
PreK4 ME   ការផ្សារភ្ជា ប់គ្រួសារ 
មេមរៀនទី 1 ៖  គ្រសូារ 

ទិដ្ឋភ្ជពទូមៅននមេមរៀនទី  1 ៖  គ្រសួារ 
ក្នុងខែមនេះ មយើងនឹងខវែងយល់អំពីគ្រួសារវិវស ការផ្សារភ្ជា ប់ទំនាក់្ទំនង  និងការជួយគ្នន ននវមាជិក្គ្រួសាររបវ់ពួក្មរ ។ តាេរយៈការ
មរៀនវូគ្រមនេះ មយើងនឹងខវែងយល់ពីរមបៀបខដ្លគ្ក្ុេគ្រួសារពួក្មរម្ែើការរេួគ្នន  មដ្ើេបីម េះស្រសាយបញ្ហា  ម េះស្រសាយទំនាវ់ និងការវមគ្េច
ចិរតចំម េះបញ្ហា វំខាន់ៗ គ្ពេទំងមរៀនវូគ្រអំពីរួនាទីមផ្សសងៗ ក៏្ដូ្ចជាការទទួលែុវគ្រូវមផ្សសងៗក្នុងវងគេគ្រួសារ។  ក្នុងមនេះផ្សងខដ្រ មយើងក៏្
នឹងម្ែើការរេួគ្នន  មដ្ើេបីបមងកើរបានេូល ឋ នគ្រឹេះននជំនាញជំុវញិរួអក្សរ និងវមេេងការនិយាយរបវ់ពួក្មរ ។ មយើងកំ្ពុងជួបគ្បទេះជំុវញិបទ

ពិមសា្ន៍មផ្សសងេួយមទៀរ របវ់េិរតរេួថ្នន ក់្ ក៏្ដូ្ចជាបទពិមសា្ន៍ចំម េះរមបៀបម េះស្រសាយបញ្ហា មៅក្នុងថ្នន ក់្មរៀនរបវ់មយើង ។   
វូេបនតអានមៅេុែមទៀរ មដ្ើេបីរក្មេើលថ្នមរើមានអែីកំ្ពុងខរមក្ើរម ើង មៅក្នុងថ្នន ក់្មរៀន PreK របវ់មយើង មដ្ើេបី ំនំាបរ ិឋ នការមរៀនវូគ្រ

ខបបមៅផ្សទេះ េក្មៅឲ្យកូ្កូ្នៗរបវ់អនក្មយើងមរៀងៗែេួ ន! 
មវៀវមៅវំខាន់ៗននមេមរៀនទី 1 

 

 

 

 

 

 

 

មវៀវមៅមផ្សសងមទៀរខដ្ល

មយើងអាន ៖ 
Cry Baby មរៀបចំម យ ៖ Karen Beaumont 

Sometimes I am Bambaloo  
មរៀបចំម យ ៖ Rachel Vail 

 
Corduroy មរៀបចំម យ ៖ Don Freeman 

 
A Pig is Big  មរៀបចំម យ ៖ Douglas Florian 

Shoes, Shoes, Shoes  

មរៀបចំម យ ៖ Ann Morris វូេអានទំព័រមាា ងមទៀរអំពីវក្េមភ្ជពមៅផ្សទេះ  

ចមគ្េៀង ការមលង ក្យ និងរួអក្សរ 
មនេះជាមមា៉ោងខដ្លមយើង ំនំាការមរៀនវូគ្រេក្ឲ្យវិវសតាេរយៈវក្េមភ្ជព
វបាយៗ វគ្មាប់វិវសក្នុងគ្ក្ុេទំងេូល ។ មយើងកំ្ពុងចាប់មផ្សតើេរាប់… 

ជាេួយនឹង ក្យថ្នក្ខងកប ៖ 
ក្ខងកបនបរង 5 មានសាន េអុជមលើខវបក្  

ក្ខងកបនបរង 5 ខដ្លមានសាន េអុជមលើខវបក្ ទំមលើដំុ្ម ើមានសាន េអុជ កំ្ពុង
វីុវរែលអិរជាចំណីយា៉ោងឆ្ងា ញ់ .. ឆ្ងា ញ់! ឆ្ងា ញ់!! 

