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Kelime Üretme - Đngilizce (Mini Mouth)  
 
Yaş: 8-99            Oyuncu: 1’den fazla         
 
İÇİNDEKİLER: 
• 26 adet Harf Taşı, 
• 1 adet taşıma torbası 
• Oyunun kuralları 
 
AMAÇ: 
Her bir turda açılmış taşlar üzerindeki tüm harfleri içeren kelime oluşturarak en çok Harf Taşını kazanmak. 
 
HAZIRLIK: 
Tüm Harf Taşlarını oyun alanının ortasına kapalı olarak yayın ve karıştırın. Böylece Harf Kümesi oluşmuş olur. 
Hiçbir taşın üst üste gelmediğinden emin olun. 
 
OYUN: 

1. İsminde en fazla harf olan oyuncu oyuna başlar. 
2. İlk oyuncu 2’den 5’e kadar istediği sayıda Harf Taşı seçer ve bunları tüm oyuncuların görebilmesi için açar. 
3. Bu turdaki taşlar açıldığında tüm oyuncular görülen tüm harfleri içeren bir kelime söylemek için yarışırlar. 

(Kelimeler açılmış olan harflerden daha fazla harf içerebilir.) 
 

Dikkat: Standart bir İngilizce sözlükte bulunan her türlü kelime geçerlidir. Oyunda özel isimler kullanılamaz. 
 

4. Açılmış tüm harfleri kullanarak bir kelime söyleyen ilk oyuncu o turu kazanır. Eşitlik durumunda açılmış tüm 
taşlar Harf Kümesine geri konur ve yeniden harf taşları açılır. 

5. Bir tur kazanıldığında kazanan oyuncu  söylediği geçerli kelimedeki harflerin taşlarını alır ve oyunun 
sonundaki puanlama için yanına koyar. 

6. Bazı harfler yıldız işareti ile işaretlenmiştir. Eğer bir turda yıldız işaretli harflerden birden fazla açılırsa 
oyuncular bu harflerden en az birini kullanmalıdır, ancak hepsini kullanmak zorunda değildir. Geçerli bir 
kelime kullanan ilk oyuncu yalnızca oluşturduğu kelimede kullandığı harfleri alır. Kullanılmayan tüm yıldız 
işaretli harfler Harf Kümesine geri konur. 

7. Eğer belli bir süre geçtiği halde hiçbir oyuncu o turda açılmış harfleri kullanarak kelime üretemezse açık olan 
taşlar ters çevrilerek Harf Kümesine geri konur ve diğer taşlarla birlikte karıştırılır. Böylece bir sonraki tur 
başlar. 

8. İlk oyuncunun solundaki oyuncu bir sonraki turu başlatmak için açacağı taşları seçer. 
9. Oyun Harf Kümesinde açılacak taş kalmayıncaya kadar devam eder. 
10. Oyunun sonunda en çok Harf Taşı olan oyuncu oyunu kazanır! 

 
Bir Tur Örneği: 

1. İlk oyuncu 4 taş seçer ve bunları harflerin görünmesi için  çevirir: 

 
2. Bir oyuncu hemen “BABBLE” diye bağırır. “P” harfini kullanılmadığı için bu kelime geçersizdir. 
3. Sonra başka bir oyuncu “PLACEBO” der. Bu kelime açılmış olan tüm harfleri içerdiği için geçerlidir. Bu 

oyuncu bu turda kullandığı harflerin taşlarını alır. 

 
 
 

  
 

 
 
 

 

ThinkFun®  akıl oyunları tasarlayan lider bir markadır.1985 den beri birçok ödül kazanmış 
oyunlar tasarlamıştır. 

 

Çocuklar ve yetişkinler, eğlenceli meydan okumalarla dolu saatler geçirten, uygulamalı, 
düşünmeyi kışkırtan oyunların tasarlanmasında ThinkFun’a güvenirler. 

 

ThinkFun yüksek kalitede, her yaş grubunun oyunla düşünce becerilerini geliştirebilmesine 
yardımcı olan yenilikçi oyunlara kendini adamıştır. 

 

Diğer eğitici ve eğlenceli ThinkFun oyunları ve bilgi için lütfen sitelerimizi ziyaret ediniz: 
 

www.ThinkFun.com                                   www.anne.com.tr  (ThinkFun® Türkiye dağıtıcısı) 
 


