
นํา เ ส น อ สู่ คุณ โ ด ย  W I S E

กิจกรรมสาํหรบั
ครอบครวั

เกมป�ดตาชมิ

นี� คือเวลาที�คุณจะได้ถาม
คําถามพ่อและแม่ของคุณอย่าง
ที�คุณอยากรู้  ให้รางวัลกับคนที�

ตอบอย่างซื� อสัตย์ ที� สุด !

WWW .W OM E N O FW I S E . O R G

ยืนเข้าแถว และออกเดิน
ตอนได้สัญญานไฟเขียว

และหยุดตอนไฟแดง ใครที�
ขยับเดินตอนไฟแดงก็จะถูก

คัดออกไป
เสนอคนที�จะให้สัญญานไฟ!

เราไม่ จําเป�นต้องฝ�ง
แคปซูลนี� ถ้าไม่สามารถ
ทําได้  ให้ ใส่สิ� งของเพื� อ

เ ตือนความจําของป�นี�และ
เก็บไว้ในที�ปลอดภัย

ลองชิมผลไม้ ที�คุณไม่ เคย
กินมาก่อน และดู ว่าต่อม

รับรสของคุณเฉียบขาดแค่
ไหน!

ส่งผ่านวัตถุ ไปรอบ ๆ
ห้องและอย่าให้อยู่ ในมือ

คุณนานเกิน 2 วินาที !  คน
ยิ� ง เยอะยิ� งสนุก !

ไฟเขยีว ไฟแดง

เกมหัวมนัรอ้น

แคปซูลเวลา

เกม 20 คําถาม



ส่งโปสการ์ดถึงครอบครัว
และเพื�อน ๆ

เล่นเกมล่าสมบัติ

ผู้ปกครองและเด็กสามารถแข่งขัน
กันได้ด้วยการพับเรือกระดาษกับ
ทีมของคุณ แล้วดูว่าเรือลําไหน
ลอย! และเราสามารถเป�าเรือและ
ดูว่าเรือลําไหนแล่นเร็วที�สุด!

พับเรือกระดาษ

เกมนี�อาจเป�นกิจกรรมที�
สนุกสนานสาํหรับทุกคน!  สร้าง
แผนที�และทิ�งปริศนาสมบัติไว้ตาม
ตําแหน่งต่าง ๆ รอบบ้าน! คนแรก
ที�ค้นพบไอเทมทั�งหมดจะได้รับ
รางวัล!

สร้างสัญลักษณ์ของครอบครัว
และทําเป�นเสื�อยืดที�เข้ากัน! ใส่
สัญลักษณ์ที�แสดงถึงวัฒนธรรม
ที�คุณภาคภูมิใจและแสดงให้เห็น
ตัวตนที�แท้จริงของคุณ!

ตกแต่งเสื�อยืด

นําเสนอสู่คุณโดย WISE ค้นหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที� @womenofwise.org

การคุยกันออนไลน์เป�นวิธีที�ดีในการติดต่อกับ
ครอบครัวและเพื�อน ๆ การส่งโปสการ์ดอาจเป�นอีก
วิธีหนึ�งในการแสดงความรักของคุณเพื�อให้พวกเขา
มีอะไรบางอย่างไว้เตือนความทรงจําถึงความรัก
ของคุณในแต่ละวัน

กิจกรรมสาํหรบั
ครอบครวั



เคลียร์โต๊ะในครัวและใช้เวลาทั�งวัน
ทํางานฝ�มือ งานศิลปะและงานฝ�มือ
อาจจะเป�นการร้อยสร้อยข้อมือ
เปลือกหอยธรรมดาไปจนถึงการทําที�
ห้อย ดรีมแคชเชอร์ที�สลับซับซ้อนไป
จนถึงการทํา  โฮมเมดสไลม์

ลองคิดถึงทุกสิ�งที�คุณยังไม่เคยลิ�มลอง
แล้วออกไปลองสิ�งใหม่ คุณไม่รู้หรอก
ว่าคุณอาจจะได้เจออาหารรสเลิศที�
คุณไม่เคยได้ยินชื�อมาก่อนเลย

ฉันรู้ว่านี�เป�นคําสั�งที�ทําได้ยาก เราใช้อินเทอร์เน็ต
สําหรับทุกสิ�งในป�จจุบัน แต่ลองคิดถึงครั�งสุดท้าย
ที�คุณไม่ใช้โทรศัพท์สักสองชั�วโมง ลองใช้เวลาสัก
24 ชั�วโมงโดยไม่ใช้อินเทอร์เน็ต วิทยุ หรือทีวี

การทําสวนอาจเป�นเรื�องสนุก และการ
ปลูกสมุนไพรของคุณเองเป�นวิธีที�ดีใน
การส่งเสริมวิถีชีวิตเพื�อสุขภาพที�ดีและ
ยังเป�นการสอนลูก ๆ ของคุณด้วย

