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កូនណសៀវណៅណនះបានបណងកើតណ�ើងសម្រាប់ឪពុករា្ត យ អ្នកផែទំា  
និងម្ក រុមម្្រួសារកុរារក្នុងឆ្្នំ ដំបូងននការណរៀនសូម្តណៅ 
សាលាណរៀន។

កូនណសៀវណៅណនះរានណពញណៅណោយសកម្មភាពណដើម ើ្គំាម្្រ 
ដេ់ការណរៀនសូម្តសំខាន់ផដេណកើតរានណ�ើងណៅ្្ះ។ 
សកម្មភាពទំាងណនះម្តរូវបានរចនាណ�ើង ណដើម ើ្ឱ្យអ្នករានភាព 
សបបាយរកីរាយជាមួយកូនរបស់អ្នក និងជួយពួកណ្ឱ្យបាន 
ចាប់ណ ្្តើមយ៉ា ងេ្អណៅសាលាណរៀន។

ចូរណេើក្ឹរកចិត្តឱ្យកូនរបស់អ្នកចូេរមួ និងរកុរកសកម្មភាព 
ទំាងណនះ ណ�ើយគំាម្្រដេ់ការណ ល្ើយតបរបស់ពួកណ្រា្ន ក់ៗ។
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អ�្ខរំ�ម្ម 
ការជួយកូនរបស់អ្នកឱ្យអភិវឌ្ឍ 
ជំនាញអក្ខរកម្មរបស់ពួកណ្
អក្ខរកម្មទាក់្ិរននឹងការសា្ត ប់ ការនិយយ ការអាន ការសរណសរ  
និងការម្បកប។ វាជាសមត្ថភាពណដើម ើ្ម្បាម្សរ័យទាក់្រងការម្តិះ្ិត 
និងអារម្មេ៍ ្ំនិត និងណយបេ់ ណ�ើយបណងកើតអត្ថនរ័យណចញពើសារ 
ផដេនិយយ និងសរណសរ។
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ការនិយយ 
និងការសា្ត ប់
ជំនាញ�្នុងការំនិយាយ និងការំស្តា ប់់ ប់សងកើតក្រគរឹះសួក្ររាប់់ការំសរំៀនសូួក្រតរំប់ស់ួ�ូន  
អ្�សៅស្លាសរំៀន។ ជំនាញទំាងសនឹះជួយឱ្យ�នុរារំអាចនិយាយជាមួយអ្�ដ្ឋទៃ 
ប់សងកើតមិតតាភាព និងចូេរំមួយា៉ា ងសួ�ម្ម�្នុងក្រគប់់សួ�ម្មភាពទំាងអស់ួសៅ 
ស្លាសរំៀន។

ក្រប់សិួនសប់ើអ្�និយាយភាស្ស្សេងសក្ររៅពើភាស្អង់សគលេសួសៅ្្ឹះ វាជាការំសំួខាន់ 
ដដ្ឋេអ្�ក្រតរូវប់នតាគំាក្រៃ�ូនរំប់ស់ួអ្� ឱ្យសក្រប់ើក្ររាស់ួភាស្�ំសណើ តរំប់ស់ួពួ�សគ។
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ការនិយយជាមួយកូនរបស់អ្នក
• និយយជាមួយកូនរបស់អ្នកអំពើក្រប់ធានប់ៃជាសក្រចើន ឧទាហរំណ៍  

អំពើអ្ើៗដដ្ឋេស�ើតស�ើងសរំៀងរាេ់ទ ង្ៃ។

• ផចករំផេកណរឿងណ�តុពើវប់បធម៌រំប់ស់ួអ្� សរំឿងផ្្ទាេ់ខលេួន  
និងសរំឿងរំប់ស់ួ�ូនអ្�។

• ពិពេ៌នា ឬនិយយអំពើណរឿងណ�តុដដ្ឋេ�ំពនុងស�ើតស�ើង។ ឧទាហរំណ៍៖  
"សយើងនរងនំាគ្ាសដ្ឋើរំសៅស្លាសរំៀនទ ង្ៃសនឹះ សហើយសដ្ឋើរំកាត់សួួនសនឹះ។"

• សា្ត ប់កូនរបស់អ្នក និងណេើក្ឹរកចិត្តពួកណ្ឱ្យឆ្ល ស់ណវនគា្ន ។  
ប់ង្ហា ញពើរំសប់ៀប់ស្តា ប់់ និងក្ររាក្រសួរ័យទា�់ៃងគ្ា�្នុងការំសួន្នា។

• សៅសពេចាប់់ស ត្ាើមការំសួន្នា ឬសៅសពេនិយាយជាមួយ�ូនរំប់ស់ួអ្�  
សួរសំេួរដដ្ឋេតក្រមរូវសក្រចើនជាងក្រតរមដតការំស ល្េើយថារាៃ/ចាស៎ួ ឬមិន 
ស ល្េើយតប់។ ឧទាហរំណ៍ "សតើ�ូនរានសធ្ើអ្ើខលេឹះសៅស្លាសរំៀនទ ង្ៃសនឹះ?"

• សក្រប់ើសំួណួរំដដ្ឋេចាប់ណ ្្តើមជាមួយផបបណា ឬណ�តុអ្វើ។ ឧទាហរំណ៍  
"សតើ�ូនស�ើញសួត្ស្លេ ប់ប់៉ានុនា្ម នសៅ�្នុងសួួន?"

