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ÇOCUKLAR VE VELİLERİ İÇİN OYUN PAKETİ

EN KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN OYUNLAR: 1 YAŞINA KADAR
EVİNİZİ BEBEĞİNİZE GÖSTERİN

Sayın Veli
Oyun oynamak çocuğunuz için faydalıdır. Çocuğunuz kendini ve dünyayı tanır.
Birlikte oyun oynamak hem çocuğunuzun hayal gücünü teşvik eder ve hem de
çocuğunuzla aranızdaki bağı güçlendirir.

• Bebeğinizin elinden tutun.
• Bebeğinizle birlikte evinizi gezin.
• Bebeğinizin etrafına bakmasını sağlayın ve gördüklerinizi ona
anlatın.

bebeğinizle
aranızdaki
bağ

Çocuğunuzla birlikte oynamak ister misiniz? İlham alacak bir şey arıyor musunuz?
Bu broşürde 0 ila 12 yaş arası çocuklar için çeşitli oyunlar bulabilirsiniz.
• Bu oyunları çocuklarınızla birlikte oynayabilirsiniz.
• Pakette yer alan bütün oyunları evde oynayabilirsiniz.
• Bunun için bahçeye, yazıcıya veya el işi malzemelerine ihtiyacınız yoktur.

koordinasyon
güç
kaba motorik

• Bebeğiniz yaklaşık 6 aylık mı? Başını yukarı
kaldırabiliyor mu?
• O halde bebek-tren oyunu oynayabilirsiniz.
• Bebeğinizi bir yastık üzerine yatırın.
• Bebeğinizi kalçalarından tutun ve yavaşça
ileriye ve geriye doğru yuvarlayın.

Öneriler:
•
•
•
•

Oyun oynamak için sakin bir an seçin.
Çocuğunuzun ilginç bulduğu bir oyun seçin.
Oyunu çok zorlaştırmayın.
Yarışmaya değil, oyun keyfine odaklanın.

Oyunlarla ilgili sorularınız var mı? Celine ile iletişime geçin: 03 369 26 56 veya
speelgoedbende@gekkoo.be
Çocuklarınızla birlikte oyun oynamayla ilgili daha fazla öneri ister misiniz?
Oyuncaklarla ilgili bilgi edinmek ister misiniz?
Öyleyse buradan bültenimize kayıt yaptırın veya Facebook grubumuza üye olun.
Siz de fotoğraflarınızı sosyal medyada #Gekkoospeelgoedbende ile paylaşın lütfen.
İyi eğlenceler!
De Gekkoo-speelgoedbende

BEBEK – TREN OYUNU OYNAYIN

Frances (5 aylık) ve babası Tom

KAŞIKLAR, TENCERELER VE
TAVALARLA MÜZİK YAPIN

• Bir (odun) kaşığı, birkaç tencere ve tava
alın.
• Çocuğunuzun kaşıkla tencerelere ve
tavalara vurmasını sağlayın.
• Müzikte değişiklik istiyor musunuz?
• Öyleyse büyük ve küçük tencereleri birlikte
kullanın.

Siebe (2 yıl 8 ay) ve Nöe (8 aylık)

ince motorik
göz-el koordinasyonu
sebep-sonuç

De teksten in deze brochure werden vanuit het Nederlands vertaald in het Turks.
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EN KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN OYUNLAR (12 - 24 AYLIK ARASI)
ŞAPKA VE BERELERLE OYUN OYNAYIN

• Evdeki bütün şapkaları ve berelerinizi alın.
• Şapkaları ve berelerinizi teker teker başınıza takın.
• Sonra bebeğinizin şapka veya berenizi başınızdan
çıkarmasını ve yeniden başınıza takmasını sağlayın.

kaba ve ince
motorik
ritim duygusu

BİR MÜZİK ALETİ YAPIN

• 2 kuru ve boş plastik şişe alın.
• Şişelerin içine biraz çiğ makarna veya pirinç
doldurun.
• Şişeleri çocuğunuzla birlikte havada sallayın.
Şişeler müzik sesi çıkarır!

motorik
derinlik algısı
sebep-sonuç

ince
motorik

Ruben (2 yaşında)

ÇORAPLARI EŞLEŞTİRİN

Çocuğunuzdan çamaşırlar arasından çorapları seçmesini ve
eşleştirmesini isteyin. Hangi çoraplar eştir?

