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GÖKDELEN
54 eşit parçadan oluşan Afrika kökenli bir oyundur. Oyunun 
parçaları bir katmanı yatay, diğer katmanı dikey olmak üzere 
dizilerek kule haline getirilir. Oyuncular tahta bloklardan bir 
tanesini tek el ile dikkatlice çekerek en üst bloğa yerleştirir. 
Oyuncular dokundukları ahşap bloğu çekmek zorundadır. 
Kuleyi yıkan oyunu kaybeder.

Ürün Kodu BUBU-GM0001

Koli Adedi 24

Adet Barkodu

Kutu İçeriği:
18,5 x 6 x 8,5 cm,

54 parça eşit ahşap bloklar.

PİRAMİT
Oyuncular 30 topu üst üste koyarak piramit yapmaya çalışırlar. Amaç bu toplarla piramid 
yapmaktır. Oyunculara mümkün olduğunca çok topu sona saklama yolunu bulmalıdırlar. 
Oyun süresince mümkün olduğunca çok topu sona saklayabilen oyuncu, en son olarak 
kendi topunu en üste koyma şansını arttıracağından oyunu kazanma şansını arttırır. Oyun 
sırası gelen oyuncu mutlaka oynamak zorundadır. Topu biten oyuncu kaybeder.

PRATİK BARDAKLAR
HIZLI OLAN KAZANIR 
Her bir oyuncu beş farklı renkten oluşan bir bardak seti alır. Zil masanın ortasına yerleştirilir.
Kartlar kapalı olarak zilin yanına yerleştirilir. Oyunculardan biri kart destesinin en üstünde 
duran kartı açarak yine destenin üzerine koyar. Kart açılır açılmaz tüm oyuncular görev 
kartının üzerindeki sembollerin göründüğü düzende ve renk sırasında bardaklarını dizerler.
Kutu içerisinde 5 farklı renkte 30 bardak, bir zil ve kılavuz kartları bulunmaktadır.

Ürün Kodu BUBU-GM0003

Koli Adedi 24

Adet Barkodu

Ürün Kodu BUBU-GM0004

Koli Adedi 24

Adet Barkodu

SUMO
Sumo altı köşeli ve 61 delik, 14 beyaz 14 kırmızı taşlardan oluşan, 
sumo güreşi tarzında bir streteji ve zeka oyunudur. Sumo oyununda iki 
taşınız ile diğer oyuncunun bir taşını; üç taşınızla diğer oyuncunun iki 
taşını itebilirsiniz. Rakip oyuncu çizgisel yönde 3 ya da daha fazla taşı 
artarda dizdiyse bu taşları onun yönünde itemezsiniz. Aynı anda üç 
taşı hareket ettirebilirsiniz. Sumo altıgen bir plastik ve küre şeklinde 28 
taştan oluşan zevkli bir oyundur.

Ürün Kodu BUBU-GM0005

Koli Adedi 24

Adet Barkodu

Kutu İçeriği:
30 x 28 cm oyun zemini,

14 beyaz oyun taşı, 
14 kırmızı oyun taşı.

Ürün Kodu BUBU-GM0002

Koli Adedi -

Adet Barkodu

HEDEF 5
Sırası gelen, pullarını herhangi bir boşluktan aşağı doğru bırakır. Amaç yatay, dikey ve 
çapraz olmak şartıyla İlk beşliyi yapmaktır.
Zenginleştirilmiş eğitim modeli yenilikçi, üretken, görsel algısı güçlü, düşünme becerisi 
gelişmiş bireyler yetiştirir. Yapılandırmacı yaklaşıma uygun olup okullarda oyun ve fiziki 
etkinlik ders saatlerinde uygulanmaktadır. Satın aldığınız oyunu evde ailenizle veya 
okulda arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz.

Kutu İçeriği:
28 x 35 cm ebatlarında,

plastik levha,
yeterli miktarda oyun taşı

Kutu İçeriği:
5 farklı renkte 30 bardak, 1 zil,
55 adet kart, kılavuz kartlar,

72 adet Buldum kart.

