
Für  Alle Kinder, die bis Ende 2022 drei Jahre alt 
werden, dürfen ab Sommer 2022 dabei sein. 
Kinder, die bis im Juni 2023 drei Jahre sind, 
dürfen ab Januar 2023 starten. Pro Kind turnt 
eine erwachsene Begleitperson mit (Mutter, 
Vater, Grosi etc.).

Du kannst es kostenlos ausprobieren. Kontaktiere:
– Andrea Ledergerber, SVKT Gossau
 076 380 18 48, elki@svkt-gossau.ch

Wann 15.08.2022 bis 08.07.2023

Tag/Zeit Mo Di Do. 9.15 –10.15 / Sa (VaKi) 9 –10, 10.10 –11.10

Ort Mo, Di, Sa Hirschberg; Do Lindenberg

ElKi VaKi
GOSSAU

தம ிழ்

ஆடை  ஜ ிமன்ாஸட்ிக் ஆடைகள,் தோல் குழநத்ை 
காலண ிகள் அலல்து வழுகக்ாத சாகஸ்் 

தலைமை அனுபவம ிகக் இளம் பளள் ி ஆச ிர ியரக்ள் 

உளள்டகக்ம ் வேடிகக்ை மறற்ும் ஜ ிமன்ாஸட்ிகஸ் ில்் 
உளள் வ ிளையாட்டுகள் / ஓடுதல் / 
தாணட்ல் / ஏறுதல் / ஒள ிதல,்கணட்ற ிதல் / 
பேலனச் ிங் முதல ியவை

 உஙக்ளுடன் சேரந்த்ு. ஒர ு  ஆணட்ின் 
த ீம் த ிர ுமப் வர ும் ஜ ிமன்ாஸட்ிக் நேர 
உடறப்ய ிறச் ிகள்



www.mitu-schweiz.ch
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DEUTSCHதம ிழ்

ச ுவ ிசச்ரல்ாநத் ில் பல ஜ ிமன்ாஸட்ிகஸ்் க ிளபக்ள் 
MuKi-Turnen (முக ி ஜ ிமன்ாஸட்ிகஸ்ை) வழஙக்ுக ினற்ன. 
குழநத்ைகள் இஙக்ே ஸப்ோரட்்ஸ் மறற்ும் 
வ ிளையாட்டுகக்ள ில் தஙக்ளது முதல் அனுபவதத்ை 
பெறலாம.் ஒர ு குழநத்ை பெறற்ோரக்ள ுடன் 
வர ுக ிறது மறற்ும் ஜ ிமன்ாஸட்ிகஸ்் செயக் ிறது.  
து ஏன் MuKi(முக ி) (அமம்ாவும் குழநத்ையும)், Elki 
(எலக் ி)(பெறற்ோரக்ள ும் குழநத்ையும)், Vaki (வாக ி) 
(தநத்ையும் குழநத்ையும் ) அலல்து GroKi 
(குரோக ி)(தாதத்ா, பாட்டியும் குழநத்ையும)் என 
அழைகக்பப்டுக ிறது.

(MiTu)வ ில(்முக ி)  MuKi-,(வாக ி) VaKi-, (எலக் ி)ElKi- 
மறற் ும் GroKi (குரோக ி) ஒர ு ஸப்ோரட்்ஸ் 
மையமாக  இணைதத்ுக் கொளள்பப்டுளள்து. 
பலவ்ேறுபட்ட பணப்ாடுகள ில் உளள் குடுமப்ஙக்ள ் 
பர ிமாற ிகக்ொளள்வும் மேலும் சநத் ிபப் ிறக் ும,் 
அதத்ுடன் ஒர ு பாத ிபப்டைநத் குழநத்ைகள் 
ஒர ுஙக் ிணைபப் ு வசத ி செயவ்தை ம ிடு (MiTu)  
டிபப்டையாக கொணட்ுளள்து.

ஒவவ்ொருவருடன்
பய ிறச் ி