Juliet (2 yaşında

BİRLİKTE RESİM YAPIN
Otis (3 yaşında), Pippa (7 aylık) ve anneleri Jepke

• Çocuğunuzla birlikte bir hayvan, bir ev, ailenizin
resmi, … gibi bir resim yapın.
• Boyarken kullandığınız tüm renklerin adlarını
çocuğunuza söyleyin. Bu şekilde çocuğunuz
renklerin adlarını öğrenir.
• Buradan güzel bir boyama yaprağı indirin.
Livia (22 aylık) ve annesi Karen

BAŞ, OMUZ, DİZ VE AYAK PARMAĞI, DİZ VE AYAK
PARMAĞI, … OYNAYIN
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kalem tutma
becerisi
renkleri tanıma

• Çocuğunuzun karşına oturun.
• Şu şarkıyı söyleyin: “Baş, omuzlar, diz ve ayak parmakları,
diz ve ayak parmakları. Baş, omuzlar, diz ve ayak parmakları,
diz ve ayak parmakları. Kulaklar, gözler, burnunun ucu. Baş,
vücut deneyimi
omuzlar, diz ve ayak parmakları, diz ve ayak parmakları.”
vücudun
bölümlerini
Şarkıyı dinlemek için buraya tıklayın.
tanıma
• Şarkı söylenirken ne yapmanız gerekir? Şarkıda adını
söylediğiniz vücut bölümlerine 2 elinizle dokunun. Bunu kendi
vücudunuzda veya çocuğunuzun vücudunda yapın.
• Çocuğunuzun oyunu öğrenmesi için şarkıyı önce yavaş yavaş
söyleyin. Daha sonra şarkıyı daha hızlı söyleyebilirsiniz.
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etki-tepki
hayal gücü

EVDE ÇADIR KURUN

ROBOT TAKLİDİ YAPIN

• Robot gibi hareket edin ve robot seslerini taklit edin.
• Çocuğunuzun vücudunuzun farklı bölümlerine dokunmasını sağlayın.
• Her dokunduğunda tuhaf tepkiler verin. Örneğin çocuğunuz kolunuza dokunursa
ellerinizle alkışlayın.

ince motorik
hayal gücü

DOĞA ESERİ YAPIN

• Yemek masasının üstüne büyük bir çarşaf
örtün.
• Çamaşır mandallarıyla çarşafı masaya
sabitleyin.
• Çocuğunuzla birlikte çadırın içine girin.
• Çocuğunuza çadırda bir hikâye anlatın ya da
bir kitap okuyun.

Kulübenin içinde
çocuğunuza kısa bir
hikâye okuyun.

• Birlikte parka gidin ve doğada çalı veya yaprak
gibi şeyler toplayın. Sonra topladıklarınızın
hepsini büyük bir kâğıda yapıştırın ve kâğıdı
boya ve simlerle süsleyin.
• Bir dürbün kutusu da yapabilirsiniz. Bir
ayakkabı kutusunun kapağına bir delik açın.
Çalıları ve yaprakları ayakkabı kutusunun
içine yapıştırın. Ayakkabı kutusunun kapağını
kapatın. Delikten doğru yaptığınız doğa eserine
bakın.		

kaba motorik
hayal gücü

Agim ve Roos (6 yaşında)

BASKETBOL MAÇI YAPIN

• Bir çorap alın ve çorabı top şeklinde yuvarlak bir hale
getirin.
• Sonra içeride çorap ve çamaşır sepeti veya kovayla
basketbol oynayın.

Ruben (2 yaşında)

ince motorik
şekilleri tanıma

Livia (22 aylık)

ŞEKİLLİ YAPBOZ YAPIN

TELEFON YAPIN

• Bir kâğıdın üstüne birkaç obje koyun. Kalemle
objenin kenarlarından doğru şeklini çizin.
• Objeleri kâğıdın yanına koyun. Birlikte hangi
şeklin hangi objeye ait olduğunu bulun.

Oyundan sonra yapbozu,
boyama yaprağı olarak da
kullanabilirsiniz!
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• Kartondan 2 telefon yapın
• Birbirinize telefon edin

Juliet (2 yaşında)

Daha fazla sayıda telefon yaparak görüşmeye
baba, kardeş, … gibi
diğer bireyleri de dahil
edin.
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BÜYÜK ÇOCUKLAR İÇİN OYUNLAR (3-12 YAŞ ARASI)

EVDE PİKNİK YAPIN

ÇİÇEKLİ TEBRİK KARTLARI YAPIN

• Evde piknik yapın: Sebzeleri doğrayın,
meyveleri yıkayın,… ya da kurabiye veya kek
pişirin.
• Yere bir çarşaf veya battaniye serin ve birkaç
tane de yastık alın…
• Evde birlikte keyifli bir piknik yapın.