Kutu İçeriği:
15 açık renkli top, 
15 koyu renkli top.
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Ürün Kodu BUBU-GM0007

Koli Adedi -

Adet Barkodu

MANCALA AHŞAP
Mancala oyunu ahşaptan yapılan bir üründür. İki oyuncunun 6 şar kuyusu olup 
toplamda 12 adet kuyu vardır. Her oyuncunun bir adet hazine kuyusu bulunur.   
Oyun tahtası üzerinde karşılıklı 6’şar adet olmak üzere 12 küçük kuyu ve her 
oyuncunun taşlarını toplayacağı birer büyük hazine kuyusu bulunmaktadır.  
Mancala Oyunu 48 taş ile oynanır. Oyuncular 48 taşı her bir kuyuya 4’er adet 
olmak üzere dağıtırlar. Oyuncular hâzinelerinde en fazla taşı biriktirmeye çalışırlar. 
Oyun sonunda en çok taşı toplayan oyuncu oyun setini kazanmış olur.

Kutu İçeriği:
35 x 19 x 1,7 cm ahşap Mancala,

yeterli miktarda oyun taşı,
nasıl oynanır kitapçığı.

PRATİK ZEKA 1
6 parça ve 25 kareden oluşan bu oyun tek kişi ile oynanır. Hedef belirtilen kareyi boş 
bırakabilmektir. Oyuncu istenilen kareyi boş bırakarak diğer 6 parçayı oyun tahtası üzerinde 
yerleştirerek oyunu tamamlamaya çalışır. 25 farklı uygulama ile oyuncu hedefine ulaşır. Pratik 
Zeka I ahşaptan imal edilmiştir. Bazı parçalar su bazlı boya ile renklendirilmişti.

OYUNUN KAZANDIRDIKLARI
Pratik zeka oyunu geometrinin ana kavramlarını anlama, inşa etme ve bir araya getirme 
oyunu niteliğinde zeka oyunudur. Oyuncunun dikkat, yoğunlaşma, sabır, pekiştirme, sonuca 
gitme, iş bitirme, konsantrasyon, hafıza, şekiller arası ilişkilendirme ve çok yönlü düşünme 
yeteneklerini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. -Tek kişilik bir zeka oyunudur. Pratik zeka 
I birinci kademe öğrencileri için daha uygundur Pratik Zeka 2 ise biraz daha zor ve ikinci 
kademe öğrencilere daha uygundur.

Ürün Kodu BUBU-GM0010

Koli Adedi 24

Adet Barkodu

DEDEKTİF
Dedektif oyununda bulunan kartlar ön yüzleri görülmeyecek şekilde üst üste dizilir. 
Daha sonra 9 parçadan oluşan mukavva zemin ortaya uygun şekilde yerleştirilir. 
Zil de oyuncuların uzanabileceği şekilde mukavva zeminde zil resmi bulunan kısma 
yerleştirilir. Sırasıyla en üstteki karttan başlanarak kart açılır.  Oyun kartındaki şekil 
görüldükten sonra zeminde bulunan mukavva kağıtta şekli ilk bulan zile basar. Kart 
oyunu kazanan kişide kalır. Bazı kartlarda 3’lü ve 2’li şekiller vardır. Bu kartlardaki 
şekillerin tamamı bulunduktan sonra oyuncu zile basar. Karttaki 2 veya 3 şeklin 
tamamını bulmadan diğer oyunculara herhangi bir şey söylenmemelidir. Zile hatalı 
basıldığı durumda oyuna devam edilir. En çok puanı toplayan oyunu kazanır.

Ürün Kodu BUBU-GM0008

Koli Adedi 24

Adet Barkodu

Kutu İçeriği:
70 adet oyun kartı,

1 adet zil ve baskılı mukavva.

PRATİK ZEKA 2
7 parça ve 36 kareden oluşan bu oyun tek kişi ile oynanır. Hedef belirtilen 
kareyi boş bırakabilmektir. Oyuncu istenilen kareyi boş bırakarak diğer 7 
parçayı oyun tahtası üzerinde yerleştirerek oyunu tamamlamaya çalışır. 
36 farklı uygulama ile oyuncu hedefine ulaşır. Pratik Zeka 2 ahşaptan imal 
edilmiştir. Bazı parçalar su bazlı boya ile renklendirilmişti.

OYUNUN KAZANDIRDIKLARI
Pratik zeka oyunu geometrinin ana kavramlarını anlama, inşa etme ve 
bir araya getirme oyunu niteliğinde zeka oyunudur. Oyuncunun dikkat, 
yoğunlaşma, sabır, pekiştirme, sonuca gitme, iş bitirme, konsantrasyon, 
hafıza, şekiller arası ilişkilendirme ve çok yönlü düşünme yeteneklerini 
geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. -Tek kişilik bir zeka oyunudur.

