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İnternet S�tes�             B�ze Ulaşın

 

 

 
Haber, duyuru ve faal�yetler�m�z�n yer aldığı bülten�m�z �le ayda b�r kez e-posta
kutunuza m�saf�r olacağız. Tak�pte kalın. 
 
 

Mart Ayında Neler Yaptık ?
(Cov�d-19 neden� �le vakfımız 16.03.2020 tar�h� �t�bar� �le kapalı kalmıştır.)

 

 
2020 yılı Engell� Şenl�kler� Yürütme Kurulu toplantısı Ob�dev �n ev
sah�pl�ğ�nde gerçekleşt�r�ld�.
 

 

 

 

 

 

http://www.obidev.org/
http://www.obidev.org/
http://www.obidev.org/iletisim/
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K�tabımıza ulaşmak �ç�n tıklayın.

 

Sabancı Vakfı H�be programları
tarafından desteklenen, Ot�zml�
b�reyler� Destekleme Vakfı'nın
yürüttüğü "Sınıfımda Yanımda Ol
Başarmama Destek Ol" �s�ml� proje
çıktısı olan bu k�tap kaynaştırma
uygulamalarının en doğru şek�lde
gerçekleşt�r�lmes� �ç�n b�r yol
göster�c�s�d�r.
 

 
 
İzm�r Yaşar Ün�vers�tes� Endüstr� Mühend�sl�ğ� Topluluğunun
düzenled�ğ� Z�rve Etk�nl�kler�ne vakıf olarak davet ed�ld�k.
2 gün süren etk�nl�kte Ob�dükkan standımız ve ot�zm dostumuz
mav�can �le farkındalık yarattık. Vakıf başkanımız ayrıca etk�nl�kte
ot�zm hakkında konuşma yaptı.
Haluk Levent'�n katıldığı etk�nl�kte kend�s�ne OBİDEV den bahsett�k.
Vakfımız �ç�n destek sözü verd�. Kend�s�ne ayrıca plaket takt�m ett�k.
 

 

 

 

 

 

 

http://www.obidev.org/s/detay.asp?id=200
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Ağız ve Burun Maskes�
 

Özel d�k�m maskeler�m�ze ve d�ğer
ürünler�m�ze ulaşmak �ç�n ;

www.ob�devdukkan.com    

 
OBİdükkan Üret�me Devam
Ed�yor !
 

Ot�zml� B�reyler B�r gün değ�l her
gün eğ�t�m alsınlar d�ye
üret�yoruz

 
B�reysel Eğ�t�m/ Akıl ve Zeka
Oyunu
Res�mdek� görsele bakarak şek�l
oluşturma; önce bas�t ve az
parçalı şek�llerden başlayıp
zamanla şek�ller� arttırarak bu
çalışmalara devam ed�lmel�d�r.
Mekansal algı, şek�l zem�n
algısı, problem çözme
becer�s�n�n ön koşul becer�ler�
g�b� becer�ler�n alt basamaklarını
�çeren b�r oyundur.
 

 
 

Eşleme en temel becer�lerden
b�r�d�r. Eşleme becer�s�
sayes�nde kavramlar ve
nesneler arasında bağlantı
kurmayı kolaylaştırır.
Bu sayede öğren�m süreçler�n�
kolaylaştırır.

 

 

      Ot�zml� B�reylerde Eğ�t�m 
 

 

 

TOLKİDO İLE OTİZMLİ BİREYLERİN EĞİTİMİNE
SENDE DESTEK OLMAK İSTER MİSİN ?

 

http://www.obidevdukkan.com/
http://www.dortas.com.tr/
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OBİ dükkan ÜRÜNLERİ
 

S�zde ot�zml� b�reyler�n eğ�t�m�ne katkı
sağlamak �ç�n sevd�kler�n�z adına bağış
yapab�l�r,onlara sert�f�kalarımızdan
hed�ye edeb�l�rs�n�z.. 
 https://www.ob�devdukkan.com/
 https://www.�nstagram.com/dukkanob�/

 
Tasarımlı Kupalar
 

Özel tasarımlı kupalarımız �le kış
aylarında sıcacık �çecekler �çeb�l�rs�n�z.

OBİ dükkan'da satış da !

https://www.�nstagram.com/dukkanob�/

https://www.ob�devdukkan.com/

 

Tolk�do ‘dan Ot�zml� B�reyler� Destekleme Vakfı’na destek! Ot�zml�
çocuğa eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ� sağlamayı hedefleyen Tolk�do �le
Eğ�t�me Destek projes� �le s�z de b�r çocuğa Tolk�do hed�ye edeb�l�r,
ot�zml� çocuklara umut olab�l�rs�n�z.

 
 

Ot�zml� B�reyler� Eğ�t�m�ne Sen de Destek Ol !   
  OBİ dükkan Ürünler�m�z !

 
 

 

https://www.obidevdukkan.com/
https://www.instagram.com/dukkanobi/
https://www.instagram.com/dukkanobi/
https://www.obidevdukkan.com/
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Ot�zml� B�reyler� Destekleme Vakfı - OBİDEV

Toygar Mahalles� Okul Caddes� No:177 Kares�-Balıkes�r

02662270210 - 05060290210

�let�s�m@ob�dev.org
 

https://www.facebook.com/obidevorg/
https://twitter.com/obidevorg
https://www.instagram.com/obidevorg/
https://www.youtube.com/channel/UCSg5_9UTwzZ4jVVDMAerFAw
https://plus.google.com/u/0/103639708639261264916

