
PreK 4 ME  ការផ្សារភ្ជា ប់គ្រួសារ 
មេមរៀនទី 4 ៖ ពិភពពណ៌ 

ទិដ្ឋភ្ជពទូមៅននមេមរៀនទី 4 ៖  ពិភពពណ៌ 
មៅក្នុងថ្នន ក់្មរៀន រឺម ើងនាំគ្នន ចាប់មផ្សតើេស្វែង ល់ពីពណ៌ក្នុងពិភពមោក្ម ើង ។ ម ើងនឹងមរៀនអាំពីេុខងារននពណ៌មៅក្នុង
មោក្របវ់ម ើង និងក្នុងធេមជាតិ ។ កុ្មារនឹងអនុវតតវក្េមភ្ជពការោ ពណ៌ រេួទាំងការោបពណ៌មគ្ពឿងៗ និងការោប
ពណ៌ជាស្វមមាល មពលស្ដ្លម ើងមរៀនពាក្យថ្មីបស្នែេមទៀត ។ មៅក្នុងក្ស្នែងវគ្មាប់បងាា ញការពិត កុ្មារនឹងអនុវតតវក្េមភ្ជព
ការមោក្រក់្ និងការវេងួត ស្ដ្លពួក្មរគ្តូវមធែើមោ ខែួនឯង ។ ម ើងនឹងបនតពគ្ងឹងជាំនញរណិតវទិារបវ់ម ើង មោ មលង
ស្លែងរណិតវទិាជុាំវញិការរាប់មៅេុខ និងការរាប់ថ្ មគ្កា  ការោក់្ចាំនួនឲ្យគ្តវូគ្នន  និងការតមគ្េៀបតាេមលខមរៀង… និងការ

ឆ្លែ វ់មវនគ្នន  ក៏្ដូ្ចជាស្ចក្រ ាំស្លក្គ្នន ក្នុងមពលស្តេួ  ។ 

មវៀវមៅវាំខាន់វគ្មាប់មេមរៀនទី 4 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
មវៀវមៅមផ្សេងមទៀតវគ្មាប់អានក្នុងស្ខមនេះ 

រេួបញ្ចូ ល… 
 

Is It red? Is It Yelllow? Is It 
Blue? មោ  Tana Hoban 

 

Perfect Squareមោ  Michael Hall 
 

Sugaringមោ  Jesse Haas 
 

Backyard Birds មោ  Robert Bateman 
 

 វូេអានទាំព័រមាា ងមទៀតអាំពីវក្េមភ្ជពមៅផ្សទេះ  

 

ចមគ្េៀង ការមលងពាក្យ និងតួអក្េរ 
មក្មងក្នុងថ្នន ក់្មរៀន ចូលចិតតវក្េមភ្ជពទក់្ទងនឹង
ពាក្យចួនគ្នន មនេះ!  វូេអានជាេួ កូ្នអនក្ ម ើ 
ឲ្យគ្នត់បមគ្ងៀនអនក្ពីកា វកិា មៅមពលគ្នត់ថ្នពាក្យ

ទាំងមនេះ  
មគ្កាក្ឈរ  

មគ្កាក្ឈរ ស្បមគ្កា  ។  
ទេះនដ្បួនដ្ង កុ្ាំអងគុ ចុេះ ។ 

 ទេះនដ្េតងមទៀត វូេមគ្នរព ។ 
ទន្ទនទ ាំមជើង ឈប់ទន្ទនទ ាំ ។  

មោ នដ្អនក្ បនទន់ជងគង់ទាំងពីរ ។ 
អងគុ ចុេះវញិ ម ើ ងាក្េក្មេើលខ្ុាំ ។ 

Max’s Dragon Shirt 

មរៀបមរៀងមោ   Rosemary 
Wells 

Dog’s Colorful Day 

មោ  ៖  Emma Dodd 

The Color of Us 

 មោ  ៖  Karen Katz 

រូបភ្ជពទញ ក្ពី amazon.com 

The Lion and the Little 

Red Bird 

មោ  ៖ Elisa Kleven 

របូភ្ជព ក្មចញពី Pixabay 



វទិាសាស្រវត វធីិសាស្រវតការមរៀនវូគ្ត 
វិលែៈនចនគ្បឌិត ការបញ្ជា ស្ភនក្ និងគ្មាេ

នដ្ និងការមគ្បើសាច់ដុ្ាំនដ្មជើង 
មដ្ើរមេើលពណ៌ 

មោ មគ្បើទាំព័រស្ដ្លោក់្ភ្ជា ប់េក្ជាេួ  នាំ
កូ្នអនក្មដ្ើរមេើលពណ៌ ។ អនក្អាចនាំគ្នត់មដ្ើរ
មេើលខាងមគ្ៅផ្សទេះ ក្នុងផ្សទេះ បណ្ណា ល័  ហាង
លក់្ឥវ៉ាន់—ក្ស្នែងណ្ណក៏្ោនស្ដ្លអនក្នាំកូ្ន

មដ្ើរ!   
ឲ្យកូ្នអនក្រូរជារាំនូរ ឬជារូបភ្ជព នូវគ្បអប់
ស្ដ្លមានរបវ់ស្ដ្លគ្នត់ម ើញ ស្ដ្លមាន
ពណ៌ដូ្ចគ្នន នឹងមមម នដ្ពណ៌មៅក្នុងគ្បអប់

នីេួ ៗ ។ 
ជស្ជក្ជាេួ គ្នត់អាំពីពណ៌ របវ់ស្ដ្លោន
ម ើញ និងរបវ់មផ្សេងមទៀត ស្ដ្លមានពណ៌
ដូ្ចគ្នន នឹងមមម នដ្ពណ៌ក្នុងគ្បអប់! 

