
Gelişim Alanları:
•  Sıralı Düşünme
•  Bağlamsal Düşünme
•  Uzamsal Zekâ
•  Dikkat
•  Görsel Algı
•  Problem Çözme
•  Dönme Simetrisi

Oyun İçeriği
•  2 adet oyun platformu
•  36 adet (18 çift) şeffaf oyun kartları
•  100 adet görev kartı

Oyuna Hazırlık: 
Oyun platformunu, şeffaf oyun kartlarını oyuncuların ortasına 
düz bir zemine yerleştirin. Şeffaf oyun kartlarını eşit şekilde 
paylaşın.
İkili oyun platformlarını birbirine monte ediniz ve belirli miktar-
da oyun kartını seçerek oyuncuların ortasında bırakın. Daha 
sonra, oyun kartlarından ilkini oyun platformunda yerine takınız. 
Oynamaya kura ile başlayabilirsiniz.
 
Nasıl Oynanır:
Açılan karta dikkatli bakarak oradaki deseni, size verilen şe�af 
oyun kartlarını kullanarak oluşturmaya çalışın. Verilen desen 
birebir aynı olmalıdır, ne eksik ne fazla ne de yer-yön farkı 
olmadan benzemelidir. Bu şekilde, görevi ilk tamamlayan kişi 
oyun kartının sahibi olur. Oyun sonuna kadar en çok oyun kartı 
biriktiren o oyunu kazanmış olur.

Dikkat:
•  Platformu doğru monte ettiğinizden emin olun. Platformların 
    kart hazneleri oyunculara bakacak şekilde yerleştirilmelidir.
•  Ortaya görev kartı bırakırken, oyunun berabere bitme
    ihtimaline karşın, tek sayıda olmasına dikkat ediniz.
•  Oyun kartları çift yönlü olduğundan, oyun platformunda
    rakiplerin ortasına yerleştirerek aynı deseni beraber
    yapmaları sağlanmalıdır.
•  Oyunculardan biri görevi tamamladığında, rakip oyuncu biten
   deseni kontrol edip doğruluğunu teyit etmelidir.
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