• សៅសពេសួួរំសំួណួរំ ចូរ ្្តេ់ណពេណវលាណដើម ើ្ឱ្យកូនរបស់អ្នកណ ល្ើយ។

• ណ�្វើឱ្យការសន្នារានភាពសបបាយរកីរាយ។ ប់សងកើតសរំឿង�ំដប់លេង  
និយាយ និងសក្រចៀងជាមួយ�ូនរំប់ស់ួអ្�។ 
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ការម្បាម្សរ័យទាក់្រងនឹងសារ
• និទានណរឿងណ�ើងវញិ។ និយាយអំពើអ្ើដដ្ឋេរានស�ើតស�ើងសៅសដ្ឋើមដំ្ឋបូ់ង  

ពា�់�ណ្តា េ និងចនុងប់ញ្ចប់់ទនសរំឿង។

• ប់ន្ាប់់ពើអានរំចួ និយយអំពើតួអងគ ឬដ្�្ទនសសួៀវស�ដដ្ឋេ�ូនរំប់ស់ួអ្� 
ចូេចិតតា។

• ផចករំផេក្ំនិតអំពើអ្ើដដ្ឋេអាចនរងស�ើតស�ើង សៅសពេសៅ�ដនលេងក្រពរតតាិ 
ការំណ៍ណ្មួយដូ្ឋចជាការំសធ្ើពិធើអប់អរំ ឬការំសៅស្លាសរំៀន។ ប់ន្ាប់់ពើ 
ក្រពរតតាិការំណ៍ និយាយអំពើអ្ើដដ្ឋេរានស�ើតស�ើង សហើយសួនុំឱ្យពួ�សគ 
ដច�រំដំេ�គំនិត និងអារំម្មណ៍រំប់ស់ួពួ�សគ។

• គាកំ្រៃ�ូនរំប់ស់ួអ្�ឱ្យបណងកើតណរឿងផ្្ទាេ់ខលួនរបស់ពួកណ្ណចញពើការំ 
ក្រសួសមើក្រសួទមរំប់ស់ួពួ�សគ។ សួួរំសំួណួរំដូ្ឋចជា "សតើសរំឿងសនឹះគឺអំពើអ្ើ?"   
"សតើនរំណ្សៅ�្នុងសរំឿងសនឹះ?” “សតើរានអ្ើស�ើតស�ើងសៅ�្នុងសរំឿងសនឹះ?"

• បណម្ងៀនកូនរបស់អ្នកអំពើណ�្ម ះរបស់ពួកណ្ អាសួយដ្ឋាឋ ន អាយនុ  
ទ ង្ៃដខឆំ្្�ំសណើ ត និងសេខៃូរំសួរ័ព្។

• ប់ន្ាប់់ពើស្លាសរំៀន សួួរំ�ូនរំប់ស់ួអ្�ថាសតើការំសរំៀនសូួក្រតរំប់ស់ួពួ�សគ 
សៅទ ង្ៃសនឹះយា៉ា ងសម៉ាចដដ្ឋរំ សហើយសួរពរ័ត៌រានបផន្ថម ឧទាហរំណ៍  
"សហតនុអ្ើរានជា�ូនរានអារំម្មណ៍យា៉ា ងសនឹះ?"
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ណសៀវណៅណដើម ើ្ជួយកូនអ្នកជាមួយជំនាញការសន្នា
ជាភាសាអង់ណ ល្ស និងការបណងកើតពាក្យ
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ការបណងកើតពាក្យ
• ណម្បើពាក្យពិពេ៌នា សៅសពេនិយាយ។  

ក្រប់សិួនសប់ើ�ូនរំប់ស់ួអ្�និយាយថា "រានដ ក្មួយ"។ ចូរំប់ដនថែមការំ 
ពិពណ៌នាដូ្ឋចជា "ដ ក្សនាឹះតូច រានសរាមក្រតសួនុសួពណ៌សួ។"

• ស្ងសួង់សេើភាស្រំប់ស់ួ�ូនអ្� សដ្ឋាយបណម្ងៀនពួកឱ្យណចះពាក្យែ្មើៗ។

• សៅសពេអានជាមួយ�ូនរំប់ស់ួអ្� និយយអំពើពាក្យដដ្ឋេសក្រប់ើសៅ�្នុង 
សសួៀវស�។ ពិភា�សាជាមួយគ្ាអំពើអតថែនរ័យទនពា�្យ។ អ្��៏ក្រប់ដហេជា 
ចង់ដសួង្រំ�ពា�្យ្្មើៗ និងគួរំឱ្យចាប់់អារំម្មណ៍សដ្ឋើមបើនិយាយ្ងដដ្ឋរំ។

• ហាត់សក្រប់ើពា�្យ្្មើៗសៅ�្នុងក្រប់សយាគ។

• ណ�្វើសាល កសួក្ររាប់់វតថែនុសៅជនុំវញិ្្ឹះ។

9



ការអាន
កុរារណរៀនណចះណពេណារានណ្អានឱ្យពួកណ្សា្ត ប់  
ការអានជាមួយអ្នកដន្រ និងការអានណោយខលួនឯង។

សបបាយរកីរាយក្នុងការអានជាមួយគា្ន ឱ្យបានរាេ់នែងៃ។ ផស្វងរក 
ឱកាសទំាងឡាយដូចជាណពេអ្នកកំពុងណដើរណៅសាលាណរៀន  
ហាងេក់ណសៀវណៅ បណាណា េរ័យ និង្សារ្ំរណនើប។

និយយអំពើណរឿង ភាសាផដេបានណម្បើពាក្យណៅក្នុងណរឿង ក៏ដូចជា 
សណមលងននអក្សរណៅក្នុងពាក្យ។ អានណសៀវណៅជាភាសាកំណេើ ត 
របស់អ្នក។
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អានជាមួយកូនរបស់អ្នកឱ្យបានរាេ់នែងៃ
• ណ�្វើឱ្យការអានអរសបបាយ និងជាៃើរំ�ីរាយ។ �នុរារំសរំៀនសចឹះអំពើ 