Ürün Kodu BUBU-GM0011

Koli Adedi 24

Adet Barkodu

Ürün Kodu BUBU-GM0006

Koli Adedi 72

Adet Barkodu

MANCALA PLASTİK
İki oyuncunun 6’şar kuyusu olup toplamda 12 adet kuyu vardır. Her oyuncunun 
bir hazine kuyusu bulunur. Mancala oyunu 50 taş ile oynanır. Oyuncular 48 taşı 
her bir kuyuya 4’er adet olmak üzere dağıtırlar.  

Oyunda her oyuncunun önünde bulunan yan yana 6 küçük kuyu, o oyuncunun 
bölgesidir. Karşısında bulunan 6 küçük kuyu rakibinin bölgesidir. Oyuncular 
hâzinelerinde en fazla taşı biriktirmeye çalışırlar. Oyun sonunda en çok taşı 
toplayan oyuncu oyun setini kazanmış olur.

Kutu İçeriği:
23 x 13,5 x 4 cm plastik Mancala,

yeterli miktarda oyun taşı,
nasıl oynanır kitapçığı.

ABAKÜS VE İŞLEM SETİ
Matematik Seti; 3 farklı renkten oluşan 60 adet delikli dairesel 
plastik malzeme, ahşap rakamlar ve bir adet oyun konsolu 
içermektedir.
*İşlem oyunu çocuğunuzun matematiksel işlemleri pratik şekilde 
yapma yetisi.  
*Matematik öğrenimi aktif bir yönteme dayanmaktadır.
Bu nedenle çözüm örnekleriyle yol göstermek öğrencinin düşünme 
tarzına farklı bir yön verir. Doğru akıl yürütmeyi öğretir.
*Bağımsız düşünebilme yetisi kazandırır.
*Sistemli ve mantıklı düşünmeyi öğretir. 
*Küçük motor kasların gelişimine katkıda bulunur.

Ürün Kodu BUBU-GM0012

Koli Adedi 24

Adet Barkodu

Kutu İçeriği:
30 x 7,5 x 9 cm ahşap konsol,

60 adet plastik halka.
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TANGRAM
Tangram tamamen doğal ve sağlıklı ahşap oyuncak olan T 
Tangram 4 farklı parça ile 100 farklı şekil oluşturabileceğiniz 
bir zeka oyunudur. 
T Tangram içerisinde bulunan broşür ile kolaydan zora doğru 
sıralanmış şekilleri oluşturarak eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Ürün Kodu BUBU-GM0015

Koli Adedi -

Adet Barkodu

REVERSİ AHŞAP
Reversi kutusunun içerisinde 8x8 karelik ahşap oyun zemini, toplam 64 adet siyah beyaz 
plastik oyun taşları ve oyunun nasıl oynanacağına dair bilgiler vardır. Oyunda kazanmak için 
yapılması gereken en önemli hamle köşelere taşlarınızı yerleştirmektir. Ne kadar çok köşeniz 
varsa kazanma şansınız o kadar yükselir. Ancak bu dört köşeyi alan oyunu mutlaka kazanır 
anlamına gelmez. Köşeye taş yerleştirmek için ilk hamleden itibaren hazırlık hamlelerini 
dikkatli bir şekilde yapmak gerekir. Hazırlık hamleleri her oyuncu için farklı tekniklerle yapılsa 
da genel olarak ortadaki 16 kareyi taşırmadan taş yerleştirmeye başlanır. Bu karelere taş 
yerleştirdikten sonra köşeleri rakibe vermemek için yapılması gereken en önemli şey köşe 
karelerin komşu karelerine mümkün olduğu kadar taş koymamaktır. Köşe karelerin komşu 
karelerinin dışındaki karelere taş koyarak oyun devam ettirilir.

Ürün Kodu BUBU-GM0017

Koli Adedi -

Adet Barkodu

T TANGRAM
Renkli Tangram ahşaptan yapılmış geometrik biçimlerdeki 
yedi adet parçayı bir araya getirerek çeşitli formlar oluşturma 
esasına dayalı bir zeka oyunudur. Geometrik bir şekil 
oluşturabilmek için, yedi parçanın tamamını kullanmak ayrıca 
yetenek gerektirecektir. Doğal sağlıklı ahşaptan yapılmış 7 
parçadan oluşan bu oyun ile hayal gücünüze bağlı olarak bir 
çok şekiller elde edebilirsiniz.

Kutu İçeriği:
32 x 32 cm ebatlarında,

8 mm kalınlığında ahşap zemin,
64 adet oyun.

