
PreK 4 ME  ការផ្សារភ្ជា ប់គ្រួសារ 
មេមរៀនទី 2 ៖  េិត្តភក្តិ 

ទិដ្ឋភ្ជពទូមៅននមេមរៀនទី 2 ៖  េិត្តភក្តិ 

ការសិក្ាក្នុងខែមនេះ រឺមយើងនឹងខសែងយល់អំពីេិត្តភ្ជពរបស់មយើង បូក្រេួទំងរមបៀបម េះស្រសាយទំនាស់ មត្ើេិត្តលអ មានន័យដូ្ចមេតច គ្ពេ
ទំងការជួយ និងសហការណ៍ជាេួយនឹងេិត្តភក្តិមផ្សេងមទៀត្មៅក្នុងថ្នន ក់្មរៀន—និងមៅផ្សទេះ ។  មយើងនឹងមតត ត្មលើការចាប់មផ្សតើេទំនាក់្ទំនងមដ្ើេបី

មលងជាេួយេិត្តរេួថ្នន ក់្ ខចក្របស់គ្នន មគ្បើ គ្ពេទំងខសែងរក្ដំ្ម េះស្រសាយមៅមពលទំនាស់សងគេមក្ើត្ម ើង ។   

ក្នុងមនេះផ្សងខដ្រ មយើងក៏្នំាគ្នន ចាប់មផ្សតើេខសែងរក្ពាក្យជួន និងសមេេងតួ្អក្េរខាងមដ្ើេននពាក្យតាេរយៈចមគ្េៀង កំ្ ពយ និងក្នុងមសៀវមៅ ។ 
សិសេនឹងចាប់មផ្សតើេខសែងយល់ពីមសៀវមៅមដ្ើេបីចាប់មផ្សតើេមរៀនជំនាញការសរមសរ តាេរយៈការមលងរបស់មយើង! 

មសៀវមៅសំខាន់ននមេមរៀនទី 2  
 

 
 

 
មសៀវមៅមផ្សេងមទៀត្សគ្មាប់អានក្នុងខែមនេះ៖ 

Shape Capers  មរៀបមរៀងម យ ៖ Cathryn Fal-
well 
Hooray, A Pinata មរៀបមរៀងម យ ៖ Elisa 
Kleven  
 
Every Buddy Counts ម យ ៖ Stewart J Mur-

phy 
 

សូេអានទំព័រមាា ងមទៀត្អំពីសក្េមភ្ជពមៅផ្សទេះ  

 

ចមគ្េៀង ការមលងពាក្យ និងតួ្អក្េរ 
ខចក្រខំលក្អំពីការមគ្បើពាក្យចុងជួនថ្មី ខដ្លមយើងកំ្ពុងមរៀនមៅសាលា

ក្នុងខែមនេះ ជាេួយសក្េមភ្ជពសបាយៗអំពីការរាប់ចំនួន! 
ខផ្សេម ៉ោេ 5 ខផ្សអេឆ្ងា ញ់ 

មានខផ្សេម ៉ោេគ្ ំ (5) រសជាតិ្ខផ្សអេឆ្ងា ញ់ មៅក្នុងហាង   (ម ម្ េះ
កុ្មារ)  មយើងយក្ញំុអស់េួយ មៅសល់បួន (4) 

មានខផ្សេម ៉ោេបួន (4) រសជាតិ្ខផ្សអេឆ្ងា ញ់ សេបុរស្រសស់ថ្នេ    
(ម ម្ េះកុ្មារ)  មយើងយក្ញំុអស់េួយ មៅសល់បី (3) 
មានខផ្សេម ៉ោេបី (3) រសជាតិ្ខផ្សអេឆ្ងា ញ់ ញំុឆ្ងា ញ់គ្រប់មា៉ោ ត់្   
(ម ម្ េះកុ្មារ)   មយើងយក្ញំុអស់េួយ មៅសល់ពីរ (2) 

មានខផ្សេម ៉ោេពីរ (2) រសជាតិ្ខផ្សអេឆ្ងា ញ់ មេើលមៅសាអ ត្ទំងពីរ   
(ម ម្ េះកុ្មារ)   មយើងយក្ញំុអស់េួយ ឥ ូវមៅសល់េួយ (1) 

