
SPIELHAUS
OYUN EVİ

Bodrum kattan çatı katına kadar eğlenceli bir resim avı!

DÜZENLEME: Berivan TURAN ve Buket TEMEL



SPIELHAUS
OYUN EVİ

Bodrum kattan çatı katına kadar eğlenceli bir resim avı!

Bu dört katlı evde büyük bir aile yaşamaktadır. Oyuncular evde gezinirlerken bir 
yandan evin odalarını ve eşyalarını keşfederler ve diğer bir yandan günlük yaşama 
dair bilgi edinirler. Bu sayede aile kavramları gelişir ve günlük rutin eylemleri 
öğrenmiş olurlar. Oyun içinde ev, evin odaları, ev eşyaları ve rutin eylemler ile ilgili 
konuşma açısından birçok fırsat ortaya çıkar. Krimihaus (Korku Evi) ve Quatschhaus 
(Saçmalık Evi) oyunlarıyla aynı oyun tarzını takip eden Spielhaus oyunu dil gelişimi 
desteği ile dil ve konuşma terapilerine yönelik farklı hedefler için kullanılır.

Aynı zamanda normal dil gelişimi gösteren çocuklara dil gelişimi desteği sağlamak 
ve aşağıda yer alan kazanımları kazandırmak için kullanılabilir.

Hedefler:

• Dilbilgisi 
• Sözdizimi
• Kelime dağarcığı zenginleştirme
• Cümle kurma
• Hayal gücü gelişimi
• Soru-Cevap kavramını öğrenme
• Aile Kavramı
• Konuşma Akıcılığı
 
Yaş: 4-99

Oyuncu Sayısı: 2-4

İçindekiler:

• Kullanım kılavuzu
• 1 adet oyun tabanı
• 4 adet oyuncu taşı
• 1 adet zar
• 16 Adet Oda Kartı
• 20 Adet Oyun Kartı



Oda Kartları:

1 adet Atölye
1 adet Çalışma odası
1 adet Çamaşırhane

1 adet Çocuk odası
1 adet Genç odası
1 adet Kiler

1 adet Müzik odası
2 adet mutfak
2 adet salon

2 adet yatak odası
3 adet banyo

Oyun Kartları:

Banyo süngeri
Bardak/Kadeh
Çamaşır mandalı
Delgeç
Duvar saati

Elbise askısı
Evrak çantası
Kızak
Külot
Metal süzgeç

Oyuncak maymun
Oyuncak ördek
Örümcek
Pense
Sıcak su torbası

Şamdan/Mum
Şezlong şemsiyesi
Tablo
Trompet
Yerküre

HAYALETİ KİM BULACAK?!

Materyal:

• 1 adet oyun tabanı
• 4 adet oyuncu taşı
• 1 adet zar
• 16 Adet Oda Kartı
• 20 Adet Dil Gelişim Kartı

Oyuna Hazırlık: Oyuncular bir masanın etrafına toplanırlar. Oyun tabanı, oyuncular 
tarafından zemindeki döşemeler ve duvarların rengine göre ya da rastgele oda 
kartlarıyla döşenir. Dil gelişim kartları ise karıştırılır ve resimli tarafları aşağıya 
bakacak biçimde üst üste dizilerek masaya konur. Oyuncular, oyunda kendilerini 
temsil edecek renkteki oyun taşını seçerler. Oyun taşları bodrum kattaki dairenin sol 
tarafına konur. 

Oyunun Gidişatı: Oyuna ilk sırada kimin başlayacağını tespit etmek için oyuncular 
sırayla zar atışı yaparlar. Zarla en büyük sayıyı atan oyuncu oyuna başlamaya hak 
kazanır. Oyunda hedef; hızlıca bodrum kattan çatı katına çıkıp hayalete ilk ulaşan kişi 
olmaktır. 

Dil gelişim kartları, oyuncuların bazen hızla üst katlara çıkmalarını sağlarken 
bazen de alt katlara düşmelerine sebep olabilir.

