
13.5 in X 4.5”  4C2S

İLK DEFA OYNARKEN
1.  Görev kartlarını karıştırın ve her oyuncuya 

kapalı olarak iki kart dağıtın. Geriye kalan 
Görev kartlarını kapalı olarak koyun.

2.  Her oyuncu iki Görev kartına bakar ancak 
bu kartları gizli tutar! Daha fazla bilgi 
için GÖREVLER bölümüne bakın.

3.  Kare Connect 4 karolarını karıştırıp kapalı 
olarak koyun. Bu, çekme destenizdir.

4.  En üstteki Connect 4 karosunu ters çevirin ve oyun 
alanınızın ortasına yerleştirin. Bu, başlangıç karonuzdur.

®

HAYDİ OYNAYALIM!
En küçük oyuncu oyuna başlar.

1.  Sıra size gelince: 
Çekme destesinin en üstündeki Connect 4 
karosunu ters çevirin ve zaten oyunda olan 
herhangi bir karonun yanına koyun. Karolar 
en az bir taraftan birbirine değmelidir.   

GÖREVLER

Dörtlü sıra:
Herhangi bir tek 
renkte (kırmızı, sarı, 
yeşil veya mor) yatay, 
dikey veya çapraz

Dörtlü kare:
Herhangi bir tek renkte 
(kırmızı, sarı, yeşil veya mor)

Dörtlü L şekli:
Herhangi bir yönde 
ve herhangi bir tek 
renkte (kırmızı, sarı, 
yeşil veya mor)

Görev Kartı 
Çekme Destesi

Karo Çekme 
Destesi

Başlangıç Karosu

KART OYUNU

Yandaki örnekte, 
oyundaki merkez 
karonun çevresindeki 
doğru ve yanlış karo 
yerleşimine dair 
örnekler verilmiştir:

2.  Görev kartlarınızdan herhangi biriyle eşleşen bir desen 
oluşturmaya çalışın. Karolarınız Özel Güç içeriyorsa sıra 
size gelince ek bir hamle yapmayı tercih edebilirsiniz. 
Daha fazla bilgi için ÖZEL GÜÇLER bölümüne bakın.

3.  Bir görevi tamamladınız mı?

EVET! Tebrikler! Tamamladığınız Görev 
kartını açık olarak önünüze koyun ve 
desteden yeni bir Görev kartı çekin.

HAYIR! Gelecek sefer bol şans.

4.  Şimdi sıra bir sonraki oyuncuda. Oyun sırası sola geçer.

KAZANAN
Dört görevi tamamlayan ilk oyuncu oyunu kazanır!
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0-3UYARI:  
BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar. 

3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.  

İPUÇLARI
•  Daha önceki bir sırada yapılan desenle 

görev kazanamazsınız.
•  Diğer oyuncuları engellemek de görevleri tamamlamak 

kadar önemlidir. Diğer oyuncuların ne planladığını 
anlamaya çalışın ve onları engelleyin! 

•  Bir görevi tamamlamanıza veya diğer oyuncuların 
bağlantı oluşturmasını engellemenize yardımcı 
olması için bir Özel Güç kullanabilirsiniz!

•  Aynı göreve sahip iki oyuncu varsa kazanan 
karoyu yerleştiren oyuncu oyunu kazanır.

DİĞER OYNAMA YOLLARI
Küçük Yaştaki Oyuncular
•  Belirtildiği gibi oynayın ancak belirli Görev kartlarını oyunda 

kullanmayın. Sıra size geldiğinde yalnızca herhangi bir 
dörtlü sırayı, kareyi veya L şeklini tamamlayın.

•  Her bağlantı oluşturduğunuzda bir Görev kartı (kapalı olarak) 
alın. Dört Görev kartı kazanan ilk oyuncu oyunu kazanır! 

Açık Görevler
Herkesin diğer oyuncuların hangi bağlantıları 
oluşturmaya çalıştığını görebilmesi için 
Görev kartlarınız açık olarak oynayın!
Çift El
Daha fazla seçeneğe sahip olmak için her sırada iki 
Connect 4 karosu alın, ardından oynanmayan karoyu 
çıkarın. (Her sırada yine bir karo oynayacaksınız.)

İÇİNDEKİLER
55 Connect 4 karosu  

24 Görev kartı  

OYUNUN AMACI
Kazanmak için dört Connect 4 

görevini tamamlayın!

YAŞ

6+ 2 TO 4 
OYUNCU
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ÖZEL GÜÇLER
Bazı Connect 4 karoları Özel Güçler içerir. Bunlar, sıra size 
gelince bir defalık ek bir hamle yapmanıza olanak tanır.

Bu boş bir alandır. Özel güç içermez.

Tamamen çevrelenmemişse oyundaki 
herhangi bir karoyu döndürün.

Bu karoyu oyundaki herhangi bir 
diğer karonun üzerine yerleştirin.

Oyundaki bir karoyu çıkarın. Bu karoyu 
çekme destesinin altına koyun.

Bu nokta, oyunun geri kalanı için 
seçtiğiniz herhangi bir renk olabilir.

KART OYUNU

ANNE BABALAR İÇİN:

0619E8388131E7495
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