ការំអានសដ្ឋាយការំសមើេ ការំចមលេងតាម និងការំក្ររាក្រសួរ័យទា�់ៃង 
ជាមួយអ្�ដ្ឋទៃ។

• ឱ្យកូនរបស់អ្នកណម្ជើសណរសី និងអានណសៀវណៅណ�ើងវញិ  
ដដ្ឋេពួ�សគចាប់់អារំម្មណ៍។

• និយយអំពើណសៀវណៅ មនុនសពេអ្�ចាប់់ស ត្ាើមអាន។  
និយាយពើចំណងសជើង និងអ្ើដដ្ឋេអាចស�ើតស�ើងសៅ�្នុងសរំឿង។

• ពិភាកសាអំពើរបូភាព និងវធិើដដ្ឋេវារំមួចំដណ�សៅ�្នុងសរំឿង។

• ខណៈសពេ�ំពនុងអាន សួរសំេួរណៅកូនរបស់អ្នកអំពើសរំឿងដូ្ឋចជា  
"សតើ�ូនគិតថាអាចនរងរានអ្ើស�ើតស�ើងប់ន្ាប់់សៃៀត?"  
"សហតនុអ្ើរានជា�ូនគិតដូ្ឋសចឹ្ះ?"

• ប់ន្ាប់់ពើអាន ចូរនិយយអំពើណរឿង។ សួួរំសំួណួរំដូ្ឋចជា  
"សតើដ្�្មួយណ្ទនសរំឿងសនឹះដដ្ឋេ�ូនចូេចិតតាជាងសគ?" ឬ  
"សតើអ្ើដដ្ឋេគួរំឱ្យរំសំ�ើប់ គួរំឱ្យអស់ួសំួសណើ ច ឬ�ំសួត់សៅ�្នុងសរំឿងសនឹះ?"

• ឆ្ល ស់ណវនគា្ន ណៅណពេអានសរំឿងដដ្ឋេចូេចិតតាជាមួយ�ូនរំប់ស់ួអ្�  
និងប់ងប់្ូនក្រប់ រុសួក្រសួើ ឬមិតតា��តាិ។

• ណម្ជើសណរសីសរាា រៈអានណ្្សងៗគា្ន ដូ្ឋចជាស្រំពរ័ត៌រាន ៃសួសេនាវដ្ឋតាើ  
ផំ្្ទាងរំបូ់ភាព សួញ្ញា ល្េូវ រំបូ់មនតាសធ្ើមហាូប់ និងប់ញ្ើៃិញឥវា៉ាន់។
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ណសៀវណៅភាសាអង់ណ ល្សផដេរានពាក្យចួន

12



រានភាពសបបាយរកីរាយជាមួយនឹង 
ការអាន ភាសា និងពាក្យ

• ណម្ជើសណរសីណសៀវណៅភាសាអង់ណ ល្សផដេរានពាក្យចួន  
ឬពា�្យក្រប់សៅសៅ�្នុងសនាឹះ។

• និយយអំពើពាក្យចួនគា្ន ។ Cat, hat, sat, bat 
គឺជាឧទាហរំណ៍ទនពា�្យដដ្ឋេចួនគ្ា�្នុងភាស្អង់សគលេសួ  
ពើសក្រពាឹះវារានសួសមលេងដូ្ឋចគ្ាសៅចនុងពា�្យ។

• ណេងជាមួយពាក្យចួនគា្ន  និងសេងដេបងពា�្យចួនគ្ាជាភាស្ 
អង់សគលេសួ។ ប់សងកើតឃ្លាលេ ដដ្ឋេរានពា�្យចួនគ្ាដូ្ឋចជា “Have you ever 
seen a snail deliver the mail?”
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ណេងជាមួយសណមលងអក្សរ
• សបបាយរកីរាយជាមួយសណមលងអក្សរ។ ប់សងកើតក្រប់សយាគដដ្ឋេ 

�ំប់លេនុ��ំដប់លេង សដ្ឋាយសក្រប់ើពា�្យដដ្ឋេចាប់់ស ត្ាើមជាមួយសួសមលេងដូ្ឋចគ្ា។

• សៅសពេអ្�អានឱ្យ�ូនរំប់ស់ួអ្�ស្តា ប់់ ក្ររាប់់ឱ្យពួ�សគចង្នុេ  
និងនិយយសណមលងដដ្ឋេពួ�សគស្គា េ់។

• ណេងផេ្ងសណមលងដដ្ឋេរានស�្ម ឹះ�ូនរំប់ស់ួអ្�។ សួួរំសំួណួរំដូ្ឋចជា  
"សតើស�្ម ឹះ�ូនចាប់់ស ត្ាើមជាមួយសួសមលេងអ្ើ?"  
"សតើវារានសួសមលេងដូ្ឋចគ្ានរងសួសមលេងសៅសដ្ឋើមពា�្យ dad សៃ?"
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ណសៀវណៅអំពើអក្សរជាភាសាអង់ណ ល្ស
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ការ្ូរ និងការសរណសរ
ណេើក្ឹរកចិត្តឱ្យកូនរបស់អ្នក្ូរ និងសរណសរអំពើអ្វើផដេ្ួរឱ្យចាប់ 
អារម្មេ៍។

