
KLAPPER-KNABBER-MAUS
Yiyecek Arayan Fareler

DÜZENLEME: Berivan TURAN ve Buket TEMEL



KLAPPER-KNABBER-MAUS
Yiyecek Arayan Fareler

Hızlıca sağa sola koşturan fareler mutfakta yiyecek aramaktadırlar! Fakat bu 
eğlenceli macerada buldukları yiyecekleri çabucak kaybedebilirler! Aman dikkat 
küçük fareler! Kediyle karşılaşmayın ya da tabak ve bardakları yere düşürerek ses 
çıkarmayın. Aksi halde yiyeceklerinizi yuvalarınıza götüremeden kediye 
kaptırabilirsiniz. Sadece bu da değil diğer fareler ile iyi geçinin; kızdırdığınız 
arkadaşlarınız yiyeceklerinizi çalabilir. Gözünüz sürekli sepetiniz de olsun!

Oyun esnasında farelerin çıkardıkları sesler çocukları dikkatli dinlemeye ve doğru 
konuşmaya teşvik eder.

Farklı oynanış biçimleri bulunan bu av ve avcı oyunu eğlence garantili olup dil 
gelişimini desteklemek için özel geliştirilmiştir. Bu ürün dil ve konuşma terapilerine 
yönelik farklı hedefler için kullanılır. 

Hedefler:

• Alıcı ve ifade edici dil    • Dikkat bozukluğu
• Cümle kurma     • Hayal gücü gelişimi
• Akıcı konuşma     • Artikülasyon 
• Dilbilgisi ve sözdizimi    • Ses bilgisi 
• Kelime dağarcığı geliştirme   • Kategorize etmeyi öğrenme
• Soru-Cevap kavramı

Yaş: 5-99

Oyuncu Sayısı: 2-4

Süre: 30-35 dk



İçindekiler / Materyal:

• Kullanma Kılavuzu

• Oyun tabanı

• Farklı renklerde dört adet fare

• 63 adet oyun kartı:
 o 36 adet yiyecek kartı (farelerin yiyecekleri)
 o 12 adet tıkırtı kartı (mutfak eşyaları; ses çıkarırlar!)
 o 8 adet kedi kartı (kediden çabucak kaçılmalıdır!)
 o 4 adet gizli delik kartı (her fare kendi deliğine geri dönmek ister)
 o 3 adet hırsız fare kartı (diğer farelerden yiyecek çalmak içindir) 

• 1 kedi kutusu (kaybedilen yiyecekler ve tıkırtı kartlarını koymak için)

• 4 fare ambarı kartı (Fareler kendi yiyeceklerini renkleriyle uyumlu ambarlarda toplarlar.)

• Zar 1-6 ve 1-3

Yiyecek Kartları: Armut, Şeker, Bütün Ekmek, Dolmalık Biber, Domates, Dondurma, 
Elma, Hamburger, Havuç, Jelibon, Kek, Lolipop, Marul, Muz, Peynir, Pizza, Küçük 
Ekmek, Yumurta

Tıkırtı Kartları: Bardak, Bıçak, Kaşık, Kupa, Sürahi, Tencere

EN FAZLA YİYECEĞİ KİM TOPLAYACAK?

Oyuna Hazırlık: Oyun tabanı masanın üzerine serilir. Her oyuncu 1 adet fare ve 
farelerle uyumlu renklerde fare ambarı kartı alır. Fareler, oyun tabanı üzerinde kendi 
rengine uygun olan fare deliklerine yerleştirilir. Tüm oyun kartları karıştırılarak oyun 
tabanı üzerindeki küçük karelerin üzerine ters bir şekilde dizilir. Oyun 4 kişiden az 
kişiyle oynanıyorsa eksik oyuncuların fare deliklerinin üzerine de oyun kartı 
yerleştirilir. 

Oyunun Gidişatı: Hangi oyuncunun oyuna başlayacağını tespit etmek için sırayla zar 
atılır ve zarla büyük sayıyı atan oyuncu oyuna başlar. Oyuna ilk sırada başlayan 
oyuncu yeniden zar atıp atılan sayı kadar istediği yöne doğru faresiyle ilerler. Farenin, 
üzerine geldiği kartı açar ve gördüğü nesneyi isimlendirir. 

Aman dikkat yemek avında sadece yiyecek kartı değil farklı görev kartları açmakta 
mümkün. 



Oynama biçimi:

Yiyecek kartlarını saklama: 

Yemek kartlarını ambara götürmenin iki yolu:

1. 6 adet kartı topladıktan sonra zar atarak adım adım fare deliğine geri dönme.
2. Gizli delik kartını açarak veya açılmış bir kartın üstüne zar atarak ulaşıp doğrudan 
fare deliğine kaçmak. 

