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ໃນປຶ້ີ 2020 ອົງການສຸຸພະນ�ມ�ດລາວ ໄດ້ຮັັບການສຸະໜັັບສຸະໜັູນຈາກລັດຖະບານ ອົດສຸະຕາລີ  
ໂດຍຜ່່ານ ໂຄງການຮັ່ວມມືຂອງອົງກອນທີ່ີ�ບ່�ສຸັງກັດລັດຖະບານໃນປຶ້ະເທີ່ດອົດສຸະຕາລີ (ANCP)



ນົົມ ນ້ົ� າໝາ 
ກໄມ�

ອັນຫຼິ້້ອຍ ເຄື�ອນທີ່ີ�
ສຸ້າງແຮັງກະຕຸ້ນໃຫຼິ້້ເດັກນ້ອຍດ້ວຍສຸີ  
ແລະ ຮັູບຊົົງ
(ອາຍຸ: 0–6 ເດືອນ)

ຄຳາແນະນຳາ
  ແຕ້ມຮັູບຊົົງຕ່າໆໃສຸ່ເຈ້ຍ. (ຕົວຢ່່າງເຊົັ�ນ ຮັູບວົງມົນໃສຸ່ເຈ້ຍສຸີແດງ, ຮັູບສຸາມ
ຫຼິ້້່ຽມໃສຸ່ເຈ້ຍສຸີຟ້້າ, ຮັູບຈັດຕຸລັດໃສຸ່ເຈ້ຍສຸີເຫຼິ້້ືອງ, ຮັູບສຸີ�ແຈສຸາກໃສຸ່ເຈ້ຍ
ສຸີຂຽວ ແລະ ຮັູບຊົົງເພັດໃສຸ່ເຈ້ຍສຸີສຸົ�ມ.)

  ຕັດແຕ່ລະຮັູບຊົົງ ແລະ ຫຼິ້້ັງຈາກນັ�ນກ່ຕັດຮັູນ້ອຍໆຢູ່່ດ້ານເທີ່�ງຂອງແຕ່ລະອັນ.

  ມັດເຊົືອກ ຫຼິ້້ື ໂບສຸີສຸົດໃສຸຜ່່ານຮັູດັ�ງກ່າວ ແລະ ມັດຮັູບຊົົງຕ່າງໆໃສຸ່ແນວ
ຫຼິ້້ອຍເຄື�ອງຫຼິ້້ື ໄມ້ລຽບ. ຫຼິ້້ອຍມັນໃຫຼິ້້ແໜັ້ນເທີ່�ງຕຽງນອນ ຫຼິ້້ື ບ່ອນຫຼິ້້��ນຂອງ
ເດັກນ້ອຍ, ເພື�ອພວກເຂົາຈະສຸາມາດເບ��ງສຸ��ງເຫຼິ້້ົ�ານັ�ນເຄື�ອນໄຫຼິ້ວໄປຶ້ມາ.

  ອີກທີ່າງໜັ່�ງ, ຫຼິ້້ອຍອຸປຶ້ະກອນຄົວເຮັືອນທີ່ີ�ປຶ້ອດໄພ ເຊົັ�ນ:  
ກະຕຸກ, ບ່ວງ, ອັນໜັີບເຄື�ອງ, ຈາກໄມ້ ຫຼິ້້ື ແນວຫຼິ້້ອຍເຄື�ອງ.

ກ່ອງຕັນ
(ອາຍຸ: 6 ເດືອນ – 2 ປຶ້ີ)

  ຕັດປຶ້າຍ ແລະ ຢ່ັດເຈ້ຍໜັັງສຸືພ�ມທີ່ີ�ມຸ່ນໃສຸ່.

 ຕ�ດສຸົ�ນກ່ອງໃຫຼິ້້ແໜັ້ນ.

  ຕົບແຕ່ງກ່ອງຂອງທີ່່ານໂດຍການສຸີທີ່າພວກມັນ, 
ແຕ້ມຮັູບໃສຸ່ພວກມັນ ຫຼິ້້ື ແມ່ນແຕ່ຫຼິ້່�ພວກມັນໃສຸ່
ເຈ້ຍສຸີ, ເຈ້ຍປຶ້ະກອບ. ສຸະແດງໃຫຼິ້້ເດັກນ້ອຍເຫຼິ້ັນ
ເຖ�ງວ�ທີ່ີຢ່ອງກ່ອງໃຫຼິ້້ເປຶ້ັນທີ່່ອນເມື�ອເຮັັດສຸຳາເລັດ
ແລ້ວ.

