
ኮቪድ-19 ወላጅነት 
በጨዋታ በኩል መማር

በሚሊዩን የሚቆጠሩ ልጆች የትምህርት ቤት መዘጋት እና መነጠልን/ መገለልን በየቤታቸው እየተጋፈጡ ነው፡፡ ይህ ጠቃሚ 
ምክር በጨዋታ በኩል ስለመማር ነው - ለሁሉም የእድሜ ክልል አስደሳች መሆን የሚችል ነገር!

ለበለጠ መረጃ ከታች ያሉት አያያዦች ላይ ተጫኑ፡

ታሪኮችን መናገር
ከልጅነታችሁ የራሳችሁን የግል 
ታሪክ ለልጆቻችሁ ንገሩ

ልጆቻችሁ ታሪክ እንዲነግሯችሁ 
ጠይቋቸው

‟ከእለታት አንድ ቀን …" ብላችሁ 
በመጀመር አንድ ላይ አዲስ ታሪክ 
ፍጠሩ፤ እያንዳንዱ ሰው ታሪኩ 
ላይ አዲስ ዓረፍተ ነገር በየተራ 
ይጨምራል

የምትወዱትን ታሪክ ወይም 
ፊልም በተግባር መስራት/ 
መተወን - ከፍ ያሉ ልጆች 
ታናናሾቻቸውን አቅጣጫ 
ሊያስይዟቸው/ ምን ማድረግ 
እንዳለባቸው ሊያሳዩአቸው 
ይችላሉ በዛውም ኃላፊነትን 
ይማራሉ

የማስታወስ ጨዋታ 
የሚጀምረው ሰው ‟በኮቪድ-19 
ምክንያት እቤት ውስጥ መቀመጥ 
ሲያበቃ መጀመሪያ ማድረግ 
የምፈልገው… (ለምሳሌ፡ ፓርክ 
እሄዳለሁ)"

ሁለተኛ ተናጋሪ/ ቀጥሎ የሚናገረው 
ሰው የመጀመሪያው የተናገረው ላይ 
ጨምሮ ይናገራል፡ ‟በኮቪድ-19 
ምክንያት መዘጋት ሲያበቃ ወደ ፓርክ 
እሄዳለሁ እና … (ለምሳሌ፡ ይቅርብ 
ጓደኛዬን እጎበኛለሁ

እያንዳንዱ ሰው ቀድሞ የተባለው ላይ 
በኮቪድ-19 ምክንያት መዘጋት 
ሲያቆም ማድረግ የሚችሉትን 
አስደሳች ነገር ሁሉ በማሰብ 
ይጨምራሉ

ዕቃውን 
ቀይር/ ሪ!
በየእለቱ ጥቅም ላይ የሚውሉ 
እቃዎች፡ መጥረጊያ፣ መወልወያ 
ወይም ሻርፕ ለጨዋታ መጠቀም 
የምንችላቸው አስደሳች ዕቃዎች 
መሆን ይችላሉ

አንድ እቃ መሀል ላይ አስቀምጡ 
እና በማንኛውም ጊዜ አንድ ሰው 
ሀሳብ ሲመጣለት ተነስቶ 
የተቀመጠው እቃ ምን መሆን 
እንደሚችል ለተቀሩት ያሳያል

ለምሳሌ፡ መጥረጊያ ፈረስ ሊሆን 
ይችላል ወይም የድምጽ ማጉያ/ 
ማይክራፎን ወይም ጊታር!

የእንቅስቃሴ ጨዋታዎች
ልጆቻችሁ ለሚወዱት መዝሙር እንቅስቃሴ/ ዳንስ ለመፍጠር ሞክሩ፡፡ 
የመጀመሪያ ሰው የዳንስ እንቅስቃሴ ያሳያል ሌሎች ደግሞ ያ ሰው 
ያሳየውን እንቅስቃሴ ይደግማሉ፤ እያንዳንዱ ሰው ተራ በተራ የመሪነት 
ስፍራውን ይይዛል

‟ተግዳሮት/ ፈታኝ ተግባር" የእግሮቹን ጣት ብዙ ጊዜ መንካት የሚችል 
ማን ነው - ጃምፒንግ ጃክስ፣ ዊንድሚል ቶው ተችስ (የሰውነት እንቅስቃሴ 
መጠሪያ ስሞች ናቸው) በደቂቃ ውስጥ ማድረግ 

‟መስታወት" ሌላው የሚያደርገውን አስመስሎ ማድረግ - የፊት አገላለጽን፣ 
እንቅስቃሴን፣ ድምጽ፡፡ አንድ ሰው መሪ ሆኖ ጀምሮ ካሳየ በኋላ ሌላ ሰው 
ደግሞ የማሳየት ተራውን ይወስዳል፡፡ መሪ ሳይኖር ደግሞ ለማድረግ 
ሞክሩ!

ፍሪዝ ዳንስ፡ ሙዚቃ ክፈቱ ወይም አንድ ሰው ይዘምር እና ሁሉም ሰው 
ይደንሳል፡፡ ሙዚቃው ሲያቆም ሁሉም ሰው ባለበት ሁኔታ ይቆማል፡፡ 
ሙዚቃው አቁሞ ሲደንስ/ ሲንቀሳቀስ የተገኘ ሰው ግን ለሚቀጥለው ዙር 
ዳኛ ይሆናል

የእንስሳ ዳንስ፡ ከላይ ካለው ጋር ተመሳሳይ ሆኖ የሚለየው ሙዚቃው 
ሲያቆም የአንድ የእንስሳ ስም አጫዋቹ ይጠራል ከዛም ሁሉም ሰው ያንን 
እንስሳ መሆን አለበት/ የሚገልጽ አቋም ይይዛል

መዘመር
ለህጻን ልጆት መዝሙር መዘመር 
ቋንቋቸው እንዲዳብር ይረዳል

አንድ መዝሙር ተጫወቱ 
ወይም ዘምሩ እና ቀድሞ 
ሙዚቃው የየትኛው መዝሙር 
እንደሆነ በትክክል የገመተ ሰው 
ቀጥሎ ጨዋታውን ይመራል

እጅ ስለመታጠብ ወይም የአካል 
ርቀትን ስለመጠበቅ መዝሙር 
ፍጠሩ፡፡ የዳንስ 
እንቅስቃሴዎችን ጨምሩበት!

አስደሳች እና በተመሳሳይ ጊዜ አስተማሪ መሆን 
የሚችሉ በጣም ብዙ የተለያዩ አይነት ጨዋታዎች 
አሉ 

ቋንቋ፣ ቁጥሮች፣ ዕቃዎች፣ ድራማ እና የሙዚቃ 
ጨዋታዎች ለልጆች ደህንነታቸው ተጠብቁ እና 
ደስታን በሚፈጥር መንገድ እንዲያስሱ እና 
እራሳቸውን መግለጥ እንዲችሉ እድል ይሰጣቸዋል

የጨዋታ አይነቶች

ከ አጤድ/ WHO ጠቃሚ ምክሮች ከ ዩኒሴፍ/ UNICEF ጠቃሚ 
ምክሮች 

ሌሎች ቋንቋዎች ማስረጃ መሰረት ያደረገ
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