
1. PEYKERÊN BIÇÛK

Ev lîstik bi du an jî zêdetir kesan tê lîstin. Dema ku em vê listikê bilîzin muzîk jî hebe, wê zarok 
hin zêdetir kêfxweş bibin û  xwe hîn baştir hîs bikin. 

Di vê lîstikê de yek kes dibe hevîr û yek kes jî dibe peykervan. Ew kesê ku dibe hevîr xwe li erdê 
direj dike û xwe rehet dihêle. Peykervan di serî de hevîrê xwe baş nerm dike. Lê di vir de  
peykervan gere hevîrê xwe pir aciz neke û bi nazîkbûn tev bigere. Peykervan kengî qayil bû edî 
dikarê şikil bide hevîrê xwe, dest pê dike û hêdî hêdî peykerê xwe çêdike. Ew kesê ku bûye 
hevîr, divê laşe xwe rehet bihêle ku peykervan ew tiştê ku di hişe wî/wê de ye bikare çêke. 
Peykervan bi hevîrê xwe hedî hedî mijûl dibe û şiklek dide hevîrê xwe. Peykervan dikare bi 
hevîrê xwe, ajalek, eşyayek, fîgurek û hwd. çi di hişê wî/wê de hebe çêke. Û ew kesê ku bûye 
hevîr, gere ew kes jî bi laşe xwe alîkariya peykervan bike û heta ku peyker biqede xwe tev nede. 
Dema ku peyker biqede, hûn dikarin wêneyê peykerê bikişînîn û li ser peykerê nîqaş bikin. Dû 
re, ew kêsê ku bûye peyker dibe peykervan û ew kesî ku bûye peykervan dibe hevîr û lîstik bi vî 
şiklî berdewam dike.

Pirsên piştî lîstinê:
Gelo peykervan dema ku peykerê xwe çêkiriye hîsên xwe çawa aniye ziman?
Zêdetir an jî kêmtirîn çi heye di peykerê de?
Ev peyker ku bikariya xeber bida, ew ê ji me re çi bigota?
Hûn dikarin van pirsan zêde bikin û li ser peykerên xwe nîqaşên xwe geş bikin.     

Wêne:https://www.group-games.com/ice-breakers/human-sculptures-
game.html#sthash.Ofdwbp4q.qjtu
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2. LÎSTIKA NEYNIKÊ

Ev lîstik bi du an jî zêdetir kesan tê lîstin. Du kes beramberî hev disekinin û di navbera 
wan de nêzîkî yek metre walahî heye. Ew kesê ku bûye neynik hereketên wî/wê kesê ku 
di pêşberê wî/wê de ye texlît dike. Di vê lîstikê de tiştê herî girîng koordinasyona laş e. Ji 
ber ku di neynikê de koordinasyona dest û lingan diguhere. Dema ku kes destê xwe yê 
rastê bi kar bîne, gere neynik destê xwe yê çepê bi kar bîne, an jî çavê xwe yê çepê 
bigire, neynik gere çavê xwe yê rastê bigire. (Mînak dema ku kesek serê sibê di 
hemberê neynikê de dest û rûyê xwe bişo, di neynikê de her hereket ciyê xwe 
diguherîne.) Di vê listikê de destpêkirin û dawîbûna hereketê gere hebe. Yanî ew kes çi 
dike? Gelo ser û çavên xwe dişo, gelo dans dike, gelo sporê dike hwd. ku çi bike gere ji 
serî heta dawiyê berdewam bike û çîroka hereketa xwe biqedîne. 

Piştî ku lîstik diqede, em dikarin li ser listikê hinek pirsan ji zarokan bikin.

Gelo neynik an jî xuyang li xweşa te çû? Çima?

Dema ku yek texlîta te kir li xweşa te çû, an na? Çima?

