
Gelişim Alanları:

•  Görsel Dikkat
•  Odaklanma ve Konsantrasyon
•  Bağlamsal Düşünme
•  Eşleştirme
•  Mantık Yürütme
•  Problem Çözme
•  Sosyal-Duygusal Gelişim

Oyun İçeriği
•  2 adet karton oyun platformu
•  1 adet görev kitapçığı (14 zorluk derecesi ve 80 görev)
•  18 adet oyun meyve kartı (3 farklı renkte 3 meyveden ikişer
    adet)

Oyuna Hazırlık: 
Oyun platformlarını, görev kitapçığını ve oyun meyve kartlarını 
kutudan çıkarın. Oyunu birden fazla kişi oynayacaksa oyun 
platformlarını ve oyun meyve kartlarını uygun şekilde paylaşın. 
Her oyuncuya bir adet oyun platformu, sarı, kırmızı ve yeşil 
renklerden birer adet elma, armut ve şeftali görselli olan oyun 
meyve kartlarını dağıtın. Görev kitapçığındaki ilk görevden 
itibaren oyuna başlayın.  
 
Nasıl Oynanır:
Görev kitapçığındaki farklı oyun seviyelerini şu şekilde devam 
ettirmeniz gerekmektedir.
A seviyesi için; meyveleri gösterilen alanlara yerleştirin.
B seviyesi için; meyveleri, gri boyalı alanlara yerleştirin.

C, D ve E seviyeleri için; meyveleri, platformun bir parçasında 
gösterilmiş yerleri, bütün platformda bularak yerleştirin.
F, G ve H seviyeleri için; meyvelerden yeri kesin olarak göster-
ilenleri yerleştirdikten sonra açıkta kalanları diğer renksiz ipucu 
olarak verilen meyvelere bakarak yerleştirin.
I, J ve K seviyeleri için; meyvelerin gelmemesi gereken yerlere 
bırakılan çarpı (X) işaretine bakarak gelebilecekleri yerleri bul-
maya çalışın.
M seviyesi için; meyvelerden birden fazlası için ortak verilen 
alanları ipuçlarına bakarak kesin yerini bulmaya çalışın.

Dikkat:
•  Oyunu iki kişi ve üzeri oynuyorsa eğer; aynı göreve beraber
    başlarlar ve görevi önce bitiren 1 puan alır, aynı anda
    bitirmişler ise yarım puan alırlar. Bu şekilde, oyun sonunda en
    çok puan biriktiren oyunu kazanır.
•  Oyun görev kartındaki ipuçlarında eğer platformun bir
    parçası veriliyorsa, verilen parça platformun içinde kaç farklı
    şekilde sığıyorsa o kadar ihtimal var demektir. Bütün
    olasılıkları göz önünde bulundurup, diğer ipuçlarını kullanarak
    doğru sonucu bulmanız gerekecektir.
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