ម្បាប់ឱ្យកូនរបស់អ្នកនិយយអំពើ្ំនូរ និងការសរណសររបស់ពួក 
ណ្។ ឱ្យរានការចាប់អារម្មេ៍ណេើណរឿងរបស់ពួកណ្ និងវ�ិើផដេ 
ពួកណ្បានណម្ជើសណរសី្ូរ ឬសរណសរ។
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សរណសរឱ្យបានរាេ់នែងៃ
• សបបាយរកីរាយជាមួយនឹងការ្ូរ និងការសរណសរ។ ក្ររាប់់ឱ្យ�ូន 

រំប់ស់ួអ្�គូរំ ឬសួរំសសួរំអំពើអ្ើដដ្ឋេពួ�សគចូេចិតតាសធ្ើ ប់សងកើត ឬសេង។

• ណេើក្ឹរកចិត្តឱ្យកូនរបស់អ្នកនិយយអំពើការសរណសររបស់ពួកណ្។ 
សនឹះអាចរំមួរានការំនិយាយអំពើការំគូសួវាសួ គំនូរំ អ�សេរំ ឬពា�្យរំប់ស់ួ 
ពួ�សគ។

• ណម្បើសរាា រណ្្សងៗគា្ន ដូ្ឋចជាដ្ឋើសួ ក្រ�ដ្ឋាសួ និងស�្ម ទដ្ឋ បិិ់ចគូសួចំណ្ ំនិង
បិិ់ចសដ្ឋើមបើគូរំ និងសួរំសសួរំជាមួយ។

• ក្ររាប់់ឱ្យ�ូនរំប់ស់ួអ្�សរណសរណ�្ម ះរបស់ពួកណ្។ �ូនរំប់ស់ួអ្��៏អាច 
ពាយាមសួរំសសួរំស�្ម ឹះមននុសួសេស្សេងសៃៀត ដដ្ឋេរានស្រំៈសំួខាន់ចំសពាឹះ 
ពួ�សគដដ្ឋរំ។

• ខណៈសពេដដ្ឋេ�ូនរំប់ស់ួអ្��ំពនុងសួរំសសួរំ ឬ្ូរ ចូរនិយយអំពើ 
របូភាព និងសណមលងទនអ�សេរំដដ្ឋេ�ូនរំប់ស់ួអ្��ំពនុងពាយាមសួរំសសួរំ។

• ណេើក្ឹរកចិត្តឱ្យកូនរបស់អ្នកណម្បើការម្សណមើេម្សនមរបស់ពួកណ្  
និងប់សងកើតសរំឿវ។ ពួ�សគអាចប់សងកើតសសួៀវស�សរំឿងមួយ សដ្ឋាយគូរំរំបូ់ភាព  
និងសួរំសសួរំពា�្យសួក្ររាប់់សរំឿងសនាឹះ។

• គាកំ្រៃ�ូនរំប់ស់ួអ្�ឱ្យសរណសរសារជាភាសាកំណេើ តរបស់ពួកណ្។
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ការ្ូរ និងការសរណសរសម្រាប់ណគាេបំេងអ្វើមួយ
• ណេើក្ឹរកចិត្តឱ្យកូនរបស់អ្នក្ូរ ឬសរណសរ ប់ញ្ើៃិញឥវា៉ាន់។ ឬអំពើ 

មននុសួសេដដ្ឋេពួ�សគចូេចិតតាសៅ�្នុងក្រគរួស្រំ ឬសសួៀវស�ដដ្ឋេពួ�សគ 
ចូេចិតតា។

• បណងកើតប្រចំណរៀង ឬកំណាព្យ សហើយសួរំសសួរំពា�្យ ឬគូរំរំបូ់ភាពរំបូ់ 
សដ្ឋើមបើភ្ាប់់សៅនរងចសក្រមៀង ឬ�ំណ្ព្យសនាឹះ។

• សួរកូនរបស់អ្នកឱ្យណរៀបរាប់អំពើអ្ើដដ្ឋេពួ�សគ�ំពនុងគូរំ ឬសួរំសសួរំ 
សពេដដ្ឋេពួ�សគ�ំពនុងប់សងកើត។

• សេើ�ៃរ�ចិតតាឱ្យពួ�សគសរណសរសំបុម្តសៅមិតតា��តាិ ឬនរំណ្រ្ា�់សៅ�្នុង 
ក្រគរួស្រំ អំពើអ្ើដដ្ឋេគួរំឱ្យចាប់់អារំម្មណ៍ គួរំឱ្យអស់ួសំួសណើ ច ឬគួរំឱ្យរំសំ�ើប់ 
ដដ្ឋេរានស�ើតស�ើង។

• ឱ្យរានកូនណសៀវណៅ ឬណសៀវណៅកំេត់ណ�តុម្បចានំែងៃ ដដ្ឋេ�ូនរំប់ស់ួ 
អ្�អាចសួរំសសួរំ ឬគូរំជាសរំៀងរាេ់ទ ង្ៃ។

• បណងកើតបរ័េណា ឬការំអសញ្ើញសួក្ររាប់់ការំសធ្ើពិធើអប់អរំ  
ឬក្រពរតតាិការំណ៍ពិសសួសួ។
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និយយអំពើសារ 

• ក្ររាប់់�ូនរំប់ស់ួអ្�ឱ្យបណងកើតសារដដ្ឋេពួ�សគចង់ស ើ្ើ។ វាអាចជាផ្្ទាងំ 
រំបូ់ភាព ដូ្ឋចជា "ក្រប់យរ័តដ្ ក្ខំា" ឬសំួប់នុក្រតសៅក្រគរូរំប់ស់ួពួ�សគអំពើអ្ើ 
ដដ្ឋេពួ�សគចូេចិតតាសធ្ើ។