មៅក្នុងហាងមនាេះ 
មានខផ្សេម ៉ោេេួយ (1) រសជាតិ្ខផ្សអេឆ្ងា ញ់ មៅក្នុងហាងខត្ឯង 

(ម ម្ េះកុ្មារ)  មយើងយក្ញំុអស់េួយ អស់រលីង (0)! 
អនក្លក់្ អនក្លក់្ យក្ខផ្សេម ៉ោេក្លក់្មទៀត្—មយើងគ្ត្ូវការទិញ

មពលចូលក្នុងហាងមនេះ! 
 

The Little Red Hen Makes 

a Pizza  

មរៀបមរៀងម យ ៖  Philomen 
Sturges និង Amy Walrod 

Matthew and Tilly 

មរៀបមរៀងម យ ៖ Rebecca C. Jones 

A Letter to Amy 

 មរៀបមរៀងម យ ៖  Ezra 

Dandelion 

មរៀបមរៀងម យ Don Freeman 

រូបភ្ជពយក្េក្ពី Pixabay 



បទ ឋ នការសិក្ាអក្េរសាស្រសត សិលបៈនចន
គ្បឌិត្ និងការសិក្ាសងគេ 

ការម្ែើប័ណណ 
 

ជួយកូ្នអនក្បមងកើត្ និងរចនាប័ណណ មដ្ើេបី
មផ្សញើជូនេិត្តភក្តិ!  កាត់្របូភ្ជពពីទសេនាវដី្ 
រូររបូ សរមសរអក្េរពណ៌ ឬតត់្ពណ៌
ម យមគ្បើគ្ក្ សសាអ ត្េួយតទ ំងតូ្ចខដ្ល
បត់្ជាពីរ ។  អនក្អាចជួយសរមសរម ម្ េះ
េិត្តរបស់គ្នត់្ និងម ម្ េះរបស់គ្នត់្ ក់្

មលើប័ណណមនេះ! 
 

អក្េរសាស្រសត និងវ ិ្ ីសាស្រសតចំមពាេះ
បទ ឋ នការសិក្ា 

“ចាប់មផ្សតើេសក្េមភ្ជពជាេួយនឹង” ការ
គ្បមាញ់រក្របស់ខដ្លឈប់មគ្បើ 

 
ឲ្យកូ្នអនក្ខសែងរក្របស់ក្នុង ឬមគ្ៅផ្សទេះ 
ខដ្លម ម្ េះរបស់វាចាប់មផ្សតើេម យស
មេេងតួ្អក្េរខដ្លអនក្គ្ ប់គ្នត់្ ។ 
ឧទហរណ៍ ឲ្យកូ្នអនក្ មដ្ើររក្របស់
ខដ្លម ម្ េះរបស់វាចាប់មផ្សតើេម យតួ្
អក្េរ ‘រ’  (“ររររររ”)  គ្នត់្អាចមរ ើសដំុ្ថ្ម 
។  មបើគ្នត់្គ្ត្វូការជំនួយ ឲ្យគ្នត់្
មគ្ជើសយក្រវាងដំុ្ថ្ម និងសេឹក្មឈើ ។ 

 

សិក្ាសងគេ បទ ឋ នភ្ជសា អក្េរសាស្រសត 
និងរណិត្វទិា 
ការមដ្ើរផ្សារ 

 
មត្ើមៅេតុំអនក្រស់មៅ មានហាងលក់្មគ្រឿង
មទស ឬផ្សារតូ្ច េួយខដ្រឬមទ?  ឲ្យ
កូ្នអនក្ជួយម្ែើបញ្ា ីមគ្រឿងមទសខដ្លគ្ត្វូ
ទិញ ម យការរូររបូភ្ជព ឬកាត់្របូភ្ជព
ពីែិត្តប័ណណរបស់ហាង បិត្មលើគ្ក្ ស ។ 
នំាកូ្នអនក្មៅទិញរបស់ទំងមនាេះ បង្ហា ញ
គ្នត់្អំពីរបស់ថ្មី ជួយគ្នត់្រក្មេើលរបស់
ខដ្លមានមៅក្នុងបញ្ា ីរបស់គ្នត់្ ។ មគ្បើ
ពាក្យសគ្មាប់ពណ៌នា ៖ ្ាន់ រងឹ រមលាង 
ស្រសាល មដ្ើេបមីរៀបរាប់អំពីរបស់មនាេះ ។ 
រាប់របស់មនាេះជាេួយកូ្នអនក្ មពលអនក្រក្

