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AKIL ve ZEKÂ
OYUNLARI

KURUMSAL
Moli Toys 2015 yılında Osman Başoluk tarafından kurulmuş ve o tarihten bu yana, akıl ve zekâ
oyunları ile oyuncak sektöründe başarısını ve kalitesini kanıtlamış bir firma olarak sektörde
faaliyet göstermektedir. Özellikle akıl ve zekâ oyunları üretimi açısından ülkemizde öncü firma
konumuna gelen Moli Toys, yurt içi ve yurt dışı birçok tedarikçiye hizmet vermektedir.
2019 yılı itibariyle sektöründe tanınmış, yüksek teknolojili üretimi ve kalite standartlarıyla
Plaskon Ambalaj ve Plastik A.Ş.’nin çatısı altına giren Moli Toys, kalite, müşteri memnuniyeti ve
sonuç odaklı iş planları ile yetkin hizmet vermektedir.
Hedefimiz el becerileri gelişen, hayal güçleri artan, yarınlara ışıkla bakan bireylerin yetişmesine
katkı sağlamaktır. Asıl amacımız çocukları eğlendirmenin yanında eğlenerek öğrenmelerini ve
onların zihinsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemektir.
Ürünlerimiz; alanında uzman, profesyonel ekibimiz tarafından geliştirilerek ilgili sertifikasyon
süreçlerinden geçirilip sağlığa uygun olarak üretilmektedir.

Vizyon
Akıl ve zekâ oyunları ile oyuncak sektöründe öncü, hizmetin de örnek ve müşterinin ilk tercih
ettiği üretici firma olarak edindiği başarıyı kalıcı kılmak. Daima yeni, kaliteli ve güvenilir bir firma
olarak herkese istediği ürünü en iyi şekilde, en iyi şartlarda ve en kısa zamanda sağlamaktır.

Misyon
Moli Toys her geçen gün bir yeniliğin ortaya çıktığı oyun ve oyuncak sektöründe gelişmeyi ve
büyümeyi kendine hedef edinen tecrübeli kadrosu ve istikrarlı büyüme stratejisiyle ilerlemeye
devam etmektedir. Kayıtsız şartsız kalite ilkesiyle Moli Toys kaliteyi her zaman kendine bir görev
edinmiştir. Çevreye duyarlılık ilkesinden taviz vermemekte, tüm üretim prosedürlerini bu
doğrultuda düzenlemekte ve gerekli tüm sertifikalarla bu ilkesini garanti altına almaktadır.

Akıl ve Zekâ
Oyunları

BUZ TUZAĞI

33x30x9,5 cm
64x68x60 cm
24 Adet
87
17,6 Kg

Oyun çerçevesinin ayakları takılır.
Oyun çerçevesi düz bir zemine ters olarak çevirilir ve buz küpleri renk ayrımı olmaksızın yerleştirilir.
Oyun çerçevesi ayaklarının üzerinde durabilecek şekilde düz çevirilir.
Çerçevenin orta noktasındaki buz küpünün üzerine at yerleştirilir.
2 oyuncu sıra ile buz küplerine birer vuruş yaparak küpü çerçevenin dışına çıkartır.
Oyuncu küpleri kontrol ederek vuruş yapamaz ve çekiçle ilk dokunduğu küpü düşürmek zorundadır.
Oyun orta noktadaki atın düşmesine kadar devam eder.
Orta noktadaki atı düşüren oyuncu oyunu kaybeder.
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Akıl ve Zekâ
Oyunları

MOLİ EĞİTİCİ
BARDAKLAR
29,5x22x6,5 cm
50x67x60 cm
36 Adet
67
29 Kg

Moli eğitici bardaklar oyunu çocuk ve yetişkinler için hazırlanmış bir oyundur. Kutu içerisinde 5 farklı
renkte bardak bulunmaktadır. Oyuna başlamadan önce bu bardaklar oyunculara 5 farklı renkte dağıtılır.
Tüm oyuncular bardakları aynı şekilde dizer. Diziliş sırası önemli değildir. Buradaki amaç tüm oyuncuların
eşit koşullarda oyuna başlamasıdır. Kutu içerisinde bulunan tüm kartlar önce karıştırılır. Daha sonra
junior veya çocuk versiyonundan hangisini oynanmak istenirse tercih yapılır. Eğer Junior versiyonu
oynanacak ise kartın junior bölümünü görünmeyecek şekilde ters çevrilerek kapatılır. Çocuk versiyonu
oynanacak ise çocuk bölümü görünmeyecek şekilde kartlar ters çevrilerek kapatılır. Daha sonra kutu
içerisinde bulunan zil ortaya konur. Ve oyun başlar.
Oyun başlangıcında tüm kartlar üst üste getirilerek ters durumda zemine yerleştirilir. (Örneğin Junior
oynuyorsanız, kartın junior yüzü kapalı şekilde durmalıdır.) Daha sonra en üstteki ilk kart herhangi bir
oyuncu tarafından açılır. Karttaki resim üst üste ise bardaklar üst üste, yan yana ise bardaklar yan
yana, farklı bir şekilde duruyor ise bardaklar o şekile uygun olarak dizilir. Resme bakarak uygun şekli
bulan ilk oyuncu zile basar. Eğer bardakları dizen ikinci veya üçücü kişiyseniz sizde hemen zile
basmalısınız. Çünkü zile ilk basan oyuncu bardakları dizerken hata yapmışsa oyunu şekli doğru dizen
ikinci oyuncu kazanır. Zile basanlardan bardakları doğru dizen ilk oyuncunun hanesine +4 puan yazılır.
Eğer oyuncu zile bastığı halde bardakları yanlış dizmiş ise kendi puan hanesine -2 puan ekler. Bu şekilde
en çok puan toplayan oyuncu oyunu kazanır.

