
Милиони деца се соочуваат со затворени училишта и изолација во домот. Овие совети се 
за учење преку игра - нешто што може да е забавно

Притиснете подолу за повеќе информации:

Раскажување 
приказни
Раскажете им приказна од 
вашето детство

Побарајте од децата да ви 
раскажат приказна

Заедно измислете приказна 
почнувајќи со „Си беше 
еднаш...“ Секој додава по 
една реченица на 
приказната

Одглумете омилена 
приказна или филм - 
постарите деца може да ги 
насочуваат помладите

Игра со помнење
Кажувате „Кога КОВИД-19 
ќе помине, јас ќе... (пр. одам 
во парк)“

Вториот додава „Кога 
КОВИД-19 ќе помине, јас ќе 
одам во парк и... (пр. ќе се 
видам со најдобриот 
другар)“

Секој додава на 
претходната реченица за да 
размисли кои се забавните 
работи кои би ги правел кога 
ситуацијата ќе заврши

Oва може да го промените 
во било кое сценарио во 
иднина (пр. кога ќе ги видам 
пријателите).

Променете го 
предметот!
Секојдневни куќни 
предмети како метли, крпи 
или марами може да се 
забавни предмети за игри

Поставете предмет во 
средината на собата и кога 
некој има идеја, ускокнува 
и им покажува на другите 
што друго тој предмет 
може да претставува

На пример, метлата може 
да стане коњ, микрофон 
или гитара

Игри со движење
Составете кореографија на омилените песни на децата. Прво 
еден прави движење и потоа сите го повторуваат истото. Сите 
се менуваат и имаат можност да бидат водач

Предизвик! Кој ќе успее најголем број пати да ги допре 
стапалата во минута - со скокање, правење ѕвезди

Играјте „огледало“ - копирајте израз на лицето, движења, 
звуци. Еден може да започне како водач и потоа се менувате. 
Обидете се и без водачи

Танц со замрзнување: пуштете музика или некој да пее и сите 
танцуваат. Кога ќе сопре музиката, сите треба да застанат. 
Последниот кој сеуште танцува станува судија во наредниот 
круг

Танц со животни: Исто како и претходната игра, но кога ќе 
сопре музиката извикајте име на животно и сите треба да 
завземат положба како тоа животно

Пеење
Пеење песни на бебето 
може да помогне во 
учењето на јазикот

Свирете или пејте песна и 
првиот кој ќе го погоди 
насловот на песната 
станува следниот водач

Измислете песна за 
миење раце или физичка 
дистанца. Додајте и 
движења во песната!

Постојат голем број различни видови игра 
кои може да се забавни и едукативни

Јазик, броеви, предмети, глумење и 
музички игри им овозможуваат на децата 
да истражуваат и да се искажуваат на 
начин кој е безбеден и забавен

Видови игра

КОВИД-19 и родителство
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