Ambara bırakabilmek için oyuncu bütün topladığı nesneleri teker teker 
tanımlamalıdır. Böylelikle yiyecekler tekrarlanmış olurlar.

KARTLAR

Gizli Delik Kartı

Hırsız Fare Kartı

Kedi Kartı

Tıkırtı Kartı

Yiyecek Kartı

AÇIKLAMA

Gizli Delik Kartı açıldığında fare kendi deliğine döner. Eğer 
sepetinde kartlar varsa bunları ambarına boşaltır. Tüm 
oyuncuların Gizli Delik Yolunu kullanarak kendi deliklerine 
gidebilmeleri için bu kart oyun tabanı üzerinde açık olarak 
bırakılır.

Bu kartı açan oyuncu diğer farelerin birinden yiyecek çalmaya 
hak kazanır. Rakip oyunculardan en çok yiyecek toplayan fareyi 
seçer ve o farenin deliğine gizlice girer. 
Bu kartı açan oyuncu bu Joker hakkını şimdi veya daha sonra 
kullanabilir. 
Eğer farelerin sepetleri/ ambarları boşsa daha sonra kartı 
kullanmak daha mantıklıdır. Bu yüzden oyun kartını alır ve 
kenara koyar.

Kedi kartlarından bir tanesi açıldığında fare hemen kendi 
deliğine kaçar. Kedi tarafından yenmemek ve daha hızlı 
koşabilmek için sırtındaki yiyecekleri kedinin sepetine atar. 
Açılan kedi kartı da kedi kutusuna atılır.

Tıkırtı kartlarından bir tanesi açıldığında mutfakta bir şeyler 
yere düşmüştür ve ses çıkartmıştır. Sesi duyan fare korkudan 
havaya sıçrar ve sırtındaki yiyecek kartlarından bir tanesini 
düşürür. Düşen yiyecek kartı ve açılan tıkırtı kartı kedi kutusuna 
koyulur. Fare ise deliğine kaçar.

Fare, yiyecek bulduğunda hemen onu sırtındaki sepete atar. 
Ancak en fazla 6 tane yiyecek kartını sırtında taşıyabilir. Sepeti 
dolduğu an küçük fare geri yuvasına dönmeli ve hızlıca topladığı 
yiyecekleri ambarına doldurmalı.



Korkutmaca:

Küçük fareler mutfakta yiyecek ararken hiç rahat durmazlar ve şakalaşırlar. Tabi ki 
bu şakalaşmalar boşa değildir bir fare diğerinin sepetinin içinde olan yiyeceklere göz 
koyar ve onu korkutur. Sepette bulunan kartlara ulaşmanın en kolay yolu zar atarak 
bir diğer farenin bulunduğu bölgeye ulaşmaktır. Eğer aynı kareye yerleşirse orda ki 
fareyi çok korkutur ve korkan fare kendi deliğine kaçar. Bu esnada yiyeceklerini diğer 
fareye kaptırır! Şakacı fare yere düşen yiyecekleri sadece isimlendirirse alabilir. 
Unutmayın bir sepete en fazla 6 yiyecek girer!

Hırsız fare:

Zar atarak veya bir hırsız fare kartı ile diğer fareden yiyecek çalmak mümkün. Fakat 
bunun için iki farklı kuraldan birine uymalısınız.

1. Hafızası güçlü olan fareler: Eğer fare sepetinde bulunan yiyecekleri tekrarlayamaz 
ise hırsız fare onun kartlarını çalar. Yani: Hırsız fare ambara koşar ve orda 3 tane 
yiyecek kartı seçerek ters döndürür (Nesne gözükmemeli). Bunun üzerine ambarın 
sahibi fareye hangilerinin kaybolduğunu bilmek düşer. Eğer fare üç kartı da doğru 
tahmin edemez ise hırsız yiyecek kartlarını çalar. Ama dikkat hırsız farenin sepeti 
asla 6 kartı geçmemelidir. Not: Çocukların hafızasına göre kart sayısı azala ya da 
çoğala bilir. 

2. Hızlı fareler: Fare ambara girer ve bulduğu yiyeceklerin yarısını hızlı bir şekilde 
toplayıp kaçar.
Ama dikkat 6 tane yiyecekten daha fazla çalması mümkün değildir. 

Dikkat Dikkat!

Hırsız farenin diğerinin ambarında çok zaman kaybetmemesi gerekiyor. Çünkü 
ambarın sahibi beklenmedik bir an da deliğine geri dönebilir. Eğer hırsız fare 
yakalanırsa diğer fare bütün sepetinde ki yiyecekleri ve çaldıklarını deliğine dönen 
fareye kaptırır. 

Diğer fare nasıl aniden deliğine döner?

