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Üç sayısı kimde? 

 

Klasik oyunun 2 – 4 oyunculu çocuk versiyonu 

Dinolar bütün gün dışarıda oynadı, ama artık eve dönme zamanı geldi. Hedef, 

gece başlamadan önce Dinoları olabildiğince hızlı şekilde mağaralarına yer-

leştirmektir. 

 

Oyuna dâhil olanlar: 1 oyun planı, 12 oyun figürü, 1 sayı zarı 

Oyuna hazırlık: Oyun kartonu ortaya konur. Her oyuncu bir renkten 3 oyun fi-

gürü alır ve ilgili renkteki köşe alanlara yerleştirir. Renkli oyun figürleri aşağıdaki 

Dinoları temsil eder: 

 

– KIRMIZI = Tyrannosaurus Rex (Tommy) 

– MAVİ = Plateosaurus (Paula) 

– SARI = Pteranodon (Pia) 

– YEŞİL = Triceratops (Tobias) 

 

Oyunun akışı: Oyunculardan biri 3 atana kadar ardı ardına zar atılır. O ekip 

oyuncusu başlayabilir. Şimdi görev 3 oyun figürünü olabildiğince hızlı oyun 

tahtasının etrafında bir kez çevirerek "mağaraya" getirmek. Saat yönünde ardı 

ardına bir kez zar atılır. Ardından her oyuncu kendi rengindeki herhangi bir fi-

gürle attığı sayı kadar ilerler. Bir ekip üyesi kendi oyun figürüyle başka bir kişinin 

üzerinde olduğu alana gelirse, bu oyuncu onun figürünü oyundan çıkarmalı ve 

böylelikle diğer oyuncu tüm oyun alanı boyunca yaptığı uzun yürüyüşü tekrar 

baştan başlamalı. Alanda kendi oyun figürü bulunuyorsa, bu hamle yapılamaz ve 

kişi başka bir oyun figürüyle ilerlemek zorundadır. Prensip olarak kendi ve 

başkalarının oyun figürleri üzerinden atlanabilir. Oyunu daha da ilginç hale ge-

tirmek için başlangıçta ayrıca şunlar kararlaştırılabilir: 

– oyunda figür yoksa, 3 kez zar atabileceğinizi.  
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– oyunun başında ekip üyelerinin, ancak önceden belirlenmiş puanı (ör. 3 

sayısını) attıklarında oyun figürlerini oyun alanına çıkarabileceklerini. 

 – 3 atıldığında tekrar zar atma hakkının olacağını.  

– kendi "mağarasına" girerken zardaki gerekli sayının atılması gerektiği ve oyun 

figürlerinin üzerinden atlanamayacağını. Önce 3 oyun figürünü kendi "mağa-

rasında" emniyete alan kazanır. Bunu başaran "Rooaar!" diye bağırır ve kazanır. 

 

 

Merdiven oyunu 

 

Sevilen zarlı oyunun 2 – 4 oyunculu çocuk versiyonu 

Bebek Dino annesini bulamıyor, yardıma ihtiyacı var! Yol uzun, merdivenler ve 

taşlarla dolu, ama bu sizi engelleyemez! Anne Dinoya kim en hızlı yolu göstere-

bilecek? 

 

Oyuna dâhil olanlar: 1 oyun planı, 1 sayı zarı, 4 oyun figürü 

Oyuna hazırlık: Oyun kartonu ortaya konur. Her oyuncuya, başlama alanına yer-

leştirilen bir oyun figürü verilir. 

Oyunun akışı: En küçük ekip üyesi başlar, ardından oyuncular sırayla zar atar. 

Her oyuncu, oyun figürüyle zarın gösterdiği sayı kadar alan ilerler. Bir alanda 

istenildiği kadar figür durabilir, rakip figürlerin "vurulması" mümkün değildir. Bir 

oyun figürü merdivene (yeşil alanlar) veya bir taşa (sarı alanlar) denk gelirse, ya 

merdivene çıkar ya da oklar üzerinden geri gider. Tam puan sayısıyla finiş 

alanına ilk ulaşan ve "Rooaar!" diye bağıran kazanır. 
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Dino yarışı 

 

2 – 4 oyunculu heyecan verici yarış oyunu 

Bugün Dino ormanında hareket var, çünkü yarış var! Acaba hangi Dino finişe ilk 

ulaşacaktır? Yerlerinize, hazır, rooaar – Başla! 

 

Oyuna dâhil olanlar: 1 oyun planı, 4 oyun figürü, 1 sayı zarı, 1 renkli zar 

Oyuna hazırlık: Oyun kartonu ortaya konur. Her oyuncuya, başlama alanına yer-

leştirilen bir oyun figürü verilir. 

Oyunun akışı: Sırayla saat yönünde oynarsınız. Doğum günü en son olan 

başlayabilir.  

