PreK 4 ME ការផ្សាភ្ជាប់គ្រួសារ
មេមរៀនទី 5 ៖ ស្រមោល និងការឆ្ុះគ្រឡប់
ល
ទិដ្ភ្ជ
ឋ ពទូមៅននមេមរៀនទី 5 ៖ ស្រមោល និងការឆ្លុះគ្រឡប់

់ ន្ឺេក្មលើេនល រស និងររែ ។
មៅក្នលងថ្ននក្់ មរៀន មយើងទាំងអរ់គ្នន របាយរ ីក្រាយជាេួ យនឹងការស្រែងយល់ពីឥទធិពលរបរ់ព
មយើងនាំគ្ននដ្ក្ពិ មសាធន៍ជាេួ យនឹងពន្ឺ និ ងការបមងកើរជាស្រមោល រួចនាំគ្ននរមងករមេើ លថ្នមរើវាោនការឆ្លុះគ្រឡប់មោយ
រមបៀបណា ។ មយើងបាននាំគ្ននរិក្ាអាំ ពីទរសនៈវ ិទាសាស្ររតទាំងមនុះ ជាមគ្ចើ នមៅខាងមគ្ៅ ម ើយក្សាងេូ លោឋនគ្រឹ ុះ
រគ្ោប់ មេមរៀនទី 6 ។ មយើងបនតមរៀនរូគ្រអាំ ពីរួអក្សរ និ ងរូររមេ្ងរបរ់វា និងបមងកើនវាក្យរ័ពទរបរ់មយើង ក្នលងមពលមយើង
មធែើក្ិចចការរួេគ្ននមៅក្នលងថ្ននក្់ មរៀន មដ្ើេបីបមងកើរការយល់ដ្ឹង និងការទាំ នក្់ទាំនងតាេរមបៀបវ ិជ្ាោន!

មរៀវមៅរាំខាន់ននមេមរៀនទី 5
Raccoon on His Own
មោយ Jim Arnosky

ចមគ្េៀង មលងជាេួយពាក្យ និងរួអក្សរ
ការមគ្ចៀងជាពាក្យជ្ួន និងការមលងពាក្យ រឺជារក្េមភ្ជពរបាយ
រ ីក្រាយ ម

ើយក្៏ជាឧបក្រណ៍រាំខាន់ ស្ដ្លមយើងមគ្បើក្លងថ្ន
ន
ន ក្់មរៀន

មដ្ើេបីបមគ្ងៀនរិរសពីទរសនៈននចាំនួន ។ មនុះជារក្េមភ្ជពេួយ
ស្ដ្លមយើងបានមរៀន ស្ដ្លអនក្អាចយក្មៅមគ្ចៀងជាេួយក្ូនអនក្ ។
The Puddle Pail
មោយ Elisa Kleven

Night Job
មោយ Karen Hesse

ឲ្យក្ូនអនក្បង្ហាញអនក្ពីរក្េមភ្ជពមនុះ ស្ដ្លមលងមៅសាលា!

ក្ូនគ្រីរូចចាំនួនគ្បាាំ
ោនក្ូនគ្រីគ្បាាំក្ាំពលងស្

លក្នលងបឹង

ក្ូនគ្រីទីេួយនិយាយថ្ន “ទឹក្បឹងមនុះគ្រជាក្់ណារ់ ”
ក្ូនគ្រីទីពីរក្៏និយាយថ្ន “ទឹក្បឹងមនុះមគ្ៅណារ់”
ក្ូនគ្រីទីបីនិយាយថ្ន “ខ្ាំលចង់មរង”

Moonbear’s Shadow

មោយ ៖ Frank Asch
រូបភ្ជពដ្ក្ស្រង់មចញពី Amazon.com

មរៀវមៅមផ្សសងមទៀរស្ដ្លគ្រូវអាន ៖

Play With Me មោយ ៖ Marie Hall Ets

ក្ូនគ្រីទីបួននិយាយថ្ន “មតាុះមយើងនាំគ្ននគ្ជ្េលជ្ោាំក្ាលចលុះមគ្កាេ

ឲ្យមគ្ៅ ”

ក្ូនគ្រីទីគ្បាាំនិយាយថ្ន “ខ្ាំលឈ្្បម

ើញក្បា៉ា ល់ទឹក្េួយមគ្រឿង”

ទូក្មនសាទស្ចវចូលេក្

មបាុះរនទូចរគ្េង់េក្!

ក្ូនគ្រីទាំងគ្បាាំនាំគ្ននស្

លមរចយា៉ា ងរ

័រ!