ຄຳາແນະນຳາ

ການກະກຽມ:

ສຸະສຸົມກ່ອງບັນຈຸນົມ ແລະ ນຳ�າໝາກໄມ້

ທີ່ີ�ວ່າງເປຶ້່�າຫຼິ້້າຍອັນ ຫຼິ້້ື ຜ່ະລ�ດຕະພັນເຈ້ຍ

ອື�ນໆທີ່ີ�ໃກ້ຄຽງກັນ. ເປຶ້ີດສຸ່ວນດ້ານເທີ່�ງ 

ແລະ ໃຫຼິ້້ແນ່ໃຈວ່າພວກມັນສຸະອາດ.



ອັນສຸັ�ນສຸຽງ
ສຸັ�ນມັນ
(ອາຍຸ: 6 ເດືອນ – 2 ປຶ້ີ)

ຄຳາແນະນຳາ
  ທີ່ຳາຄວາມສຸະອາດກະຕຸກຢ່າງ ແລະ ເອົາຫຼິ້ີນແຮັ່/ໝາກຖົ�ວ ແລະ/ຫຼິ້້ື ເມັດພືດ
ໃສຸ່ຂ້າງໃນ (ໃຫຼິ້້ໝັ�ນໃຈວ່າກະຕຸກຂອງທີ່່ານມີຝາອັດ ເພື�ອວ່າລູກຂອງທີ່່ານຈະ
ບ່�ໄດ້ເຂົ�າເຖ�ງວັດສຸະດຸທີ່ີ�ຢູ່່ຂ້າງໃນ).

  ປຶ້ິດກະຕຸກໃຫຼິ້້ດີ. ຕົກແຕ່ງກະຕຸກດ້ວຍເຈ້ຍສຸີສຸົດໃສຸ ແລະ/ຫຼິ້້ື ທີ່າສຸີ.

ຫຼິຸ້່ນຂອງຫຼິ້້��ນ
(ອາຍຸ: 1–6 ປຶ້ີ)

ການກະກຽມ:

ຖົງຕີນໃຫຼິ້ຍ່ທີ່ີ�ສຸະອາດ,  
ກະດຸມເສຸື�ອ, ເຂັມ ແລະ  
ດ້າຍ ແລະ ບ�ກເຟ້ີດສຸ ີ
(ຢ່າກໃຫຼິ້້ໃຊົ້ສຸີແດ 
ງສຸຳາລັບປຶ້າກ).

  ເອົາມືຂອງທີ່່ານຈົກລົງໃນຖົງຕີນກ່ອນເພື�ອເບ��ງບ່ອນທີ່ີ�
ຈະຍ�ບກະດຸມເສຸື�ອ ແລະ ຫຼິ້້ັງຈາກນັ�ນ ກ່ຫຼິ້ຍ�ບກະດຸມ  
2 ອັນໃສຸ່ຖົງຕີນເພື�ອໃຫຼິ້້ເປຶ້ັນຕາ.

  ແຕ້ມປຶ້າກ ແລະ ຕົກແຕ່ງຕາມທີ່ີ�ຕ້ອງການ.

  ເອາົມືຂອງທ່ີ່ານເຂົ�າໄປຶ້ໃນຫຸ່ຼິ້ນເພື�ອຫ້ຼິ້��ນກັບລກູຂອງທ່ີ່ານ.

  ວັດສຸະດຸທີ່ີ�ໃຊົ້ແທີ່ນ: ຖ້າວ່າບ່�ມີຖົງຕີນ ທີ່່ານສຸາມາດໃຊົ້
ຖົງເຈ້ຍນ້ອຍສຸີນຳ�າຕານ ແລະ ແຕ້ມຕາ ແລະ ປຶ້າກໃສຸ່ຖົງ
ດ້ວຍບ�ກເຟ້ີດ.

