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Kim en az soruyla rakibinden elindeki kartı bilebilir? 

Bu oyunda dikkatli olmak, zekice sorulara sormak ve stratejik düşünmek önemlidir! 
“Tam isabet” terimler hakkında karşılıklı sorular sorulan hızlı tempolu bir oyundur.
 
Hedef, “Tatlı mıdır?”, “Kızlar giyer mi?”, “Bu hayvan dört bacaklı mıdır?”, “Uçabilir 
mi?” gibi zekice seçilmiş sorularla rakip oyuncunun elindeki resmi tahmin etmektir.
  
“Tam İsabet” Oyunu dil gelişimi desteği ile dil ve konuşma terapilerine yönelik farklı 
hedefler için kullanılabilir. Aynı zamanda normal dil gelişimi gösteren çocuklara dil 
gelişimi desteği sağlamak ve aşağıda yer alan kazanımları kazandırmak için de 
kullanılabilir.

Amaçlar: 

• Alıcı dil gelişimini desteklemek
• Doğrudan dil gelişimi dolaylı olarak da bilişsel, sosyal ve ruhsal gelişim alanlarını 
destekleyerek çocukların birçok gelişim alanını aynı anda desteklemek
• İfade edici dil gelişimini desteklemek
• Cümle kurma
• Kelime dağarcığı
• Dikkat
• Soru-Cevap 
 o Soru sorma becerilerini geliştirmek
• Genel bilgi 
 o Diyalog
 o Kelimelerin anlamlarına göre ayrıştırılması (dil ve anlam bilimsel ayrımlar)  
 o En az soruyla rakibin elindeki kartı tahmin etmek
 o Tahmin becerilerini geliştirmek

Yaş: 5-99

Oyuncu Sayısı: 2



İçindekiler: 

• 25 adet oyun pulu 
• Aşağıda yer alan konulardan her biri 12 motifli 9 şerit:
 o 3 adet Giysiler Şeridi
 o 3 adet Hayvanlar Şeridi
 o 3 adet Müzik Aletleri Şeridi
 o 3 adet Yiyecekler Şeridi
• Ahşaptan yapılmış 2 adet oyun tahtası 
• Oyun tahtasını ayakta tutmak için arkaya takılacak 2 adet çubuk
• Oyun tahtasını kapatırken ses çıkarmayı önleyici 2 adet siyah keçe 
• Türkçe Kullanma Kılavuzu 

Süre: Oyuncuların yaşına ve düzeyine göre değişmekle birlikte yaklaşık 20-30 
dakikadır. 

OYUN BAŞLIYOR! 

Oyunun gidişatı: Eğitimci ve çocuk karşılıklı olarak masaya otururlar. Eğitimci, 
çocuğa oyunun kurallarını anlatır. Eğitimci ve çocuk ahşaptan yapılmış 2 adet oyun 
tahtasını birer adet paylaşırlar. Oyun tahtasını ayakta tutmak için arkaya takılacak 
çubukları yerlerine yerleştirirler. Oyun tahtası üzerindeki bütün bölümleri açarlar.  

Her kategoride mevcut olan 3 resimli şeritlerden birini 12 küçük parça haline gelecek 
şekilde kesilir. Örneğin hayvanlar kategorisiyle oynamaya karar verildiyse:  

Hayvanlarla ilgili kesilmemiş 2 şeridi birer adet paylaşarak oyun tahtalarına 
yerleştirirler. Diğer küçük hayvan görselli kestikleri karıştırarak resimleri aşağıya 
bakacak şekilde masanın üzerine koyarlar. Oyun pullarını ise masanın kenarına 
koyarlar. Her bir oyuncu masanın ortasındaki hayvan görsellerinden birini alıp 
rakibine göstermeden ahşap tahtanın sol köşesindeki boşluğa yerleştirir. İkisinin 
görevi, en az soruyla rakibinin seçtiği görseli tahmin etmektir. 

• Avustralya’da yaşar mı? 
• Evcil midir? 
• Pulları var mıdır? 
• Sürüngen midir? 
• Tüylü müdür? 
• Uçabilir mi? 
• Yabani midir? 
• Yüzebilir mi? gibi. 

Sorulara ise sadece EVET ya da HAYIR diye cevap verilir. Oyuncu her sorduğu sorudan 
sonra soru sayısını temsilen 1 tane oyun pulunu yanına koyar. Oyuncular sıra sıra 
EVET ya da HAYIR diye cevap verilen her sorudan sonra önündeki oyun tahtası 
üzerinde sorduğu soruyla ilgili özelliklere sahip hayvan görsellerini kapatır. 
 



Örnek: Çocuk, Tüylü müdür? diye sorar. Eğitimci HAYIR cevabını verdiyse çocuk 
önündeki oyun tahtasındaki şeritte tüylü olan hayvanları kapatır. Soru sorma sırası 
eğitimciye geçer, Yüzebilir mi? diye sorar. Çocuğun cevabı EVET ise eğitimci 
önündeki oyun tahtası üzerindeki şeritte yüzemeyen hayvanları kapatır. Her sorudan 
sonra oyuncu soru sayısını temsilen 1 tane oyun pulunu yanına koyar. Çocuk bu 
şekilde yapacağı elemelerle eğitimcinin seçtiği, eğitimcide çocuğun seçtiği hayvanı 
tahmin etmeye çalışır. Oyunculardan biri tahmin etme aşamasına geldiğinde TAM 
İSABET! diye bağırır ve rakibin elindeki hayvanla ilgili tahminde bulunur. Oyuncunun 
tahmini doğruysa rakibinin seçtiği karta sahip olur. Oyuncular elindeki kartla ilgili 
birer cümle kurarlar ve bir sonraki tura geçilir. Tur sayısı isteğe göre belirlenir veya 
masanın üstündeki hayvan görselli kesikler bitene kadar devam edilir. Belirlenen tur 
sayısı sona erdiğinde veya seçmek için kesikler bittiğinde biriken oyun pulları sayılır 
ve karşılaştırılır. Kim en az soruyla rakibinin elindeki kartı doğru tahmin ettiyse ve 
kimin elinde en çok kart biriktiyse o oyuncu oyunu kazanır. Hayvanlar ünitesiyle 
yapacakları çalışmaları tamamladıktan sonra dilerlerse diğer üniteleriyle de 
oynayabilirler. 

Oyunun Sonu: Oyun sonunda en az pula veya en çok karta sahip olan oyuncu kazanır. 