ไมใ่ชอิ้นเทอรเ์น็ต วทิยุ หรอืโทรทัศน์
สกั 24 ชั�วโมง

ต้องการเรยีนรูเ้กี�ยวกับกิจกรรมอื�น ๆ ที�คณุสามารถทําไดร้ว่มกับ
ครอบครวัของคณุหรอืไม ่กรณุาเยี�ยมชม www.womenofwise.org

ทําสวนสมุนไพร

ใหม้วีนัศิลปะและงานฝ�มอื

ลองอาหารใหม่

นําเสนอในทุกสัปดาห์โดย   WISE

ส่งอีเมลถึงเราถ้าคุณมีแนวคิดที�ต้องการให้เราแบ่งป�น!

กิจกรรมสําหรับ
ครอบครัว



กิจกรรมน้ีรับประกันไดวาจะทําใหทุกคนยิม้ได ไม
วาคุณจะรองเพลงป อปหรือเพลงพ้ืนเมืองของ
ครอบครัวของคุณ ไมวาจะเป็นเพลงแบบใดทัง้
ครอบครัวก็สามารถมีสวนรวมได!  ถาคุณไมมี
เคร่ืองคาราโอเกะก็ใช Youtube ได!

น่ีอาจเป็นอีกวิธีท่ีนาสนุกในการจัดแสดงเส้ือผาท่ี
แสดงถึงวัฒนธรรมของคุณกับครอบครัวของคุณ

แฟชัน่โชวอาจทําระหวางสมาชิกในครอบครัว หรือ
หากคุณตองการแบงปันกับคนอ่ืน ก็ทําไดโดยจัดให
เป็นกิจกรรมสดบนแพลตฟอรมโซเชียลมีเดียเชน

Facebook หรือ Instagram

หยบินิตยสารเก่า ๆ กรรไกรและกาวเพื�อมาทํา
สมดุภาพของทุกสิ�งที�ครอบครัวของคุณอยากทําใน

อนาคตหรือหลังจากการระบาดใหญไ่ด้ผา่นไป
แล้ว อาจจะเป�นอะไรก็ได้ตั�งแต่สถานที�ที�คุณ

ต้องการไปในวันหยดุพกัร้อน จนถึงอาหารที�อยาก
ทําร่วมกัน หรือกิจกรรมใหม ่ๆ ที�อยากลองทํา

รอ้งเพลงคาราโอเกะ

จัดแฟชั�นโชว์

จัดโชวก์ารแสดงความสามารถของ
ครอบครวั
การจัดโชวการแสดงความสามารถเป็นวิธีท่ีดีใน
การทําใหทุกคนมารวมตัวกัน
ทุกคนสามารถเขารวมไดและอาจจะมีรางวัลให
ในตอนทาย! คุณยังสามารถแบงปันกับชุมชน
ของคุณไดโดยทําเป็นกิจกรรมสด

ทาํสมดุภาพรวบรวมความฝ�นและเป�า
หมายทั�งหมดของคุณ

WISE นาํเสนอ

กิจกรรมสําหรับ
ครอบครัว

คําแนะนํารายสัปดาหเพ่ือชวยใหคุณและครอบครัวผานพนชวงเวลาท่ียาก
ลําบากในชวง Covid-19 คนหาขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเราไดท่ีเว็บไซต

ของเรา @ womenofwise.org



ทําอาหารพื�นเมืองร่วมกันทั�งครอบครัว
เรียนรู้สูตรอาหารจากผู้สูงอายุและรับ
ประทานอาหารอย่างเป�นครอบครัว
คุณยังสามารถทําอาหารป�กนิกทานกัน
ทั�งครอบครัวในบ้านหรือที�สวนหลังบ้าน

ทําอาหารสาํหรับครอบครัว

กิจกรรมสาํหรบั
ครอบครวั
นาํเสนอสู่คุณโดย WISE

คุณต้องใช้กระดาษหนึ�งแผ่น
จากนั�นเขียนประโยคหนึ�งประโยค ป�ดสิ�งที�

คุณเขียนไว้ แต่ให้คําหนึ�งคําสําหรับคนถัดไป
จากนั�นให้คนต่อไปเขียนประโยค  ทําต่อไป

จนกว่าคุณจะคิดว่าเสร็จ
                ** ถ้าต้องการความท้าทายเพิ�

มากขึ�น ให้เล่นเกมเป�นภาษาอื�น

เล่นเกมการเขียน

ใช่ มันอาจกลายเป�นเรื�องน่าอาย
(ไปอีกหลายป�ข้างหน้า) แต่แล้วไง
ล่ะ? คุณสามารถทําจากเพลงพื�น
เมืองที�ครอบครัวของคุณชื�นชอบ
หรือสร้างสรรค์สิ�งใหม่
ๆ ก็ได้