ក្ខងកបេួយបានមោរចូលក្នុងបឹង ដ៏្សាអ រ ម ើយេមនារេយ ។ ឥ ូវមៅវល់
ក្ខងកប នបរង 4 មានសាន េអុជមលើខវបក្ទំមលើដំុ្ម ើ.. គ្ពបុ! គ្ពបុ! 

ក្ខងកបនបរង 4 មានសាន េអុជមលើខវបក្ ទំមលើដំុ្ម ើមានសាន េអុជ កំ្ពុងវីុ
វរែលអរិជាចំណីយា៉ោងឆ្ងា ញ់បំផុ្សរ.. ឆ្ងា ញ់! ឆ្ងា ញ់!! 

ក្ខងកបេួយបានមោរចូលក្នុងបឹង ដ៏្សាអ រ ម ើយេមនារេយ ។ ឥ ូវមៅវល់
ក្ខងកបនបរង 3 មានសាន េអុជមលើខវបក្.. គ្ពបុ! គ្ពបុ! 

ក្ខងកបនបរង 3 មានសាន េអុជមលើខវបក្ ទំមលើដំុ្ម ើមានសាន េអុជ កំ្ពុងវីុ
វរែលអរិជាចំណីយា៉ោងឆ្ងា ញ់.. ឆ្ងា ញ់! ឆ្ងា ញ់!! 

ក្ខងកបេួយបានមោរចូលក្នុងបឹង ដ៏្សាអ រ ម ើយេមនារេយ ។ ឥ ូវមៅវល់
ក្ខងកបនបរង 2 មានសាន េអុជមលើខវបក្.. គ្ពបុ! គ្ពបុ! 

ក្ខងកបនបរង 2 មានសាន េអុជមលើខវបក្ ទំមលើដំុ្ម ើមានសាន េអុជ កំ្ពុងវីុ
វរែលអរិជាចំណីយា៉ោងឆ្ងា ញ់.. ឆ្ងា ញ់! ឆ្ងា ញ់!! 

ក្ខងកបេួយបានមោរចូលក្នុងបឹង ដ៏្សាអ រ ម ើយេមនារេយ ។  ឥ ូវមៅវល់
ខរក្ខងកបនបរង 1 មានសាន េអុជមលើខវបក្.. រេុប! រេុប! 

ក្ខងកបនបរង 1 មានសាន េអុជមលើខវបក្ ទំមលើដំុ្ម ើមានសាន េអុជ កំ្ពុងវីុ
វរែលអរិជាចំណីយា៉ោងឆ្ងា ញ់.. ឆ្ងា ញ់! ឆ្ងា ញ់!! 

ក្ខងកបេួយបានមោរចូលក្នុងបឹង ដ៏្សាអ រ ម ើយេមនារេយ ។ ឥ ូវេិនមាន
ក្ខងកបនបរង (o) មានសាន េអុជមលើខវបក្មទៀរមទ ទំមលើដំុ្ម ើមានសាន េអុជ

មទៀរមទ .. រេុប! រេុប! 

Peter’s Chair 

មរៀបមរៀងម យ Ezra Jack Keates 

The Hello, Goodbye Window 

 មរៀបមរៀងម យ Norton 
Juster និង Chris Raschka   

Time for Bed 

មរៀបមរៀងម យ Mem Fox 

Families 

មរៀបមរៀងម យ Shelley 
Rotner និង Sheila M. Kelly     

រូបភ្ជពដ្ក្ស្រវង់មចញពី Amazon.com 

https://www.amazon.com/Norton-Juster/e/B000AP8N0E?ref=sr_ntt_srch_lnk_1&qid=1604935589&sr=8-1
https://www.amazon.com/Norton-Juster/e/B000AP8N0E?ref=sr_ntt_srch_lnk_1&qid=1604935589&sr=8-1


វក្េមភ្ជពមនេះមគ្ជាេខគ្ជងដ្ល់ភ្ជសា 
េមនាវមចេ រនាវងគេ និងបទ ឋ នការ

វិក្ាវងគេ របវ់មយើង 
របូថរគ្រសួារ 

មបើអនក្មានអាល់ប ុេរបូថរគ្រួសារ—វូេ
យក្របូថរមនាេះេក្មេើលជាេួយកូ្នអនក្ 
។ និយាយជាេួយពួក្មរថ្នក្នុងរបូជា

