
SÖZCÜK OYUNU: Bahçede / Evde
Wortsicher: im Garten/ zu Hause

DÜZENLEME: Berivan TURAN ve Buket TEMEL



SÖZCÜK OYUNU: Bahçede / Evde
Wortsicher: im Garten/ zu Hause

Eğlenceyi seven küçük Jette bahçeyi/ evi tanımak istiyor. Ona bahçede ki/ evde ki 
eşyaları keşfetme ve doğru adlandırma konularında yardımcı olabilir miyiz?

Farklı oynama biçimleri bulunan bu eşleştirme oyunu nesne, eylem, sıfat ve zıt 
kavram kartları yardımıyla alıcı ve ifade edici dil gelişimini eğlenceli bir biçimde 
desteklemeye yarar. Güzel tasarlanmış görselleriyle her yaşa hitap eden bu oyun 
kelime dağarcığını genişletmeye yardımcı olur. 

Alıcı ve ifade edici dili geliştirmeye yönelik kart çiftleri 

Afazi vakaları için de uygundur.

Yaş: 4-99

Oyuncu sayısı: 2-4

İçindekiler:

• Büyük resim kartı
• Evde: 30 / Bahçede: 28 kart çifti nesneler (sarı çerçeve)
• 30 kart çifti fiiller (yeşil çerçeve)
• 15 kart çifti zıt anlamlı sözcükler (kırmızı çerçeve)
• Kullanma kılavuzu

Oyunun amacı

• Alıcı ve ifade edici dilin geliştirilmesi ve desteklenmesi
• Sözcüklerin kategorize edilmesi
• Zıt anlamlı kavramların öğrenilmesi
• Örneklendirilmiş eylemlerle değişik cümleler kurulması ve
• Sorular sorulması
• Seriliği tanımayı öğrenimi



A. Sözcük/ Resim eşleştirme (alıcı dil)

Resim bulma (tombala)

Amaç: Alıcı dil gelişimini desteklemek

Materyal: Nesne veya fiil çift kartları

Oyunun açıklaması: Kart çiftleri dağıtılır. Yarısı resimli tarafıyla yukarıya bakacak 
şekilde masaya dizilirken diğer yarısı ise kapalı olarak yan tarafa konulur. Birinci 
oyuncu kart yığınından en üstteki kartı alır ve diğer oyuncudan resimdeki görselin 
adlandırmasını ister. Örnek: ‘Koparmak’ görselini gösteren resmi bulabilir misin? 
Oyuncu kartı bulursa yeni bir kart seçme hakkı kazanır. Bulamazsa kart kenara 
konulur ve daha sonra tekrar denenir. Kartlar bitinceye kadar oyun bu şekilde devam 
eder.

Alternatif oynanış biçimi: (Tanımlayıcı sözcüklerle de oynanabilir.)
Farklı cümleler kurmayı desteklemek için sorular şu şekilde de sorulabilir:

Evde:

• Kirli: Kirlenen ne? Dışarıda yağmur yağdığı için çizmeler kirlenmiş. Kirlenen çizmeler 
temizlenmeli… Vb.
• Dolap: Dolabın rengi yeşildir. Kazak dolabın içindedir… Vb.

Bahçede:

• Tırmanmak: Ayşe tırmanıyor. Ayşe kiraz toplamak istediği için ağaca tırmanıyor… Vb.
• Ekşi: Neyin tadı ekşidir? Limon ekşidir. Ayşe ekşi limon yiyor… Vb.

B. Resim/ resim eşleme (Alıcı ve/veya ifade edici dil)

Kimde ne var? (tombala)

Amaç: Alıcı ve/veya ifade edici dil gelişimini desteklemek. 

Materyal: Nesne, fiil veya tanımlayıcı sözcük kartları 

Oyunun açıklaması: Kart çiftlerinden birbirinden farklı iki grup oluşturulur. 
Gruplardan biri eşit şekilde oyunculara dağıtılır. Oyuncular kartları resimleri yukarı 
bakacak şekilde önlerine koyarlar. Kartların diğer yarısı resimleri aşağıya bakacak 
şekilde üst üste masanın ortasına konur. Sonra herkes sırayla bir kart seçer. Alıcı dil 
gelişimi hedefleniyorsa oyunu düzenleyen kişi seçilen görseli adlandırır. İfade edici 
dil gelişimi hedefleniyorsa kartın diğer çiftinin sahibi resmi adlandırır. En çok kartı 
toplayan oyunu kazanır.



C. Çift bulma (ifade edici dil)

Aynısını bul!

Amaç: İfade edici dilin desteklenmesi ve çoğul eklerinin edinilmesidir.

Materyal: Nesne, fiil veya tanımlayıcı sözcük kartları

Oyunun açıklaması: Tüm kartlar karıştırılarak resimli tarafları aşağıya bakacak 
şekilde masaya dizilir. Tüm oyuncular sırayla ikişer tane kart açar ve adlandırır. Amaç 
iki deneme sonunda aynı kartı (bulma) bulmaktır. Aynı kartları bulan bulduğu kartları 
kazanır.

En çok kartı toplayan oyunu kazanır.

Alternatif oynanış biçimi: 

Terim sınıflandırması:
Oyunu düzenleyen iki farklı alandan çift sayı çift karttan seçer.

Örnek:

Evde: kıyafetler / mobilya: çorap + şapka, dolap  + yatak
Bahçede: sebze / meyve: marul + domates, erik + armut

D. Hafıza oyunu (ifade edici dil)

Eksik olanı bul!

Amaç: İfade edici dilin geliştirilmesi ve çoğul eklerinin edinilmesidir.

Materyal: Nesne, fiil veya tanımlayıcı sözcük kartları
Seçilen kart sayısı oyun süresini belirler.