Ürün Kodu BUBU-GM0016

Koli Adedi 48

Adet Barkodu

SATRANÇ
Satranç, iki oyuncu arasında oynanan bir zeka oyunudur. Bu oyun 8x8‘lik kare 
bir alan üzerinde satranç taşları ile oynanır. 
Toplam 64 karenin yarısı siyah, yarısı beyaz renklerden oluşur. Taraflar beyaz 
ve siyah renkli taşları alırlar, her oyuncunun bir seferde bir hamle yapmasıyla 
oyun gelişir. 
Oyunun başında beyaz ve siyahların 16 taşı bulunur. Bunlar bir Şah, bir vezir, 
iki kale, iki fil, iki at ve sekiz piyondan oluşur. Oyunun amacı karşı tarafın şahını 
mat etmektir.

Ürün Kodu BUBU-GM0018

Koli Adedi 24

Adet Barkodu

Ürün Kodu BUBU-GM0014

Koli Adedi 24

Adet Barkodu

HANOI
Matematiksel zeka oyunu olan hanoi kuleleri çocukların matematiksel 
zekasını, mantıksal algıyı, şekilsel algıyı koordinasyon ve oyun 
kurabilme gibi kazanımlar sağlayan müthiş bir oyundur. Bulmaca 
meraklıları için hanoi oyununu çözmek büyük başarıdır.
Hanoi kulesi matematik öğretiminde eğitici bir oyun olarak birçok 
ülkenin öğretim programında bulunmaktadır. Hanoi Kulelerinde disk 
sayısı ile hamle sayısı arasındaki ilişkiyi açıklayacak olursak: 2 adet 
disk için n=2 (n=disk sayısı), alınırsa 2n-1  formülünden 22-1=3 olur. 
Bu formül oyunu çözmek için yapılması gereken hamle sayısıdır. 3 
disk için yapılacak hamle sayısı 23-1=7’dir.  Yani 7 hamlede oyunu 
çözeceksiniz demektir.

Kutu İçeriği:
20 mm kalınlığında,

24,5 x 8,7 cm ölçülerinde,
7 adet halka.

Kutu İçeriği:
17 x 17 cm ebatlarında,

7 parça.

Kutu İçeriği:
13 x 9 cm ebatlarında,

4 parça,
100 şekil

Kutu İçeriği:
34 x 34 cm ebatlarında,

8 mm kalınlığında ahşap zemin.

DAMA
Dama oyunu çift yönlü iki farklı çizimden oluşan bir settir. Bir yüzünde düz 
dama oynanabilirken diğer yüzünde çapraz dama oynanabilmektedir. Ayrıca 
düz dama oynanabilen bölümde Çin Daması da oynanabilmektedir. Bu 
nedenle dama da bir kutu içerisinde 3 farklı dama oynanabilme özelliği ile 
öne çıkan eğlenceli ve zevkli bir strateji oyunudur. Dama pek çok yararları olan 
akıl ve zeka oyunudur. Hafızayı güçlendirir. Stratejik düşünme, haraket etme 
kabiliyeti kazandır.

Ürün Kodu BUBU-GM0019

Koli Adedi 24

Adet Barkodu

Kutu İçeriği:
32 x 32 cm ebatlarında, 

8 mm kalınlığında ahşap zemin,
yeterli miktarda oyun taşı,

nasıl oynanır kitapçığı.
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Kutu İçeriği:
1 adet oyun çerçevesi,

38 adet petek, 2 adet çekiç,
1 adet kale.

SON KALE
İki oyuncu ile oynanan bu denge oyunumuzda oyuncular sıra ile 
peteklere birer vuruş yaparlar. Amaç petekleri düşürürken kaleyi 
ayakta tutmaktır. 
Kaleyi düşüren oyunu kaybeder.

Ürün Kodu BUBU-GM0026

Koli Adedi -

Adet Barkodu

Ürün Kodu BUBU-GM0021

Koli Adedi 24

Adet Barkodu

3 TAŞ - 9 TAŞ
Oyunumuzda 24 nokta vardır. Oyunun başında, iki oyuncu sırayla taşlarını 
noktalara yerleştirir. Dokuzar taş yerleştirildikten sonra sırayla hamle 
yapmaya başlanılır. Yatay, dikey veya çapraz üçlü dizebilen oyuncu 
rakibinin bir taşını dışarı atma yani “kırma” hakkı kazanır. Fakat bir üçlü dizi 
içindeki taşlar kırılamaz. İki taşı kalan oyuncu, oyunu kaybeder.
Üçtaş oyunu 2 kişi ile oynanır. Oyuncular oyuna kura ile başlar. Kurayı 
kazanan oyuncu ilk taşını yerleştirerek oyuna başlar. Oyuncular 
ellerindeki 3 taşı da oyun alanına bırakmadan oyun alanındaki hiçbir taşı 
oynatamazlar. Taşların diziliminden sonra 3 taşını yatay, dikey veya çapraz 
yapan oyuncu oyunu kazanır.

