
เด็กหลายล้านคนไม่ได้ ไปโรงเรยีนและตอ้งอยู่แต่ ในบ้าน 
เราช่วยให้พวกเขาเรยีนรูผ้่านการเล่นได้ โดยอาศัยกิจกรรมที�สนุกสนานสําหรบัทุกวยั! 

การเล่าเรื�อง 
เล่าเรื�องราวในวยัเด็กของคณุ
ให้ลูก�ง

ให้ลูกเล่าเรื�องอะไรก็ได้ให้คุณ�ง

ช่วยกันแตง่นิทาน โดยเริ�มจากคาํวา่ 
“ กาลครั �งหนึ�งนานมาแล้ว…”  
หลังจากนั�น ให้ผลัดกันแตง่ประโยค
คนละหนึ�งประโยคจนจบเรื�อง  
นําเรื�องราวหรอืภาพยนตรท์ี�ชื�นชอบ
มาแสดงเป็นละครให้เด็กโตเป็น
ผู้กํากับการแสดงของเด็ก
ที�อายุน้อยกวา่ เพื�อเรยีนรู้
เรื�องความรบัผิดชอบ

เกมสค์วามจํา 
ให้คนแรกพูดวา่ “เมื�อการปิดเมือง
สิ�นสุดลงฉันจะ …" 
(เช่น ไปเดนิเล่นที�สวนสาธารณะ)
หลังจากนั�น ให้คนที�สองเตมิ
ประโยคตอ่จากคนแรกวา่ 
“เมื�อการปิดเมืองสิ�นสุดลงฉันจะไป
เดนิเล่นที�สวนสาธารณะและฉันจะ 
…" (เช่น ไปหาเพื�อนสนิทของฉัน)
ให้คนถัด ๆ ไปเตมิประโยคตอ่กัน
ไปเรื�อย ๆ โดยให้นึกถึงเรื�องสนุก ๆ 
ที�อยากทําเมื�อการปิดเมืองสิ�นสุดลง

คณุสามารถเปลี�ยนเป็นเหตกุารณ์
อื�น ๆ ในอนาคต 
(เช่นเมื�อฉันเจอเพื�อนของฉัน)

เปลี�ยนสิ�งของ! 
เรานําของใช้ประจําวนัในบ้าน 
เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื �น หรอืผ้าพันคอ
มาเป็นอุปกรณ์การเล่นได ้
วางสิ�งของไวท้ี�กลางห้องและ
ถ้าใครคดิไดว้า่ควรจะใช้สิ�งของนั�น
เป็นอะไรก็ ให้ก้าวเข้าไปหยิบสิ�งของ
ขึ �นมาและแสดงให้คนอื�นดวูา่
จะใช้สิ�งของนั�นเป็นอะไร

ตวัอย่างเช่น 
อาจใช้ ไม้กวาดเป็นม้า 
หรอืไมโครโฟน หรอืแม้แตก่ีตาร!์

เกมสเ์คลื�อนไหว 
คดิท่าเตน้สําหรบัเพลงโปรดของเด็ก ๆ ให้คนแรกเตน้ก่อน 
เพื�อให้คนอื�น ๆ เตน้ตามให้ทุกคนผลัดกันคดิท่าเตน้ให้คนอื�นเตน้ตาม

“ท้าประลอง” กระโดดตบ ทําท่ากังหันลม และก้มลงแตะปลายนิ�วเท้า 
สลับกัน ใครแตะปลายนิ�วเท้าไดม้ากที�สุดภายในหนึ�งนาที คนนั�นชนะ 
“กระจกเงา” ผลัดกันเป็นผู้นําในการแสดงสีหน้า ท่าทางและเสียง
ให้คนอื�นเลียนแบบ แล้วลองให้เลือกเลียนแบบใครก็ ไดต้ามใจชอบดว้ย 
โดยไม่มี ใครเป็นผู้นํา!

"เตน้แช่แข็ง"  เปิดเพลงหรอืให้ ใครก็ ไดร้อ้งเพลงให้ทุกคนเตน้ 
เมื�อเสียงเพลงหยุด ทุกคนจะตอ้งหยุดคา้งที�ท่าสุดท้ายทันที 
ใครที�ยังเตน้อยู่จะตอ้งออกมายืนเป็นกรรมการในรอบตอ่ไป

"สวนสัตวบ์ันเทิง" กตกิาเหมือนการเตน้แช่แข็ง แตเ่มื�อเสียงเพลงหยุด 
ให้พูดชื�อสัตวอ์อกมาหนึ�งชื�อและทุกคนจะตอ้งแสดงท่าทางเป็นสัตวนั์�น

การรอ้งเพลง 
การรอ้งเพลงให้เด็กทารก�ง
เป็นการช่วยพัฒนาภาษา

เปิดเพลงหรอืรอ้งเพลงโดยคนแรก
ที�ตอบถูกวา่เพลงดงักล่าวเป็น
เพลงอะไรจะไดเ้ป็นผู้เปิดหรอื
รอ้งเพลงตอ่ไป

แตง่เพลงเกี�ยวกับการล้างมือ
หรอืการเวน้ระยะห่างให้คดิท่าเตน้
ประกอบดว้ย!

มีการเล่นหลากหลายประเภทที�เป็นไดท้ั �งกิจกรรม
เพื�อความสนุกและกิจกรรมเพื�อการศึกษา 

ภาษา ตวัเลข สิ�งของ การเล่นละคร และดนตรช่ีวยให้เด็ก
ไดสํ้ารวจตวัเองและแสดงออกไดอ้ย่างปลอดภัยและสนุกสนาน  

ประเภทของการเล่น 

การเรียนรูผ่้านการเล่น 
การดูแลเด็กในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019
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