- Zar atarak
- Kedi kartını açarsa 
- Gizli delik kartını açarsa 
- Başka bir fare tarafından korkutulursa

Oyunun Sonu: Oyunda hedef, en fazla yiyecek kartını en kısa sürede toplamaktır. Bu 
yüzden oyunculardan bir tanesi ambarını doldurduğunda ya da tüm oyun kartları 
açıldığında oyun biter. Oyun sonunda ambarında en çok yiyecek kartı biriktiren fare 
oyunu kazanır.



Hızlı ol en çok yiyeceği sen topla!

Hızlı ve kısa şekilde oynama biçimi:

Süre: 5-10 dk

Materyal:

• 36 adet yiyecek kartı
• 12 adet tıkırtı kartı
• 1 adet kedi kutusu
• Her oyuncuya 1 adet fare ambarı kartı
• Eğer istenirse Gizli Delik, Kedi ve Hırsız Fare Kartları da oyuna dahil edilebilir. Fakat 
o zaman oyun kuralları değişir

Oyuna Hazırlık: Her oyuncu 1 adet fare ambarı kartı alır. Oyun kartları ise resimli 
tarafları aşağıya bakacak şekilde masaya üst üste dizilir. 

Oyunun Gidişatı: Oynama sırasını belirlemek için sırayla zar atılır. Zarla en büyük 
sayıyı atan oyuncu oyuna ilk sırada başlar. İlk oynayan oyuncu masadaki kartlardan 
en üst de olanı açar. Eğer açtığı kart yiyecek kartı ise bu kartı tanımlar ve ambarına 
koyar ve yeniden kart açmaya hak kazanır. Oyuncu tanımlaya bildiği sürece dilediği 
kadar kart açabilir. Fakat yeni kart açmak her zaman doğru bir strateji değildir! Eğer 
açtığı kartların arasında tıkırtı kartı çıkarsa o el de topladığı bütün kartları kaybeder. 
Tıkırtı kartı çekildiği an sıra diğer oyuncuya geçer. Tıkırtı kartı ya da yiyecek kartı açan 
oyuncu yeniden kart açma hakkından vazgeçip sırasını bir sonraki oyuncuya verebilir; 
böylece sırtındaki sepette biriktirdiği yiyecek kartlarını ambarına taşıyıp güvence 
altına alır.

Diğer Kurallar: Eğer istenilirse Kedi, Gizli Delik ve Hırsız Fare Kartları da oyuna dahil 
edilir.

Kedi Kartı Kedi Kartını açan oyuncu ambarın da biriktirdiği yiyecek 
kartlarını diğer oyuncular arasından en az yiyecek kartına 
sahip oyuncuya verir. Lakin en az yiyecek kartına sahip birden 
fazla oyuncu varsa yiyecek kartlarını dilediği oyuncuya 
verebilir. Eğer Kedi Kartını açan oyuncu en az yiyecek kartına 
sahip olan oyuncu ise bu yiyecek kartlarını kendisi alır ve kedi 
kartını kedi kutusuna atar. Oyunculardan biri ilk kart olarak 
kedi kartını açarsa kedi kartını kedi kutusuna atar ve oynama 
sırası diğer oyuncuya geçer.



Kedi Kartı

Gizli Delik Kartı

Hırsız Fare Kartı

Kedi Kartını açan oyuncu ambarın da biriktirdiği yiyecek 
kartlarını diğer oyuncular arasından en az yiyecek kartına 
sahip oyuncuya verir. Lakin en az yiyecek kartına sahip birden 
fazla oyuncu varsa yiyecek kartlarını dilediği oyuncuya 
verebilir. Eğer Kedi Kartını açan oyuncu en az yiyecek kartına 
sahip olan oyuncu ise bu yiyecek kartlarını kendisi alır ve kedi 
kartını kedi kutusuna atar. Oyunculardan biri ilk kart olarak 
kedi kartını açarsa kedi kartını kedi kutusuna atar ve oynama 
sırası diğer oyuncuya geçer.

Gizli Delik Kartı açan oyuncu o el biriktirdiği yiyecek kartlarını 
ambarına koymaya hak kazanır; lakin sağ tarafında oturan 
oyuncuya bir tane yiyecek kartı vermek zorundadır. 
Oyunculardan biri ilk kart olarak Gizli Delik Kartını açarsa bu
kartı Kedi Kutusuna atar ve oynama sırası diğer oyuncuya 
geçer.

Hırsız Fare Kartı açan oyuncu o el biriktirdiği yiyecek kartlarını 
ambarına taşımaya hak kazanır; ayrıca sağ tarafta oturan 
oyuncudan 1 tane yiyecek kartı alır. Eğer oyuncuda yiyecek 
Kartı yoksa yiyecek kartı vermez ve oynama sırası diğer 
oyuncuya geçer.

Oyunun Sonu: Oyunculardan biri fare ambarını doldurduğunda ya da son kart 
çekildiğinde oyun biter.

En çok yiyecek kartını toplayan fare oyunu kazanır.


