5 กิจกรรมบทบาทสมมุติเสริมทักษะสําหรับเด็กๆท่ี
บาน สนุกควบคูความรู ตามแบบฉบับของคิดสซา
เนี ย

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ก็เป็ นเวลาที่คุณพอคุณแมและเด็กๆ ตองอยูบานกันเพื่อ
ความปลอดภัย ซึ่งแนนอนวาตองเลี่ยงการเรียนรูนอกบานที่เพิ่มอัตราเสี่ยงและเป็ นอันตรายตอสุขภาพของเด็กๆ แต
ก็ถือวาเป็ นโอกาสที่ดีที่คุณพอคุณแมและเด็กๆไดใชเวลารวมกันมากข้ น
ึ  คิดสซาเนีย กรุงเทพ ถึงตัวจะหาง แตคิด
สซาเนียก็เป็ นหวงอยากใหเด็กๆสนุกกัน จึงขอแนะนํ ากิจกรรมสนุกๆ ที่สามารถเสริมทักษะใหลูกรักของคุณที่บาน
แนนอนวาเด็กๆในวัย 4 – 14 ปี  กิจกรรมที่ช่ น
ื ชอบไมแพการเลนรูปแบบอ่ น
ื ๆก็คือการเลนบทบาทสมมุติ สวม
บทบาทเป็ นสิ่งตางๆรอบตัว คิดสซาเนีย กรุงเทพ จึงขอแนะนํ าไอเดียในการเลนบทบาทสมมุติ สวมบทบาทเป็ น
อาชีพตางๆ ตามแบบฉบับของคิดสซาเนียที่คุณพอ คุณแม สามารถนําไปปรับเป็ นกิจกรรมสนุกๆ แบบใหมเลนกันได
ทัง้ ครอบครัว ที่เน นใหเด็กๆสนุกไปกับประสบการณการเรียนรู และ ไดลงมือทําจริงๆ ซึ่งเป็ นสิ่งสําคัญในการสงเสริม
ทักษะการเรียนรูของเด็กๆ ซึ่งคิดสซาเนียมีกิจกรรมเลนบทบาทสมมุติมาแนะนํ าทัง้ หมด 5 อาชีพ
1. คุณหมอ หรือ พยาบาล
อาชีพในฝันของเด็กๆ และเป็ นอาชีพที่มีบทบาทสําคัญในสถานการณโรคระบาดนี้ คุณพอคุณแมสามารถใหเด็กๆได

