
Gelişim Alanları:
•  Dikkat ve Konsantrasyon
•  Eşleştirme
•  Bağlamsal Düşünme
•  Parça-Bütün İlişkisi
•  Grup Çalışması
•  Mantık Yürütme
•  Otokontrol

Oyun İçeriği
•  16 adet bütün hayvan resim kartları
•  48 adet parçalara ayrılmış hayvan resim kartları

Oyuna Hazırlık: 
Bütün olan ve parçalara ayrılmış hayvan resimlerini kutudan 
çıkarın. Oyun kartlarının eğer tamamı ile oynamayacaksanız, 
belirli hayvan resimlerini seçip hem onların bütün halleri hem de 
parçalara ayrılmış hallerini oyuncuların ortasına yerleştirin. Diğer 
kartları, karışıklığa sebebiyet vermemesi için kutuya koyabilir-
siniz. Oyunculara eşit sayıda bütün hayvan resimli kartlardan 
dağıtın (mesela her oyuncuya üçer adet) ve parçalı olan kartları 
karıştırıp, (şeklini bul yazılı olan kısımları üste gelecek şekilde) 
oyuncuların ortasına kapalı olacak şekilde dizin. Oyunculardan 
biri kura ile oyuna başlar. Oyun sırası sağa doğru devam eder. 
 
Nasıl Oynanır:
Oyuna başlayan oyuncu, yerde kapalı olan parçalardan birini 
seçer ve onu yerden kaldırıp herkesin göreceği şekilde açar. 
Açılan kart eğer, kartı açanın kendisine verilmiş hayvan resim-
lerinden birinin parçası ise o parçayı alıp ait olduğu resmin 
uygun kısmına yerleştirir. Ancak açılan parça kartı açan oyun-
cunun elindeki hayvanlara ait değilse kartı aldığı yere kapalı 
olarak geri bırakır.

Diğer oyuncular ise açılan kartı takip ederek kendi ellerindeki 
hayvan resimlerinin parçalarını bulmaya ve eğer açılan kartlarda 
denk gelmiş ise konumunu hafızalarında tutarak sıra kendilerine 
geldiğinde o parçayı açmaya çalışır. Oyun bu şekilde, bir oyun-
cunun elinde bulunan bütün hayvan resimlerinin tüm parçalarını 
tamamlamasına kadar devam eder. Elindeki bütün resimleri ilk 
tamamlayan, oyunun galibi olur.

Dikkat:
•  Eğer oyunu bütün kartlar ile oynamak isterseniz, tüm parçalı
    hayvan resimlerini ortaya açmanız gerekir. Oyuncu sayılarına
    göre oyuna şu şekilde devam etmelisiniz.
•  2, 3 veya 5 oyuncu oynarsa, önce bütün kartlardan üçer tane
    alınır. Bittikçe diğer bütün kartlardan sıra ile birer birer alınır,
    bütün kartlar bittiğinde en fazla kartı tamamlayan, oyunun
    galibi olur. 
•  4 oyuncu oynarsa, bütün oyuncular 4'er adet bütün kart alır,
    önündeki kartları ilk tamamlayan, oyunun galibi olur. 
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