Oyunun açıklaması: Seçilen kartlar resimli tarafları yukarı bakacak şekilde masaya 
konulur. Herkes masaya konulan kartları aklında tutmaya çalışır. Oyunculardan bir 
tanesi kartlardan birini ters çevirirken diğer oyuncular gözlerini kapatır. Sonra 
herkes ters çevrilen kartın hangisi olduğunu hatırlamaya çalışır. Ters çevrilen kartı 
doğru hatırlayan o kartı kazanır.

En çok kartı toplayan oyunu kazanır.

E. Nesneleri anlatmak

Bu nedir?

Amaç: İfade edici dilin geliştirilmesi (öğrenilenlerin genellenmesi), hikaye/olay 
anlatmayı desteklemek, dil becerilerini geliştirmek.



Materyal: Nesne kartları

Oyunun açıklaması: Nesne kartları resimli tarafları aşağıya bakacak şekilde üst üste 
konulur. Oyuncular sırayla kart seçer. Sonra seçilen karttaki görsellerin anlatımına 
geçilir. Anlatılan
görseli ilk doğru tahmin eden kartı kazanır.

Örnek:

Evde:

Dolap: ‘Seçtiğim resimde büyük bir şey var. Evimizin birçok odasında bulunabilir. 
İçine eşya koyarız. Mesela içine kıyafet veya oyuncak konulabilir. Bil bakalım nedir?’

Bahçede: 

Domates: ‘Seçtiğim resimde bir sebze var. Bahçede yetişir. Çoğu zaman bir dalda 
birkaç tane birden olur. Kırmızıdır. Salataya konulur. Bil bakalım nedir?

F. Sıralama ve anlatma

Neler oluyor?

Amaç: Kelime dağarcığının geliştirilmesi (öğrenilen sözcüklerin kullanılması), ifade 
edici dili güçlendirmek, seriliği tanıma öğrenimi, hikaye / olay anlatmayı 
desteklemek

Materyal: Sıralı kartlar

Örnek:

Evde:

• Islak – kurutmak – kuru
• Çıplak – giyinmek – giyinik

Bahçede:

• Tırmanmak – yemek – tükürmek
• Koparmak – üflemek – uçmak

Oyunun açıklaması: Oyunu düzenleyen kişi çalışmak istediği sıralı kartları seçer ve 
resimleri aşağıya bakacak şekilde masaya koyar. Sonra sırayla kart seçilir ve karttaki 
olaylar anlatılır. Bütün kartlar açıldıktan sonra kartlar sıralanır. Bir sonraki aşamada 
neler olabileceği de konuşulabilir.



SÖZCÜK LİSTELERİ

WORTSICHER IM GARTEN - BAHÇEDE

Nesneler

Ahududu
Alabaş
Arı
Bahçe Makası
Bank
Böcek
Çalı
Domates
Erik
Hortum
İbrik
Kabak
Kapı 
Kelebek
Kova
Kürek
Marul
Merdiven
Örümcek
Sandalye
Sandık
Süpürge
Tarla
Tırmık
Turp
Yağmur Suyu Bidonu
Yatak

Eylemler

Biçmek
Çekmek
Dinlenmek
Dökmek
Düşmek
Emeklemek
Güneşlenmek
Hasat etmek
Kazmak
Kesmek
Koklamak
Koparmak / Toplamak
Koşmak
Mangal yapmak
Sallamak
Sulamak
Süpürmek
Sürmek
Sürünmek 
Taşımak
Tırmanmak
Tohum ekmek
Toplamak
Toprağa dikmek
Tükürmek
Uçmak
Üflemek
Yedirmek
Yemek
Zıplamak / Atlamak

Sıfatlar / Zıt Anlamlı Sözcükler

Açmış / Solmuş
Çizgili / Kareli
Çok / Az
Doğru / Eğri
Dolu / Boş
Hafif / Ağır
Islak / Kuru
Kalın / İnce
Kırmızı / Siyah
Kısa / Uzun
Küçük  /Büyük
Olgun / Ham
Sert / Yumuşak
Tatlı / Ekşi
Taze / Çürümüş



WORTSICHER ZU HAUSE – EVDE

Nesneler

Ayakkabı
Ayna
Battaniye
Bere
Ceket
Çiçek
Çorap
Diş fırçası
Dizüstü bilgisayar
Duş başlığı
Duvar saati
Elbise dolabı
Havlu
Kazak
Klozet
Küvet
Lamba
Lavabo
Masa
Pantolon
Pencere
Radyo
Raf
Resim
Saç kurutma makinesi
Sandalye
Sıvı sabun
Televizyon
Yastık
Yatak

Eylemler

Banyo yapmak
Cam silmek
Çamaşır asmak
Diş fırçalamak
Duş almak
Esnemek
Gazete okumak
Giyinmek
İçmek
Kalkmak
Krem sürmek
Kurulanmak
Müzik dinlemek
Okşamak
Oynamak
Öpmek
Saç taramak
Saçlarını kurulamak
Soyunmak
Süpürmek
Telefonda konuşmak
Televizyon izlemek
Toplamak
Traş olmak
Uyumak
Ütü yapmak
Yatmak
Yedirmek
Yemek yemek
Yıkanmak

Sıfatlar / Zıt Anlamlı Sözcükler

Açık/kapalı
Aydınlık/karanlık
Boş/dolu
Çıplak/giyinik
Eski/yeni
Islak/kuru
Kısa/uzun
Küçük/büyük
Sağlam/kırık
Sesli/sessiz
Siyah/beyaz
Soğuk/sıcak
Temiz/kirli
Uykusuz/dinç
Yuvarlak/köşeli