Kutu İçeriği:
32 x 32 cm ebatlarında,

8 mm kalınlığında ahşap zemin,
yeterli miktarda oyun taşı

dokuz taş.
Ürün Kodu BUBU-GM0029

Koli Adedi -

Adet Barkodu

BLOOK
Oyunun başında her oyuncu 10 adet bloğu kendine yakın alana dizer. Her oyuncu kendi piyonunu, bloklarının 
önündeki ilk sıranın orta karesine yerleştirir. Kura ile oyuna başlayacak oyuncu belirlenir.
Her oyuncu, sırası geldiğinde taşıyla bir hamle yapmayı veya bir blok koymayı seçer. Eğer blokları bitmişse 
mecburen taşıyla bir hamle yapar. 
Taş ile her seferinde öne, arkaya veya yanlara doğru sadece bir kare gitme suretiyle bir hamle yapılabilir. 
Taşlar engellerin üzerinden atlayamazlar, çevresinden dolaşmak zorundadırlar.
İki rakip oyuncunun taşı, arada blok olmaksızın karşı karşıya gelirse, sırası gelen oyuncu rakip oyuncunun 
taşının üzerinden atlayabilir. Böylece bu oyuncu bir kare avantaj sağlayarak yoluna (oyuna) devam etmiş olur. 
Eğer rakibinin taşının arkasında blok varsa oyuncu taşını bu taşın sağına veya soluna getirebilir.
Her bir blok iki kareyi engelleyecek şekilde konur. Engel koymada amaç oyuncunun ya kendi ilerlemesini 
kolaylaştırmak ya da rakibinin yolunu uzatmaktır; ancak geçecek yer bırakmayacak şekilde tamamen rakibin 
yolunu kapatmak yasaktır. Rakibe en az bir geçiş karesi bırakmak şarttır.

Kutu İçeriği:
35 x 35 cm ebatlarında,

ahşap piyon ve
bloklarla oynanır.

Ürün Kodu BUBU-GM0028

Koli Adedi -

Adet Barkodu

REVERSİ PLASTİK
Reversi özel taşlarla oynanır, bu taşların bir tarafı siyah, diğer taraf beyazdır. 
Başlangıçta oyun tahtasının ortasındaki dört kareye sırasıyla beyaz ve siyah dört 
taş koyulur. Oyuncu eğer hamle yapacaksa, kendi taş rengiyle yüz yüze gelecek 
şekilde bir taş yerleştirmelidir.
Oyuncu her yere taşını koyamaz - Oyuncular her hamlede rakibin bir veya daha 
fazla taşını ele geçirmek zorundadır. Eğer taraflardan birinin taş koyduğu bölümle, 
yine kendisine ait başka taş arasında rakibe ait taşlar varsa, onlar da renk 
değiştirerek oyuncunun taşının rengini alır. Ele geçirilen taşlar ters döner (renkleri 
değişir) ve oyuncunun kendi taşı olur. Bunu yaparken, çapraz, dikey ya da yatay 
biçimde kendi rengine ait taşların aynı sırada olması gerekiyor. Eğer oyuncu 
mevcut durumda rakibin hiç bir taşını ele geçiremiyorsa, hamle sırası rakibe geçer.

Kutu İçeriği:
36 x 28 cm ebatlarında,

8 mm kalınlığında plastik zemin,
yeterli miktarda oyun taşı.

2si1
arada

Ürün Kodu BUBU-GM0030

Koli Adedi 96

Adet Barkodu

ELEKTRİK DENEY SETİ
Elektrik deney seti, çocukların fen bilimleri ders müfredatına uygun olarak  
hazırlanmış bir üründür. Çocuklar deney seti sayesinde fen bilimlerindeki 
elektrik deney konusunu rahatlıkla uygulayabilir ve bu konuyu daha rahat 
algılayabilirler.

Kutu İçeriği:
2 adet pil, 1 adet anahtar,
2 adet duy, 2 adet ampul, 

iletken kablo, pil yatağı.

