
TWINFIT SERİSİ

KULLANMA KILAVUZU

DÜZENLEME: Berivan TURAN ve Buket TEMEL



TWINFIT SERİSİ

KULLANMA KILAVUZU
TwinFit serisi, dil gelişimi desteği sağlamak amacıyla geliştirilmiş kart çiftlerinden 
oluşan bir ilişki kurma oyunu serisidir. Serideki 30 oyundan 22 tanesi Türk kültürü ve 
Türkçe dili için uygundur. Her bir oyunun farklı bir sorusu vardır. Bunlar;

Orijinal Adı

TwinFit Colora
TwinFit Transporta
TwinFit Elementa
TwinFit Sequenza
TwinFit Assoziativa
TwinFit Instrumenta
TwinFit Varia
TwinFit Causa
TwinFit Objecta
TwinFit Verba
TwinFit Funktiona
TwinFit Auxilia
TwinFit Kommunikativa
TwinFit Vestimenta
TwinFit Producta
TwinFit Potenza
TwinFit Alimenta
TwinFit Loca
TwinFit Idea
TwinFit Contenta
TwinFit Directa
TwinFit Contraria

Türkçe Adı

Bu hangi renktir?
Kim ne ile / nasıl hareket ediyor?
Bu neyin parçasıdır?
Bundan sonra ne olur?
Bunu görünce neyi düşünürüz?
Bunu ne için kullanırız?
Bunun başka hangi türleri vardır?
Bunun sebebi nedir?
Hangi eylemler aynı nesneye yöneliyor?
Hangi eylemler için aynı fiili kullanırız?
Hangileri aynı işi görüyor?
Kim kime yardım ediyor?
Kim kiminle konuşuyor?
Kim ne giyiyor?
Kim ne üretiyor?
Kim ne yapabilir?
Kim ne yer? 
Kim nerede yaşar? / Kim nerede çalışır?
Kimin aklından ne geçiyor?
Ne, nerede olur?
Ne/Kim neyi hedefler?
Zıt anlamı nedir?



Yaş grubu: 4-99

Oyuncu sayısı: 2-4

Twin-Fit serisinde ki hedef, ana soruya göre birbiriyle ilişkili olan kart çiftlerini 
bulmaktır. Oyunlar, dil ve konuşma terapilerine yönelik farklı hedefler için kullanılır. 
Bu seriyi çok rahat bir şekilde hem afazi terapisinde hem de dil gelişimi yaşına uygun 
olan çocuklara destek sağlamak ve aşağıda yer alan kazanımları edindirmek için 
kullanabilirsiniz.  

Hedefler:

• Nesnelerin birbiriyle olan ilişkilerini tanımlama
• Eylemler ile nesneleri arasında ilişki kurma
• Alıcı ve İfade edici dil
• Cümle kurma
• Dilbilgisel kurallar
• Genel bilgi
• Kelime dağarcığı
• Soru-Cevap

İçindekiler: Her bir seride birbiriyle ilişkili 48 adet (24 x 2) resimli kart çifti vardır.

İLİŞKİLİ OLANI BUL!

Oyunun bu şekilde oynanabilmesi için oyuncuların kartlardaki resimleri anlayıp 
adlandırabilmeleri ve cümle kurmada zorluk çekmemeleri gerekmektedir.

Oyuncular, twinfit serisindeki oyunlardan hangisiyle çalışacaklarına karar verdikten 
sonra bir masanın etrafına toplanırlar. Seçtikleri oyundaki kartları karıştırıp resimli 
tarafları aşağı bakacak şekilde masaya dizerler. Masadaki kartlardan birbiriyle ilişkili 
olduğunu düşündüğü iki kartı açar; açtığı kartlar birbiriyle ilişkili kartlar ise bu kart 
çiftini kazanır; değilse kartları aldığı yere koyar ve sıra diğer oyuncuya geçer. İlişkili 
kart çiftlerini açan oyuncular kartlardaki resimlerde gördüklerini ve bu resimler 
arasındaki ilişkiyi anlatırlar; açılan kartlar isim ise isimlendirip bu kartlar arasındaki 
ilişkiyle ilgili bir cümle kurulur; eylem ise bu eylemi içeren bir cümle kurulur. Kural 
gereği bir kart çiftini kazanan oyuncu bir kez daha oynamaya hak kazanır. Oyun 
sonunda, en çok kart çiftine sahip olan oyuncu oyunu kazanır.