72 Adet Diz Bakalım Kartı
5 Farklı Renkte
30 Adet Bardak
110 Adet Resimli
Görev Kartı
Zil

www.molitoys.com
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Akıl ve Zekâ
Oyunları

1 ve Üzeri
Oyuncu

5

5-99
Yaş

6-99
Yaş

7-99
Yaş

8-99
Yaş

GEOMETRİK
YAPILAR
32x28x5 cm
50x67x60 cm
32 Adet
67
33 Kg

8 681511

001377

Model kitapçıklarındaki birbirinden zor yapılar dik durmalı ve tamamlandıktan sonra dengede durmalıdır.
Hatasız yapabilmeniz için becerilerinizi, dikkatinizi ve üretkenliğinizi göstermeniz gerektiren bir oyundur.
Bazı yapıları oluşturmak imkansızmış gibi görünebilir, ancak dikkatle hazırlanan plan ve ince dokunuşlar
sonunda şekilleri tamamladığınızda çok mutlu olacaksınız!

18 Adet Yapı Bloğu
4 Adet Model Kitapçığı
Kitapçık İçerisinde 229
Adet Model Çizimi
ve İpuçları
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Akıl ve Zekâ
Oyunları

HEDEF 5

34x28x8 cm
41x60x59 cm
12 Adet
48
10 Kg

Oyuna kura ile başlanır. Oyun iki kişi arasında oynanır.
Sırası gelen oyuncu pullarını herhangi bir boşluktan aşağı doğru bırakır.
Amaç yatay, dikey ve çapraz olmak şartıyla ilk beşliyi yapmaktır.
Zenginleştirilmiş eğitim modeli, yenilikçi, üretken, görsel algısıyla 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.

Oyun Platformu
56 Parça Çift Renkli
Plastik Oyun Taşı

www.molitoys.com
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Akıl ve Zekâ
Oyunları

MOLİ DEDEKTİF

25x18x6,5 cm
41x60x59 cm
36 Adet
48
32 Kg

8 681511

Dedektif Moli oyununda bulunan kartlar arka tarafları görülecek şekilde üst üste dizilir.
Daha sonra 9 parçadan oluşan 15x21 cm uzunluğundaki basılmış şekiller 63x45 oluşturacak şekilde ortaya
yerleştirilir. Zil de herkesin uzanabileceği şekilde mukavva zeminde zil resmi bulunan alana yerleştirilir.
Sırasıyla en üstteki karttan başlanarak kart çevirilir.
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 birşey söylenmemelidir.
Eğer kartta üç şekil varsa puan hesaplamada kişinin hanesine 3 puan, 2 şekil varsa 2 puan eklenir. Zile
hatalı basıldığı durumda, hatalı basan kişiden elindeki kart puanı kadar puan düşülür. En çok kartı
toplayan oyunu kazanır.
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105 Adet Oyun Kartı
9 Adet Zemin Kartı
1 Adet Zil