 

Basit: 

Varyasyon 1: Her oyuncu başta bir Dino seçer. Sırası gelen kişi zar atar ve figür-

üyle attığı sayıya göre ilerler. Sıra sonraki ekip üyesinde. Dinosu kareli finiş bay-

rağına ulaşan kişi kazanmıştır. Finiş alanına tam sayıyla ulaşılması zorunlu değil-

dir. 

Varyasyon 2: Bu oyun tek bir kazanan olmadan da harika oynanabilir! Bunun 

için tüm Dinolar hedefe ulaşana kadar zar atarsınız. 

 

Zorluğu: Kaz katılımcı olmanız fak etmez, oyun tüm figürlerle oynanır. Her iki zar 

atılır. Renkli zar hangi figürün yerleştirildiğini ve sayı zarı figürün kaç alan iler-

leyeceğini gösterir. Renkli zar beyaz rengi gösterirse, hangi figürün ilerleyeceğine 

o kişi karar verir. İyi düşün! Bir figürü finişe götürebiliyor musun, yoksa birine 

oyunu kendi lehine çevirmesine yardımcı mı oluyorsun? Bir Dinoyu tam sayıyla 

finişe götüren kazanır. 
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Yanardağ patlaması 

 

1 – 4 oyunculu renkli zarlı ekip oyunu 

İmdat, büyük yanardağı patlıyor ve Dinolar kendilerini emniyete almalıdır! Di-

nolara görevleri yerine getirmede ve bu sayede tüm arkadaşlarını, Dino köyüne 

ulaşmadan, zamanında lavlardan kurtarmaya yardım et! Bu sırada aşağıdaki 

görevleri yerine getirmelisiniz: 

 

1. Triceratops gibi koş 

2. T-Rex gibi kükre 

3. Tek ayak üzerinde zıpla 

4. Cüsseli bir Dino gibi masanın etrafında tepin 

5. Uçan dinozor gibi hareket et 

 

Oyuna dahil olanlar: 1 oyun planı, 1 renkli zar, 1 oyun figürü, 6 yanardağ kartı 

Oyuna hazırlık: Oyun kartonu ortaya konur. Bir oyun figürüyle oynanır. Oyun 

içeriğindeki bir oyun figürünü kullanarak "Rooaar!" alanına yerleştirin. Bu, 

başlangıç ve finiş alanıdır. Ayrı bir yaprakta 6 yanardağ kartı bulabilirsiniz. Bun-

ları kesin ve yanardağın yer aldığı oyun planının köşesine yerleştirin.   

Oyunun akışı: Ardı ardına saat yönünde oynarsınız. Başlama hakkı en büyük Di-

no hayranına aittir. Birlikte tüm Dinoları bulmaya ve yanardağdan kurtarıp em-

niyete almaya yardım edersiniz. Sırası gelen renkli zarı atar. Saat yönündeki son-

raki alanda, zarın gösterdiği renkte bir çim demeti varsa, oyun figürünü sonraki 

alana hareket ettirebilirsiniz. Dikkat: Beyaz renk Joker fonksiyonuna sahiptir. Tüm 

renklerin yerine geçer. Geldiğinde her zaman bir alan ileriye gidebilirsiniz. Zar ve 

oyun alanı rengi eşit olmadığında Dinolar nefes nefese kalmıştır ve hareket e-

demezsin.  Ama lavlar yaklaşıyor. Bu nedenle karşı köşeye bir yanardağ kartı 

koyun. Bir görev alanına geldiğinizde, bu kişi ilgili eylemi (oyun planına bakın) 

yapmalıdır. Ancak bu durumda görev tamamlanmıştır ve devam edebilirsiniz. 

Tüm görevler tamamlandığında ve finiş alanına yüksek sesle bir "Rooaar!" ile 
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ulaşıldığında oyun biter. Ekip olarak iyi iş çıkardınız ve böylelikle oyunu ka-

zandınız. Oyun figürü finiş alanına ulaşmadan, yanardağın bulunduğu köşedeki 

son kart biterse, ne yazık ki tüm görevleri yerine getiremediniz ve hep beraber 

kaybettiniz. En iyi tekrar deneyin! 

Oyunu tek başına da mükemmel oynayabilirsin. Ana role giriyorsun ve tek 

başına tüm görevleri tamamlamaya çalışıyorsun 

 

 

Domino 

 

2 – 4 oyunculu, sevilen kartlı çocuk oyunu 

Oyuna dâhil olanlar: 25 oyun kartı 

Oyuna hazırlık: Karakter kartlarını ayırın. Sadece 25 kartla oynanır. Farklı renkte-

ki arka planların bu oyun varyasyonunda bir anlamı yoktur. 4 kişide her oyuncu-

ya 4 kart verilir. 3 kişide her oyuncuya 5 kart ve 2 kişide her oyuncuya 6 kart ve-

rilir. Kartın biri başlangıç kartı olarak açık bir şekilde masaya konulur. Diğer kart-

lar çekme destesi olarak kapalı şekilde masanın ortasına konulur.  