វាម ើញ ។ 
 

ចូរបមងកើត្ការមរៀនសូគ្ត្មៅផ្សទេះ ម យមគ្បើសក្េមភ្ជពបខនែេទំងអស់មនេះ! 

កំ្ណត់្ចំ ំសគ្មាប់ឪពុក្មាត យ និងគ្រួសារ ៖ មហតុ្អែី នជាការមលងសំខាន់? 
ែេឹេសារខាងមគ្កាេ  នដ្ក្ស្រសង់មចញពី “10 ចំណុចខដ្លឪពុក្មាត យគ្ត្ូវដឹ្ងអំពីការមលង” និពនធម យ Laurel Bongiorno, PhD (https://
www.naeyc.org/our-work/families/10-things-every-parent-play) 
ការមលងរឺជាបរបិទការមរៀនសូគ្ត្របស់កុ្មារ ។ 
កុ្មារតូ្ចអនុវត្ត និងពគ្ងឹងការមរៀនសូគ្ត្របស់ពួក្មរ ជាមគ្ចើនខផ្សនក្ក្នុងមពលមលង ។  ការមលងអាចផ្សតល់ឲ្យពួក្មរនូវទីក្ខនេង និងមពលមវលា
សគ្មាប់មរៀនសូគ្ត្ ខដ្លសាែ នភ្ជពមនេះ េិនអាចសមគ្េច នតាេរយៈការម្ែើលំហាត់្ម ើយ ។ ឧទហរណ៍ ការមលងអំពីការលក់្អាហារក្នុង
ហាង រឺមក្មងៗសរមសរ ឬរូររបូអំពីេុែេាូបអាហារ កំ្ណត់្ត្នេេមលើេុែេាូប ទទួលការកុ្េមង់អាហារពីមភញៀវ និងម្ែើការពិនិត្យមេើលថ្ន កិ្ចចការនានា
មរៀបចំទន់មពលមវលាខដ្រឬមទ ។ ការមលង ផ្សតល់ឱកាសការមរៀនសូគ្ត្លអៗ  ខដ្លវានំាមៅរក្ភ្ជពមជារជ័យរបស់កុ្មារ និងការមគ្នរពែេួនឯង ។ 
មរៀបចំមពលមវលាសគ្មាប់មលង ។ 
ក្នុងនាេជាឪពុក្មាត យ អនក្រឺជាអនក្មគ្ជាេខគ្ជង្ំជាងមរចំមពាេះការមរៀនសូគ្ត្របស់កូ្នអនក្ ។ អនក្គ្ត្ូវធានាឲ្យ នថ្នពួក្មរមានមពលគ្រប់គ្គ្នន់
ក្នុងការមលង មដ្ើេបីមលើក្ក្េពស់ការលូត្លាស់ការចងចំា ភ្ជសា រាងកាយ សងគេ និងអារេមណ៍ 

រនេឹេះសគ្មាប់ការនិយាយ និងអានរេួគ្នន   
អនក្ចាប់មផ្សតើេកិ្ចចសនទនា ៖: 
●  មត្ើអនក្ចូលចិត្តខផ្សនក្ ជាងមរក្នុងមរឿងមនេះ? 
●  មត្ើអែីខដ្លមក្ើត្ម ើងេុនមរក្នុងមរឿងមនេះ? 
●  មត្ើអនក្រិត្ថ្ន អែីនឹងមក្ើត្ម ើងបនតេក្មទៀត្? 

របូភ្ជពយក្មចញពី Pixabay 

https://www.naeyc.org/our-work/families/10-things-every-parent-play
https://www.naeyc.org/our-work/families/10-things-every-parent-play