Akıl ve Zekâ
Oyunları

4

MOLİ DEDEKTİF
ARAPÇA
25x18x6,5 cm
41x60x59 cm
36 Adet
48
32 Kg

JUNIOR Versiyonu
Oyuncular zemin kartlarını ok işaretini dikkate alarak yere veya masaya açarlar. Oyun aşağıda belirtildiği
gibi farklı şekillerde oynanabilir.
BİRİNCİSİ; Kartlar arkalarında ki puanlara göre ayrılır. En düşük puanlı kartlar en üste gelecek şekilde
masanın üzerine kapalı olarak yerleştirilir. Oyun sırasında üstteki kart açılıp zemin kartının ortasındaki
kart bölümüne yerleştirilir. Kartta ki harf veya şekiller zemin kartında bulmaya çalışılır.
İKİNCİSİ; 1 veya 2 puanlık kartlar karıştırılarak harf veya şekiller zemin kartlarında bulmaya çalışılır.
Şekilleri bulan zile basar. İlk bulan bulduğu resmi gösterir. Doğru şekli bulduysa kartı alır. Bulamadıysa zile
ikinci basan şekli gösterir, doğruysa kartı alır. Bu şekilde kartlar bitene kadar oyun devam eder. Kartlar
bittiğinde herkes elindeki kartların puanlarını toplar ve en çok puanı biriktiren oyuncu oyunu kazanır.
İşitsel oyun olarak nasıl oynanır? Görev kartlarında bulunan harfler zemin kartlarının ortasında yer alan
hareke kartında hareket ettirilerek harflerin harekeler ile okunuşu öğretilebilir veya öğretici seçtiği iki
veya üç harf kartından birinin hareke ile okunuşunu söyleyip oyunculardan hangi kart olduğunu sorup,
hareke kartına yerleştirilerek okumasını isteyebilir. Doğru kartı seçerek okuyan kartı alır. En çok kartı alan
oyunu kazanır.
PLUS Versiyonu
Oyunda tüm üçgenler arasında sadece bir tek ortak harf veya şeklin olduğu harika bir dikkat oyunudur.
Oyuncular zemin kartları üzerindeki ok işaretini dikkate alarak yere veya masaya oyunu açarlar. Görev
kartındaki yönergeleri dikkate alarak isteneni zemin kartında bulup, zile basarak doğru şekli gösteren kartı
alır. Oyun sonunda herkes elindeki kart puanlarını toplar ve en çok puanı biriktiren oyuncu oyunu kazanır.

96 Adet Oyun Kartı
9 Adet Zemin Kartı
1 Adet Zil

www.molitoys.com
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Akıl ve Zekâ
Oyunları

2-4
Oyuncu

20 dk.

8+
Yaş

ZEKÂ KÜPLERİ

27x27x7 cm
50x67x60 cm
30 Adet
67
25 Kg

8 681511

3 farklı oynama şekli ile oynanabilir. Oyuncular tablalarındaki birbirinin aynı olan 16 küpü dışarı
çıkarırlar. Daha sonra oyuna geçilir.
İlk oynama şeklinde bireysel oynanabilir. Küpler tabla dışına çıkarılır ve oyuna böyle başlanır. Oyuncu
kartlara ve şekillere alışana kadar süre tutulmadan oynanır. Daha sonra ise kartta yer alan şekil süre
tutularak yapılabilir.
İkinci oynama şeklinde grup oyunu olarak oynayabiliriz. Bu durumda oyun kartı oyun alanına yerleştirilir. Tüm oyuncular aynı anda başlar ve şekli ilk tamamlayan oyuncu o kartı kazanır.
Son oynama şeklinde ise oyuncuların zekâ küpleri kartında yer alan şekli bir süre incelemeleri istenir.
Daha sonra kart ters çevrilerek oyuncuların hafızalarındaki şekli yapmaları istenir. Doğru şekli en hızlı
yapan oyuncu kartı kazanır.
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77 Adet Oyun Kartı
64 Adet Zekâ Küpü

Akıl ve Zekâ
Oyunları

2
Oyuncu

15+ dk.

5+
Yaş

REVERSİ

36,5x26,5x5,5 cm
50x67x60 cm
32 Adet
67
20 Kg

8

681511

001346

Oyuna başlarken oyun alanının orta noktasına 2 siyah 2 beyaz taş çaprazlama olarak yerleştirilir.
Oyunculardan bir tanesi siyah diğeri beyaz rengi seçer ve sırayla taşları oyun alanına dizmeye başlarlar.
Oyunda son koyduğunuz taş ile diğer kendi renk taşlarınız arasına aldığınız rakip taşlarını kendi
renginize çevirebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey sadece yatay ve dikeyde değil çapraz
alanlarda da araya aldığımız tüm taşları çevirebildiğimizdir.
Oyun alanının kenar ve köşe noktaları büyük öneme sahiptir. Çünkü köşe noktayı rakibe kaptırdığınızda
artık bu taşı kendi renginize çeviremeyeceğiniz için o alanın hakimiyeti rakibe geçecektir.

