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เอกสารนีจั้ดท�าขึน้ส�าหรบับดิามารดา  ผูดู้แลและ
ครอบครวัของเด็กทีอ่ยูใ่นปีแรกๆ ของการเข้าเรยีน

เป็นเอกสารทีเ่พยีบพรอ้มด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ทีช่่วย
สนับสนุนการเรยีนรูข้ั้นตอนส�าคัญขณะเด็กอยูกั่บ
บา้น   กิจกรรมเหล่านีไ้ด้มกีารออกแบบเพื่อใหท่้าน
สนุกสนานกับเด็กและช่วยใหม้กีารเริม่ต้นก้าวส�าคัญ
ทีโ่รงเรยีน

สง่เสรมิใหเ้ด็กเข้ารว่มและส�ารวจดูกิจกรรมเหล่านี ้ 
และสนับสนุนการตอบรบัของแต่ละคน
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การเรียนรู้หนังสือ 
ช่วยเด็กใหพ้ัฒนาทักษะการ
เรยีนรูห้นังสอื
การเรยีนรูห้นังสอืเกีย่วข้องกับการฟัง การพูด  การอ่าน  
การเขยีนและการสะกดค�า  เป็นความสามารถทีจ่ะสื่อสาร
ความคิดค�านึงและอารมณ์  แนวความคิดและความคิดเหน็  
และเข้าใจความหมายของข้อความทีพู่ดและเขยีน
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การพูดและการฟัง
ทักษะของการพูดและการฟังสร้างพื้นฐานในการเรียนรู้
ส�าหรับเด็กท่ีโรงเรียน  ทักษะเหล่านี้ชว่ยให้เด็กสามารถพูด
กับผู้อ่ืน สร้างความเป็นเพื่อนและเข้ารว่มในกิจกรรมทุก
อยา่งของโรงเรียนได้อยา่งคล่องแคล่ว

ถ้าพูดภาษาอ่ืนท่ีไมใ่ชภ่าษาอังกฤษท่ีบ้าน   เป็นสิ่งส�าคัญท่ี
ควรสนับสนุนให้เด็กพูดภาษาท่ีใช้ท่ีบ้าน
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การพูดคยุกับเด็ก
• พดูคยุกับเด็กเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ หลายเรื่อง ตัวอยา่งเชน่ เหตกุารณ์์

ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน

• เล่าเรื่องต่าง ๆ จากธรรมเนียมประเพณี์ของท่าน เร่ืองราวของตัว
ท่านเอง   และเรื่องราวท่ีเก่ียวกับเด็ก

• บรรยายหรอืพดูถึงสิง่ต่าง ๆ ในขณ์ะท่ีก�าลังเกิดขึ้น เชน่  
“วันนี้เราจะเดินไปโรงเรียน และจะผา่นสวนสาธารณ์ะ”

• ฟงัเด็กพูดและสนบัสนนุให้ผลัดกันพดู แสดงใหเ้หน็ว่าควรฟงัและ
โต้ตอบการสนทนากันอยา่งไร

• เมื่อเริม่การสนทนาหรอืพดูกับเด็กถามค�าถามท่ีต้องตอบมากกว่าใช่
หรือไมใ่ช ่  ตัวอยา่งเชน่ “วันนี้ท�าอะไรบ้างท่ีโรงเรียน?”

• ใช้ค�าถามท่ี เริม่ต้นด้วยอยา่งไรหรอืท�าไม ตัวอยา่งเชน่  
“เห็นนกท่ีในปาร์คมากเท่าไหร?่” 

• เมื่อถามค�าถามใหเ้ด็กมเีวลาพอตอบ

• ท�าใหก้ารสนทนาสนุกสนาน  แต่งเรื่องตลก ๆ    
พูดคุยและร้องเพลงกับเขา
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สื่อสารข้อความ
• เล่าเรื่องซ้ำำา   พดูถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนตอนต้นเรื่อง    

ตอนกลางและตอนจบของเรื่อง

• เมื่อเสรจ็จากการอ่าน   พดูคยุถึงตัวละครในเรื่องหรอืตอนท่ีเขาชอบ
เป็นพิเศษ

• แบง่ความนึกคิดเก่ียวกับสิง่ท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือไปงาน   เชน่งานฉลอง
หรือการไปโรงเรียน   หลังจากเหตุการณ์์แล้ว   พูดคุยถึงสิ่งท่ีเกิดขึ้น
และขอให้พวกเขาแบง่ปันความคิดเห็นและความรู้สึกด้วย

• สนบัสนนุใหเ้ด็กคิดสรา้งเรื่องเองจากจินตนาการของขา    
ถามค�าถามเชน่ “เป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร?”  “มีใครในเรื่องบ้าง?”    
“มีเหตุการณ์์อะไรเกิดขึ้นบ้าง?”