Oyunun akışı: En genç ekip üyesi başlar ve elindeki kartlardan birini başlangıç 

kartının bir ucuna yerleştirmeye çalışır. Ön koşul, yan yana konulan karakterler 

birbirine uymalıdır (ör. T-Rex ile T-Rex ve Triceratops ile Triceratops yan yana 

konulmalıdır, hangi renkte fark etmez). Şayet oyunculardan biri, sıranın sonund-

aki karakterle kartı uyuşmadığı için kart koyamıyorsa, çekme destesinden kapalı 

bir kart çekmelidir. Bu kart da uygun değilse, bu kişinin sırası bir kez yanar ve 

sıra sonraki oyuncudadır. Oyun böyle devam eder ve tüm kartları ilk koyan 

birinci sıradadır. Ekip üyelerinde hâlâ kart bulunuyorsa, ama artık kimse kart ko-

yamıyorsa, oyun bitirilmek zorundadır. Bu durumda elinde en az kart olan ka-

zanmış olur. 
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Ara & Bul 

 

2 – 4 oyunculu hızlı reaksiyon oyunu 

Oyuna dâhil olanlar: 35 oyun kartı, 1 renkli zar 

 

Oyuna hazırlık: Tüm kartları (karakter kartları hariç), resim tarafı yukarıya 

bakacak ve iyi görünür şekilde masanın ortasına koyun. Karakter kartlarını deste 

olarak yan tarafa koyun. 

Oyunun akışı: Aynı anda oynanır. Renkli zar değişikli olarak saat yönünde atılır. 

1. oyun varyasyonu – renkli zarlı / karakter kartları olmadan (basit) 

Her yeni turda oyuncular sırayla renkli zarı atar. Şimdi tüm oyuncular, zarın gös-

terdiği renkteki kartı bulmaya ve bunu almaya çalışmalıdır. Oyuncular olabil-

diğince hızlı istedikleri karta dokunur ve ellerinin kartın üzerinde bırakır. Şimdi 

hep beraber kimin en hızlı olduğuna ve kimin doğru kartı bulduğuna karar ve-

rilir. Doğru kartla en hızlı olan sensen, bu kart sende kalabilir. Bir oyuncu (en hızlı 

olup olmaması önemli değil) yanlış bir kartın üzerine dokunduysa, topladığı 

desteden bir kartı tekrar masanın ortasına koymalıdır. Önce 6 kart toplayabilen 

kazanır. 

2. oyun varyasyonu – karakter kartlarıyla / renkli zar olmadan (basit) 

Bu oyun 1. oyun varyasyonu gibi oynanır – renkli zarı 10 karakter kartıyla 

değiştir. Her yeni turda oyuncular sırayla bir karakter kartı açar. Burada ise gös-

terilen karaktere sahip bir kartı bulmayı ve almayı denemelisiniz. Kullanılmış ka-

rakter kartları ayrı bir kenar destesinde toplanır. Karakter kartları tükendiğinde 

kartları karıştırın ve kenar destesini yeni çekme destesi haline getirin. 3. oyun 

varyasyonu – karakter kartlarıyla / renkli zarlı (zor) 

Bir kişi oyun yöneticisi olarak belirleyin. Bu kişiye karakter kartları ve renkli zar 

verilir. Her turda aynı anda bir karakter kartı açar ve renkli zarı atar. Karakter 

kartı T-Rexi gösterirse, şimdi diğer tüm ekip üyeleri T-Rexin olduğu bir kart bul-

maya çalışmalıdır. Ancak bu fazla basit olurdu. İşin içinde bir de renkli zar var. 

Karakterin durduğu arka planın rengini belirler. Oyuncular uygun kartı bulmayı 

ve almayı denemelidir. Olabildiğince hızlı istedikleri karta dokunur ve ellerinin 
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kartın üzerinde bırakır. Oyun yöneticisi şimdi kimin en hızlı olduğuna ve kimin 

doğru kartı bulduğuna karar verir. Doğru kartla en hızlı olan sensen, bu kart sen-

de kalabilir. Bir oyuncu (en hızlı olup olmaması önemli değil) yanlış bir kartın 

üzerine dokunduysa, topladığı desteden bir kartı tekrar masanın ortasına 

koymalıdır. Önce 6 kart toplayabilen kazanır. Tüm oyun varyasyonlarında, kaç 

ekip üyesi olduğunuza bağlı olarak, toplanan kartların sayısını azaltabilir veya 

arttırabilirsiniz. Artık oyunda bulunmayan bir kart isteniyorsa, zarı yeniden atın 

ya da yeni bir karakter kartı çekin. 


