlattığınız kelimeyi bilememişlerse bu kartı 
kullanılmış kartların üzerine bırakın. 

DÜDÜK
Siz takım arkadaşlarınıza ipucu verirken, diğer takım sizi 
dikkatle dinlemelidir. Eğer TABU kelimelerinden birini 
kullanır ya da İpucu Kuralları’ndan (yandaki 
kutuya bakın) birini ihlal ederseniz, karşı 
takımın oyuncusu düdüğü çalar. Bu 
durumda kart geçersiz sayılır ve bu 
karttan puan alamazsınız. Kartı kullanılmış 
kartların üzerine koyup eğer süreniz varsa 
hızla aynı renkte yeni bir kart çekerek 
oyuna devam etmeniz gerekir.

PAS GEÇMEK
Eğer takım arkadaşlarınız bir türlü anlattığınız kelimeyi 
bulamıyorlarsa, bu kartı pas geçmeye karar verebilirsiniz. 
Pas geçmeye karar verdiğiniz kartı kullanılmış kartların 
üzerine koyun ve süreniz varsa herhangi bir desteden yeni 
bir kart çekerek oyuna devam edin.
Not: Unutmayın; zamana karşı yarışıyorsunuz! Bir kartı 
pas geçmek onun üzerinde gereğinden fazla zaman 
harcamaktan daha avantajlı olabilir.

PUANLAMA
Süre sona erdiğinde takımınız bildiğiniz kelime sayısı kadar 
puan alır. Piyonunuzu oyun alanı üzerinde, takımınızın 
yolunu takip ederek aldığınız puan sayısı kadar hane 
ilerletin.

Oyunun kazanılması
Oyun alanının sonundaki “Yıldız” hanesine ulaşan ilk takım 
oyunu kazanır!
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Şekil 1

    İPUCU KURALLARI
•  Kartın üzerinde yazan TABU kelimesinin herhangi bir 

bölümü ipucu olarak kullanılamaz. Örnek: Eğer yasak 
kelimelerden biri “Öğrenci” ise “Öğrenmek” kelimesini 
ipucu olarak kullanamazsınız.

•  Eğer açılımı kartın üzerinde yazan kelimelerden 
biriyse ya da bu kelimelerden türetilmişse kısaltmalar 
kullanılamaz. Örnek: “Televizyon” yerine “TV” 
kısaltmasını kullanamazsınız.

•  Soru kelimesinin ses ya da kafi ye bakımından
diğer bir kelimeye benzediği söylenemez. 
Örnek: “Kapı” kelimesini anlatmak için “Söylenişi yapı 
kelimesine benziyor” diyemezsiniz.