• สอนชื่อและนามสกลุของเด็ก  ท่ีอยู ่ อายุ   
วันเกิดและหมายเลขโทรศัพท์

• หลังจากกลับจากโรงเรยีนถามเขาว่าวันของพวกเขาเปน็อยา่งไรบา้ง   
และขอรายละเอยีดเพิ่มเติม   เชน่ “ท�าไมจึงรู้สึกเชน่นั้น?”
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หนังสอืทีจ่ะช่วยเด็กทางด้านการสนทนาภาษา
อังกฤษและทางทักษะการสรา้งค�า
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การสรา้งค�า
• ใชค้�าทีอ่ธิิบายลักษณะในการพดูคยุ   ถ้าเด็กพดูว่า “มีหมา”   

เติมการบอกลักษณ์ะ  เชน่ “นั่นเป็นหมาตัวเล็กขนปุกปุยสีขาว” 

• เพิม่ภาษาใหเ้ด็กโดยการสอนค�าใหม่

• เมื่ออ่านหนงัสอืให้เด็กฟงั   พดูถึงค�าต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นหนงัสอื   พดูคยุ
กันถึงความหมายของค�า   อาจหาค�าใหมท่ี่นา่สนใจมาพูดถึงด้วย

• ฝึกึหดัใช้ค�าใหมใ่นประโยค

• ท�าป้ายส�าหรบัสิง่ของภายในบ้าน
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การอ่าน
เด็ก ๆ เรยีนรูจ้ากการทีม่ผีูอ่้านใหฟ้ัง  การอ่านกับคนอ่ืน  
และอ่านใหต้นเองฟัง

หาความสนุกสนานจากการอ่านด้วยกันทกุวัน  เลือก
โอกาสเช่นขณะเดินไปโรงเรยีน   ไปรา้นขายหนังสอื  
หอ้งสมุดและซู้ำเปอรม์ารเ์ก็ต

พูดถึงเรื่องราวต่าง ๆ   ภาษาทีใ่ช้   ค�าต่าง ๆ  
ในเรื่อง  ตลอดจนเสยีงของตัวอักษรในค�าต่าง ๆ     
อ่านหนังสอืทีเ่ป็นภาษาทีใ่ช้ในบา้น
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อ่านกับเด็กทกุวัน
• ท�าใหก้ารอ่านสนุกและเพลิดเพลิน   เด็ก ๆ เรียนการอ่านจากการดู   

การเลียนแบบ   และการโต้ตอบกับผู้อ่ืน

• ใหเ้ด็กเลือกและอ่านซ้ำำาหนังสอืเล่มท่ีสนใจเอง

• พดูคยุเกีย่วกับหนังสอืก่อนท่ีจะเริม่อ่าน   เก่ียวกับชื่อเร่ืองและสิง่ท่ี
อาจเกิดขึ้นในเรื่องนั้น

• พดูคยุเกีย่วกับรูปภาพต่าง ๆ   และรูปภาพเหล่าน้ันท�าใหเ้ร่ืองสนุก
ขึ้นอยา่งไร

• ขณ์ะก�าลังอ่าน ถามค�าถามเด็กเก่ียวกับเน้ือเร่ือง เชน่  
“คิดว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น?”   “ท�าไมจึงคิดเชน่นั้นล่ะ?”

• หลังจากการอ่าน พดูคยุเกีย่วกับเรื่องราว ถามค�าถามเชน่  
“ตอนไหนของเรื่องท่ีชอบมากท่ีสุด?”  หรือ “ตอนไหนท่ีต่ืนเต้น  
ตลกหรือเศร้าในเรื่อง?”

