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Art.-Nr. 22384

Pomela

Kim ve Andy elma reçelini seviyorlar ve bundan önce elmaların toplanması lazım 
ancak bu o kadar da kolay değil. Bu oyun el becerisi ve göz-el koordinasyonu ile 
konsantrasyonu geliştirir.

Yaş: 
Oyuncu Sayısı:
Kutu içeriği;

Oyun Fikri: 
Çizim: 

Oyun Hazırlığı:  

4-99
1 ya da daha fazla.
1 adet oynama tahtası (elma ağacı)
2 adet meyve toplayıcı
10 adet ahşap top (elmalar)
30 adet kazanma fişi ( reçel kavanuzu)
1 adet kum saati
1 adet sepet

Peter Schunke
Antje Flad

Kim ve Andy bugün büyükbabaları ile birlikte erken bir vakitte köy 
dışında ki çimenliğe gidiyor. Orada birçok meyve ağacı var ve elma-
larda kıpkırmızı olduklarından şu anda toplanmaya hazır durumdalar. 
Eğer çocuklar çok elma toplarlarsa büyükbaba onlara tatlı reçeli 
yapacağına söz verir. 

Oyuncular öncelikle tek mi yoksa birkaç kişi ile mi oynayacaklar ona 
kara vermeliler. (Birkaç kişi ile oynanırsa daha çok beceri gerekti-
rir). 
Meyve ağacı oyuncu ya da oyuncuların önünde olmalıdır ve içine 10 
tane elma konur. Sepet te ağaçtan yaklaşık 20 cm uzağa konur ve 
kum saati ile reçel masanın ortasına yerleştirilir. İlk oyuncu 2 tane 
meyve toplayıcıyı eline alır. Eğer oyun birkaç kişi ile oynanırsa her 
iki oyuncu birer meyve toplayıcı alırlar.
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Oyun Kuralları: 

Oyunun Bitiş 
Şekli: 

beleduc Lernspielwaren GmbH
Heinrich-Heine-Weg 2
D-09526 Olbernhau

Her oyuncunun süresi ½ dakikadır. Yani kum saati her oyuncu için bir 
defa çalışır. Daha küçük oyuncular için zaman 1 dakika olabilir ancak 
kum saati 2 defa çalıştırılmalıdır. Meyve toplamayanlar ise zamanı 
kontrol ederler. Yani bunlar kum saatine bakarak oyunu bitirirler. 
Her şey ayarlandığında hakem kum saatini çalıştırır ve kum diğer ta-
rafa geçmeden oyuncu ya da oyuncular meyve toplayıcılarla elmaları 
toplayıp düşürmeden sepetlerine koymaya çalışırlar. Elmaları ha-
vadan almak yasaktır ve eğer elmalar sepetten düşerse oyundan 
çıkartılır. Bununla beraber hakem kum saatine bakarak oyunu kon-
trol eder ve süre bir dakikaya uzatılmışsa kum saatini tekrar çevirir.

Hakem kumun tam olarak geçtiğini söylediği zaman oyuncular durur 
ve kimin sepetinde ne kadar elma varsa sayılır. Oyuncu ya da oyuncu 
çiftine her bir elma için 1 reçel verilir.
Sonra elma ağacı tekrar doldurulur ve sıradaki oyuncu ya da oyun-
cular oyuna başlarlar.
Oyun, her oyuncu ve oyuncu çiftleri kendi sırasını bitirdikten sonra 
sona erer. En fazla reçel kavanozu biriktiren oyunu kazanır.

Size keyifli bir elma toplama dileriz.