• ណម្បើពាក្យម្បចានំែងៃដដ្ឋេជាដ្�្ទនវប់បធម៌ ប់ៃពិសស្ធន៍  
និងចំណ្ប់់អារំម្មណ៍រំប់ស់ួ�ូនអ្�។

• និយយអំពើណរឿង ឬអក្សរដដ្ឋេ�ូនអ្�រានសួរំសសួរំ ឬដដ្ឋេអ្�រាន 
អានជាមួយគ្ា។

• សៅសពេនិយាយ ចូរំគាកំ្រៃ�ូនរំប់ស់ួអ្�ឱ្យនិយយជាម្បណយ្ណោយ 
ណម្បើពាក្យណ្្សងៗគា្ន ។
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ណេខនព្វន្ត
ជួយកូនរបស់អ្នកឱ្យអភិវឌ្ឍជំនាញ 
ណេខនព្វន្តរបស់ពួកណ្
សេខនព្នតាទា�់ៃងនរងការំអាចយេ់ដ្ឋរងពើរំសប់ៀប់ដដ្ឋេសេខដំ្ឋសណើ រំការំ  
�្នុងស្ថែ នភាពក្រប់ចំាទ ង្ៃ។

សយើងស�ើញ និងសក្រប់ើសេខសរំៀងរាេ់ទ ង្ៃ។ សៅសពេអាន សនាឹះរានសេខសៅសេើៃំពរ័រំ  
្្ឹះរំប់ស់ួសយើងរានសេខ សហើយសពេសយើងៃិញអ្ើមួយសយើងបូ់� និងដ្ឋ�សេខ។

ជួយ�ូនអ្�ឱ្យប់សងកើតអា�ប់ប�ិរំយិាវជ្ិរាន សឆ្ព ឹះសៅរំ�សេខនព្នតា។

វារានស្រំសំួខាន់�្នុងប់សងកើតជំនាញ សេខនព្នតាជាភាស្�ំសណើ តរំប់ស់ួអ្�។
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ណេខ និងការរាប់ណេខ
ជំនាញដំ្ឋបូ់ងដដ្ឋេ�នុរារំ�ំពនុងអ�ិវឌ្ឍ គឺការំរាប់់។ ការំរាប់់ រំមួរាន៖ 

• ការំនិយាយ និងការំរំេំរ�សេខតាមេំដ្ឋាប់់េំសដ្ឋាយក្រតរមក្រតរូវ

• ការំ គ្ាូ គ្ាងពា�្យសេខសៅនរងវតថែនុ

• ការំដ្ឋរងថាសេខចនុងសក្រកាយដដ្ឋេរានរាប់់ តំណ្ងឱ្យចំនួនវតថែនុសួរំ នុប់។

ពាក្យផដេម្តរូវណម្បើ 
• រាប់់សៅមនុខ រាប់់្យសក្រកាយ

• សេខមនុន សេខប់ន្ាប់់

• សក្រចើនជាង តិចជាង

• គឺដូ្ឋចគ្ានរង។
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ណេខជាភាសាអង់ណ ល្ស

0 zero 1 one 
2  two 3 three
4  four 5 five
6  six 7 seven
8  eight 9 nine

10  ten
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សកម្មភាពណដើម ើ្ណេើក្ឹរកចិត្តឱ្យណរៀនអំពើណេខ
• ណម្បើកូន�ុកឡាក់ផដេរានណេខ និងចំេុច សដ្ឋើមបើជួយ�ូនរំប់ស់ួអ្� 

ឱ្យស្គា េ់ចំណំ្សេខ និងប់រំរិាណ។ សួួរំ�ូនរំប់ស់ួអ្�ថា  
"សតើរានចំណនុ ចប់៉ានុនា្ម នសៅសេើ�ូន�នុ�ឡា�់សនឹះ?"

• ណេងផេ្ងណេើកា្ត រជាមួយគា្ន ដដ្ឋេសក្រប់ើ�ូន�នុ�ឡា�់ និងការំរាប់់។

• អាន និងផចករំផេកណរឿង។ និយាយអំពើការំរាប់់ ចំនួន និងសេខ 
ដដ្ឋេអ្�ស�ើញសៅ�្នុងសសួៀវស� រំមួទំាងសេខៃំពរ័រំ។

• សួរឱ្យកូនរបស់អ្នកផស្វងរកណេខណៅណពេណចញណៅណដើរណេង។  
សួួរំ�ូនរំប់ស់ួអ្�ថា "សតើ�ូនអាចស�ើញរានសេខអ្ើខលេឹះ?"  
និយាយអំពើសេខ្្ឹះ ស្លេ �សេខរំ្យនតា និងស្លេ �សួញ្ញា ល្េូវ។

• និយយអំពើណេខសៅសេើវតថែនុសក្រប់ើក្ររាស់ួក្រប់ចាទំ ង្ៃដូ្ឋចជានា�កិា  
និងៃូរំសួរ័ព្។ ជួយ�ូនរំប់ស់ួអ្�ឱ្យរំេំរ�ស�ើញវញិនូវសេខដដ្ឋេ 
រានក្រប់សយាជន៍។
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ការ្រ្ួរេសាគ េ់ចំនួនវត្ថុ ឬចំេុច

េំនំាចំេុចកូន�ុកឡាក់

េំនំាចំេុច 

3 4

6 6
េំនាចំំេុចដូមើេូ (Domino) 
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ការរាប់ជាមួយកូនរបស់អ្នក
• រាប់ណៅណពេអ្នកណ�្វើអ្វើៗជំុវញិ្្ះ។ ចំអិនអាហារំដដ្ឋេរានរំបូ់មនតាង្យៗ 