• Birlikte parka gidin ve çiçek toplayın.
• Çiçekleri kalın bir kitabın sayfalarının arasına koyun ve
kurutun.
• Bir kâğıt alın ve kart şeklinde katlayın.
• Kurumuş çiçekleri bu kartın üzerine yapıştırın.

ince motorik
dil gelişimi

Warre (4 yaşında) ve babası Johan

konsantrasyon
hafıza

Lucy (9 yaşında)

sensömotorik
gelişim

HAFIZA OYUNU YAPIN VE OYNAYIN

• Bir kâğıt alın ve aynı büyüklükte kareler şeklinde kesin.
• Kestiğiniz 2 parçayı alın ve bu parçaların üstüne 2 kere aynı
resmi çizin, örneğin, 2 kere güneş resmi. Çocuğunuz henüz
kendi başına resim yapamıyorsa yaptığınız resimleri ona
boyattırın.
• Tüm parçaların üstüne resim çizinceye kadar buna devam
edin.
• Hafıza oyunu oynayın: Her oyuncu sırayla iki kartı çevirir.
Kartlar aynı olursa bu oyuncu bir puan alır. Oyunu en fazla
puan alan oyuncu kazanır.
Ceres (5 yaşında) ve babası Jonas

Siebe (2 yıl 8 aylık)

Mattis (5 yaşında), annesi Celine ve Juliet (2 yıl 5 aylık)

Rosie (5 yaşında),
Annie (18 aylık)
anneleri Naomi

‘BEN NEYİM’ OYUNU OYNAYIN

ÇİZDİĞİMİ BUL OYUNU OYNAYIN

• Bir kâğıt alın ve üzerine bir şey çizin. Ne
çizdiğinizi çocuğunuza tahmin ettirin.
• Çocuğunuz da resim çizebiliyor mu? Öyleyse
çocuğunuza da çizdirin ve ne çizdiğini siz
Bunu bir
tahmin etmeye çalışın.

fotoğrafla da
yapabilirsiniz.
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dil gelişimi

• Bir hayvan taklidi yapın. Hangi hayvanı taklit ettiğinizi
çocuğunuza tahmin ettirin.
• Çocuğunuza da bir hayvan taklidi yaptırın ve hangi hayvanı
taklit ettiğini siz bulmaya çalışın.

KENDİ YAPBOZUNUZU YAPIN

• Bir karton alın ve üzerine boyayarak veya çizerek bir
resim yapın.
• Resmi farklı şekillerde kesin ve birlikte kendi
yapbozunuzu oluşturun.
• Bunu bir fotoğrafla da yapabilirsiniz.

uzamsal algı
problem çözme
göz-el koordinasyonu

7

ince motorik
göz-el koordinasyonu
hayal gücü

BİR MEVSİM AĞACI YAPIN

• Parkta güzel bir ağaç dalı arayın. Bu dalı çeşitli
renklerde boyayın.
• Dalı süsleyebilirsiniz, örneğin sarkaçlarla, boncuk
dizileriyle, …
• Ayrıca ağaca inciler de asabilirsiniz. İncileri bir
ipe veya tele dizin ve ağaca asın.

(KENDİ) PORTRENİ YAP

• Büyük bir kâğıt veya karton alın ve yere serin. Bunu koli
bandıyla yere sabitleyin.
• Çocuğunuzu kâğıdın ya da kartonun üzerine yatırın. Kurşun
kalemle çocuğunuzun etrafını çizin.
• Portreyi pastel boya, kurşunkalemle veya boyayla
renklendirin.
• Öneri: Portreyi boyayacaksanız arada mutfak süngeri de
kullanın, bu daha hoş renk efektleri verir.

MUMYA-AİLE FOTOĞRAFI YAPIN

vücut bilinci ve
öz farkındalık

İpi ağacın etrafına
sarabilirsiniz, mikado
çubuklarındaki gibi. Evinizde
toprak yoksa buruşturulmuş
eski gazetelerinizi
kullanabilirsiniz.