• ผลัดกันอ่านเรื่องท่ีชอบกันมากกับเด็ก กับพ่ีนอ้งหรือเพ่ือน ๆ ของเขา

• เลือกสิง่ทีจ่ะอ่านใหห้ลากหลาย   เชน่หนังสอืพิมพ ์   
นิตยสาร โปสเตอร์ ป้ายชื่อถนน   ต�าราอาหารและรายการจ่ายของ
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หนังสอืภาษาอังกฤษทีม่คี�าคล้องจองกัน 
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สนุกสนานกับการอ่าน   
ภาษา และค�าต่าง ๆ

• เลือกหนังสอืภาษาอังกฤษทีม่คี�าคล้องจองกัน หรอืปริศนา

• พดูถึงค�าทีค่ล้องจองเชน่  Cat, hat, sat, bat  เปน็ตัวอยา่งของค�า
ท่ีมีเสียงคล้องจอง   เพราะค�าเหล่านี้มีเสียงตอนท้ายค�าเหมือนกัน

• เล่นกับค�าทีค่ล้องจอง   และเล่นเกมค�าคล้องจองในภาษาอังกฤษ   
สร้างประโยคท่ีมีค�าคล้องจอง เชน่ “Have you ever seen a snail 
deliver the mail?” 
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เล่นกับเสยีงของตัวอักษร
• สนุกสนานกับเสยีงของตัวอักษร สรา้งประโยคท่ีข�าขนัโดยใชค้�า 

ต่าง ๆ ท่ีเริ่มด้วยเสียงเดียวกัน

• เมื่ออ่านหนงัสอืให้เด็กฟงั ให้เขาช้ีและออกเสยีงค�าท่ีเขารู้จัก

• เล่นเกมออกเสยีงกับช่ือของเด็ก ถามค�าถามเชน่  
“ชื่อของหนูเริ่มด้วยเสียงอะไร?”   
“เสียงเดียวกับท่ีเริ่มต้นค�าว่า dad  ใชไ่หม?”
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หนังสอืเกีย่วกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ
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การวาดภาพและการเขยีน
สง่เสรมิเด็กใหว้าดรูปและเขยีนเกีย่วกับสิง่ทีน่่าสนใจ

ขอใหเ้ล่าเกีย่วกับรูปทีเ่ขาวาดหรอืสิง่ทีเ่ขาเขยีน   
ใหค้วามสนใจกับเรื่องราวของเขา  และท�าไมเขาจึงเลือก
วาดและเขยีนแบบน้ัน
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เขยีนทกุวัน
• สนุกกับการวาดรูปและการเขยีน   ขอให้วาดรูปหรอืเขียนเก่ียวกับสิง่

ท่ีเขาชอบ ท่ีเขาท�าหรือเล่น 

• สง่เสรมิใหเ้ด็กเล่าถึงสิง่ทีเ่ขยีน รวมท้ังคุยถึงการเขยีนหวัด ๆ    
การวาดรูป และตัวอักษรหรือค�าต่าง ๆ 

• ใชวั้สดุต่างกัน เชน่ ชอล์ก  กระดาษและดินสอ  ปากกามารก์เกอร์
และปากกาส�าหรบัวาดและเขียน 

• ขอใหเ้ด็กเขยีนช่ือของเขา   เด็กอาจพยายามเขียนชื่อคนอ่ืน ๆ  
ท่ีมีความส�าคัญต่อเขาด้วย

• ขณ์ะท่ีเด็กก�าลังเขียนหรือก�าลังวาดดรูป คยุกับเขาเกีย่วกับรูปทีว่าด
และเสยีงของตัวอักษรท่ีเขาก�าลังพยายามเขียน

• สง่เสรมิใหใ้ชจิ้นตนาการและสรา้งเรื่องราวต่างๆ   เขาอาจแต่ง
หนังสือท่ีเป็นเรื่องราวโดยการวาดรูปและเขียนถ้อยค�าประกอบเรื่อง

• สง่เสรมิให้เด็กเขยีนขอ้ความโดยใช้ภาษาทีพู่ดทีบ่า้น
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วาดรูปและเขยีนตามวัตถปุระสงค์
• สง่เสรมิใหเ้ด็กวาดรูปและเขยีนรายการของท่ีต้องซ้ืื้อหรือเก่ียวกับผูท่ี้

