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Köprü Yapma Oyunu
İşte yine hasat zamanı geldi! Elmalısu Köyü’nde yaşayan elma
yetiştiricileri ürünlerini toplayacaklar. Ancak elma bahçeleri
Elmalısu’yun karşı tarafında. Yetiştiriciler bahçelerinin bakımını
yapmak ya da elmaları toplamak için akarsuyun karşı tarafına
teknelerle geçiyorlar. Ancak bu çok zahmetli bir iş. Bu nedenle
Elmalısu’yun üzerine iki ayrı köprü yapılarak geçişin kolaylaştırılmasına
karar verilmiş. Köprüleri iki ayrı ekip yapacak. Ancak hem ekiplerin
köprülerin yapılacağı yerlere ulaştırılması hem de köprünün
parçalarının toplanması gerekiyor. Acaba hangi ekip köprüsünü önce
tamamlayacak? Haydi oyuncular işbaşına…

Oyun Kuralları:
•

Oyun 2 kişiyle oynanır.

•

Oyunu oynamak için dergimizin ekinde verdiğimiz oyun alanı,
zar, köprü yapım ekibi piyonları, köprü kartları ve köprü maketi
parçaları gerekir.

•

Zar, köprü yapım ekibi piyonları, köprü kartları ve köprü maketi
parçaları hazırlanır.

•

Köprü kartları kapalı olarak oyun alanının üzerinde belirtilen yere
koyulur.

•

Köprü maketi parçaları da oyun alanının üzerinde belirtilen yere
koyulur.

•

Oyunun amacı, Başlangıç kutusundan başlayarak Bitiş’e kadar
ilerlemek ve bu arada köprü maketinin parçalarını toplayarak
bir köprü maketi oluşturmaktır. Her bir köprü maketi toplam altı
parçadan oluşur. İlk köprü maketi parçası alındığında akarsuyun
üzerine yerleştirilir. Yeni bir parça alındığında da bu parça
bir önceki parçaya belirtilen şekilde eklenerek köprü maketi
oluşturulur.

•

İki oyuncu oyuna farklı renkteki Başlangıç kutularından başlar.
Kırmızı renkli Başlangıç kutusundan oyuna başlayan oyuncu
piyonunu kırmızı renkli Bitiş kutusuna ulaştırmaya çalışır. Yeşil
renkli Başlangıç kutusundan başlayan oyuncuysa piyonunu yeşil
renkli Bitiş kutusuna ulaştırmaya çalışır.

•

Oyuncular sırayla zar atarak piyonlarını zarda gelen sayı kadar
kutular üzerinde ilerletirler.

•

Oyuncular kutuların üzerindeki yönergelere uyarlar.

•

Oyuncular köprü maketi parçalarını topladıkça bu parçaları
birbirlerine yanda gösterilen şekilde geçirirler. Altı köprü maketi
parçasını toplayan oyuncu köprüsünü tamamlamış olur.

•

Oyuncular oyun alanındaki daire şeklindeki bölümde
piyonlarını istedikleri yönde ilerletebilirler. Burada istedikleri
kadar dolanabilirler. Köprü maketinin parçalarının hepsini
topladıklarında kendi Bitiş kutularına giden yola geçerler.

•

Oyunculardan biri, üzerinde “Yarışma zamanı” yazan kutulardan
birine geldiğinde iki oyuncu da yerden birer köprü kartı çeker.
Hangi oyuncunun çektiği karttaki köprü daha uzunsa o oyuncu
yerden bir köprü maketi parçası alır. Oyuncular aynı uzunlukta
iki köprü kartı çekerlerse bunları kart destesinin arasına koyup
yeniden kart çekerler.

•

Oyuncular köprü maketinin tüm parçalarını tamamlamışlarsa
hiçbir şekilde yeni köprü maketi parçası almazlar; yalnızca kendi
Bitiş kutularına ulaşmaya çalışırlar.

•

Bir oyuncu üzerinde “Köprü parçalarından birini diğer oyuncuya
ver.” yazan bir kutuya geldiğinde elinde hiç köprü parçası yoksa
yönergede yazanı yerine getirmez. Ancak bir oyuncu bu kutuya
gelirse ve diğer oyuncu köprü maketi parçalarının tümünü
tamamlamışsa, elindeki köprü parçalarından birini geri yere
bırakır.

•

Köprü maketinin tüm parçalarını topladıktan sonra Bitiş’e ilk
ulaşan oyuncu oyunu kazanır.

Köprü maketi parçalarının birbirine geçirilişi
Bu dikdörtgen
şeklindeki kesik
bölümü öndeki
parçanın çizgi
şeklindeki kesik
kısmına geçirin.

Bilge Nur Karagöz
Çizim: Pınar Büyükgüral
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Köprü Yapma Oyunu - Köprü Kartları

Bilim Çocuk dergisinin 178. sayısının ekidir.

Zar
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Zarı yerinden
çıkarın. Siyah
çizgilerden
katlayın.
Kulakçıklara
yapıştırıcı
sürün ve bir
zar oluşturacak
şekilde
yapıştırın.
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Köprü Yapma Oyunu - Köprü Maketi Parçaları

Buradan
öne
katlayın.

Buradan
arkaya
katlayın.

Piyonların Yapılışı: Piyonları yerlerinden
çıkarın. Belirtilen yerlerden katlayın. Resimlerin
bulunduğu bölümlerin arkasına yapıştırıcı sürüp
sırt sırta yapıştırın. Kırmızı ve yeşil bölümler
piyonların ayakta durmasını sağlayacak.
Köprü Maketinin Yapılışı: Köprü maketi
parçalarını yerlerinden çıkarın. Siyah çizgilerden
arkaya doğru katlayın. Her parçada sarı çizgilerle
gösterilen kesikler bulunuyor. Dikdörtgen
şeklindeki bölümleri hafifçe iterek yerlerinden
kurtulmalarını sağlayın. Bu bölümleri öne
katlayın. Köprü maketini yapmak için bir parçanın
dikdörtgen şeklindeki bölümünü diğer parçanın
çizgi şeklindeki kesik yerinden geçirin.

Buradan
öne
katlayın.

Piyonlar bittiğinde
böyle görünecek.
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Köprü maketinin parçaları
birbirine eklendikçe böyle
görünecek.

Bilim Çocuk dergisinin 178. sayısının ekidir.

Köprü Yapım Ekibi Piyonları
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