64 Adet Çift Taraflı Taş
1 Adet Oyun Tablası
2 Adet Koruma Kabı

www.molitoys.com
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Akıl ve Zekâ
Oyunları

MOLİDOR

33,5x32,5x5,5 cm
50x67x60 cm
24 Adet
67
15,6 Kg

8 681511

Oyunun amacı her iki oyuncu da tahta üzerindeki oyun taşı olan piyonunu karşı tarafa önce olarak
geçirmektir. Her iki tarafta sahip olduğu engel tahtalarını ilerleyen piyonun önüne değişik şekillerde
koyarak engellemeler yapabilir, piyonun yolunu farklı yönlere doğru değiştirebilir. Oyunun ismi de bu
engel tahtalarının oluşturduğu koridorlardan gelmektedir. Oyuncunun piyonu oluşan bu koridorlar içinde
yol almak zorundadır.
Oyunun başında her oyuncunun 10 adet engel tahtası oyun platformunun en arka sırasına dizilir. Her
oyuncu sırası geldiğinde taşıyla bir hamle yapmayı ve bir engel koymayı seçer. Oyuncunun sahip olduğu
engeller bitmişse mecburen taşıyla bir hamle yapar. Engel koymadaki amaç, oyuncunun ya kendi
ilerlemesini kolaylaştırmak, ya da rakibinin yolunu uzatmaktır. Oyun içinde her zaman rakibe en az bir
geçiş karesi bırakacak şekilde engel tahtalarını oyun platformu üzerine yerleştirmek gerekir. Rakip
oyuncunun taşını tamamen hareketini kısıtlayacak şekilde engelleme yapılamaz. Oyuncuların taşları
engellerin üzerinden atlayamazlar, engellerin çevresinden dolaşmak zorundadırlar. Oyun platformu
üzerindeki en son çizgideki 9 kareden herhangi birine ilk ulaşan oyuncu oyunu kazanır.

10
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1 Adet Oyun Tablası
20 Adet Engel Taşı
2 Adet Piyon

Akıl ve Zekâ
Oyunları

BENİM
HİKÂYEM
25x18x6,5 cm
41x60x59 cm
36 Adet
48
17 Kg

8 681511

001186

Benim hikayem oyunu 2-3 veya 4 kişi ile oynanabilen bir oyundur.
Oyuncular başlangıç için 9 adet kart seçer 1 dakika düşünme süresi verilir.
Oyuncular bu süre içerisinde kurguladığı hikayeyi anlatmaya başlar elindeki kartlardaki resimleri bu
hikayenin içerisinde kullandıkça elinde bu sembol olan kartı ortaya atar.
Elindeki kartları bitiren oyuncu oyunu kazanır.
Joker kartlar : Kart destesi içinde 6 adet joker kart bulunmaktadır oyuncu bu kartlardan çeker ise seçmiş
olduğu kartta yazan içerik dışına çıkmadan o herhangi bir şeyi hikayesinde kullanabilir.

48 Adet Hikâye Kartı
28 Adet Domino Kartı

www.molitoys.com
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Akıl ve Zekâ
Oyunları

FARKI BUL

25x18x6,5 cm
41x60x59 cm
36 Adet
48
17 Kg

Kutu içerisinde her iki tarafı baskılı olan 70 adet oyun kartı bulunmaktadır. Bu oyun kartlarının ön yüzü
ve arka yüzündeki resimler birbirinin aynısı gibi görünsede 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. En çok
puanı toplayan oyuncu, oyunu kazanır.
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70 Adet Oyun Kartı

Akıl ve Zekâ
Oyunları

MEMORY GAME
HAYVANLAR
25x18x6,5 cm
41x60x59 cm
36 Adet
48
17 Kg

8 681511

Kartlar resim yüzeyleri aşağıda olacak şekilde kapalı karıştırılır. Kartlar isteğe göre kare veya dikdörtgen
şeklinde aralarında boşluk bırakarak dizilebilir. Kartlar dizildikten sonra yerinden oynatılmamalıdır.
Oyuna Kim Başlar?
Oyuna, yaşı en küçük oyuncu başlar, oyuncular saat yönünde kartların etrafında otururlar.
Hafıza Oyunu Nasıl Oynanır?
Sırası gelen oyuncu istediği yerden 2 kartı ters çevirir. Kartlar aynı ise 2 kartı yanına alır ve 2 kart daha
açar, eğer kartlar eşleşmemiş durumdaysa kartlar kapatılır ve sıra saat yönündeki oyuncuya geçer, sırası
gelen oyuncu 2 kart açar. Oyun bu şekilde sürüp gider. Oyuncular eşleşmeyen kartları aklında tutmaya
çalışarak, bir sonraki tur daha önce açılan kartların yerlerini hatırlamaya çalışırlar, kartlar herkes
gördükten sonra kapatılır. Tekrar kapatılan kartların yer değiştirmemesi gerekir.
Oyunda Yasak Olanlar
Bir oyuncu eşleşmeyen 2 kart açtığında, yerini bildiği üçüncü bir kartı açamaz, sıra kendisine tekrar
gelene dek beklemek zorundadır. Eşlenmemiş kartları, diğer oyuncuların gördüklerinden emin olduktan
sonra kapatılması gerekir.
Oyunun Bitişi
Oyunda ki son kartlar eşleştiği zaman oyun sona ermiştir. Kazananı bulmak için, kimin yanında daha çok
çift kart varsa, oyunu kazanır. Beraberlik durumunda, bir sonraki turda en çok çifti bulan oyuncu kazanır.