ជាមួយគ្ា សហើយឱ្យ�ូនរំប់ស់ួអ្�រាប់់ពើសក្រគឿង្សំេ។

• ណេើក្ឹរកចិត្តកូនរបស់អ្នកឱ្យជួយណរៀបចំតុសួក្ររាប់់អាហារំក្រគរួស្រំ។  
សួួរំឱ្យពួ�សគរាប់់ចំនួនមននុសួសេ និងចាន ដពង សួម និងស្លេ ប់ក្រពាដដ្ឋេ 
ក្រតរូវការំសួក្ររាប់់តនុ។

• រាប់ជាមួយកូនរបស់អ្នកពើចំនួនស�វអាវ សៅសពេពួ�សគ 
ពា�់អាវស្លា។

• សួួរំឱ្យ�ូនរំប់ស់ួអ្ករាប់ចំនួនវត្ថុដដ្ឋេរានសៅ�្នុងក្រប់អប់់អាហារំទ ង្ៃក្រតង់ 
រំប់ស់ួពួ�សគ។

• រាប់ណៅមុខ។ រាប់់វតថែនុសក្រប់ើក្ររាស់ួក្រប់ចាទំ ង្ៃដូ្ឋចជាឡាន ្្ឹះ ដសួប�សជើង  
និងកាបូ់ប់។

• រាប់ែយណម្កាយ។ ការំចនុឹះជសណតាើ រំ ប់ន្ាប់់ម�ស�ើងជសណតាើ រំ។ 10, 9, 8 ....

ចណម្មៀងរាប់ជាភាសាអង់ណ ល្ស
• Here is the Beehive

• Five Little Ducks

• The Ants Go Marching

• One, Two, Buckle My Shoe

• Five Cheeky Monkeys Jumping on the Bed

• Ten Green Bottles
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ណសៀវណៅអំពើណេខ  
និងការរាប់ជាភាសាអង់ណ ល្ស
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ការបូក និងការដក
�នុរារំតូចៗចំារាច់ក្រតរូវប់សងកើតអារំម្មណ៍ទនការំដ្ឋរងអំពើការំបូ់� និងការំដ្ឋ�។  
សនឹះរំមួរានការំដ្ឋា�់ប់ញ្ចូេគ្ានូវវតថែនុពើរំ ឬសក្រចើន និងការំដ្ឋ� និងការំបំ់ដប់�វតថែនុ។

ពាក្យផដេម្តរូវណម្បើ 
• រំមួ្សំេជាមួយ ភ្ាប់់ សធ្ើ

• តិចជាង សក្រចើនជាង

• ទាងំអស់ួគ្ា

• ដ្ឋ�សចញ

• ប់៉ានុនា្ម នសៃៀត
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សកម្មភាពផដេជួយណេើក្ឹរកចិត្តដេ់ការបូក 
• បូកចំនួនវត្ថុណម្បើម្បាស់ម្បចានំែងៃ ក្រប់ដ្ឋាប់់ស�្មងសេង ដ ល្េស�ើ សសួៀវស�។  

�នុរារំអាចសក្រប់ើក្ររាមទដ្ឋរំប់ស់ួពួ�សគសដ្ឋើមបើបូ់�។

• សៅសពេអ្��ំពនុងសដ្ឋើរំ បូកចំនួនវត្ថុណ្្សងៗគា្ន ដដ្ឋេអ្�សមើេស�ើញ  
ឧទាហរំណ៍ ផ្ទាក សៅ�្នុងសួួនចបារំ។

• សៅសេើក្រប់តិៃិន ក្ររាប់់ឱ្យ�ូនរំប់ស់ួអ្�គូសួសួរាគា េ់ទ ង្ៃដដ្ឋេពួ�សគសៅ 
ស្លាសរំៀន ឬសធ្ើសួ�ម្មភាពមួយស្សេងសៃៀត។ សៅចនុងសួប្តា ហ៍ បូកចំនួន 
នែងៃសម្រាប់សកម្មភាពនើមួយៗ។

• សៅសពេអ្�ៃិញឥវា៉ាន់ ចូរំនិយាយអំពើអ្ើដដ្ឋេអ្�ក្រតរូវការំៃិញ។  
សួរសំេួរដូ្ឋចជា "សតើក្រតរូវការំសច�ប់៉ានុនា្ម នសួក្ររាប់់មននុសួសេក្រគប់់គ្ា 
�្នុងក្រគរួស្រំ? ក្រប់សិួនសប់ើខើនុំៃៃួេរានមួយប់ដនថែមសៃៀត សតើសយើងនរង

 រានប់៉ានុនា្ម ន?"។

• ណេងផេ្ងផដេជួយណេើក្ឹរកចិត្តដេ់ការបូកណោយណម្បើកូន
�ុកឡាក់ពើរ ឧទាហរំណ៍ "Snakes and Ladders"។
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សកម្មភាពណដើម ើ្ជួយណេើក្ឹរកចិត្តដេ់ការដក
• ដកវត្ថុណម្បើម្បាស់ម្បចានំែងៃ។ រាប់់វតថែនុដដ្ឋេរានសៅ�្នុងក្រប់អប់់អាហារំទ ង្ៃ ក្រតង់រំប់ស់ួពួ�សគ សហើយប់ន្ាប់់ម� ដ្ឋ�សៅសពេយ�វតថែនុសចញពើក្រប់អប់់។

• ណៅណពេញុ៉ាំអំាហារ រាប់ចំនួនវត្ថុដដ្ឋេអ្�រាន។ សួួរំសំួណួរំ 
ដូ្ឋចជា "សតើ�ូនរានញ៉ាំ ដ ល្េៃំពំាងរាយជូរំអស់ួប់៉ានុនា្ម ន 
សហើយសតើសៅសួេ់ប់៉ានុនា្ម នសៃៀត?"

