
PreK 4 ME  ការផ្សារភ្ជា ប់គ្រួសារ 
មេមរៀនទី 3 ៖ ខ្យល់ និងទឹក 

ទិដ្ឋភ្ជពទូមៅមេមរៀនទី 3:  ខ្យល់ និងទឹក 
កនុងមពលចាប់មផ្សតើេចូលមេមរៀនទី 3 រឺម ើងនឹងបនតការអនុវត្ត និងកសាងមលើេូលដ្ឋឋ នជំនាញសងគេ ដដ្លម ើងបានមរៀនសូគ្ត្មៅកនុងឆ្ន ំមនេះ ។ 
ម ើងកំពុងដត្ចាប់មផ្សតើេការមរៀនសូគ្ត្ថ្មី ដផ្សែកមលើេូលដ្ឋឋ នវទិាសាស្រសត ដដ្លរេួបញ្ចូ លការសិកាអំពីធាតុ្អាកាស គ្ពេទំងឥទធិពលរបស់វាេក
មលើេនុសស និងសត្វ ។ ម ើងម្វើការទសសន៍ទ  គ្ពេទំងសិកាអំពីទសសនៈវទិាសាស្រសត តាេវ ិ្ ីមផ្សសងៗ!  ។ ម ើងនឹងបនតមរៀនពាកយចុងជួន 
សមេេងអកសរ និងទសសនៈការរាប់ចំនួនមៅកនុងថ្នន ក់មរៀន មដ្ឋ មគ្បើសកេមភ្ជពដដ្លពាក់ព័នធ និងការមលងផ្សងដដ្រ ។ មេមរៀនមនេះ គ្ត្ូវបញ្ច ប់
មដ្ឋ ការ “បង្ហា ញសកេមភ្ជពការមរៀនសូគ្ត្” ដដ្លជាការផ្សតល់មពលដ្ល់សិសសទំងអស់ ម្វើការឆេុេះបញ្ច ំងអំពីការមរៀនសូគ្ត្របស់ពួកមរ កនុង
មពលមរៀនអំពីខ្យល់ និងទឹក ។ សូេបនតការអាន មដ្ើេបីដឹ្ងសាច់មរឿងបដនែេ! 

 

មសៀវមៅសំខាន់ននមេមរៀនទី 3 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
ចំណងមជើងមសៀវមៅមផ្សសងមទៀត្សគ្ាប់ដខ្

មនេះ រេួបញ្ចូ លនូវ… 
 

Time for Bed មដ្ឋ  Mem Fox 
A Hat for Minerva Louise  
មដ្ឋ  Janet Morgan Stoeke 

Living Things Need Water  
មដ្ឋ  Bobbie Kalman 

Swimmyមដ្ឋ  Leo Lionni 
 
 សូេអានទំព័រាា ងមទៀត្អំពីសកេមភ្ជពមៅផ្សទេះ  

 

ចមគ្េៀង ការមលងពាកយ និងតួ្អកសរ 
មនេះជាពាកយចុងចួន និងការមគ្ចៀងមដ្ឋ បមញ្ចញចលនា 
ដដ្លម ើងកំពុងមរៀនកនុងថ្នន ក់—អាច កវាមៅមគ្បើជាេួ 

កូនអនក មដ្ឋ ឲ្យពួកមរបង្ហា ញកា វកិានដ្! 
គ្ាេនដ្តូ្ចៗទំងដ្ប់  

ខ្្ុំានគ្ាេនដ្តូ្ចៗចំនួនដ្ប់ គ្ាេទំងអស់មនេះរឺជារបស់ខ្្ុំ ។  
(មលើកគ្ាេនដ្ទំងអស់ម ើងមលើ) 
ខ្្ុំអាចមគ្បើគ្ាេនដ្ម្វើអវីៗបាន ។ មត្ើអនកចង់មេើលមទ?  
ខ្្ុំអាចផ្សគុំគ្ាេទំងអស់ចូលគ្នន  ឬលាមចញពីគ្នន   
ដ្ឋក់គ្ាេចូលគ្នន  ឬកាត ប់មដ្ើេបីលាក់គ្ាេទំងអស់ ។  
ខ្្ុំអាចមលើកវាម ើងមលើឲ្យខ្ពស់   
ខ្្ុំអាចដ្ឋក់វាចុេះមគ្កាេឲ្យទប  
ខ្្ុំអាចបត់្វាមដ្ឋ េិនបមញ្ចញសមេេង និងបត់្វាដបបមនាេះ ។ 