เขาโปรดมากในครอบครัว   หรือหนังสือเล่มโปรดของเขา

• แต่งเพลงหรอืโคลง และเขียนถ้อยค�าหรอืวาดรูปในเพลงหรอืโคลง
นั้น

• ขอใหเ้ด็กบรรยายสิง่ท่ีก�าลังวาดหรอืเขียนในขณ์ะท่ีเขาก�าลังท�า

• สนบัสนนุให้เขยีนจดหมายถึงเพื่อนหรอืคนในครอบครวัเล่าถึงสิง่ท่ีนา่
สนใจ สนุกสนานหรือนา่ต่ืนเต้นท่ีเกิดขึ้น

• มสีมดุโน๊ต   สมดุบนัทึกหรอืไดอารีท่ี่เขาเขยีนหรอืวาดรูปประจ�าวัน

• ท�าการด์หรอืบตัรเชิญส�าหรบังานฉลองหรอืโอกาสพิเศษ
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พูดคยุเกีย่วกับข้อความ 

• ขอใหแ้ต่งขอ้ความท่ีเขาอยากจะสง่   อาจเปน็โปสเตอร์ เชน่  
“ระวังสุนัข” หรือจดหมายถึงครูเก่ียวกับสิ่งท่ีเขาอยากท�า

• ใช้ถ้อยค�าทีใ่ชอ้ยูท่กุวันท่ีเป็นสว่นหนึ่งของวัฒนธรรม ประสบการณ์์
และความสนใจของเขา

• พดูคยุถึงเรื่องราวหรอืจดหมายท่ีเด็กเขียน หรือสิง่ท่ีอ่านด้วยกัน

• ขณ์ะก�าลังพดูคยุกัน สนบัสนนุให้พดูเป็นประโยคใชค้�าทีแ่ตกต่างกัน
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การค�านวณ
ช่วยเด็กใหพ้ัฒนาทักษะการ
ค�านวณ
การค�านวณ์เก่ียวข้องกับความสามารถท่ีจะเข้าใจว่าใช้ตัวเลข
อยา่งไรในสถานการณ์์ประจ�าวัน

เราเห็นและใช้ตัวเลขทุกวัน ขณ์ะก�าลังอ่านมีตัวเลขท่ีหน้า
ของหนังสือ   บ้านของเรามีตัวเลขและเมื่อซื้ื้อสิ่งของเราก็
บวกหรือลบโดยใช้ตัวเลข

ชว่ยเด็กให้พัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่อการค�านวณ์

เป็นสิ่งส�าคัญท่ีจะสร้างทักษะการค�านวณ์ด้วยภาษาท่ีใช้ท่ี
บ้าน
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ตัวเลขและการนับ
ทักษะเริ่มแรกท่ีเด็กพัฒนาขึ้นคือการนับ  การนับรวมถึง: 

• การพดูและการทวนตัวเลขในล�าดับท่ีถูกต้อง

• จับคู่จ�านวนตัวเลขกับวัตถุ

• รูว่้าตัวเลขสดุท้ายท่ีนับหมายถึงจ�านวนท้ังหมดของวัตถุ

ค�าทีค่วรใช้ 
• นบัไปขา้งหนา้   นับถอยหลัง

• ตัวเลขก่อน   ตัวเลขหลัง

• มากกว่า   นอ้ยกว่า

• เชน่เดียวกับ
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ตัวเลขภาษาอังกฤษ

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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กิจกรรมทีส่ง่เสรมิการเรยีนตัวเลข
• ใชล้กูเต๋าทีม่ตัีวเลขและจุดชว่ยให้เด็กจ�าตัวเลขและจ�านวน   

ถามเขาว่า “มีก่ีจุดบนลูกเต๋า?”