នរណា គ្រូវជាអែីគ្នរ់ និងអនុវាវរយ៍ីនា
មពលមនាេះ ។ 

 

វក្េមភ្ជពមនេះមគ្ជាេខគ្ជងដ្ល់
បទ ឋ នអក្សរសាស្រវត និងវិលបៈការ

នចនគ្បឌិរ របវ់មយើង 
ចាប់មផ្សតើេជាេួយនឹង 

ឲ្យកូ្នរបវ់អនក្រក្របវ់ចំនួនបីយា៉ោង
មៅជំុវញិផ្សទេះ ខដ្លមផ្សតើេម យ ក្យ
ខដ្លមានវមេេងដូ្ចម ម្ េះរបវ់មរ 
រចួឲ្យពួក្មរ រូររបូភ្ជពននរបវ់ទំង

មនាេះ ។ 
 

វក្េមភ្ជពមនេះមគ្ជាេខគ្ជងដ្ល់បទ ឋ នការ
វិក្ារណិរវទិារបវ់មយើង 
ការគ្បមាញ់រណិរវទិា 

នំាគ្នន មចញគ្បមាញ់ររនៈវេបរតិរណិ
រវទិា!  ខណនំាកូ្នរបវ់អនក្ឲ្យនំាគ្នន ខវែង
រក្របវ់ 2 ឬ 3 មៅជំុវញិផ្សទេះខដ្លដូ្ចគ្នន  

(មមម នដ្ពីរ រគ្េបដ្បពីរ ។ល។) ។  ឲ្យកូ្ន
អនក្យក្របវ់ទំងមនាេះេក្រមគ្េៀបគ្នន ជាជួរ 
ឬយក្វាបិទជាប់នឹងគ្ក្ វ ។  ឲ្យកូ្នអនក្

រាប់ចំនួនរបវ់ទំងមនាេះ ។ 

ចូរបមងកើរការមរៀនវូគ្រមៅផ្សទេះ ម យមគ្បើវក្េមភ្ជពបខនែេទំងអវ់មនេះ! 

បណាត ំចំម េះគ្រសួារ និងអនក្មេើលខថមក្មង ៖ 
 
មៅគ្រប់ដំ្ណាក់្កាលលូរោវ់របវ់មក្មង គ្បការវំខាន់រឺអនក្គ្រវូខរដឹ្ងអំពីវក្េមភ្ជពការមរៀនវូគ្ររបវ់ពួក្មរមពញេួយនថា។ ចំម េះ
ឪពុក្មាត យខដ្លជាអនក្ម្ែើការ ចំណុចមនេះ ខរងខរមានការលំបាក្ ខរមយើងអាចម្ែើឲ្យវាងាយស្រវលួបានតាេរយៈការទំនាក់្ទំនងម យចំ 
ជាេួយនឹងអនក្មេើលខថ និងអប់រកូំ្នអនក្ ។ គ្រវូគ្បាក្ដ្ថ្ន អនក្មេើលខថកូ្នអនក្ មានព័រ៌មានបចេុបបននភ្ជព វគ្មាប់ទំនាក់្ទំនងជាេួយអនក្ ។ 
គ្រវូវួរនំាអនក្មេើលខថកូ្នអនក្ឲ្យបានញឹក្ញាប់  រឺអាចវួរនំាគ្បចំានថា មដ្ើេបឲី្យអនក្បានដឹ្ងថ្ន មរើកូ្នអនក្កំ្ពុងមរៀនអំពីអែី ម ើយថ្នមរើគ្នរ់
មានអាក្បបកិ្រយិាខបបណា ។ គ្រវូអនុវរតវក្េមភ្ជពមៅផ្សទេះ ជាេួយកូ្នអនក្ មដ្ើេបមីគ្ជាេខគ្ជងអំពីអែីខដ្លកូ្នអនក្បានមរៀនមៅេមរតយយ ឬទរក្
 ឋ ន ។ ការវួរនំាខបបមនេះ ជាេួយអនក្មេើលខថកូ្នអនក្ និងគ្ររូបវ់គ្នរ់ រឺេិនគ្រឹេខរអាចជួយដ្ល់ការមរៀនវូគ្រ ការលូរោវ់វងគេ និង
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