
Bilim İnsanları İşbaşında!
Arkeolog, hayvan bilimci, yer bilimci, fizikçi, fosil bilimci... Farklı bilim dallarında çalışan 
birçok bilim insanı var. Bu bilim insanlarının nasıl çalıştıklarını ve işlerini yaparken hangi 
araç gereçleri kullandıklarını öğrenmek isterseniz bu oyun tam size göre.

Oyunun Kuralları

Bir tur bekle.

İstediğin 
yönde 

5 kutu ilerle.

İstediğin 
yönde 

4 kutu ilerle.
Başlangıç 

kutusuna git.

BAŞLANGIÇ

İstediğin yönde 
2 kutu ilerle.

İstediğin 
yönde 
3 kutu 
ilerle.

Sayı 
küpünü bir 
daha at.

l Oyun 2-4 kişiyle oynanır.

l Oyunu oynamak için bu oyun alanı, sayı küpü, piyonlar ve 
bilim insanı kartları gerekir. Oyuna başlamadan önce tüm 
bunları yerlerinden çıkarıp hazırlayın.

l Her bilim insanı için üç kart var. Bu kartların birinde bilim 
insanı, diğer ikisinde de bu bilim insanının yaptığı işlerden 
örnekler yer alıyor. 

l Üzerinde bilim insanı bulunan kartlar oyunculara eşit olarak 
dağıtılır. Diğer kartlar da açık olarak yere dizilir.

l Oyunun hangi sırayla oynanacağına karar verilir.

l Oyunun amacı, elindeki bilim insanı kartlarına ait işlerin 
bulunduğu diğer kartları yerden toplamak.

 
l Oyuncular piyonlarını “BAŞLANGIÇ” kutusuna koyar. İlk 

oyuncu sayı küpünü atar ve piyonunu oyun alanı üzerindeki 
kutularda gelen sayı kadar ilerletir. Oyuncu üzerinde 
resim olan bir kutuya gelirse bu resimdeki aletin ya da 
araç gerecin, elindeki bilim insanlarından biriyle ilgili olup 
olmadığına bakar. İlgiliyse bu aletin ya da araç gerecin 
üzerinde bulunduğu kartı yerdekiler arasından alır. Örneğin, 
elinde kuş bilimci kartı olan oyuncu üzerinde dürbün resmi 
bulunan kutuya gelirse “Dürbünle kuş gözlemi yapar.” 
kartını alır. Oyuncu, üzerinde yönerge bulunan bir kutuya 
gelirse bu yönergeye uygun hareket eder. Sıra sonraki 
oyuncuya geçer. 

l Elindeki tüm bilim insanlarına ait iş kartlarını ilk tamamlayan 
oyuncu oyunu kazanır.

l Oyuncular oyun alanında her yönde, ileri ya da geri 
hareket edebilir. Oyun alanındaki kısa yolları kullanabilirler. 
Oyuncular, ellerindeki bilim insanlarıyla ilgili yerdeki kartları 
hızlıca toplayacak biçimde, oyun alanı üzerinde ilerleme 
planı yapabilir.
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