PreK 4 ME ការផ្សារភ្ជាប់គ្រួសារ
មេមរៀនទី 2 ៖ េិត្តភក្តិ

ទិដ្ភ្ជ
ឋ ពទូមៅននមេមរៀនទី 2 ៖ េិត្ភ
ត ក្តិ
ការសិក្ាក្នុងខែមនេះ រឺមយើងនឹងខសែងយល់អំពីេិត្តភ្ជពរបស់មយើង បូក្រួេទំងរមបៀបម

េះស្រសាយទំនាស់ មត្ើេិត្តលអ មានន័យដ្ូ ចមេតច គ្ពេ

ទំងការជួ យ និងសហការណ៍ជាេួយនឹងេិត្តភក្តិមផ្សេងមទៀត្មៅក្នុងថ្ននក្់ មរៀន—និងមៅផ្សទេះ ។ មយើងនឹងមតតត្មលើការចាប់មផ្សតើេទំនាក្់ទំនងមដ្ើេបី
មលងជាេួ យេិត្តរេ
ួ ថ្ននក្់ ខចក្របស់គ្ននមគ្បើ គ្ពេទំងខសែងរក្ដ្ំម

េះស្រសាយមៅមពលទំ នាស់សងគេ មក្ើត្ម

ក្នុងមនេះផ្សងខដ្រ មយើងក្៏ នាំគ្ននចាប់ មផ្សតើេខសែងរក្ពាក្យជួន និ ងសមេេងត្ួអក្េរខាងមដ្ើេននពាក្យតាេរយៈចមគ្េៀង ក្ំ

ើង ។

ពយ និងក្នុងមសៀវមៅ ។

សិសេនឹងចាប់មផ្សតើេខសែងយល់ពីមសៀវមៅមដ្ើេបីចាប់ មផ្សតើេមរៀនជំនាញការសរមសរ តាេរយៈការមលងរបស់មយើង!

មសៀវមៅសំខាន់ននមេមរៀនទី 2
The Little Red Hen Makes
a Pizza
មរៀបមរៀងម

យ ៖ Philomen

Sturges និ ង Amy Walrod

ខចក្រ ំខលក្អំពីការមគ្បើពាក្យចុងជួនថ្មី ខដ្លមយើងក្ំពុងមរៀនមៅសាលា
ក្នុងខែមនេះ ជាេួយសក្េមភ្ជពសបាយៗអំពីការរាប់ចំនួន!
ខផ្សេម ៉ោ េ 5 ខផ្សអេឆ្ងាញ់

មានខផ្សេម ៉ោ េគ្

ំ (5) រសជាត្ិ ខផ្សអេឆ្ងាញ់ មៅក្នុងហាង (ម្មេះ
ក្ុមារ) មយើងយក្ញ
ុ ំអស់េួយ មៅសល់បួន (4)

Matthew and Tilly
មរៀបមរៀងម

ចមគ្េៀង ការមលងពាក្យ និងត្ួអក្េរ

យ ៖ Rebecca C. Jones

មានខផ្សេម ៉ោ េបួន (4) រសជាត្ិ ខផ្សអេឆ្ងាញ់ សេបុរស្រសស់ថ្នេ
(ម្មេះក្ុមារ) មយើងយក្ញ
ុ ំអស់េួយ មៅសល់បី (3)

មានខផ្សេម ៉ោ េបី (3) រសជាត្ិ ខផ្សអេឆ្ងាញ់ ញ
ុ ំឆ្ងាញ់គ្រប់មា៉ោត្់
(ម្មេះក្ុមារ) មយើងយក្ញ
ុ ំអស់េួយ មៅសល់ពីរ (2)

A Letter to Amy
មរៀបមរៀងម

យ ៖ Ezra

Dandelion
មរៀបមរៀងម

យ Don Freeman

មានខផ្សេម ៉ោ េពីរ (2) រសជាត្ិខផ្សអេឆ្ងាញ់ មេើ លមៅសាអត្ទំងពីរ

(ម្មេះក្ុមារ) មយើងយក្ញ
ុ ំអស់េួយ ឥ
មៅក្នុងហាងមនាេះ

ូវមៅសល់េួយ (1)

មានខផ្សេម ៉ោ េេួយ (1) រសជាត្ិខផ្សអេឆ្ងាញ់ មៅក្នុងហាងខត្ឯង
(ម្មេះក្ុមារ) មយើងយក្ញ
ុ ំអស់េួយ អស់រលីង (0)!