• เล่นเกมกระดานด้วยกันโดยใชลู้กเต๋าและการนับ

• อ่านและเล่าเรื่อง   เอ่ยถึงการนบั   จ�านวน   และตัวเลขท่ีอยูใ่น
หนังสือรวมท้ังหมายลขหน้า

• ขอใหเ้ขาหาตัวเลขเมื่อออกไปเดิน โดยถามว่า “เหน็เลขอะไรบา้ง?”   
เอ่ยถึงเลขท่ีบ้าน   ป้ายทะเบียนรถและป้ายชื่อถนน

• เอ่ยถึงตัวเลขของสิง่ของประจ�าวัน   เชน่นาฬิิกาและโทรศัพท์      
ชว่ยเขาทวนหมายเลขท่ีเป็นประโยชน์
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จ�าตัวลขหรอืจุดของวัตถุ

รูปแบบจุดลกูเต๋า

รูปแบบจุด

3 4

6 6
รูปแบบจุดโดมิโน
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การนับกับเด็ก 
• นับขณะท�างานภายในบา้น   ปรุงอาหารง่าย ๆ ด้วยกัน    

ให้เขานับจ�านวนเครื่องปรุงโดยออกเสียงดัง

• สนับสนุนใหเ้ด็กช่วยจัดโต๊ะอาหารส�าหรบัครอบครวั   ขอใหเ้ขานับ
จ�านวนคน   จ�านวนจาน   ถ้วย ส้อมและช้อนท่ีต้องการ

• นับกับเด็กจ�านวนกระดุมขณ์ะเขาใสก่ระดมุเสื้อเคร่ืองแบบนักเรียน

• ให้เขานับจ�านวนสิง่ของในกล่องอาหารกลางวันของเขา

• นับไปขา้งหน้า นบัส่ิงของประจ�าวัน   เชน่รถยนต์   
บ้าน รองเท้าและกระเป๋า

• นับถอยหลัง เดินลงบันไดแล้วข้ึนบันได   10, 9, 8 ....

นับในพลงภาษาอังกฤษ
• 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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หนังสอืเกีย่วกับตัวเลขและการนับภาษา
อังกฤษ
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การบวกและการลบ
เด็กเล็กจ�าเป็นต้องพัฒนาความหมายของการบวกและการ
ลบ  ซื้ึ่งหมายถึงการรวมวัตถุสองชิ้นขึ้นไปและการเอาออก
ไปหรือแยกวัตถุเหล่านั้น 

ค�าทีใ่ช้
• รวมกับ รว่ม ท�า

• นอ้ยกว่า   มากกว่า

• ท้ังหมด

• เอาออก

• มากกว่าเท่าไร
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กิจกรรมทีส่ง่เสรมิการบวก 
• เพิม่จ�านวนของสิง่ของประจ�าวัน เชน่ของเล่น   ผลไม ้  หนงัสอื    

เด็ก ๆ อาจใช้นิ้วมือในการบวก

• ขณ์ะก�าลังเดินบวกจ�านวนของสิง่ต่าง ๆ ท่ีเหน็ ตัวอยา่งเชน่ดอกไม้ใน
สวน

• บนปฏิิทิน ใหเ้ขาท�าเครื่องหมายวันท่ีไปโรงเรยีนหรอืท�ากิจกรรมอยา่ง
อ่ืน   เมื่อถึงปลายสัปดาหบ์วกจ�านวนวันทีท่�ากิจกรรมแต่ละอยา่ง

• ขณ์ะก�าลังจ่ายของ   พูดถึงส่ิงท่ีต้องซื้ื้อ   ถามค�าถามเชน่  
“ต้องการกล้วยก่ีผลส�าหรับทุกคนในครอบครัว? ถ้าซื้ื้ออีกหนึ่ง   
เราจะมีท้ังหมดเท่าไหร?่”

• เล่นเกมทีส่ง่เสรมิการบวกโดยใช้ลกูเต๋าสองลกู   ตัวอยา่งเชน่เกม 
"Snakes and Ladders." 
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กิจกรรมสง่เสรมิการลบ
• ลบสิง่ของประจ�าวัน   นับส่ิงของในกล่องอาหารของเด็ก  

และลบสิ่งท่ีเอาออกไป

• ขณะก�าลังกินนับสิง่ทีกิ่นด้วย   ถามค�าถามเชน่ “กินองุ่นไปก่ีผล?”   
“ยังเหลืออีกเท่าไหร?่”

• สง่เสรมิให้สงัเกตความแตกต่างเมื่อน�าสิง่ของออกไป    
เชน่ขณ์ะเอาไขอ่อกจากกล่องหรือเอากล้วยออกจากหวี