• ណេើក្ឹរកចិត្តកូនរបស់អ្នកឱ្យកត់សរាគ េ់ពើភាពខុសគា្ន ណៅណពេយក 
វត្ថុណចញ ដូ្ឋចជាយ�សិួនុតសចញពើក្រប់អប់់កាតនុង ឬយ�សច�សចញពើសួ្ិត។

• ណម្ចៀងចណម្មៀងដូ្ឋចជា "Five Little Ducks" ដដ្ឋេកាត់ប់នថែយ 
ចំនួនវតថែនុ ខណៈសពេវតថែនុមួយក្រតរូវរានយ�សចញ។

• សួរសំេួរដូ្ឋចជា "សយើងរានដ ល្េសរា៉ា មក្ររាសំៅ�្នុងចាន។ ក្រប់សិួនសប់ើខើនុំ ញ៉ាំ អស់ួដ ល្េសរា៉ា មពើរំ សតើសៅសួេ់ដ ល្េសរា៉ា មប់៉ានុនា្ម ន?"
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ណសៀវណៅអំពើការបូក 
និងការដកជាភាសាអង់ណ ល្ស
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ការកំេត់អត្តសញ្ញា េ 
និងការបណងកើតេំនំា
េំនំា្ឺជាសំេំុដផដេៗ។ វាអាចណ�្វើណចញពើរបូរាង សណមលង ណេខ  
ឬវត្ថុ។

កុរារអាចណរៀនសរាគ េ់ដឹង កំេត់អត្តសញ្ញា េ បណងកើត ចមលងតាម  
និងបន្តេំនំាតាមរយៈសកម្មភាពម្បចំានែងៃ។
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ពាក្យផដេម្តរូវណម្បើ 
• សធ្ើមតាងសៃៀត

• ប់នតា

• ប់សងកើត

• �ំណត់អតតាសួញ្ញា ណ

• ពិពណ៌នា

• េំនាំ

• ដូ្ឋចគ្ា

• ខនុសួគ្ា

សរាគ េ់ដឹង និងកំេត់អត្តសញ្ញា េេំនា ំ
• កំេត់អត្តសញ្ញា េេំនា ំដូ្ឋចជាសៅសេើក្រ�ដ្ឋាសួរំ នុ ំ 

ឥដ្ឋឋក្រកាេសៅប់ន្ប់់ៃរ� និងក្រច�ឡានសប់ើ�ចូេ្្ឹះ។  
និយាយអំពើេំនំាស្សេងៗគ្ា និងអ្ើដដ្ឋេប់សងកើតជាេំនំា។

• និយយអំពើេំនា។ំ សួួរំសំួណួរំដូ្ឋចជា "សហតនុអ្ើវាជាេំនា?ំ"  
" សតើ�ូនអាចប់នតាេំនាសំនឹះរានសៃ?"

• ណេងផេ្ងណោយណម្បើកាតដូមើេូ (domino)  
ឬកូន�ុកឡាក់សដ្ឋើមបើជួយ�ូនរំប់ស់ួអ្�ឱ្យសួរាគា េ់ដ្ឋរងពើេំនា។ំ
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ការចមលងតាមេំនំា
• សេងដេបងៃឹះទដ្ឋដដ្ឋេអ្�្រះនដជាេំនា ំសហើយឱ្យ�ូនរំប់ស់ួអ្�សធ្ើតាម 

េំនំាសនាឹះមតាងសៃៀត។ សួួរំឱ្យ�ូនរំប់ស់ួអ្�ៃឹះទដ្ឋតាមេំនំាដដ្ឋេអ្� 
សធ្ើមតាងសៃៀត។

• ណរៀបតុជាមួយគា្ន សម្រាប់អាហារណោយណម្បើេំនា ំ  
ដូ្ឋចជាចាននិងស្លេ ប់ក្រពា ចាននិងស្លេ ប់ក្រពា ចាននិងស្លេ ប់ក្រពា។

ការបណងកើតេំនំា
• បណងកើតេំនាជំាមួយវត្ថុណម្បើម្បាស់ម្បចានំែងៃ ដូ្ឋចជាក្រប់ដ្ឋាប់់ក្រប់ដ្ឋាស�្មងសេង  

និងដ ល្េស�ើ។

• ចាប់ណ ្្តើមជាមួយេំនាសំាមញ្ញញា សហើយប់ន្ាប់់ម� បណងកើតេំនាកំាន់ផត 
ពិបាក ដូ្ឋចជាដ ល្េសរា៉ា មមួយ ដ ល្េសច�ពើរំ ដ ល្េសរា៉ា មមួយ ដ ល្េសច�ពើរំ 
ដ ល្េសរា៉ា មមួយ ដ ល្េសច�ពើរំ។
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ណសៀវណៅអំពើេំនំាជាភាសាអង់ណ ល្ស
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ណសៀវណៅណដើម ើ្ជួយកូនរបស់អ្នកអភិវឌ្ឍជំនាញ 
អក្ខរកម្មភាសាអង់ណ ល្ស

ណសៀវណៅសម្រាប់ការសន្នា និងការបណងកើតពាក្យ
Dunbi the Owl – Daisy Utemorrah, editor Pamela Lofts. Scholastic 
Australia

