
Gelişim Alanları:
•  Problem Çözme
•  Uzamsal Algı
•  Mantık Yürütme
•  Sosyal-Duygusal Gelişim

Oyun İçeriği
•  1 adet platform
•  4 adet puzzle parçası
•  1 adet görev kitapçığı

Oyuna Hazırlık: 
Kutu içerisindeki puzzle parçalarını ve platformu düz bir zemin 
üzerine yerleştiriniz. Kitapçıktaki birinci görevden başlayarak, 
görev doğrultusunda 4 puzzle parçasını platforma yerleştiriniz.  

Nasıl Oynanır:
Görev kitapçığında verilen her görevde sizden istenilen resimler 
açıkta kalacak şekilde puzzle parçalarını platformdaki 4 bölm-
eye yerleştirin. Açıkta kalması istenilen resim oyun platfor-
munun herhangi bir bölmesinde olabilir. Bunun için bir sıra ya 
da bölme yoktur istenilen sayıda ve türde resim açıkta kalıp 
haricindeki tüm resimler saklandıktan sonra görev tamamlanmış 
olacaktır.

Dikkat:
•  Tüm oyun boyunca 4 puzzle parçası 4 bölmeye
    yerleştirilmelidir.
•  Her görevde kaç tane hangi resimden isteniyorsa onlar açıkta
    kalmalı, diğer tüm resimler kapalı olmalıdır.
•  Resimlerin hangi bölmede olduğu önemli olmayıp sadece
    türü ve adedi önemlidir.
•  Cevaplarınızı arkadaki bölümden kontrol ediniz. Bazı
   görevlerde birden fazla cevap olabilmektedir.
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