Kitten’s First Full Moon
មោយ ៖ Kevin Henkes

Guess Who’s Shadow
មោយ ៖ Stephen R. Swinburne

Clap Your Hands

មោយ ៖ Lorinda Bryan Cauley

រូប ភ្ជពដ្ក្ស្រង់ពី Pixabay

រូេអានទាំព័រោាងមទៀរអាំពីរក្េមភ្ជពមៅផ្សទុះ

ចូរបមងកើរការមរៀនរូគ្រមៅផ្សទុះ មោយមគ្បើ រក្េមភ្ជពបស្នែេទាំងអរ់មនុះ!
បទោឋនរិក្ារណិរវ ិទា អារេមណ៍

បទោឋនរិលបៈការនចនគ្បឌិរ វ ិទា

ការរាប់កាក្់

រិលបៈស្រមោល

រងគេ វ ិធីក្ងការមរៀនរូ
គ្រ
លន

គ្បេូលវរែលរូចៗឲ្យបាន 10 ដ្ូចជាកាក្់ ឬ

សាស្ររត វ ិធីសាស្ររតការមរៀនរូគ្រ

បទោឋនអក្សរសាស្ររត រិក្ារងគេ

វ ិទាសាស្ររត និងការអ្ិវឌឈន៍រាងកាយ
មរៀវមៅស្រមោល

យក្របរ់េួយោក្់ក្ណា
ត លវាលមលើ រក្មរៀវមៅរូ ចរគ្ោប់ ររមររចាំនួន

របរ់មផ្សសងមទៀរ មៅជ្លាំ វ ិញផ្សទុះអនក្ ។ យក្ នផ្សទរាបមគ្កាេពន្ឺគ្ពុះអាទិរយ (ឬមគ្កាេ
របរ់មនុះចាំនួន 5 េក្រមគ្េៀបគ្នន រួចរួរ
ពន្ឺចមងកៀង ឬម្្ើងពិ ល) មដ្ើេបីឲ្យ

ដ្ប់ ឬយក្គ្ក្ោរក្ិបជាប់ គ្ននមធែើជា
មរៀវមៅ ។ មដ្ើ រមេើ លជ្លាំ វ ិញផ្សទុះ ទី ធ្ល្ជ្លាំ
ក្ូនអនក្ថ្នរបរ់ស្ដ្លអនក្រមគ្េៀបគ្ននមនុះ
ស្រមោលរបរ់វាចាំងមៅមលើគ្ក្ោរ វ ិញផ្សទុះ រួនចារ ឬទីណាស្ដ្លបងក
ោនប៉ាលនមន ។ មគ្កាយមពលក្ូ នអនក្រាប់
េួ យរន្ឹក្ ។ ឲ្យក្ូនអនក្រូរតាេ
ភ្ជពង្ហយស្រួល ។ ឲ្យក្ូនអនក្រូ ររូប
របរ់មនុះរួចម

ើយ គ្រូវយក្វាេក្ោក្់

ចូលក្នលងរងែង់ រួចឲ្យក្ូនអនក្រាប់របរ់ក្លង
ន
រងែង់មនុះថ្នោនប៉ាល នមន ។

អនក្អាចរក្របរ់បស្នែេោក្់បញ្ូច លមដ្ើេបី

រាប់ចាំនួនបនត មៅតាេសាែនភ្ជពរបរ់ក្ូន
អនក្ ។

ស្រមោលននវរែលមនុះ ។ មពលរូ រ
រួចរាល់ម ើយ ឲ្យក្ូនអនក្ផារ់ ពណ៌

តាេស្រមោល ស្ដ្លគ្នរ់បានមេើ ល
ម

ើញក្នលងមពលមដ្ើ រ ។ អនក្អាចជ្ួ យ

តាេរាំនូរស្រមោល ឬរូរឲ្យមចញជា ក្ូ នក្នងការោក្់ ម្មុះរូបភ្ជព រួចររ
ល
រូបរាងពិ រ
មររមរៀវមៅស្រមោលរបរ់អនក្
ផាទល់

រូប ភ្ជពដ្ក្ស្រង់ពី Pixabay

បណា
ត ាំចាំមពាុះគ្រួសារ និងអនក្មេើលស្ែមក្មង ៖
ក្ូនរបរ់អនក្ក្ាំពលងស្រលូរលារ់ មដ្ើេបីចូលមរៀនថ្ននក្់េមរយយ ស្ដ្លវាោនន័យថ្ន ក្ូនអនក្នឹងរែិរក្នលងភ្ជពឯក្រាជ្យ
កាន់ស្រមគ្ចើ នជាងេលន ។ អនក្អាចមគ្ជាេស្គ្ជ្ងរក្េមភ្ជពមនុះ មៅផ្សទុះ ៖


ោក្់ក្ិចចការង្ហយៗឲ្យក្ូនអនក្មធែើ អាំពីអីៗ
ែ មៅក្នលងផ្សទុះ ដ្ូចជាយក្មខាអាវ ឬគ្បោប់មលងមៅទលក្ឲ្យផ្សល រ ឬជ្ូរ
រាំអាររល មគ្កាយមពលបាយ ។





ឲ្យក្ូណមរៀនមរ្ៀក្ពាក្់ ខួនឯង
្
ជ្ួយគ្នរ់ខ្ុះៗ មបើចាំបាច់ ។

ឲ្យក្ូនអនក្មរៀបចាំកាបូបមៅមរៀនមោយខ្ួនឯង ។

