
آموزش بازی کاپوچین

کاپو چین یک بازی سرعتی است، باید قبل از بقیه لیوانک ها را 
!درست بچینید و زنگ را به صدا در بیاورید

بازیکنانهمهوسطدرهمزنگ.می شوددادهمختلفرنگ هایبهلیوانکعدد۵نفرهربه
.می گیردقرار

راشانلیوان هایکنندسعیبایدبازیکنانهمهحاال.می شودروبازیداورتوسطکارتیک
.بچیننداستشدهمشخصکارترویکهترتیبیبهسریع

بهرارتکاآنباشد،چیدهصحیحرالیوان هایشودرآوردصدابهرازنگزودترکهبازیکنی
.می داردنگهخودپیشامتیازعنوان

.وددر انتهای بازی تعداد کارت های هر بازیکن به عنوان امتیاز او شمره می ش

.بچینیداگر چیدمان تصاویر کارت افقی بود، لیوان ها را در یک ردیف با ترتیب رنگ درست

کارتتصاویرچیدماناگر

رویرالیوان هابود،عمودی

رنگترتیبباویکدیگر

.بچینیددرست

.و باالخره ممکن است تصاویر روی کارت ها ترکیبی از همه ی این حالت ها باشند

د لیوان ها در این حالت بای. ممکن است شکل ها در یک سطح نسبت به هم قرار نداشته باشند

.رنگ بچینیدبا رعایت ترتیب ( طبق تصویر)را با فاصله از هم 



(زیک زاک)آموزش بازی المپیک جوجه ها 

به خاطر داشته باشید عکس هر خانه 
!زیر کدام کاشی است تا برنده شوید

تاستصویریکخانههرروی.می شودچیدهدایره ایصورتبهخانهکارتتعدادی

.می شوددیدهکه

صویرتکهطوریبه.می شوددادهقرارپشتبهزمینوسطدرکاشیکارتهمتعدادی

.هستندخانه هارویتصاویرهمانکاشی هاپشتتصاویر.نشوددیدهآن

هچیدهمازمساویفاصله ایدربازیابتدایکهداردجوجهنمونکیکبازیکنهر

.می شوند

.دهندحرکتراجوجه هایشانمی کنندسعیبازیکناننوبتیصورتبه

انه را برای آنکه جوجه تان یک خانه به جلو حرکت کند باید کاشی هم عکس با آن خ

.بردارید و عکس آن را به همه نشان دهید

یکانیدمی توجایزهعنوانبهکند،حرکتجلوبهخانهیکبتواندجوجه تانکههربار

!کنیدحرکتجلوبههمبازتاکنیدامتحانهمرادیگرکاشی

آنویجلخانهبهبایدآنازگرفتنسبقتبرایرسیدیددیگرجوجهیکبهاگر

.کنیدپیداراخانهآنباعکسهمکاشیاستالزمهمینبرایبپرید،

شماجوجهبهجوجهآندم هایتمامبگیریدسبقتدیگرجوجهیکازکهبارهر
.می رسد

.ودبازیکنی که بتواند همه ی دم ها را بدست آورد برنده می ش

.کندصبربعدینوبتتابایدونمی کندحرکتجوجه تانبردارید،اشتباهکاشیاگر



(خانه ارواح) آموزش بازی پاتک 

اولین بازیکنی باشید که نمونک را از روی میز برمی دارد 
.تا کارت برای شما شود

اژورآبسبز،صندوقآبی،میزسفید،مرغشکل هایبه(بازیمهره ی) نمونکعدد۵
.می شونددادهقرارمیزرویخاکستریآدم آهنیوقرمز

.ببینندبازیکنانهمه یتامی کندروراکارت هاازیکیبازیداور

آنودمی شوبرندهبردارددیگرانازترزودراکارتبهمربوطصحیحنمونکهرکس
.می داردنگهخودشپیشامتیازعنوانبهراکارت

ن هابازیکداشت،وجودتصویرتویخودشرنگبانمونک هاازیکیکهصورتیدر
بردارندرانمونکهمانباید

بایدکنانبازیباشد،خاکستریمیزیکرویقرمزآباژوریککارتتصویراگرمثال،
بردارندراقرمزآباژورسرعتبه 

عیواقنمونک هایرنگمانندکارتتوینمونک هایازهیچکدامرنگکهصورتیدر
صویرتداخلآنشکلنهوآنرنگنهکهبردارندرانمونکیبایدهابازیکننباشد،
.باشدنداشتهوجودکارت

بازیکنانباشد،سفیدمیزیکوسبزآدم آهنییککارتتصویراگرمثال
.بردارندراقرمزآباژورسرعتبهباید

.ی شوددر انتهای بازی تعداد کارت هر بازیکن به عنوان امتیاز او شمرده م



(پنیک لب)آموزش بازی کوغول 

!یک غولک شیطون و بازیگوش از دستمون فرار کرده، هر کی زودتر پیداش کنه برنده است

ر به ابتدای بازی همه کارت ها بر زده می شوند و مانند شکل زی

صورت دایره ای چیده می شوند

در هدف بازی این است که با شروع از رنگ در و جهتی که تاس

و نشان می دهد، غولک را با مشخصاتی که تاس های رنگ، طرح

.شکل نشان می دهند، زودتر از بقیه پیدا کنید

:تاس مختلف داریم۴در این بازی 

معلوم می کند که غول مان چه شکلی است، یعنی یک چشم یا دو چشم: تاس شکل

معلوم می کند که غول مان چه رنگی است، یعنی یک قرمز یا آبی: تاس رنگ

طرح غولک را معلوم می کند، یعنی خالخالی یا راه راه: تاس طرح

معلوم می کند که از کدام در و در چه جهتی دنبال غول بگردیم: تاس در

.باید از در همرنگ تاس در جهت فلش روی تاس حرکت کنیم

.مثال اگر تاس به شکل          بیاید باید از در قهوه ای در جهت فلش سفید حرکت کنیم

همچنین اگر تاس های شکل و رنگ و طرح مانند روبرو 

.ردیمبیاید، باید دنبال یک غول یک چشم قرمز راه راه بگ

!تدوقتی در مسیر به دنبال غول می گردیم ممکن است اتفاقاتی برای غولک بیاف

هببرسیمپنجرهیکبهوقتهر
هپنجراولینازومی شویمواردآن

.می آییمبیرونبعدی

بهراراه راهطرح،تغییرکاشی
راه راهبهراخالخالیوخالخالی

می کندتبدیل

بهراچشمیکشکل،تغییرکاشی
چشمیکبهرادوچشموچشمدو

.می  کندتبدیل

بیآبهراقرمزرنگ،تغییرکاشی
.دمی کنتبدیلقرمزبهراآبیو

 افتدمثال یک غول یک چشم آبی راه راه اگر از هریک از کاشی های تغییر بگذر اتفاقات زیر برایش می

یم و با توجه به تاس ها باید از در زرد در جهت فلش سفید حرکت کن: مثال

:دنبال غولک یک چشم آبی راه راه بگردیم
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.یک خانه حرکت می کنیم، اما غولمان پیدا نمی شود-۱

.یک خانه دیگر حرکت می کنیم این بار  به پنجره می رسیم-۲

چون به پنجره رسیده ایم مستقیما به پنجره بعدی می رویم-3

.یک خانه دیگر حرکت می کنیم اما بازهم           را پیدا نمی کنیم-۴

. گردیمپس از این به بعد دنبال            می. به کاشی تغییر طرح می رسیم-5

!  یک خانه حرکت می کنیم و غولمان پیدا می شود-6

۴
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