Possum Magic – Mem Fox, illustrator Julie Vivas. Omnibus Books

Splosh for the Billabong – Ros Moriarty, illustrator Balarinji. Allen 
and Unwin

The Day the Crayons Quit – Drew Daywalt, illustrator Oliver Jeffers. 
Harper Collins Children’s Books

The Echidna and the Shade Tree – Mona Green, editor Pamela 
Lofts. Scholastic Australia

The Little Refugee – Anh and Suzanne Do, illustrator Bruce 
Whatley. Allen & Unwin Children

The True Story of the 3 Little Pigs – Jon Scieszka, illustrator Lane 
Smith. Penguin

The Very Cranky Bear – Nick Bland. Scholastic Australia
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ណសៀវណៅផដេរានពាក្យចួនគា្ន
Miss Spider’s Tea Party – David Kirk. Scholastic Inc

No Way Yirrikipayi! – Alison Lester. Pan Macmillan Australia

Pig the Pug – Aaron Blabey. Scholastic Australia

Piranhas Don’t Eat Bananas – Aaron Blabey. Scholastic Australia

Oi Cat! – Kes Gray, Jim Field. Hachette Australia

Sebastian Lives in a Hat – Thelma Catterwell, illustrator Kerry 
Argent. Omnibus Books

Walking Through the Jungle – Stella Blackstone. Barefoot Books

The Cat in the Hat – Dr Seuss. Random House

ណសៀវណៅអំពើអក្សរ
ABC Dreaming – Warren Brim. Magabala Books

Animalia – Graeme Base. Picture Puffins 

Dr Seuss’s ABC – Dr Seuss. Random House

I Spy, An Alphabet in Art – Lucy Micklethwait. Greenwillow Book

សសួៀវស�ដដ្ឋេដ្ឋា�់ជាតារាងប់ញ្ើ អាចសក្រប់ើរានសៅៃូទាងំអ�្ខរំ�ម្ម  
និងសេខនព្នតាសួក្ររាប់់សគាេបំ់ណងស្សេងៗគ្ា។

ចូេណមើេវ ុបិនសែ៍របស់ណយើង ណ�ើយផស្វងរក�នធាន  
បផន្ថមណ្រៀត ណដើម ើ្ជួយកូនរបស់អ្នកឱ្យបានចាប់ណ ្្តើម 
យ៉ា ងេ្អណៅសាលាណរៀន។
education.nsw.gov.au/lit-and-num-at-home
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ណសៀវណៅភាសាអង់ណ ល្សណដើម ើ្ជួយរបស់កូនអ្នក 
អភិវឌ្ឍជំនាញណេខនព្វន្ត

ណសៀវណៅអំពើណេខ និងការរាប់ 
Counting on Community – Innosanto Nagara. Seven Stories Press, 
Penguin.

Counting with Tiny Cat – Viviane Schwarz. Walker Books

Five Little Ducks – Penny Ives. Child’s Play International Ltd

One is a Snail, Ten is a Crab – April Pulley Sayre and Jeff Sayre, 
illustrator Randy Cecil. Scholastic Australia

One Woolly Wombat – Kerry Argent. Scholastic Australia

Ten Black Dots – Donald Crews. Scholastic Australia

Ten Little Dinosaurs – Mike Brownlow, illustrator Simon Rickerty. 
Orchard Books

Ten Little Jarjum – Tabulam Aboriginal Community members,  
editors Suzi Williams and Kate Merrifield. NSW Board of Studies

Ten Scared Fish – Ros Moriarty, illustrator Balarinji. Allen and 
Unwin
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ណសៀវណៅអំពើការបូក និងការដក
Five Little Monkeys Play Hide-and-seek – Eileen Christelow. 
Houghton Mifflin

Ten Little Beasties – Rebecca and Ed Emberley. Macmillan

Ten Little Fingers and Ten Little Toes – Mem Fox, illustrator Helen 
Oxenbury. Puffin Books

Ten Little Ladybugs – Melanie Gerth, illustrator Laura Huliska-
Beith. Intervisual Books Inc

There Were 10 in the Bed – illustrator Wendy Straw. Sweet Cherry 
Publishing

The Shopping Basket – John Burningham. Random House

Uno’s Garden – Graeme Base. Penguin Books, Puffin

ណសៀវណៅអំពើេំនាំ
Anno’s Counting Book – Mitsumasa Anno. Harper Collins

Caterpillar and Butterfly – Ambelin Kwaymullina. Fremantle Press

One fish, two fish, red fish, blue fish – Dr Seuss. Random House

The Very Hungry Caterpillar – Eric Carle. Hamish Hamilton Press
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ណសវាកម្មអ្នកបកផម្បភាសាតាម្ូររសរ័ព្ 
ក្រប់សិួនសប់ើអ្�ក្រតរូវការំពរ័ត៌រានប់ដនថែម សូួមៃូរំសួរ័ព្សៅនាយ�ស្លារំប់ស់ួអ្�។ ក្រប់សិួនសប់ើអ្�ក្រតរូវ 
ការំអ្�ប់�ដក្រប់ភាស្ សដ្ឋើមបើជួយអ្��្នុងការំស្�សួួរំរំប់ស់ួអ្� សូួមៃូរំសួរ័ព្សៅសសួវា�ម្មអ្�ប់�ដក្រប់ 
ភាស្តាមៃូរំសួរ័ព្សេខ 131 450 សហើយសសួ្ើសួនុំអ្�ប់�ដក្រប់ភាស្ ជាភាស្រំប់ស់ួអ្�។ 
សសួវា�ម្មសនឹះនរងមិនគិតទ ល្េពើអ្�សៃ។

ក្រ�សួួងអប់់រំ ំរំដ្ឋឋ NSW
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