YAŞ

4

+

KAZANAN!

1+
OYUNCU

Matın bir ucundan diğer ucuna kadar gözü kapalı yürürken en az sayıda kakaya basan
kazanır! Beraberlik mi oldu? Oyunda bir şampiyon oluncaya kadar tekrar oynayın!

UYARI:

0-3

BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar.
3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.

BİR YETİŞKİNİN
KURMASI VE
GÖZETİMİ
GEREKLİDİR.

TEK BAŞINIZA OYNARKEN!
Yukarıda anlatıldığı gibi oynayın fakat gözünüzü kapamadan önce çarkı döndürün
ve kaka ekleyin veya çıkarın (kakaların yerini değiştirmenize gerek yoktur). Sonra
da adımlarınızı atın! Bakalım tüm kakalara basmamayı başarabilecek misiniz?

İÇİNDEKİLER
3

OYUN HAMURUNUN SAKLANMASI
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plastik kalıp

Oyun bittiğinde oyun hamurunu saklamak için tekrar kutusuna yerleştirin.

4

4

+

0419E2489131
Lütfen ileride başvurmak için bu bilgileri saklayın. © 2017 Hasbro. Tüm hakları saklıdır.
Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont İsviçre TEL +41 324210800.
Temsilci Firma Bilgileri: Hasbro, De Entree 240, 1101 EE Amsterdam, NL.
Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir. Tüketici Hizmetleri: Burhaniye Mah. Abdullahağa Cad.
No: 51/2 34676 Beylerbeyi İstanbul Türkiye TEL +90 2164229010. info@hasbro.com.tr.

www.hasbro.com.tr
www.hasbrokutuoyunlari.com

4 kutu oyun hamuru

6 -

göz bağı

3

Temizlemek için oyun hamurunun kurumasını bekleyin. Sonra kazıyın
ve elektrik süpürgesiyle toplayın.

ok ve destek
parçalı çark

© 2017 Hasbro SA.
Hasbro Europe, Stockley Park,
UB11 1ET, UK.

oyun matı

AMAÇ
Gözünüz bağlı şekilde mat üzerinde yürürken kakalara basmamaya çalışın.

İLK DEFA OYNARKEN

HAYDİ OYNAYALIM!

1. Ç
 ark parçalarını plastik çerçeveden
dikkatlice ayırın. Parçaların üzerinde
kalan plastiği temizlemek için gerekirse
tırnak törpüsü veya zımpara kâğıdı
kullanın. Tüm parçaları çıkardıktan
sonra çerçeveyi atın.
2. Çarkı şekilde gösterildiği gibi birleştirin.
3. Matı plastik torbadan çıkarın.

En küçük oyuncu oyuna başlar!

OYUNA HAZIRLANALIM!
1. M
 atı, yeşil tarafı yukarı bakacak şekilde düz ve uygun
bir oyun zeminine serin.
2. Kutulardan birindeki oyun hamurunu çıkarın ve yaklaşık
olarak yarısını kalıba yerleştirin. Kalıbın tamamını
dolduracak şekilde oyun hamurunu içine iyice bastırın
ve sonra çıkarın. Tebrikler! İlk kakanızı hazırladınız!
Şimdi aynı işlemi oyun hamurunun diğer yarısıyla ve
geri kalan kutulardaki oyun hamurlarıyla tekrarlayın.
Sonunda elinizde 8 topak kaka olmalı!
3. Beş topak kakayı mat üzerinde farklı noktalara
yerleştirin.
4. Herkes ayakkabılarını ve çoraplarını çıkarsın!

SIRA SİZE GELİNCE:
1. Matın bir ucunda durun (şimdilik mata basmayın) ve gözünüzü bağlayın.
2. Diğer oyuncuların birinden çarkı çevirmesini ve çıkan sayıyı söylemesini isteyin.
Mat üzerinde yürürken en az bu sayı kadar adım atmalısınız!
Çarkta bazı alanlarda, adım sayısının yanında ekstra semboller bulunur!
Çark buraya gelirse…

+
-

KAKA
EKLEYİN!
KAKA
ÇIKARIN!

KAKA
TOPAKLARININ
YERİNİ DEĞİŞTİRİN!

3. Ş imdi de kakaya basmadan en az çarkın gösterdiği kadar adım atarak
matın diğer ucuna yürümeye çalışın! Gereken adım sayısından daha az adım
atarsanız tekrar baştan başlamanız gerekir!
YÜRÜRKEN DİZLERİNİZİ İYİCE YUKARI ÇEKİN. ZIPLAMAK,
KOŞMAK VEYA AYAK UCUNDA YÜRÜMEK YASAK!
KAKAYA BASSANIZ BİLE MATIN DİĞER UCUNA
ULAŞANA KADAR DURMAYIN!
KARŞI TARAFA ULAŞMADAN MATIN DIŞINA ÇIKARSANIZ
DEVAM ETMEDEN ÖNCE BAŞKA BİR OYUNCUNUN SİZE
KALDIĞINIZ YERDEN YOL GÖSTERMESİNİ İSTEYİN.

4. Matın diğer ucuna ulaştığınızda ve matı ayaklarınızın altında artık
hissetmediğinizde göz bağını çıkarın ve kaç tane kaka topağına bastığınızı sayın.
Bu sayı önemlidir. Bu yüzden sayıyı unutmayın!
5. Üzerine bastığınız kaka topaklarını her seferinde bir tane olmak üzere kalıba geri
koyun ve yeniden kaka hazırlayın. Daha sonra matın istediğiniz yerine geri koyun!
6. Sonraki adım için bir kişi seçin! Herkese sıra gelinceye kadar oynayın ve her
oyuncu matta yürümeden önce çarkı döndürmeyi unutmayın!
NOT:
•
•
•
•

Ayağınız kakaya sadece biraz mı değdi? Bu yine de sayılır. Bu nedenle basın gitsin!
Mata yerleştirilen veya mattan çıkarılan kaka, bir sonraki oyuncu için aynı durumda kalmalıdır!
İleri seviye oyun için, matta yürümeden önce biri sizi kendi çevrenizde üç kere döndürsün!
Unutmayın, toplamda sekiz topak kaka yapmaya yetecek kadar oyun hamuru var!