Mattis (5 yıl 5 aylık) & Juliet
(2 yıl 5 aylık)

• Önce ‘(kendi) portreni yap’ oyununu oynayın (bir
önceki oyuna bakın).
• Bu kâğıt veya karton üzerine evdeki herkesin resmini
yapın.
• Resimlerin üzerlerine tuvalet kâğıtları yapıştırın. Bu
şekilde bir mumya-aile fotoğrafı yapmış olursunuz.

ince motorik
Noah (3 yıl 5 aylık) ve Axelle (2 yaşında)

motorik
kreatif düşünme

EVİNİZDE KAMP YAPIN
GÜNE GÜNEŞ SELAMIYLA BAŞLAYIN

• Güneş selamı bir yoga egzersizidir. Bu sizi daha
güçlü ve esnek hale getirir.
• Fotoğrafa bakın. Bu 12 hareketi çok yüksek
konsantrasyonla yapın.
• Başlangıçta zor olabilir, ancak sık yaptıkça daha
kolay ve keyifli olur.

BİR HİKÂYE KURGULAYIN

• Bir hikâyenin başlangıcını kurgula.
Çocuğunuzun birkaç yeni cümle kurgulamasını
sağlayın.
• Sonra siz yeniden kurgulayın ve böyle devam
edin.
• Ayrıca hikâyeyi not edebilir ve çizimlerle
resimleyebilirsiniz.
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dil gelişimi

• Oturma odanıza bir çadır kurun ve içinde birlikte keyifle uyuyun.
• Çadırınız yoksa bütün yatakları oturma odasına getirin ve birlikte keyifle
uyuyun.

Mattis (5 yıl 5 aylık) & Juliet (2 yıl 5 aylık)

Şekilleri küçüklerin bildiği
kelimelerle adlandırın!

ŞEKİLLİ TWİSTER OYUNU OYNAYIN

• Kendiniz bir Twister oyunu yapın. Büyük boy kâğıtlara
farklı renklerde büyük şekiller çizin.
• Hangi el veya ayağın hangi şeklin üzerine gelmesi
gerektiğine dair birbirinize talimatlar verin. Örneğin: “sol
el, kırmızı kalbin üzerine, sağ ayak sarı üçgenin üzerine
gelmeli gibi.”
• Çocuğunuz henüz ‘üçgen’ ve ‘dikdörtgen’ kelimelerinin
anlamını bilmiyorsa ‘şapka’ veya ‘blok’ gibi çocuğunuzun
anlamını bildiği kelimeleri kullanın.

motorik
şekilleri ve renkleri
tanıma
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BALONLA TENİS OYNAYIN

ARABA VEYA TOP PARKURU YAPIN

• Bir balonu şişirin. Balonu tenis topu olarak kullanın.
• Sinek öldürücü raketi, tenis raketi olarak kullanın.
• Sinek raketiniz yok mu? Bir çubuk veya kaşığın ucuna
bir parça karton tutturun ya da kalın bir kartondan bir
tam raket figürü kesip çıkartın.

• Kâğıttan bir tünel yapın. Kâğıdı bükün ve koli
bandıyla yere sabitleyin.
• Tünellerden oluşan bir parkur yapın.
• Bir küçük top ya da araba alın ve onları tünelden
geçirin.

Otis (3 yaşında)

motorik
göz-el
koordinasyonu

Noah (3 yıl 5 aylık)
ve babas Nick

HALKA ATMA

Collin (5 yaşında),
Rowan (2 yaşında)

Kaba
motorik
göz-el
koordinasyonu

• Kartondan veya kâğıt tabaklardan birkaç halka kesip
çıkartın. Halkaları boyayın ya da süsleyin.
• Boş bir kâğıt havlu rulosunu dik olarak yere koyun ve
ruloyu yere sabitleyin ya da birkaç şişe alın ve içini
kum ya da suyla doldurun.
• Sırayla halkaları kâğıt havlu rulosuna ya da şişelere
doğru atarak geçirmeye çalışın.
• En yakın şişe 2 puan, daha uzaktaki şişe 5 puan
sayılır ve böyle devam edin.

motorik
kreatif düşünme
Parkuru farklı fikirler düşünerek genişletin; parkura tren
rayları, Lego blokları, araba
yolları,… ekleyin.

MİNİ – GOLF OYNAYIN

• Kâğıt ve koli bandıyla
tüneller parkuru yapın
(bir önceki oyuna bakın).
• Küçük bir top alın. Golf
sopası olarak çorba kaşığı
veya toz alma püskülü
kullanın.
• Tünelleri golf oynamak
için kullanın.

KENDİ MİKADO OYUNUNU YAP

AT VE TUT OYUNU!