• รอ้งเพลง เช่น "Five Little Ducks" ท่ีตัวเลขลดลงเม่ือตัวหน่ึงถกูน�า
ออกไป

• ถามค�าถามต่าง ๆ เชน่ “เรามีแอปเปิลห้าผลอยูใ่นชาม    
ถ้ากินไปสองผลจะเหลืออีกเท่าไหร?่”
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หนังสอืเกีย่วกับการบวกและการลบ
ภาษาอังกฤษ
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การระบุและการสรา้งแพทเทิรน์ 
แพทเทิรน์เป็นชุดทีซ่้ำำากัน อาจสรา้งขึน้จากรูปทรง   
เสยีง  ตัวเลขหรอืวัตถุ

เด็ก ๆ สามารถเรยีนโดยจดจ�า  ระบุ  สรา้ง  ลอกเลยีน  
และเพิ่มเติมแพทเทิรน์จากกิจกรรมประจ�าวัน
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ค�าทีใ่ช้
• ซื้ำา

• ท�าต่อไป

• สรา้ง

• ระบุ

• บรรยาย

• แพทเทิรน์

• เหมือนกัน

• ต่างกัน

จดจ�าและระบุแพทเทิรน์ 
• ระบุแพทเทิรน์ เชน่บนกระดาษหอ่ของ   กระเบื้องหอ้งนำาและ

ทางเข้าบ้าน     พูดถึงแพทเทิร์นท่ีแตกต่างกันและสิ่งท่ีท�าให้เป็น
แพทเทิร์น

• พดูถึงแพทเทิรน์ ถามค�าถามเชน่ “ท�าไมจึงเปน็ แพทเทิรน์?”   
“ท�าแพทเทิรน์นี้ต่อได้ไหม?”

• เล่นเกมโดยใชไ้พ่   โดมโินหรอืลกูเต๋า   เพ่ือชว่ยใหร้ะบุแพทเทิรน์ 
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การคัดลอกแพทเทิรน์
• เล่นเกมปรบมอืโดยปรบเป็นแพทเทิรน์ และใหเ้ด็กท�าตาม    

ให้ปรบมือเป็นแพทเทิร์นตามท่ีท�าซื้ำา

• ชว่ยกันจัดโต๊ะอาหารโดยใชแ้พทเทิรน์   เชน่จานและชอ้น    
จานและช้อน   จานและช้อน

การสรา้งแพทเทิรน์
• สรา้งแพทเทิรน์ด้วยสิง่ของประจ�าวัน เชน่ของเล่นและผลไม้

• เริม่ด้วยแพทเทิรน์ง่าย  แล้วสรา้งใหย้ากกว่า  เชน่แอปเปลิหน่ึง
กล้วยสอง   แอปเปิลหนึ่งกล้วยสอง   แอปเปิลหนึ่งกล้วยสอง
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หนังสอืเกีย่วกับแพทเทิรน์ภาษาอังกฤษ
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หนังสอืทีช่่วยใหพ้ัฒนาทักษะการเรยีนรูภ้าษา
อังกฤษ

หนังสอืส�าหรบัการสนทนาและการสรา้งค�า
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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หนังสอืทีม่คี�าคล้องจอง
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

หนังสอืเกีย่วกับตัวอักษร
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

หนงัสอืท่ีอยูใ่นรายช่ือนี้ใชไ้ด้ท้ังส�าหรบัการเรยีนรู้หนงัสอืและการค�านวณ์
ตามจุดประสงค์ท่ีต้องการ

เข้าชมเว็บไซ้ำต์ของเราเพื่อหาขอ้มลูเพิม่เติมในการ 
ชว่ยใหเ้ด็กของท่านได้มกีารเริม่ต้นทีส่�าคัญทีโ่รงเรยีน

education.nsw.gov.au/lit-and-num-at-home
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หนังสอืภาษาอังกฤษทีช่่วยพัฒนาทักษะการ
ค�านวณ

หนังสอืเกีย่วกับตัวเลขและการนับ 
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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หนังสอืเกีย่วกับการบวกและการลบ
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

หนังสอืเกีย่วกับแพทเทิรน์
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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