001261

48 Adet Oyun Kartı
4 Adet Zemin Kartı
24 Adet Eşleştirme Kartı
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Akıl ve Zekâ
Oyunları

MEMORY GAME
MEYVELER-SEBZELER
25x18x6,5 cm
41x60x59 cm
36 Adet
48
17 Kg

8

Kartlar resim yüzeyleri aşağıda olacak şekilde kapalı karıştırılır. Kartlar isteğe göre kare veya dikdörtgen
şeklinde aralarında boşluk bırakarak dizilebilir. Kartlar dizildikten sonra yerinden oynatılmamalıdır.
Oyuna Kim Başlar?
Oyuna, yaşı en küçük oyuncu başlar, oyuncular saat yönünde kartların etrafında otururlar.
Hafıza Oyunu Nasıl Oynanır?
Sırası gelen oyuncu istediği yerden 2 kartı ters çevirir. Kartlar aynı ise 2 kartı yanına alır ve 2 kart daha
açar, eğer kartlar eşleşmemiş durumdaysa kartlar kapatılır ve sıra saat yönündeki oyuncuya geçer, sırası
gelen oyuncu 2 kart açar. Oyun bu şekilde sürüp gider. Oyuncular eşleşmeyen kartları aklında tutmaya
çalışarak, bir sonraki tur daha önce açılan kartların yerlerini hatırlamaya çalışırlar, kartlar herkes
gördükten sonra kapatılır. Tekrar kapatılan kartların yer değiştirmemesi gerekir.
Oyunda Yasak Olanlar
Bir oyuncu eşleşmeyen 2 kart açtığında, yerini bildiği üçüncü bir kartı açamaz, sıra kendisine tekrar
gelene dek beklemek zorundadır. Eşlenmemiş kartları, diğer oyuncuların gördüklerinden emin olduktan
sonra kapatılması gerekir.
Oyunun Bitişi
Oyunda ki son kartlar eşleştiği zaman oyun sona ermiştir. Kazananı bulmak için, kimin yanında daha çok
çift kart varsa, oyunu kazanır. Beraberlik durumunda, bir sonraki turda en çok çifti bulan oyuncu kazanır.
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681511

001278

48 Adet Oyun Kartı
4 Adet Zemin Kartı
24 Adet Eşleştirme Kartı

Akıl ve Zekâ
Oyunları

MEMORY GAME
TAŞITLAR
25x18x6,5 cm
41x60x59 cm
36 Adet
48
17 Kg

8

Kartlar resim yüzeyleri aşağıda olacak şekilde kapalı karıştırılır. Kartlar isteğe göre kare veya dikdörtgen
şeklinde aralarında boşluk bırakarak dizilebilir. Kartlar dizildikten sonra yerinden oynatılmamalıdır.
Oyuna Kim Başlar?
Oyuna, yaşı en küçük oyuncu başlar, oyuncular saat yönünde kartların etrafında otururlar.
Hafıza Oyunu Nasıl Oynanır?
Sırası gelen oyuncu istediği yerden 2 kartı ters çevirir. Kartlar aynı ise 2 kartı yanına alır ve 2 kart daha
açar, eğer kartlar eşleşmemiş durumdaysa kartlar kapatılır ve sıra saat yönündeki oyuncuya geçer, sırası
gelen oyuncu 2 kart açar. Oyun bu şekilde sürüp gider. Oyuncular eşleşmeyen kartları aklında tutmaya
çalışarak, bir sonraki tur daha önce açılan kartların yerlerini hatırlamaya çalışırlar, kartlar herkes
gördükten sonra kapatılır. Tekrar kapatılan kartların yer değiştirmemesi gerekir.
Oyunda Yasak Olanlar
Bir oyuncu eşleşmeyen 2 kart açtığında, yerini bildiği üçüncü bir kartı açamaz, sıra kendisine tekrar
gelene dek beklemek zorundadır. Eşlenmemiş kartları, diğer oyuncuların gördüklerinden emin olduktan
sonra kapatılması gerekir.
Oyunun Bitişi
Oyunda ki son kartlar eşleştiği zaman oyun sona ermiştir. Kazananı bulmak için, kimin yanında daha çok
çift kart varsa, oyunu kazanır. Beraberlik durumunda, bir sonraki turda en çok çifti bulan oyuncu kazanır.