• Plastik bir şişe alın ve dibini kesin atın. Keskin kenarlarına koli bandı yapıştırın.
Şişeyi birlikte süsleyin.
• Çocuğunuzdan gazete kâğıtlarını buruşturarak bir top yapmasını isteyin. Koli bandı
ya da plastik bantla kâğıt topun etrafını sarın.
• Kâğıt topu sırayla şişenin içine atmaya çalışın.

Kaba
motorik
göz-el
koordinasyonu

• Parkta çalılar toplayın. Tüm çalıların aynı
boyda olmasını sağlayın.
• Çalılara bir parça ip veya koli bandı sarın.
Farklı renkler kullanın.
• Çalıları yere veya masanın üstüne
bırakın.
• Sırayla birer çalı çekip alın. Diğer çalıları
oynatmamak için bunu dikkatli yapın.
• Eğer diğer çalıları oynatmadan bir çalı
çekip alabilirseniz, o çalı sizin olur.
• Eğer diğer çalılar hareket ederse aldığınız
çalıyı geri bırakmanız gerekir. Bu
durumda oyun sırası diğer tarafa geçer.

Midas ve Ragnar
(3 yaşında)
Julien (2 yaşında), Kamiel (4
yaşında) ve babaları Jasper

ince motorik
ve saymayı
öğrenme

Her renge bir puan verin
ve kaç puan aldığını
çocuğunuza hesaplatın

Mattis (5 yaşında)
ve babası Pieter
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Siebe (2 yıl 8 aylık)
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KUŞ GİBİ UÇ

vücut bilinci ve
öz farkındalık

• Bir paspas veya halının üzerinde sırt üstü yere yatın.
• Çocuğunuzu karın ve göğüs bölgesi, diz-ayak aralığınıza gelecek
şekilde bacaklarınızın üstüne alın.
• Çocuğunuzun ellerini tutun.
• Bacaklarınızla onu yukarı kaldırın. Vücudunuz Z şeklini alır.
• Çocuğunuzun ellerini serbest bırakın. Çocuğunuz bacaklarınızın
üzerinde dengesini bulur.

uzamsal algı
dil gelişimi

DOĞA OBJELERİ ÇİZİN VE ARAYIN

• Çocuğunuzla birlikte bir kâğıda yaprak, çiçek, kuş,
… gibi doğa objeleri çizin.
• Parka gidin ve resmini çizdiğiniz tüm objeleri
doğada arayın.
Otis (3
yaşında)

Oyun sonrası kendinizi
nasıl hissettiğinizi konuşun:
Uçmayı heyecan verici
buldun mu? Korktun mu?
Rahatladın mı yoksa aksine
gerildin mi?

Julia’nın (6
yaşında) kendi
başına yaptığı
obje arama
resmi

TOP OYUNU YAPIN

• Büyük ve eski gazete yaprağı alın.
• Yaprağın üstüne makasla hem büyük hem de küçük
delikler açın.
• Sonra bir kapıyı açın ve delikli yaprağı kapı
boşluğuna asın.
• Elinize farklı renkte küçük toplar alın veya gazetenin
geri kalan kısmından küçük toplar yapın ve topları
koli bandıyla sararak yuvarlak hale getirin.
• Topları sırayla atarak delikten geçirmeye çalışın.

Doğayı düşünün:
Kestiğiniz kâğıtların
artıklarını kâğıt top
yapmak için kullanın.

MEDİTASYON

• Çocuğunuzun kolları yanda asılı ve ayakları biraz açık şekilde durmasını sağlayın.
• Şu metni ona okuyun:

“Gözlerini kapat ve ellerini karnının üstüne koy. 3 kez sakince nefes al ve ver…
Ormanda bir şelalenin altında bulunduğunu hayal et. Kayalara çarpan suyun sesini
duyuyorsun. Ayaklarının nasıl soğuk taşların üzerinde sağlam durduğunu hisset.
Şelalenin suyunun başından, omuzlarından, kollarından, karnından,… yavaşça ayak
parmaklarına doğru aktığını hisset. Su yavaşça ayak parmaklarına doğru akıyor. Su
tüm can sıkıcı düşünceleri, stresi, hüznü ve acıyı alıp götürüyor. Derin nefes al… ve
ver… ve tamamen rahatlamış olduğunu hisset.”
• Birkaç dakika sonra şunu söyleyin: “Şimdi tekrar hareket edebilirsin. Gözlerini
yavaş yavaş aç. İşte yine buradasın!”
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Mattis (5 yaşında)