អនក្លក្់ អនក្លក្់ យក្ខផ្សេម ៉ោ េក្លក្់មទៀត្—មយើងគ្ត្ូវការទិញ
មពលចូ លក្នុងហាងមនេះ!

មសៀវមៅមផ្សេងមទៀត្សគ្មាប់អានក្នុងខែមនេះ៖

Shape Capers មរៀបមរៀងម យ ៖ Cathryn Falwell

Hooray, A Pinata មរៀបមរៀងម យ ៖ Elisa
Kleven

Every Buddy Counts ម យ ៖ Stewart J Murphy

រូបភ្ជពយក្េក្ពី Pixabay

សូេអានទំ ព័រមាាងមទៀត្អំពីសក្េមភ្ជពមៅផ្សទេះ

ចូរបមងកើត្ការមរៀនសូគ្ត្មៅផ្សទេះ ម

យមគ្បើ សក្េមភ្ជពបខនែេទំងអស់មនេះ!

បទ ឋ នការសិក្ាអក្េរសាស្រសត សិលបៈនចន

អក្េរសាស្រសត និងវ ិ្ីសាស្រសតចំមពាេះ
បទ ឋ នការសិក្ា

សិក្ាសងគេ បទ ឋ នភ្ជសា អក្េរសាស្រសត
និងរណិត្វ ិទា

ការម្ែើប័ណណ

“ចាប់មផ្សតើេសក្េមភ្ជពជាេួយនឹង” ការ

ការមដ្ើរផ្សារ

គ្បឌិត្ និងការសិក្ាសងគេ

គ្បមាញ់រក្របស់ខដ្លឈប់មគ្បើ

ជួ យក្ូនអនក្បមងកើត្ និងរចនាប័ ណណ មដ្ើ េបី

មផ្សញើជូនេិ ត្ភ
ត ក្តិ! កាត្់រប
ូ ភ្ជពពីទសេនាវដ្ី ឲ្យក្ូ នអនក្ខសែងរក្របស់ក្ុង
ន ឬមគ្ៅផ្សទេះ
ម

រូ ររូប សរមសរអក្េរពណ៌ ឬតត្់ពណ៌
យមគ្បើគ្ក្

សសាអត្េួយតទំងត្ូចខដ្ល

បត្់ ជាពី រ ។ អនក្អាចជួ យសរមសរម្មេះ
េិ ត្រត បស់គ្នត្់ និងម្មេះរបស់គ្នត្់
មលើប័ណណមនេះ!

ក្់

ខដ្លម្មេះរបស់វាចាប់ មផ្សតើេម
មេេងត្ួ អក្េរខដ្លអនក្គ្

មត្ើ មៅេតំុអក្
ន រស់មៅ មានហាងលក្់ មគ្រឿង
មទស ឬផ្សារត្ូ ច

េួ យខដ្រឬមទ? ឲ្យ

យស ក្ូ នអនក្ជួ យម្ែើបញ្ាីមគ្រឿងមទសខដ្លគ្ត្ូវ

ប់គ្នត្់ ។

ឧទហរណ៍ ឲ្យក្ូ នអនក្ មដ្ើររក្របស់

ខដ្លម្មេះរបស់វាចាប់មផ្សតើេម

ទិ ញ ម

យការរូ ររូបភ្ជព ឬកាត្់ រប
ូ ភ្ជព

ពី ែិត្តប័ណណរបស់ហាង បិត្មលើគ្ក្

ស។

យត្ួ នាំក្ូនអនក្មៅទិ ញរបស់ទំងមនាេះ បង្ហាញ

អក្េរ ‘រ’ (“ររររររ”) គ្នត្់អាចមរ ើសដ្ុំ ថ្ម
។ មបើ គ្នត្់គ្ត្ូវការជំ នួយ ឲ្យគ្នត្់