ทํามิวสิกวิดีโอสาํหรับครอบครัว

ดวยการใชชอลกเขียนทางเทานั้น
ขนาดของผลงานชิ้นเอกของคุณถูกจํากัด
ดวยจินตนาการของคุณเทานั้น! ไมวาทุก
คนจะรวมสรางงานชิ้นเดียวกันหรือแตละ
คนสรางงานของตัวเอง มันจะเป็นการใช

เวลาชวงบายที่สดใสและสนุกสนาน

สร้างผลงานชิ�นเอกด้วยชอล์ก
สาํหรับเขียนทางเท้า

ค้นหาข้อมูลเพิ�มเติม
เกี�ยวกับ Wise ได้ที�
womenofwise.org

โปรดจําไว้ว่าจะต้องเว้นระยะห่างระหว่างกัน  กรุณา
รักษาสุขภาพให้ดี แข็งแรง และปลอดภัย



เล่นกีฬาปกติทั�วไป   
ที�ทั�งครอบครวั 

สามารถเล่นด้วยกันได้!

ไปป�� นจักรยาน!  เล่น
สกู๊ตเตอร ์สเก็ตบอร์ด
หรอืโรลเลอรเ์บลด!

เรยีนรูก้ารเต้นราํแบบ
พื�นเมืองและแบง่ป�น

กับครอบครวั

เรยีนรูเ้กมแบบพื�น
เมืองเพิ�มเติม เลือกเกม

ที�คณุสามารถเล่น  
ขา้งนอกได้!

เล่นอะไรที�มล้ีอ เล่นกีฬา

เต้นราํ เล่นเกม

กิจกรรมกิจกรรม
สาํหรบัสาํหรบั
ครอบครวัครอบครวั

กิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมกลางแจ้ง



กิจกรรมสาํหรบั
ครอบครวั
วิกฤตด้านสาธารณสุขในป�จจุบันทําให้ชีวิตเราเปลี�ยนจากหน้ามือ
เป�นหลังมือจริง ๆ  แม้ว่าตอนนี�จะยากลําบาก แต่เราก็ต้องหาวิธีที�
จะช่วยเหลือกันอย่างเป�นครอบครัวเดียวกัน ต่อไปนี�เป�นแนวคิดที�จะ

ช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วม พ่อแม่ที�เป�นผู้อพยพและผู้ลี�ภัยมีความรู้มาก
มายที�ทุกคนสามารถได้รับประโยชน์ ลองมาดูกันดีกว่าว่าเราทุกคน
จะเก่งแค่ไหนในการสอนสิ�งใหม่ ๆ ให้กันและกัน!  พึงระลึกไว้ว่าจุด
ประสงค์คือเพื�อความสนุกสนาน แต่การแข่งขันเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ไม่
ได้มีข้อเสียอะไร ขอให้คุณประสบความสําเร็จ!

เกมสมยัตอน
เป�นเด็ก
ลองดูว่าใครจะชนะ!

S T A Y  S A F E  &  B E  W E L L

แนวคิดเกี�ยวกับการทําอยา่งไรใหส้นุก

เรยีนรูเ้พิ�มเติมเกี�ยวกับเราไดที้�:
www.womenofwise.org

ภาษา

เกมภาษา

เกมกลุ่มออกไปข้างนอก

ออกไปขา้ง
นอกด้วยกัน

การเล่าเรื�อง
นี�เป�นเวลาที�เหมาะสําหรับการแบง่ป�น

เรื�องราวเกี�ยวกับประวัติของครอบครัว!

แผนที�เดินทาง
ของครอบครวั

ถามพ่อแมข่องคุณเกี�ยวกับชีวิตของพวก
เขา  ในช่วงที�พวกเขาเติบโตขึ�นมา คุณ
สามารถ วาดแผนที�ประกอบได้ด้วย!

การอยูบ่า้นมากขึ�นหมายความว่าเราทุก
คน   จะใช้ภาษาเดียวกันมากขึ�น

ฝ�กพดูภาษาพื�นเมอืงของพอ่แมที่�บา้น
ใครพดูภาษาอังกฤษเป�นคนสุดท้ายคือ

ผูช้นะ!

หากิจกรรมที�คุณสามารถทําร่วมกับ
ครอบครัวขา้งนอกได้ คุณสามารถหา

กิจกรรมเหล่านั�นได้ 
โดยไมม่ทีี�สิ�นสุด!

ผูป้กครองแชร์เกมแบบพื�นเมอืงที�เคยเล่น
ในวัยเด็กกับครอบครัว!