681511

001285

48 Adet Oyun Kartı
4 Adet Zemin Kartı
24 Adet Eşleştirme Kartı

www.molitoys.com
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Akıl ve Zekâ
Oyunları

2

AHŞAP
DENGE OYUNU
25x10,5x7,5 cm
52x47x22 cm
24 Adet
18
18,5 Kg

8

681511

001407

Oyun 54 tahta bloktan oluşur. Her katta 3 blok olmak üzere 18 katlık bir kule oluşturulur. Ancak, ilk 3 blok
kuzey-güney şeklinde dizilmişse üstündeki 3 blok doğu-batı şeklinde dizilmelidir. Oyuncular sırayla bu
onsekiz katlık kuleden bir bloğu çeker ve kulenin üstüne yine başlangıçtaki gibi dizmeye başlarlar. Yalnız
oyuncular dokundukları bloğu çekmeli bunu yaparken de tek ellerini kullanmak zorundadırlar. Kule
devrilmeden önce son bloğu kim çekmişse oyunu kaybeder.

54 Parça Ahşap
Oyun Taşı
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Akıl ve Zekâ
Oyunları

6

MANCALA
KATLANIR+PLASTİK
26x17,5x4 cm
41x60x59 cm
60 Adet
48
20 Kg

8

681511

001353

1 Adet Oyun Tablası
50 Adet Oyun Taşı

Moli Mancala oyunu 2 kişi ile oynanır. Oyun tahtası üzerinde altışar (6) adet olmak üzere 12 adet küçük kuyu ve her oyuncunun taşlarını toplayacağı birer (1)
büyük kuyu (hazine) bulunur. Oyun toplam 48 adet taş ile oynanır. Oyuncular 48 taşı her kuyuya 4’er adet olmak üzere dağıtır. Oyunda her oyuncunun önünde
yan yana olarak bulunan 6 küçük kuyu kendi bölgesidir. Karşısında bulunan 6 küçük kuyu ise rakibin bölgesidir. Oyuncular hazinelerinde en fazla taşı
biriktirmeye çalışırlar. Oyun sonunda en çok taşı toplayan oyuncu seti kazanmış olur. Oyuna kura ile başlanır ve toplamda 4 temel kuraldan oluşur.
1.TEMEL KURAL: Kura neticesinde başlama hakkı kazanan oyuncu kendi bölgesinde bulunan istediği kuyudan 4 adet taşı alır, taşı aldığı kuyudan başlayarak
sağa doğru 1 er adet taşı dağıtarak bitene kadar devam eder. Taşları dağıtırken son taş hazinesine denk gelirse, aynı oyuncu oyuna devam eder. Oyuncunun
kuyusunda tek taş varsa, sırası geldiğinde bu taşı sağındaki kuyuya taşıyabilir. Hamle sırası rakibine geçer. Her seferinde oyuncunun elinde kalan son taş
oyunun kaderini belirler.
2.TEMEL KURAL: Hamle sırası gelen oyuncu kendi kuyusundan aldığı taşları dağıtırken elinde taş kaldıysa, rakibinin bölgesindeki kuyulara da taş bırakmaya
devam eder. Oyuncunun elindeki son taş, rakibinin bölgesinde denk geldiği kuyudaki taşların sayısı çift sayı yaparsa (2,4,6,8 gibi) oyuncu bu kuyuda yer alan
tüm taşların sahibi olur ve onları kendi hazinesine koyar. Hamle sırası rakibine geçer.
3.TEMEL KURAL: Oyuncu taşları dağıtırken elinde kalan son taş, yine kendi bölgesinde yer alan boş bir kuyuya denk gelirse ve eğer boş kuyusunun karşısındaki
kuyuda da rakibine ait taş varsa, hem rakibinin kuyusundaki taşları alır, hem de kendi boş kuyusuna bıraktığı taşı alıp hazinesine koyar. Hamle sırası rakibine
geçer.
4.TEMEL KURAL: Oyunculardan herhangi birinin bölgesinde yer alan taşlar bittiğinde oyun seti biter. Oyunda kendi bölgesinde taşları ilk biten oyuncu rakibinin
bölgesinde bulunan tüm taşları da kazanır. Dolayısıyla oyunun heyecanı son ana kadar hiç düşmez. OYUN 5 SET OLARAK OYNANIR. OYUNU KAZANAN OYUNCU BİR
(1) PUAN, KAYBEDEN SIFIR (0) PUAN, BERABERE BİTERSE HER İKİ OYUNCU DA YARIM (0,5) PUAN ALIR.
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Akıl ve Zekâ
Oyunları