មគ្ជើ សយក្រវាងដ្ុំ ថ្ម និងសេឹក្មឈើ ។

គ្នត្់ អំពីរបស់ថ្ី ម ជួ យគ្នត្់រក្មេើ លរបស់

ខដ្លមានមៅក្នុងបញ្ាីរបស់គ្នត្់ ។ មគ្បើ
ពាក្យសគ្មាប់ ពណ៌នា ៖ ្ាន់ រ ឹង រមលាង
ស្រសាល មដ្ើ េបីមរៀបរាប់អំពីរបស់មនាេះ ។

រាប់របស់មនាេះជាេួ យក្ូនអនក្ មពលអនក្រក្
វាម

ើញ ។

រនេឹេះសគ្មាប់ការនិយាយ និងអានរួេគ្នន
អនក្ចាប់មផ្សតើេក្ិចចសនទនា ៖:
● មត្ើអនក្ចូលចិត្តខផ្សនក្
● មត្ើអីខែ ដ្លមក្ើត្ម

ជាងមរក្នុងមរឿងមនេះ?

ើងេុនមរក្នុងមរឿងមនេះ?

● មត្ើអនក្រិត្ថ្ន អែីនឹងមក្ើត្ម

ើងបនតេក្មទៀត្?

រូបភ្ជពយក្មចញពី Pixabay

ក្ំណត្់ចំ

ំ សគ្មាប់ឪពុក្មាតយ និងគ្រួសារ ៖ មហត្ុអីែ

ែេឹេសារខាងមគ្កាេ

នជាការមលងសំខាន់?

នដ្ក្ស្រសង់មចញពី “10 ចំណុចខដ្លឪពុក្មាតយគ្ត្ូវដ្ឹងអំពីការមលង” និពនធម

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

យ Laurel Bongiorno, PhD (https://

ការមលងរឺជាបរ ិបទការមរៀនសូគ្ត្របស់ក្ុមារ ។

ក្ុមារត្ូចអនុវត្ត និងពគ្ងឹងការមរៀនសូគ្ត្របស់ពួក្មរ ជាមគ្ចើនខផ្សនក្ក្នុងមពលមលង ។ ការមលងអាចផ្សតល់ឲ្យពួក្មរនូវទីក្ខនេង និងមពលមវលា
សគ្មាប់មរៀនសូគ្ត្ ខដ្លសាែនភ្ជពមនេះ េិនអាចសមគ្េច

នតាេរយៈការម្ែើលំហាត្់ម ើយ ។ ឧទហរណ៍ ការមលងអំពីការលក្់ អាហារក្នុង
ហាង រឺមក្មងៗសរមសរ ឬរូររូបអំពីេុែេាូបអាហារ ក្ំណត្់ត្នេេមលើេុែេាូប ទទួលការក្ុេមង់អាហារពីមភញៀវ និងម្ែើការពិនិត្យមេើលថ្ន ក្ិចចការនានា
មរៀបចំទន់មពលមវលាខដ្រឬមទ ។ ការមលង ផ្សតល់ឱកាសការមរៀនសូគ្ត្លអៗ ខដ្លវានាំមៅរក្ភ្ជពមជារជ័យរបស់ក្ុមារ និងការមគ្នរពែេួនឯង ។
មរៀបចំមពលមវលាសគ្មាប់មលង ។

ក្នុងនាេជាឪពុក្មាតយ អនក្រឺជាអនក្មគ្ជាេខគ្ជង្ំជាងមរចំមពាេះការមរៀនសូគ្ត្របស់ក្ូនអនក្ ។ អនក្គ្ត្ូវធានាឲ្យ
ក្នុងការមលង មដ្ើេបីមលើក្ក្េពស់ការលូត្លាស់ការចងចាំ ភ្ជសា រាងកាយ សងគេ និងអារេមណ៍

នថ្នពួក្មរមានមពលគ្រប់គ្គ្នន់