Ürün Kodu BUBU-GM0031

Koli Adedi -

Adet Barkodu

Kutu İçeriği:
56 x 20 cm ebatlarında, 
8 mm kalınlığında Saha,

yeterli miktarda oyun taşı,

ŞUT VE GOL
Oyuna kura ile başlanır. Taşlar şekildeki gibi yerleştirilir. Daha sonra 
sırası gelen oyuncu taşları numaralı bölümlerden ipi gererek karşı tarafa 
atar. Ortadaki delikten taşı geçiren oyuncu tekrar oynama hakkı kazanır. 
Oyuncu taşı ortadaki delikten geçiremediği durumda oyun sırası karşı 
tarafa geçer. Kale tarafında bulunan hangi sayıdan atış yapılırsa o kadar 
puan kazanır. Herhangi bir oyuncunun taşlarının bitmesi durumunda en 
çok puanı alan oyunu kazanır. Ortada bulunan topların yeri değiştirilmez.
Taşı atan oyuncu taşı ortadaki delikten yarısından çoğunun 
geçirememesi durumunda oyun hakkı karşı tarafa geçer. Karşı taraftaki 
oyuncu tam olarak geçmemiş olan taşı geçirmesi durumunda kendi 
taşını da geçiremezse oyun hakkı bu sefer karşı tarafa geçer. Fakat iki 
taşı da geçirirse bu durumda
oyuna devam eder.
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RULO GÖKDELEN
Kule eşit ölçülü parçaları olan 54 eşit parçadan oluşan Afrika kökenli bir oyundur. 
Düzgün dizilmiş tahta bloklardan bir tanesi tek el ile dikkatlice çekilerek en üst 
bloğa konur. Ardından diğer yarışmacı başka bir tahta blok çeker ve yine üst bloğa 
koyar. Tahta bloklar çekilirken tek el kullanılır ve dokunulan tahta blok çekilir. Bu 
işlem tahta bloklar yıkılana kadar devam eder.

OYUNUN KAZANDIRDIKLARI
Ahşap kule ister tek başına ister arkadaşlar ile birlikte oynanabilen fiziksel 
ve zihinsel beceri oyunudur. Kule oyunu hem küçüklerin hem de büyüklerin 
oynayabileceği dikkat artıran sabırlı olmayı sağlayan denge kurabilmeyi 
amaçlayan bir oyundur.

KIZMA BİRADER
Kızma birader oyunu en az 2 kişi ile en çok 4 kişi ile oynanır. Her oyuncunun 4 adet 
piyonu vardır. 
Siyah, kırmızı, yeşil ve sarı renkteki piyon takımlarından herkes dilediği rengi seçer. 
Kızma birader oyununda saat yönünde ilerlenir. Oyuncular hangi rengi seçtiyse o 
rengin olduğu köşeye (kaleye) 4 adet piyonunu koyar. 
Oyun da amaç, bu 4 tane hapsedilmiş piyonu oyun tahtasının ortasında bulunan 
kendi renk grubuna kaçırmaktır. Sırayla olmak üzere her oyuncu tek tek zar atar.

KELİME OYUNU
15`e 15 eşit karelerden oluşan iki, üç ya da dört kişi tarafından bir tablo üzerinde 
oynanan bir oyundur.
Oyunun amacı, her kare üzerine bir harf dizmek yoluyla, anlamlı kelimeler üretmek 
ve en az bir harfi bu kelimelerle birleşen başka anlamlı kelimeler oluşturmaktır. 
Kura ile oyuna başlayacak bir kişi seçilir. Ardından, her oyuncu, torbadan 7'şer harf 
seçer ve bu harfleri tabla üzerine dizer. İlk oyuncudan başlamak suretiyle, herkes 
sırasıyla birer kelime üretir ve bunu tabloya dizer. 

Ürün Kodu BUBU-GM0035

Koli Adedi 24

Adet Barkodu

Ürün Kodu BUBU-GM0033

Koli Adedi 24

Adet Barkodu

Ürün Kodu BUBU-GM0036

Koli Adedi 24

Adet Barkodu

Kutu İçeriği:
1 adet ahşap oyun platformu,

 16 adet piyon, 55 adet oyun kartı,
oyun kılavuzu 1 adet sayı küpü.

Kutu İçeriği:
39 x 39 cm, 8 mm ahşap zemin,
100 adet harf taşı, oyun kılavuzu,
4 adet harf yerleştirme tablası.

Kutu İçeriği:
15 x 32 cm ebatlarında,
54 adet ahşap parça.