6

MANCALA
KATLANIR+AHŞAP
26x17,5x4 cm
55,5x27x18,5 cm
12 Adet
9
10 Kg

1 Adet Oyun Tablası
50 Adet Oyun Taşı

Moli Mancala oyunu 2 kişi ile oynanır. Oyun tahtası üzerinde altışar (6) adet olmak üzere 12 adet küçük kuyu ve her oyuncunun taşlarını toplayacağı birer (1)
büyük kuyu (hazine) bulunur. Oyun toplam 48 adet taş ile oynanır. Oyuncular 48 taşı her kuyuya 4’er adet olmak üzere dağıtır. Oyunda her oyuncunun önünde
yan yana olarak bulunan 6 küçük kuyu kendi bölgesidir. Karşısında bulunan 6 küçük kuyu ise rakibin bölgesidir. Oyuncular hazinelerinde en fazla taşı
biriktirmeye çalışırlar. Oyun sonunda en çok taşı toplayan oyuncu seti kazanmış olur. Oyuna kura ile başlanır ve toplamda 4 temel kuraldan oluşur.
1.TEMEL KURAL: Kura neticesinde başlama hakkı kazanan oyuncu kendi bölgesinde bulunan istediği kuyudan 4 adet taşı alır, taşı aldığı kuyudan başlayarak
sağa doğru 1 er adet taşı dağıtarak bitene kadar devam eder. Taşları dağıtırken son taş hazinesine denk gelirse, aynı oyuncu oyuna devam eder. Oyuncunun
kuyusunda tek taş varsa, sırası geldiğinde bu taşı sağındaki kuyuya taşıyabilir. Hamle sırası rakibine geçer. Her seferinde oyuncunun elinde kalan son taş
oyunun kaderini belirler.
2.TEMEL KURAL: Hamle sırası gelen oyuncu kendi kuyusundan aldığı taşları dağıtırken elinde taş kaldıysa, rakibinin bölgesindeki kuyulara da taş bırakmaya
devam eder. Oyuncunun elindeki son taş, rakibinin bölgesinde denk geldiği kuyudaki taşların sayısı çift sayı yaparsa (2,4,6,8 gibi) oyuncu bu kuyuda yer alan
tüm taşların sahibi olur ve onları kendi hazinesine koyar. Hamle sırası rakibine geçer.
3.TEMEL KURAL: Oyuncu taşları dağıtırken elinde kalan son taş, yine kendi bölgesinde yer alan boş bir kuyuya denk gelirse ve eğer boş kuyusunun karşısındaki
kuyuda da rakibine ait taş varsa, hem rakibinin kuyusundaki taşları alır, hem de kendi boş kuyusuna bıraktığı taşı alıp hazinesine koyar. Hamle sırası rakibine
geçer.
4.TEMEL KURAL: Oyunculardan herhangi birinin bölgesinde yer alan taşlar bittiğinde oyun seti biter. Oyunda kendi bölgesinde taşları ilk biten oyuncu rakibinin
bölgesinde bulunan tüm taşları da kazanır. Dolayısıyla oyunun heyecanı son ana kadar hiç düşmez. OYUN 5 SET OLARAK OYNANIR. OYUNU KAZANAN OYUNCU BİR
(1) PUAN, KAYBEDEN SIFIR (0) PUAN, BERABERE BİTERSE HER İKİ OYUNCU DA YARIM (0,5) PUAN ALIR.
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Akıl ve Zekâ
Oyunları

STONE TRUCK
40x20x15 cm
50x67x60 cm
12 Adet
67
10 Kg

8

2

681511

001322

BOWLING SETİ
33x25x17 cm
64x68x60 cm
14 Adet
87
8 Kg

8

681511

001001
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Akıl ve Zekâ
Oyunları

SALLANAN AT
77x55x35 cm
Çuval

10
Çuval

24 Kg

8

681511

001018

BİSİKLET
65x50x40 cm
Çuval

20
Çuval

42 Kg
BİSİKLET (ERKEK - MAVİ)

8

681511

001421

BİSİKLET (KIZ - PEMBE)

8

20
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681511

001438

Akıl ve Zekâ
Oyunları

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ TABLOSU
OYUN

ÖZELLİK

BUZ TUZAĞI

YAŞ

OYUNCU SÜRE

4+

2

20+

KUTU
İÇERİĞİ
38 Adet Buz Küpü
2 Adet Çekiç
1 Adet At
4 Adet Oyun Çerçevesi Ayağı

KUTU
KOLİ
KOLİ İÇİ
ÖLÇÜSÜ (cm) ÖLÇÜSÜ (cm) ADEDİ

KOLİ
KOLİ
DESİSİ AĞIRLIĞI (Kg)