Gilberto and the Wind 

មរៀបមរៀងមដ្ឋ  ៖  Mare Hall Ets 

Rabbits and 

Raindrops 

មរៀបមរៀងមដ្ឋ  ៖  Jim Arnosky 

The Snow Day 

 មរៀបមរៀងមដ្ឋ  ៖  Ezra Jack 

រូបភ្ជពទញ កពី amazon.com 

Thunder cake 

មរៀបមរៀងមដ្ឋ   Patricia 

របូភ្ជព កមចញពី Pixaby 



វទិាសាស្រសត វ ិ្ ីសាស្រសតននការមរៀនសូគ្ត្ 
បទដ្ឋឋ នការសិការណិត្វទិា ភ្ជសា និង

អកសរសាស្រសត 
លិច ឬអដណត ត្ 

មនេះជាសកេមភ្ជពដដ្លម ើងកំពុងអនុវត្តមៅ
កនុងថ្នន ក់មរៀន ម ើ អនកអាច កវាមៅអនុវត្ត
បដនែេមៅផ្សទេះ ។ ជួ កូនអនករករបស់តូ្ចលមេ
ចំនួន 10 េុខ្ និងចានទឹកតូ្ចេួ  ។ ឲ្យកូន
អនករាប់របស់ទំងមនាេះ មដ្ឋ ការចងែុលមៅ
កាន់វត្ែុនីេួ ៗ កនុងមពលកំពុងរាប់ ។ សួរ
សំណួរមៅកាន់កូនអនកថ្នមត្ើរបស់នីេួ ៗ នឹង
លិច ឬអដណត ត្ មៅមពលដ្ឋក់វាចូលកនុងចាន
ានទឹក ។ ឲ្យកូនអនកពនយល់ពីចមេេើ របស់
គ្នត់្ ។ អនកក៏អាចឲ្យកូនអនកសរមសរចូលកនុង
គ្កដ្ឋសថ្ន មត្ើរបស់ណាលិច ឬអដណត ត្ រចួ
ពិភ្ជកាអំពីេូលម តុ្ដដ្លរបស់ខ្េេះលិច ខ្េេះអ

ដណត ត្ ។ 

វទិាសាស្រសត បទដ្ឋឋ នការបញ្ា ដននក 
និងគ្ាេនដ្ និងការសិកាអកសរ

សាស្រសត 
បមងកើត្តារាងអាកាសធាតុ្ 

មដ្ឋ ការមគ្បើតារាងខាងមគ្កាេ ឲ្យកូន
អនករូរគ្បមនទធាតុ្អាកាស ។ ជួ 
គ្នត់្កនុងការដ្ឋក់ម ម្ េះមលើរំនូរ
នីេួ ៗ ជាេួ នឹងពាកយមពចន៍មគ្បើ
សគ្ាប់ធាតុ្អាកាស ។ សួរកូនអនកថ្ន 
មត្ើគ្នត់្មេើលម ើញអវីមៅតាេទវ រ ឬ
បងែួចរាល់គ្ពឹក ម ើ ដ្ឋក់ឲ្យគ្ត្ូវគ្នន នូវ
អាកាសធាតុ្គ្បចំានថ្ៃ ជាេួ នឹងរបូ
ភ្ជពអាកាសធាតុ្ ។ ជដជកគ្នន ជាេួ 
គ្នត់្អំពីពពក មនេៀង ឬគ្ពិល! 

បទដ្ឋឋ នសិលបៈននការនចនគ្បឌិត្ វទិាសាស្រសត 
ការបញ្ា ដននក និងគ្ាេនដ្ និងវ ិ្ ីសាស្រសតននការ

មរៀនសូគ្ត្ 
របូចាេ ក់ពពក 

មគ្បើធាតុ្ផ្សសំណាេួ  កនុងចំមណាេធាតុ្ផ្សសំចំនួនពីរ
យ៉ាងខាងមគ្កាេ មដ្ឋ អាស្ស័ មលើមគ្រឿងផ្សសំអវី
ដដ្លអនកាន រឺជាេួ កូនអនក រេួគ្នន ម្វើរបូចាេ ក់ពី

ដំុ្ពពក! 
1. នំពពក ៖ មេៅេី 2 ដពង និងមគ្បង 1/4 ដពង 

(មគ្បងសដណត ក អូលីវ មគ្បងសគ្ាប់លាប
កុារ រឺមគ្បើបានទំងអស់!) ដ្ឋក់វាលា ចូល
គ្នន  រចួរចនាជារបូចាេ ក់! 