motorik
göz-el
koordinasyonu

HİKÂYE TAŞLARI YAPIN

• Çevrenizde taşlar arayın.
• Bu taşların üzerine boyayla güneş, cüce,… gibi
farklı figürler yapın.
• Taşları kullanarak bir hikâye anlatın.
• Sırayla bir taş seçin. Hikâyenin bir bölümünü
kurgulayın.
• Veya çocuklara taşları belli bir sıraya dizdirin ve
ona göre siz de hoş bir hikâye düşünün.
kreatif düşünme
dil gelişimi
hayal gücü
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Kamiel (4
yaşında) ve
annesi Evy

motorik
kreatif düşünce

DART OYUNU
AYAKLARINIZLA RESİM YAPIN
• Büyük bir yaprak kâğıt alın ve
duvara yapıştırın.
• Kâğıdın önüne gidin ve sırtüstü
yere uzanın.
• Ayaklarınızla kâğıda resim çizin.

Ayaklarınızla boyama
yapmak için arada bir
boya da kullanın!
Julien (2 yaşında)

3’Ü BİR HİZADA OYUNU

• Koli bandıyla yerde bir oyun panosu hazırlayın.
Üzerine 3 sıra ve 3 sütun yapın.
• Renkli bir kâğıttan daireler kesin. Veya beyaz
renkli bir kâğıt kullanın ve dairelerin içini
boyayın. 3 aynı renkli daireyi bir kişi, diğer
renkteki 3 daireyi de diğer kişi alsın.
• Herkes sırayla oyun panosunun üstüne bir
daire bırakır.
• Bir sırada kendi renginden 3 daire oluşturan
kişi oyunu kazanır.
• Sıralar yatay, dikey veya çapraz olabilir.

taktiksel düşünme
ve akıl yürütme

• Yere bir dart panosu yapın. Koli bandıyla yere
büyük bir dikdörtgen yapın. Büyük dikdörtgenin
içine daha küçük 2 dikdörtgen daha yapın. Bu
şekilde 3 bölge oluşur. En dıştaki bölge 1 puan
kazandırır, orta bölge 2 puan ve merkez 3 puan.
• Kâğıttan bir uçak yapın. Uçağı dart panosuna
atın. Uçak dart bölgelerinden birinin içine düştü
mü? O halde 1, 2 veya 3 puan alırsınız.

BİR DOSTLUK BİLEKLİĞİ YAPIN
Rojan (5 yaşında) ve babası Behroez

• Penne makarnası gibi, kuru makarna veya
taze makarna alın.
• Makarnaları bir ipe ya da tele dizin.
• Telin ya da ipin uçlarını birbirine bağlayın.
Bilekliği bileğinize takın veya birine hediye
edin.

PELÜŞ OYUNCAKLARINIZI KURTARIN

• Evde bir oyun parkuru hazırlayın. Örneğin: kenarında
yürüyeceğiniz bloklar, üzerinden atlamanız gereken bir
paspas, …
• Parkurun sonuna pelüş oyuncaklarla dolu bir kutu
yerleştirin.
• Parkur boyunca sırayla koşun. Bir oyuncak alın ve tekrar
başlangıç noktasına dönün.
• Kutu boşalıncaya kadar bunu tekrar edin. En hızlı bitiren
ve en fazla oyuncak toplayan kişi oyunu kazanır.

Finn (5 yaşında)
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Fae (8 yaşında)

YASTIK SAVAŞI

• Yatağın veya halının üzerine oturun.
• Birer yastık alın. Yastıkları birbirinize
fırlatın.

Astor (3 yaşında) ve babası
Timothy

kaba motorik
çeviklik

Ayrıca koli bandıyla
yere uçaklarınız
için iniş pisti de
yapabilirsiniz.

kaba motorik
göz-el
koordinasyonu

motorik güç
stres-düzenleyici
Noah (3 yıl 5 aylık), Axelle (2
yaşında) ve babaları Nick
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Daha fazla oyun
eğlencesi için?
www.gekkoo.be

Ailenizin bu oyun paketinden keyif aldığını umuyoruz. Gekkoo Speelgoedbende hakkında daha geniş bilgi edinmek ister misiniz? Öyleyse mutlaka internet sitemizi ziyaret
edin. Ayrıca bültenimize kayıt yaptırabilir veya Facebook grubumuza üye olabilirsiniz.
De Gekkoo Speelgoedbende, Gekkoo vzw ve de Huizen van het Kind [Çocuk Evleri]
işbirliğiyle ve Anvers Belediyesinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
Gekkoo vzw
Limburgstraat 49-53
2020 Antwerpen

