
KELİME ÇEMBERİ (Word Around) 
 
Yaş: 10-99 Oyuncu: 1’den fazla         
 
İÇİNDEKİLER: 300 İngilizce kelime içeren 100 adet Kelime Çemberi kartı 
 
AMAÇ: 
10 adet kart kazanmak! Karttaki belirlenmiş çemberdeki kelimeyi doğru okuyan ilk kişi olup kart toplamak.   
 
HAZIRLIK: 

 
 
OYUN: 
1. Tüm oyuncular destenin en üstündeki karta bakar ve siyah çemberde (en dışta yer alır) bulunan kelimeyi 

doğru bir şekilde okumak için yarışırlar. 
ÖNEMLİ: Her oyunun başındaki ilk kart siyah çemberle başlar.  

2. Eğer hangi kelimenin okunacağını fark edip kelimeyi doğru bir şekilde okuyan ilk siz olursanız o kartı 
kazanırsınız.  

3. Bir kart kazandığınız zaman onu alıp önünüze kapalı olarak koyun. Kartınızın arkasında üç renkten 
(Siyah, Kırmızı veya Mavi) biri bulunmaktadır – bu açık kart destesinin en üstündeki kartın üzerindeki 
hangi renk çembere bakacağınızı gösterir. (Aşağıda bir tur örneği gösterilmektedir.) 

 
OYUNU KAZANMA:  
10 kart toplayan ilk oyuncu oyunu kazanır! 
 
Bir Tur Örneği: 
1. Oyuncular siyah çemberdeki kelimeye bakarlar. 
2. Greg “ CALORIES!” diyen ilk kişidir. 
3. Greg bu kartı kazanır ve arkasındaki Kırmızı rengin gözükmesi için kartı ters çevirerek önüne koyar. 
4. Oyuncular şimdi en üstteki kartta bulunan Kırmızı çemberin içindeki kelimeyi okumak için yarışırlar. 

 
Eğer iki veya daha fazla oyuncu doğru kelimeyi aynı anda söylerse: 
1. Bu durumda kazanını saptayacak ek bir tur oynanır. 
2. Söz konusu kart alınır ve açık destenin yanına kapalı olarak konur. 
3. Doğru kelimeyi aynı anda söyleyen oyuncular her zamanki gibi en üstteki açık kartta bulunan en son 

ortaya çıkan renkteki kelimeyi okumaya çalışırlar. 
4. Bu turu kazanan oyuncu her iki kartı da kazanır ve bunları kendine ait desteye kapalı olarak koyar. 
5. Oyun hangi kelimenin okunacağını belirleyen en son kazanılan kartın arkasındaki rengi kullanarak 

normal akışında devam eder. 
6. Eğer açık kart destesindeki son kartta aynı anda birden fazla doğru söyleyen oyuncu varsa oyun sona 

erer. Hiçbir oyuncu bu kartı kazanamaz. 
 
OYUN KİLİTLENDİ Mİ?  
Eğer tüm oyuncular aynı kelimede takılırlarsa, bu kart oyun dışına çıkarılır ve bir sonraki kartta bu kartta 
bakılan renk kullanılarak kelime bulunmaya çalışılır. 

1. Daire şeklindeki kartları karıştırıp açık olarak bir deste halinde oyun alanının 
ortasına koyun. Kart destesinin herkes tarafından görüldüğüne emin olun. 

2. Kart destesi oyun alanına ilk defa konulduğunda hiçbir oyuncunun en üstteki 
karta göz atmaması için kartları dağıtan oyuncu destenin en üstündeki bu karta 
üzerini kaplayacak şekilde elini koymalıdır! Tüm oyuncular hazır olduğu zaman 
kart dağıtıcı elini çeker ve oyun başlar.   
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