2. ផាត់្ពណ៌ពពក ៖  កដគ្កេពពុេះសគ្ាប់មការ
ពុកាត់្លា ចូលគ្នន  1 ដពង ជាេួ នឹង 1/3 
ដពងននជ័រកាវរាវពណ៌ស ។ ពពុេះសគ្ាប់ផាត់្
ពណ៌មនេះ វានឹងសៃួត្មដ្ឋ សែិត្កនុងភ្ជពមបា៉ាង
មបា៉ាង—ដដ្លមេើលមៅរឺដូ្ចពពកដេនដទន! 

ចូរបមងកើត្ការមរៀនសូគ្ត្មៅផ្សទេះ មដ្ឋ មគ្បើសកេមភ្ជពបដនែេទំងអស់មនេះ! 

បណាត ំចំមពាេះឪពុកាត   និងគ្រួសារ ៖ រាងកា ដដ្លានសុខ្ភ្ជពលែ 
ានវ ិ្ ីមគ្ចើនយ៉ាងកនុងការបមគ្ងៀនកុារ អំពីការម្វើឲ្យរាងកា ានសុខ្ភ្ជពលែ ។ មនេះជារនេឹេះេួ ចំនួនពីេជឈេណឌ លគ្រប់គ្រងជំងឺ (CDC) ៖ 
 ញំុអាហារជាេួ កូនអនកតាេលទធភ្ជពដដ្លអាចម្វើបាន ។ បង្ហា ញឲ្យកូនអនកម ើញថ្នអនកចូលចិត្តញំុដផ្សេម ើ បដនេ និងគ្គ្នប់្ញ្ញជាតិ្ ជាអាហារចេបង និងអាហារសគ្េន់ ។ 

កូនរបស់អនករួរទទួលទនអាហារ និងផឹ្សកមនសជាៈដដ្លានជាតិ្សករ ខាេ ញ់េិនរលា  ឬអំបិល កនុងចំនួនតិ្ច ។ 
 កំុត្ទូរទសសន៍ដ្ឋក់កនុងបនទប់មរងរបស់កូនអនក ។ កំណត់្មា៉ាងមេើលទូរទសសន៍ឲ្យកូនអនក េិនមលើសពី 1 មា៉ាងកនុងេួ នថ្ៃ មដ្ឋ មេើលដត្កេមវ ិ្ ីដដ្លអនុញ្ញ ត្ឲ្យមកមងមេើល មៅផ្សទេះ 

មៅសាលា ឬមគ្កា មចញពីសាលា ម ើ មរៀបចំដផ្សនការមគ្បើគ្បាស់ដបបមនេះកនុងគ្រួសារអនក ។ 
 ទិញរបស់មលងឲ្យកូនឲ្យគ្ត្ូវតាេកគ្េិត្អា ុ ដូ្ចជាបាល់ និងដ្ងវា ម្វើពីបាេ សទីក ដត្ទុកឲ្យកូនតូ្ចអនកមគ្ជើសមរ ើសថ្នគ្នត់្ចង់មលងអវី ។ ការម្វើដបបមនេះ វាអាចជួ ឲ្យកូនតូ្ច

របស់អនកានភ្ជពរកីរា  ចំមពាេះការម្វើចលនា និងសកេមភ្ជពរបស់គ្នត់្ ។ 
 គ្តូ្វធានាថ្ន កូនរបស់អនកមរងគ្រប់គ្គ្នន់កនុងេួ  ប់ៗ ៖ សគ្ាប់កុារតូ្ច អា ុ 3-5 ឆ្ន ំ គ្ត្ូវមរងពី 10–13 មា៉ាង កនុងរវាង 24 មា៉ាង (រេួទំងការមរងមពលនថ្ៃ) 
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