RENKLİ KÜPLER
2, 3 veya 4 oyuncu ile oynanabilen bir görsel zekâ oyunudur.
Oyun, kutu içerisinde gelen kart ve küpler ile oynanır. Kartlar 
üzerinde farklı görseller bulunmaktadır. Her küpün üzerinde 
ise 6 farklı şekil bulunmaktadır. Oyuncular öncelikle kartları ters 
olarak zemine yerleştirirler. En üstteki kart oyunculardan biri 
tarafından ters çevrilir. Oyuncuların amacı açılan karttaki görsel 
küpleri kullanarak en hızlı şekilde dizmektir. Şekli ilk tamamlayan 
“Renkli Küp” diye bağırır. Görseli ilk dizen kartı kazanır. 10 turdan 
sonra en fazla kart toplayan oyuncu ise oyunu kazanır.

ANLAT BANA
Hikâye Küplerini önce eline al, sonra fırlat sonra resimlere 
bakarak kendi hikayeni anlat.  Oldukça hoşunuza gidecek 
bu küplerle kendi hikayeni oluştur. 9 Adet küp ve bir oyun 
kitapçığından oluşan seti denemenizi öneririz.

FARK BULMACA
Kutu içerisinde her iki tarafı baskılı olan 70 adet oyun kartı 
bulunmaktadır. Bu oyun kartlarının ön yüzü ve arka yüzündeki 
resimler birbirinin aynısı gibi görünse de resimlerde küçük farklar 
bulunmaktadır.
İki kişilik oyun için üç kişiye 3 kişilik oyun için 4 kişiye ihtiyaç vardır. 
Oyunun zorluğuna göre 3 veya dört kart ortaya konur. Oyunculara 
kartlara bakması söylenir. Oyuncular kartlara bakarlar ve kart 
üzerindeki resimdeki ayrıntıları hafızalarında tutmaya çalışırlar. 
Daha sonra oyuncuların gözleri kapatması veya arkaya dönmesi 
söylenir. Bu esnada 3.kişi kartların bir tanesinin arkasını çevirir. 
Oyuncular gözlerini açınca değişmiş olan karttı hafızalarındaki detay 
doğrultusunda bulmaya çalışır. Kartın üzerindeki sayı kadar puan 
alır. Oyun bu şekilde devam eder.

Ürün Kodu BUBU-GM0038

Koli Adedi 24

Adet Barkodu

Ürün Kodu BUBU-GM0037

Koli Adedi 24

Adet Barkodu

Ürün Kodu BUBU-GM0039

Koli Adedi 24

Adet Barkodu

Kutu İçeriği:
9 adet 2 x 2 mm doğal ahşap
hikaye küpleri, 54 farklı figür.

Kutu İçeriği:
10 x 10 cm 70 adet oyun kartı.

Kutu İçeriği:
80 Oyun Kartı, 4 ahşap tabla, 
4 setten oluşan 16 adet küp.
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GO
Go standart olarak 19 yatay ve 19 dikey çizgiden oluşan 19x19 
tahtada 181 adet siyah ve 180 adet beyaz taşın mücadelesini konu 
alır. Go tahtası üzerinde 2 oyuncu birbirleri ile savaş halindedir. Bu 
savaş sırasında taşlarınız esir alınabilir, kendinize alan alarak cephe 
açabilir, rakibinizin alanını istila edebilirsiniz.
Siyah taşın 1 adet fazla olmasının nedeni
Go oyununda her zaman siyah oyuncu ilk hamleyi yapar. Yani 
oyuna her zaman siyah başlar. Siyah oyuncun ilk hamleyi yapması 
beyaz oyuncu için bir dezavantajdır. Go oyuncuları bu durumun 
farkında olsalar da oyunun kaderini değiştirecek kadar etkili 
olduğunu daha sonra görüp oyunda değişiklik yaptılar. Bu değişiklik 
şudur: İlk hamleyi siyah oyuncunun yapmasına izin verilir fakat bu 
durumda beyaz oyuncuya da puan verilir. Bu puan genel olarak 
5,5 dir. Buçuklu olmasının sebebi oyunun berabere bitmesini 
önlemektir. Bu puana komi adı verilir.
4000 yıllık bu strateji oyunu ile akıl, mantık ve strateji yeteneğiniz 
gelişecektir. Arkadaşlarınızla ve ailenizle eğlenceli vakit 
geçirmenizde 1 numaralı araç olacaktır.