เรียนรูถึงโรคภัย หรือ ขัน
้ ตอนการปฐมพยาบาลผูปวยอยางงาย โดยใชของเลนชุดคุณหมอ หรือ อุปกรณที่บานที่
เสริมสรางจินตนาการอยางงายได โดยขน
ั ้ ตอนการเลนก็งายๆเหมือนกับการทํากิจกรรมที่คิดสซาเนีย เริ่มที่ใหความรู
กับเด็กๆกอน คุณพอคุณแมก็ตองสวมบทบาทเป็ นคุณหมอ คุณพยาบาลกันหนอย อธิบาย สอนใหเด็กๆไดรูจักกับโรค
หรือขน
ั ้ ตอนการปฐมพยาบาล แลวใหเด็กๆเริ่มปฎิบัติตามขน
ั ้ ตอนที่ไดเรียนรู เมื่อจบก็สามารถสลับบทบาทกันได
ดวยทงั ้ คุณหมอ พยาบาล และคนไข เลนกันไดทงั ้ บาน พรอมไดรับความรูเรื่องสุขภาพแบบสนุกๆไปในตัว ที่สําคัญ
อยาลืมสอดแทรกขอคิดใหเด็กๆตระหนักถึงความสําคัญของคุณหมอในชวงสถานการณแบบนี้ ใหเด็กๆรูจักการให
กําลังใจคุณหมอกับพยาบาลที่ทํางานหนักกันดวย
2. วิศวกร
มาสอนใหเด็กๆทําความรูจักกับงานของเหลาวิศวกร โดยเริ่มตนงายๆจากการอธิบายถึงวัสดุในการกอสราง การที่จะ
สรางบาน 1 หลังตองเริ่มตนจากอะไรบาง เชิญชวนเด็กๆดูวีดีโอจากทางออนไลน หรือ จะเปิ ดภาพตึกแบบตางๆให
เด็กๆไดเรียนรูจากของจริงโดยคุณพอคุณแมตองอธิบายใหเด็กๆเขาใจไปดวย หลังจากนัน
้ ก็ถึงเวลาลงมือ โดย
สามารถนําตัวตอ หรือของเลนที่มีมาใหเด็กๆไดใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบสรางสรรคบาน และ ตกแตง
สถานที่จําลองไดตามจินตนาการ หรือจะเป็ นการสรางบานจากลังกระดาษ ตกแตงดวยการระบายสี ก็เป็ นอีกแนวทาง
ที่สนุกไดงายๆเชนกัน
3. นายแบบ หรือ นางแบบ
คุณพอ คุณแมสายแฟชัน
่ ตองถูกใจกับสิ่งนี้ ถึงเวลาเปลี่ยนหองที่บานใหกลายเป็ นรันเวยแฟชัน
่  เตรียมสวมบทบาท
เป็ นเมนเทอรใหนายแบบ นางแบบตัวนอยกันไดเลยงานนี้ เป็ นการสอนใหเด็กๆไดเขาใจถึงบทบาทและหน าที่ของ
นางแบบ สอนการเดินแบบ ฝึ กทักษะการเดิน การนับจังหวะ การโพสทาอยางงายตามวีดีโอใน youtube ก็ทําไดไม
ยาก สวนเสื้อผา ก็หาไดงายๆ หยิบเสื้อผาที่มีในตูเสื้อผาของคุณลูก ชุดที่ไมเคยไดใส ก็จะไดใสงานนี้แหละ มา mix
& match พรอมแลวก็เริ่มจัดแฟชัน
่ โชวกันไดเลย สนุกกันไดทงั ้ ครอบครัว คุณพอคุณแมจะเดินไปกับลูกๆก็ยอมได
หรือจะตงั ้ กลองถายวีดีโอ บันทึกเป็ นความทรงจําแสนสนุก แบงปันใหคนอ่ น
ื ไดดูบนโลกโซเชียลก็ทําได
4. เชฟ
ครอบครัวสายกิน สายทําอาหารตองมาทางนี้ เชิญชวนคุณลูกเขาครัวไปดวยกัน สวมบทบาทเป็ นเชฟตัวจ๋ว
ิ  ผูชวย
เชฟกันไดเลย เริ่มจากหาเมนูงายๆมาใหเด็กๆไดเลือกไดลองทํา แตกอนจะไปเริ่มขน
ั ้ ตอนการเขาครัว คุณพอคุณแม
ลองสอนใหเด็กๆรูจักกับ โภชนาการ สารอาหารในแตละสวนประกอบกันกอน เป็ นการเพิ่มความรูแบบจับตองไดที่
ลูกๆคุณจะซึมซับไปแบบไมรูตัว แลวก็เริ่มลงมือทําอาหารกันไดเลย ทัง้ อรอย ทัง้ สนุกและไดความรูกันไปเต็มๆ
5. นักสืบ
คุณพอคุณแมจะตองใชความคิดสรางสรรคในการคิดปริศนา มาเพื่อใหเด็กๆไดไขปริศนากันที่บาน เป็ นปริศนางายๆ
ที่ใหเด็กๆไดฝึกทักษะการสังเกตและการคิดวิเคราะหก็ได ทิง้ รองรอย หลักฐาน ไวใหเด็กๆตามสืบ เพื่อไขปริศนา

หรือ จะเป็ นการเลนซอนหา แบบเบสิคก็ถือวาเป็ นปริศนาที่ใหเด็กๆไดใชทักษะ แตคุณพอคุณแมสามารถเพิ่มขน
ั ้ ตอน
เพิ่มเรื่องราวเพื่อความสนุก หรือ เสริมตัวละครอยางสัตวเลีย
้ งแสนรักที่บานเขามาดวยก็จะยิ่งสรางความสนุกสนาน
ใหกับเด็กๆ เพื่อฝึกทักษะแบบไมนาเบื่อ
กิจกรรมทงั ้  5 กิจกรรมที่ทางคิดสซาเนียแนะนํา เป็ นไอเดียสนุกๆไวใหคุณพอคุณแมฝึกทักษะกับลูกๆที่บานในชวงที่
ทุกคนตองอยูบานกันเพื่อความปลอดภัย แตอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญไมแพกันก็คือ การงดใหเด็กๆออกไปเลนกับเพื่อน
นอกบาน เพราะเป็ นการเสี่ยงที่เด็กๆจะไปรับเชื้อแลวกลับมาติดที่บานไดงายมากข้ น
ึ  เพราะฉะนัน
้ บุคคลสําคัญที่จะ
เป็ นเพื่อนกับเด็กๆในชวงนี้ไดก็คือ คุณพอ คุณแม นัน
่ เอง มารวมสรางความสนุกและเสริมความอบอุนในครอบครัว
ดวยกิจกรรมสนุกๆตามแบบฉบับของคิดสซาเนีย พรอมอดใจรอการเลนบทบาทสมมุติแบบเต็มรูปแบบที่คิดสซาเนีย
กันสักพักนึง เมื่อสถานการณดีข้ น
ึ คิดสซาเนียจะกลับมาใหบริการ พรอมความรูคูความสนุกเหมือนเดิมไมมีเปลี่ยน
ณ คิดสซาเนีย กรุงเทพ ชัน
้  5 ศูนยการคาสยามพารากอน ติดตามกิจกรรมพิเศษสําหรับนองๆและครอบครัวเพิ่มเติม
ไดที่ www.kidzania.co.th และ https://www.facebook.com/KidZaniaBangkok Zee-U!