Wêne: https://sharinwithsharron.wordpress.com/2013/09/12/the-mirror-game/
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3. LÎSTIKA BERDEWAMKIRINA ÇÎROKÊ

Ev lîstik herî kêm bi du kesan û herî zede jî di komê de çend kes hebe bi ewqas kesan 
tê lîstin. Kom bi şiklê çemberê rûdinê. Kesek dest bi çîrokê dike. Qehremanek an jî 
ajalek ava dike di hişê xwe de û çîroka wê/wî qehramanê dibêje. Bi çar an jî pênc 
hevokan (cûmleyan) dest bi çîrokê dike û disekine, dûre ew kêsê ku li kêleka wî/wê 
rûdinê ew kes berdewaniya çîrokê tîne. Bi vî şiklî çîrok berdewan dike. Carna bi peyvek 
û car na jî bi du an jî sê hevokan çîrok berdewan dike heta ku biqede. Liv ir tiştî herî 
giring  ew e ku gere çîrok biqede û  gere di wê kelikê (gavê) dê bê avakirin. Yanî ev 
çîrok, çîrokên ku zarok dizanîn gere ji van çîrokan nebe. Yanî çîrok çîrokekî çêkirî be. 

Dema ku çîrok qedîya, kom dikare li ser çîrokê nîqaş bike.

Gelo çîrok li xweşa herkesi çû, an na? Ku li xweşa kesek neçûbe çima neçûye?

Dawîbûna çirokê li xweşa herkesi çû, an na? Çîma li xweşa wê/wî çû an jî neçû?

Ku tu dest pê bikî, tu yê bixwazî  çîroka kîjan ajal an jî qehremanê bêjî?

Wêne: https://famly.co/blog/inspiration/10-early-years-circle-time-games/
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4. LÎSTIKA GUHERANDINA TIŞTAN/ OBJEYAN

Ev lîstik herî kêm bi du kes û herî zêde jî bi komeke ji deh kesan hatiye avakirin tê lîstin. 
Di vê lîstikê de kom bi şiklê çemberek li ser piyan disekinin û li nîveka komê de jî tiştek 
(şûşeya avê, firaxek (sênî), pêlîstokek, şivek hwd.) datînin. Ev tişt li gor kesan her tim tê 
guhertin. Mînak, dema ku em  şûşeyê bidin ber çavekî xwe û çavê xwe yê din bigirin û bi 
alîkariya şûşeyê em li dûr mêze bikin ew şûşe edî ne şûşe ye, lê dibe dûrbînek. Dema 
ku em bi wî şûşeyê li hemberê neynikê porên xwe şeh bikin ew şûşe dibe şehek. Dema 
ku em bi wî şûşeyê li hemberê neynikê diranên xwe paqij bikin, edî ew şûşe dibe firçeya 
diranan û hwd. Yanî ew obje li gor bikararîna me diguhere û dibe tiştekî din. Lê dema ku 
em wî objeye diguherînîn gere em bi laş û hereketên xwe alîkariya hevalên xwe bikin ku 
ew pê derxin  ‘’ka ew obje guherî û bû çi?.’’ Dema  ku em objeye diguherînîn em dipirsin 
‘’ew obje guherî û bû çi?’’ Bi vî şiklî lîstik berdewam dike. Her kesek çend cara bixwaze 
dikare ewqas cara bê nîveka komê û wî objeyê biguherîne.  Dû re herî zede kê obje 
guherandibe ew kes lîstikê qezenc dike.

Di vê lîstikê de afirandina zarokan pir firehtir e û mirov li ber afirandina zarokan şaş û 
mat dimîne.

Wêne: https://thestir.cafemom.com/toddlers_preschoolers/179552/
toddler_pretend_games_no_toys
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#YekmalPiştgiriyaWeDike

#PerwerdehiyaMalbatîDigelKoronayê

Me li ser Facebookê bişopînin

www.facebook.com/yekmal.de

Me li ser malpera me bişopînin

www.yekmal.de

Yekitiya Malbatên ji Kurdistanê li Berlînê / 

Waldemarstraße 57, 10997 Berlin / 030 61625848
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