
Миллионҳо кӯдакон ба таваққуф дар таълим рӯбарӯ шудаанд ва аксар вақт худро аз дӯстон 
ва ҳамсолон дур ҳис мекунанд.

Барои маълумоти иловагӣ, пайвандҳои зеринро пахш кунед:

Нақли қиссаҳо
Ба кӯдаконатон қиссае аз 
овони кӯдакии худ нақл 
кунед

Аз кӯдаконатон хоҳиши 
нақли қиссаеро кунед

Якҷоя бо "Буд, набуд..." оғоз 
карда қиссаи наверо эҷод 
кунед. Ҳар кас як ҷумлаи 
навро ба қисса зам мекунад

Қисса ё филми дӯстдоштаеро 
амал кунед. Кӯдакони 
калонтар метавонанд 
хурдтарро роҳбари карда 
масъулиятро ёд гиранд

Бозии хотира
Шахси якум мегуяд, "Вақте, 
ки карантини COVID-19 
анҷом меёбад, ман ба... 
(масалан, ба парк меравам)"

Шахси дуюм ба гуфтаи 
шахси ягум зам мекунад, 
"Вақте, ки карантини 
COVID-19 анҷом меёбад, ман 
ба парк меравам ва...
(масалан, дусти наздикамро 
хабар мегирам)"

Ҳар кас ба гуфтаи пештара 
зам карда кӯшиши фикри 
корҳои шавқовари баъд аз 
анҷоми карантини COVID-19-
ро мекунад

Шумо метавонед инро ба 
дилхоҳ сенария дар оянда 
иваз кунед (масалан, вақте, 
ки ман дӯстонамро мебинам)

Ашёро иваз 
кунед!
Ашёҳои ҳаррузаи хона 
мисли ҷоруб, пайкора 
(швабра) ё шарф 
метавонанд воситаҳои 
шавқовар барои бозиҳо 
шаванд

Як ашёро дар маркази ҳуҷра 
монда вақте,ки касе хулосае 
дар бораи чӣ будани онро 
дорад, ҷаҳида боқимондаи 
онро нишон медиҳанд

Масалан, ҷоруб метавонад 
асп, ё микрофон ё ҳатто 
гитара  шавад!

Бозиҳои ҳаракатӣ
Хореографияи рақсеро таҳти сурудҳои дустдоштаи 
кӯдаконатон эҷод кунед. Шахси аввал ҳаракатҳои рақсеро иҷро 
ва дигарон аз паси ӯ такрор мекунанд. Ҳама бо навбат пешсаф 
мешаванд. 

"Даъвати" ки аз ҳама зиёд дар як дақиқа метавонад ба 
ангуштон расидан, ҷаҳидан, тоб хурда ангуштои пояшро 
расиданро кунед

"Такрор" кардани имо, ҳаракатҳо ва садоҳои якдигар. Як нафар 
ҳамчун пешсаф метавонад оғоз кунад ва баъдан ҷойҳоро иваз 
кунед. Бе пешсаф низ санҷед!

Рақси шах шуда: Таҳти мусиқӣ ё сурудхонии касе ҳама рақс 
мекунанд. Вақте, ки мусиқӣ бас мешавад, ҳама бояд шах 
шаванд. Шахси охирин шах шуда довари даври оянда мешавад. 

Рақси ҳайвонот: Мисли бозии пештара, аммо вақте, ки мусиқӣ 
қатъ мегардад, ҳайвонеро бояд номбар кард ва дигарон бояд 
онро нишон диҳанд

Сароидан
Сароидани сурудҳо ба 
навзоди худ метавонад ба 
афзоиши нутқи онҳо ёрӣ 
диҳад

Сурудеро хонед ва шахсе, 
ки якум онро дуруст 
меёбад, пешсафи оянда 
мешавад

Сурудеро дар бораи 
шустани дастҳо ва 
фосиладории иҷтимоӣ 
эҷод кунед. Ҳаракатҳои 
рақсӣ низ зам кунед!

Намудҳои зиёди бозӣ вуҷуд доранд, ки 
метавонанд ҳам шавқовар ва ҳам таълимӣ 
бошанд.

Бозиҳои забон, рақамҳо, ашёҳо, драма ва 
мусиқӣ ба кӯдакон имконияти омӯзиш ва 
худро тариқи хӯш ва бехатар баён карданро 
медиҳанд.

Намудҳои бозӣ

Тарбия ҳангоми хуруҷи COVID-19
Омӯзиш тариқи бозӣ

Маслиҳатҳо аз ТУТ Маслиҳатҳо аз ЮНИСЕФ Дигар забонҳо Захираи далелҳо
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