BARKOD

33x30x9,5

64x68x60

24

87

17,6

868 151 100 106 3

EĞİTİCİ BARDAKLAR

2 OYUN
1 ARADA

3+

2-6

20+

110 Adet Resimli Görev Kar�
72 Adet Diz Bakalım Kar�
5 Farklı Renkte 30 Adet Bardak
1 Adet Zil

29,5x22x6,5

50x67x60

36

67

29

868 151 100 131 5

GEOMETRİK YAPILAR

4 OYUN
1 ARADA

5-99
6-99
7-99
8-99

1 ve Üzeri

5

18 Adet Yapı Bloğu
4 Adet Model Kitapçığı
(229 Adet Model Çizimi ve
İpuçları)

32x28x5

50x67x60

32

67

33

868 151 100 137 7

3+

2

20+

HEDEF 5

1 Adet Oyun Pla�ormu
56 Parça Çi� Renkli Plas�k
Oyun Taşı
105 Adet Oyun Kar�
9 Adet Zemin Kar�
1 Adet Zil
96 Adet Oyun Kar�
9 Adet Zemin Kar�
1 Adet Zil

34x28x8

41x60x59

12

48

10

868 151 100 130 8

25x18x6,5

41x60x59

36

48

32

868 151 100 129 2

25x18x6,5

41x60x59

36

48

32

868 151 100 141 4

77 Adet Oyun Kar�
64 Adet Zekâ Küpü

27x27x7

50x67x60

30

67

25

868 151 100 136 0

36,5x26,5x5,5

50x67x60

32

67

20

868 151 100 134 6

33,5x32,5x5,5

50x67x60

24

67

15,6

868 151 100 122 3

DEDEKTİF

2 OYUN
1 ARADA

3+

2 ve Üzeri

20+

DEDEKTİF ARAPÇA

2 OYUN
1 ARADA

4+

2 ve Üzeri

20+

ZEKÂ KÜPLERİ

8+

2-4

20+

REVERSİ

5+

2

15+

MOLİDOR

6+

2

20+

3+

1 ve Üzeri

15+

48 Adet Hikâye Kar�
28 Adet Domino Kar�

25x18x6,5

41x60x59

36

48

17

868 151 100 118 6

5+

2 ve Üzeri

20+

70 Adet Oyun Kar�

25x18x6,5

41x60x59

36

48

17

868 151 100 120 9

25x18x6,5

41x60x59

36

48

17

868 151 100 126 1

25x18x6,5

41x60x59

36

48

17

868 151 100 127 8

25x18x6,5

41x60x59

36

48

17

868 151 100 128 5

54 Parça Ahşap Oyun Taşı

25x10,5x7,5

52x47x22

24

18

18,5

868 151 100 140 7

BENİM HİKAYEM

2 OYUN
1 ARADA

FARKI BUL

64 Adet Çi� Taraﬂı Oyun Taşı
1 Adet Oyun Tablası
2 Adet Koruma Kabı
1 Adet Oyun Tablası
20 Adet Engel Taşı
2 Adet Piyon

48 Adet Oyun Kar�
4 Adet Zemin Kar�
24 Adet Eşleş�rme Kar�
48 Adet Oyun Kar�
4 Adet Zemin Kar�
24 Adet Eşleş�rme Kar�
48 Adet Oyun Kar�
4 Adet Zemin Kar�
24 Adet Eşleş�rme Kar�

MEMORY - HAYVANLAR

2 OYUN
1 ARADA

3+

2

20+

MEMORY - MEYVELER
SEBZELER

2 OYUN
1 ARADA

3+

2

20+

MEMORY - TAŞITLAR

2 OYUN
1 ARADA

3+

2

20+

DENGE OYUNU

3+

2

MANCALA
KATLANIR + PLASTİK

6+

2

20+

1 Adet Oyun Tablası
50 Adet Oyun Taşı

26x17,5x4

41x60x59

60

48

20

868 151 100 135 3

MANCALA
KATLANIR + AHŞAP

6+

2

20+

1 Adet Oyun Tablası
50 Adet Oyun Taşı

26x17,5x4

55x27x18,5

12

9

10

868 151 100 109 4

STONE TRUCK
(KAMYON)

3+

1

1 Adet Oyuncak Damperli
Kamyon

40x20x15

50x67x60

12

67

10

868 151 100 132 2

BOWLING SETİ

3+

2

6 Adet Bowling Labutu
2 Adet Bowling Topu

33x25x17

64x68x60

14

87

8

868 151 100 100 1

SALLANAN
AT

1

1 Adet Plas�k Sallanan At

At Ölçüleri
77x55x35

ÇUVAL

10

24

868 151 100 101 8

BİSİKLET

1

1 Adet Bisiklet

Bisiklet
Ölçüleri
65x50x40

ÇUVAL

20

42

868 151 100 142 1 (ERKEK)
868 151 100 143 8 (KIZ)
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AKIL ve ZEKÂ
OYUNLARI

Fevzi Çakmak Mh. Sıla Cd. No: 73 G
Karatay - Konya
TÜRKİYE
molitoystr

info@molitoys.com

www.molitoys.com

