
Gelişim Alanları:
•  Dikkat ve Konsantrasyon
•  Bağlamsal Düşünme
•  Strateji ve Mantık Yürütme
•  Sosyal-Duygusal Gelişim

Oyun İçeriği
•  1 adet oyun platformu
•  9 adet beyaz taş
•  9 adet kırmızı taş

Oyuna Hazırlık: 
Dokuztaş, strateji geliştirmeye dayalı bir zekâ oyunudur. Oyun 
platformundan bir oyuncu beyaz taşları, diğeri siyah taşları alır. 
Oyuna kura ile başlanır.

Nasıl Oynanır:
Kura sonunda kazanan oyuncu ilk taşı oyun alanına yerleştirir. 
Oyuncular sıra ile oyuna devam ederler ve kendi rengindeki üç 
taşı aynı hizaya getirmeye çalışırlar. Oyuncular ellerindeki taşlar 
bitinceye kadar sırayla taşlarını oyun alanına yerleştirir.

Oyuncular ellerindeki 9 taşı bitirmeden platformdaki taşlar ile 
hamle yapamazlar. Ellerindeki taşlar bittikten sonra platforma 
bıraktıkları taşları çizgiler boyunca bir noktadan diğerine hare-
ket ettirirler. Oyun sırası kendisinde olan kişi sadece bir nokta 
ilerleme hakkına sahiptir. 

Oyuncular kendi taşlarını yatay, dikey veya çapraz olarak üçlü 
şekilde dizdiklerinde rakibin bir taşını alırlar. Bu şekilde bir oyu-
ncunun sadece iki taşı kalana kadar oyun devam eder. İki taşı 
kalan oyuncu kaybetmiş olur.

Dikkat:
•  Oyuncular sadece kendi taşları ile hamle yapma hakkına
    sahiptir, rakip taşlarını hareket ettiremezler.
•  Oyuncular ellerindeki taşların tamamını platforma yerleştir
    meden platformdaki taşlar ile oynayamazlar.
•  Oyuncular üçlü yaptıkları bir diziyi her defasında sıra
    kendisine geldiğinde git-gel yaparak (bozup tekrar yaparak)
    rakibin taşlarını alabilirler.
•  Platforma bırakılan taş tekrar alınamaz ve kaldırılıp başka yere
    bırakılamaz, sadece çizgiler boyunca sürükleyerek hareket
    ederler.
•  Taşların hiçbiri diğer taşların üzerinden atlayamaz veya
    itemez. Önü kapalı olan taş ilerleyemez.
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