Oyun, bodrum kattan başlar. Her oyuncu bir el zar atar. En büyük sayıyı atan oyuna 
başlar. Zarla attığı sayı kadar (1 ile 5 arası) bodrum kattan çatı katına doğru ilerler. 
Zar ile 6 atan oyuncu ilerlemez. Bu kişi oyun kartlarından en üstte olanı alıp 
isimlendirir ve oyun tabanı üzerinde elindeki resmin aynısını arayıp bulur; kendisini 
temsil eden oyun taşını da nesnenin olduğu odanın altındaki kırmızı noktaya koyar. 
Eğer oyuncu şanslıysa yukarıya doğru çıkar şansızsa aşağıya doğru iner; açtığı oyun 
kartını da oyun tabanının kenarına koyar. 

Oyunun Sonu: Çatı katındaki hayalete ilk ulaşan oyuncu oyunu kazanır.



Kurallar: 

1. Oyunculardan biri oyun taşıyla başka bir oyuncunun bulunduğu yere gelirse tekrar 
zar atar ve zarla attığı sayı kadar ilerler.
2. Zar ile 6 atan oyuncu 6 attığı sürece tekrar zar atma hakkına sahip olur.
3. Oyun esnasında oyun kartları biter ve oyuncular da 6 atarlarsa bu durumda 
açılacak oyun kartı kalmadığından kart açmak yerine 6 adım ilerlenir.

Farklı oyun önerileri: 

Oyunu daha hızlı oynamak ve heyecanlı hale getirmek mümkündür. Örneğin sırf 6 
atan oyuncu değil kırmızı noktaya denk gelen oyuncularda oyun kartı seçerler ve 
seçtikleri eşyayı bulmaya çalışırlar; daha sonra eşyanın bulunduğu odanın altındaki 
kırmızı noktaya yerleşirler.
Oyunu daha uzun süren bir biçimde oynamak için nesneyi bulduğunuz kare de olan 
kırmızı noktaya yerleşme kuralını iptal edebilirsiniz. Bu sayede hedefe (çatı) ulaşmak 
daha çok zaman alacaktır.

GÖZÜNÜ DÖRT AÇ VE GİZLİ EŞYALARI BUL!

Materyal:

• 1 adet oyun tabanı
• 1 adet zar
• 16 Adet Oda Kartı
• 20 Adet Oyun Kartı
• Kronometre ya da kum saati

Oyuna Hazırlık: Oyuncular bir masanın etrafına toplanırlar. Oyun tabanı, oyuncular 
tarafından zemindeki döşemeler ve duvarların rengine göre ya da rastgele oda 
kartlarıyla döşenir. Oyun kartları ise karıştırılır ve resimli tarafları aşağıya bakacak 
biçimde üst üste dizilerek oyun tabanının yanına konur. 

Oyunun Gidişatı: Oyuna ilk sırada kimin başlayacağını tespit etmek için oyuncular 
sırayla zar atışı yaparlar; zarla en büyük sayıyı atan oyuncu oyuna başlamaya hak 
kazanır. Oyunda hedef; en üstteki oyun kartını aldıktan sonra bu kartı doğru olarak 
isimlendirmek ve 10 saniye içinde oyun tabanı üzerinde yerini tespit etmektir. 
Terapist 10 saniyelik süreyi başlatırken oynayan oyuncu da oyun kartlarından en üstte 
olanı alır. (Süre için kronometre yerine kum saati de kullanılabilir.) Oyuncu oyun 
kartını oyun tabanı üzerinde 10 saniye içinde bulursa kazanır; bulamazsa elindeki 
kartı diğer kartların en altına resimli tarafı aşağıya bakacak şekilde koyar ve sıra 
diğer oyuncuya geçer.

Oyunun Sonu: Oyun sonunda en çok karta sahip olan oyuncu oyunu kazanır.