PENTA BLOK
Çocukların geometrinin temel kavramlarını anlamasına yardımcı olan bir inşa 
oyunudur.
Çok sayıdaki bulmacaların zorluk seviyeleri çok kolaydan çok zora değişmektedir.
Tek kişinin oynayabileceği bir bulmaca olduğu gibi iki kişi arasında oynanan bir strateji 
oyunu olarakda oynanabilir.
Her yaştan oyuncuların çok severek oynadığı farklı seviyeleri olan sıradışı bir oyundur.

Ürün Kodu BUBU-GM0041

Koli Adedi 24

Adet Barkodu

Ürün Kodu BUBU-GM0040

Koli Adedi 24

Adet Barkodu

Kutu İçeriği:
32 x 32 cm, 8 mm ahşap zemin,

64 adet oyun taşı.

Kutu İçeriği:
21 parça ahşap, 

1 adet oyun platformu, 
1 adet kitapçık

FAST
Çözüm Kartları (6 adet) Bu kartlar iki kişilik oyun için tasarlanmıştır. 70 
adet bulunmaktadır. Her kartın arkasında şekli oluşturmak için
kullanılacak çözüm kart sayısı belirtilmektedir. Oyuncular görev kartına 
bakarlar. Gördükleri şekilleri soldaki çift taraflı basılmış çözüm kartlarını 
kullanarak oyun platformunda oluşturmaya çalışırlar. Görev Kartları (70 
adet) Fast oyununda 70 adet görev kartı, oyuncunun bu görev kartlarını 
oluşturması için kullanacağı 6 adet çözüm kartı vardır. Oyuncu bu 6 kart 
ile 70 görev kartının tamamını oluşturabilmektedir. Görev kartlarında 
bulunan şekiller bazen 2 kart, bazen
ise 4 kart kullanılarak oluşturabilmektedir.

MATEMATİK FORMÜL
Penta Blok, çocukların uzamsal zekalarına ve bellek gücüne katkı sağlayan bir inşa 
oyunudur. Penta Blook çocukların geometrinin temel kavramlarını öğrenmesine, 
uzamsal zekalarına ve bellek gücüne katkı sağlayan, her yaştan oyuncunun çok 
severek oynadığı farklı seviyeleri olan sıra dışı bir oyundur. Zorluk seviyesine karar 
verilir ve oyun alanındaki dikdörtgen belirlenir. Kitapçıktan, dikdörtgeni oluşturmak 
için kullanabilecek tahta şekillere (pentamino) bakılır ve arada boşluk kalmayacak 
şekilde penta tamamlanır.

ORBİT
Oyunda toplam 80 taş vardır. Her oyuncu 20 taş alacaktır. Oyuncu sayısına yetecek kadar taş 
karışık olarak 5'erli olacak şekilde dizilir. Bir sırada her bir renkten birer tane olacaktır. Oyuna 
başlamadan oyuncular önlerinde bulunan her bir beyaz daire alanlar için 5'er taş, toplam 20 
taşı alırlar. Kura ile oyuna başlayacak oyuncu belirlenir. Sırası gelen oyuncu önünde bulunan 
taşlardan, istediği sıradakilerin hepsini alarak sağa doğru birer birer elindeki taşları bitene kadar 
diğer oyuncunun taşlarının üzerine bırakır. Oyuncu eline aldığı taşların diziliş sırasını taşları 
dağıtırken değiştiremez ve en alttan başlayarak taşları bırakır. Eğer bir oyuncu elindeki taşların 
diziliş sırasını değiştirir ya da elindeki taşları düşürecek olursa oynama hakkını kaybeder ve 
taşlarını geri bırakır. Sıra sağdaki oyuncuya geçer. Oyuncu taşlarını tek tek bırakırken boşluk 
bulunan kısımlara da taş bırakmak zorundadır. Son taşı yerleştirdikten sonra yapılan hamlede 
iki renk üst üste gelen taşlar varsa oyuncu bu taşları kazanır. Kazanılan taşlar oyuncunun olur 
ve dışarı alınır. Oynama sırası sağdaki oyuncuya geçer oyun bu şekilde devam eder. Önündeki 
taşları ilk bitiren oyuncu oyun alanında ne kadar taş var ise bu taşların sahibi olur.

Ürün Kodu BUBU-GM0043

Koli Adedi 24

Adet Barkodu

Ürün Kodu BUBU-GM0042

Koli Adedi 24

Adet Barkodu

Ürün Kodu BUBU-GM0044

Koli Adedi 24

Adet Barkodu

Kutu İçeriği:
42 adet oyun kartı, 1 adet 

oyuncu platformu, 18 adet ahşap rakam,
kart tutucu, çözüm kitapçığı, zil


