
Родителска грижа по време на COVID-19 
Учене чрез игра

Милиони деца се сбъскват със затваряне на училището и изолация в собствения си дом. Ученето чрез игра е 
нещо, което може да бъде забавно за всички възрасти! 

За повече информация кликнете върху линковете отдолу:

Разказване на 
истории
Разкажете на детето си 
история от детството си

Помолете децата да 
разкажат история

Измислете нова история 
заедно, като започнете с 
„Имало едно време…“ Всеки 
да добавя ново изречение 
към историята
Изиграйте любима история 
или филм - по-големите деца 
може да насочват по-
малките, като така се учат на 
отговорност

Игра на 
запаметяване 
Първият човек казва: „Когато 
приключи COVID-19, ще 
отида ... (например... в 
парка)“
Втория човек добавя след 
първия: „Когато приключи 
COVID-19, ще отида в парка 
и… (например, ще посетя 
своя най-добър приятел)“

Всеки човек добавя към 
казаното от предходния, 
опитвайки се да измисли 
забавни неща, които може 
да се направят, когато 
COVID-19 приключи

Сменете 
темата! 
Всекидневните домакински 
предмети като метли, мопове или 
шалчета могат да се превърнат в 
забавни предмети за игри

Поставете предмет в центъра 
на стаята и всеки път, когато 
някой има идея, да скочи 
вътре и да покаже на 
останалите какъв може да е 
предметът

Метлата, например, може да 
се превърне в кон, 
микрофон или дори китара!

Игри с движение
Направете танцова хореография към любимите песни на 
децата си. Първият участник прави танцова стъпка, а всички 
останали имитират. Всеки се редуват да водят

Предизвикателство: Кой може да докосне пръстите на краката 
си най-много пъти с навеждане, подскоци?

Имитиране един на друг - изражения на лицето, движения, звуци. 
Един човек може да започне като водач и след това да се смени с 
друг. Опитайте и без водачи!
Танц със замръзване: Пуснете музика или някой да пее песен, а 
всеки да танцува. Когато музиката спре, всички трябва да 
замръзнат. Последният човек, който все още танцува, става съдия 
за следващия кръг
Танц на животните: Същото като по-горе, но когато музиката 
спре, извикайте име на животно и всеки трябва да стане това 
животно

Пеене
Пеенето на песни на вашето 
бебе помага за развитието на 
езика му
Пуснете или изпейте песен и 
първият, който я познае, 
става следващият водещ

Измислете песен за миене 
на ръцете или физическо 
дистанциране. Добавете 
танцови движения!

Има  много различни видове игри, които могат 
да бъдат както забавни, така и образователни

Езикът, числата, предметите, драмата и 
музикалните игри дават на децата възможност 
да изследват и да изразяват себе си по 
безопасен и забавен начин

Видове игри
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