វទិាសាស្រវត វុខភ្ជព ការមគ្បើស្ភនក្ 
និងគ្មាេនដ្ វធីិសាស្រវតមរៀនវូគ្ត 

ការញុាំឥណធ នូ 
មនេះជាវធីិនាំេក្នូវភ្ជពរកី្រា  ក្នុងការ
 ក្ពណ៌បញ្ចូ លក្នុងមមា៉ាងញុាំអាហារ
វគ្េន់!  មគ្បើរបវ់វគ្មាប់ញុាំជា
អាហារវគ្េន់ក្នុងផ្សទេះរបវ់អនក្ ឬ
មរៀបចាំស្ផ្សនការមចញមៅកាន់ហាងលក់្
មគ្រឿងមទវ មដ្ើេែីរក្របវ់ថ្មី។ វូេ
មគ្ជើវមរ ើវអាហារ 3 ឬ 4 េុខ ស្ដ្ល
មានពណ៌ខុវគ្នន  ម ើ ឲ្យកូ្នអនក្
ជួ មរៀបចាំចេអិនេាូបមនេះជាេួ អនក្ ។ 
មគ្េចពណ៌ ស្ផ្សែមោ៉ាេ នាំស្វួ  ឈីវ—
អាហារជាមគ្ចើន មានពណ៌ខុវៗគ្នន ! 

រណិតវទិា អារេមណ៍វងគេ វធីិមរៀនវូគ្ត 
ការវិក្ាភ្ជសា និងការវិក្ាវងគេ 

នថ្ងមោក្រក់្ 
មនេះជានថ្ងមោក្ររ់!  ឲ្យកូ្នអនក្ជួ មរៀបចាំ
មខាអាវមៅតាេពណ៌ ។ អនក្អាចឲ្យគ្នត់
មរៀបចាំតាេរមបៀបមផ្សេងៗគ្នន  មានដូ្ចជា ៖ 

 មខាអាវពណ៌ថ្នែ  និងពណ៌ស្វគ្នាំ 
 មមម  វ និងគ្ក្ េ 

 មរៀបមស្សាេមជើងមៅតាេពណ៌របវ់វ 
និយា ជាេួ កូ្នអាំពីពណ៌ ស្វមមាល
ពណ៌ខុវៗគ្នន ស្ដ្លមេើលម ើញ សាទ បគ្ក្

ណ្ណត់ ។ 

ចូរបមងកើតការមរៀនវូគ្តមៅផ្សទេះ មោ មគ្បើវក្េមភ្ជពបស្នែេទាំងអវ់មនេះ! 

បណ្ណត ាំដ្ល់ឪពុក្មាត   និងគ្រួសារ ៖ ភ្ជពជាប់ោប់ជារនែឹេះ 
កុ្មារមរៀនមចេះដឹ្ងតាេភ្ជពជាប់ោប់ ៖ មៅក្នុងកាលវភិ្ជរគ្បចាាំនថ្ងរបវ់គ្នត់ មៅក្នុងការមគ្នវពវន័ិ របវ់គ្នត់ គ្ពេទាំងអាចក្នុងការមគ្ជើវ
មរ ើវអាហាររបវ់គ្នត់!  

ការស្ដ្លអនក្អាចមធែើអែីេួ ឲ្យមានភ្ជពជាគ្បចាាំ និងមទៀងទត់ រឺវកាន់ស្តមធែើឲ្យកូ្នអនក្មានភ្ជពរកី្រា មៅតាេមនេះស្ដ្រ ។ មៅមពលស្ដ្ល
កូ្នអនក្ដឹ្ងថ្ន អែីនឹងមក្ើតម ើង វមធែើឲ្យអារេមណ៍របវ់ពួក្មរវងប់សាង ត់ ។ មបើវិនជាមានការផ្លែ វ់បតូរចាំមពាេះវក្េមភ្ជពគ្បចាាំនថ្ងរបវ់អនក្ គ្តវូ
គ្ោប់កូ្នអនក្ឲ្យោនដឹ្ងជាេុន មដ្ើេែីឲ្យពួក្មរោនមគ្តៀេខែួនរចួរាល់ ។ 

សាែ នភ្ជពមនេះ អាចមគ្បើោនជាពិមវវ ចាំមពាេះអាក្បែកិ្រយិា និងរមបៀបវន័ិ  ។ កុ្មាររួរដឹ្ងជាក់្ោក់្ថ្នអែីអាចមធែើោន និងអែីេិនអាចមធែើោន 
។ ពួក្មរក៏្រួរដឹ្ងផ្សងស្ដ្រថ្ន មតើនឹងមានអែីមក្ើតម ើង មបើវិនជាពួក្គ្នត់េិនមធែើតាេបទបញ្ជា  ។ 

ព័ត៌មានមនេះ ដ្ក្ស្វង់មចញពី  http://www.the-preschool-professor.com/10-parenting-tips.html 

របូភ្ជព ក្មចញពី Pixabay 



  

  

  

ការមចញមដ្ើរមេើលពណ៌ 
នាំកូ្នមដ្ើរមេើលខាងមគ្ៅ គ្ពេទាំងវមងកតមេើលរបវ់ជុាំវញិខែួនអនក្ ។ រក្
មេើលរបវ់ក្នុងមពលក្ាំពុងមដ្ើរ ស្ដ្លតាំណ្ណងឲ្យពណ៌នីេួ ៗ ។ រូររបូភ្ជព

របវ់នីេួ ៗ ស្ដ្លគ្តូវមៅតាេពណ៌ក្នុងគ្បអប់ ។ 