ຄຳາແນະນຳາ



ດອກໄມ
�

ປຶ້້�ມຮັູບພາບ
(ອາຍຸ: 0–6 ປຶ້ີ)

ຄຳາແນະນຳາ
  ຕັດຮັູບພາບ, ຮັູບຊົົງຕ່າງໆ ແລະ ສຸີຈາກວາລະສຸານເກົ�າ, ໜັັງສຸືພ�ມ ຫຼິ້້ື ແຕ້ມໂດຍ
ທີ່່ານເອງ. ຕ�ດກາວ/ຕ�ດສຸະກັອດພວກມັນໃສຸ່ໃນປຶ້້�ມບັນທີ່່ກທີ່ີ�ວ່າງເປຶ້່�າ ຫຼິ້້ື ບັດ
ບັນທີ່່ກທີ່ີ�ວ່າງເປຶ້່�າ ແລະ ສຸ້າງເປຶ້ັນໜັ້າຕ່າງໆສຸຳາລັບໜັັງສຸືຂອງທີ່່ານ, ແລ້ວກ່ໜັີບ
ເຫຼິ້້ັກຫຼິ້ຍ�ບເຈ້ຍ ຫຼິ້້ື ຕ�ດກາວໜັ້າເຫຼິ້້ົ�ານັ�ນເຂົ�າກັນ.

  ເລີ�ມຕົ�ນດ້ວຍຮັູບພາບຂອງສຸ��ງຕ່າງໆທີ່ີ�ເດັກນ້ອຍຮັູ້ຈັກ ເຊົັ�ນ: ກະຕຸກ ຫຼິ້້ື ຖົງຕີນ. 
ຫຼິ້້ັງຈາກນັ�ນ ທີ່່ານສຸາມາດເຮັັດປຶ້້�ມຮັູບພາບກ່ຽວກັບສຸັດ ຫຼິ້້ື ສຸ��ງທີ່ີ�ໜັ້າສຸົນໃຈອື�ນໆ 
ແລະ ເພີ�ມຄຳາສຸັບ. ເປຶ້ີດໜັ້າເຈ້ຍໄປຶ້ມາກັບເດັກນ້ອຍ. ບົ�ງຊົື�ສຸັດທີ່ີ�ແຕກຕ່າງກັນຫຼິ້້ື 
ເຮັັດສຸຽງຂອງສຸັດ. ຕົວຢ່່າງເຊົັ�ນ: ເມື�ອທີ່່ານເຫຼິ້ັນໝູ ທີ່່ານສຸາມາດເວົ�າວ່າ  
“ອູ�ດ, ອູ�ດ”

  ສຸຳາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ີ�ອາຍຸໃຫຼິ້ຍ່ຂ່�ນ ທີ່່ານສຸາມາ 
ດປຶ້ະກອບເລື�ອງລາວທີ່ີ�ທີ່່ານຮັູ້ເປຶ້ັນຢ່່າງດີ ຫຼິ້້ື  
ສຸ້າງເລື�ອງລາວຮັ່ວມກັນ. ຂ່�ຄວາມ ຄວນ 
ທີ່ຳາມະດາ ແລະ ຊົຳ�າໄປຶ້ຊົຳ�າມາ. ມັນສຸາມາດເປຶ້ ັ
ນເພງທີ່ີ�ທີ່ຳາມະດາ, ທີ່ຳານອງ ຫຼິ້້ື ເລື�ອງລາວທີ່ີ�ຄຸ ້
ນເຄີຍສຸຳາລັບເດັກນ້ອຍ.

ຖົງເລກ
(ອາຍຸ: 3–6 ປຶ້ີ)

ວັດສຸະດຸ:
  ເມັດໝາກຖົ�ວໜັ່�ງກຳາ – ຢ່່າງໜັ້ອຍສຸອງສຸີທີ່ີ�ແຕກຕ່າງກັນ

  ກ້ອນຫຼິ້ີນຂະໜັາດນ້ອຍ – ທີ່ີ�ມີຮັູບຊົົງ ແລະ ຂະໜັາດທີ່ີ�ແຕກຕ່າງກັນ

  ວັດຖຸນ້ອຍໆທີ່ີ�ມີຈຳານວນ 10 ຈາກແຕ່ລະຢ່່າງ ເຊົັ�ນ: ແນວຄັດເຈ້ຍ, ທີ່່�ດູດ – 
ຫຼິ້້າຍສຸີ, ໄມ້ຈ��ມແຂ້ວ, ຝາອັດກະຕຸກນຳ�າ, ໄມ້ນ້ອຍ, ອັນໜັີບເຄື�ອງ

  ສຸ້າງ ຫຼິ້້ື ຫຼິ້າຖົງ ຫຼິ້້ື ກະຕ່ານ້ອຍໆເພື�ອໃສຸ່ວັດຖຸ. ເພີ�ມວັດສຸະດຸທີ່ີ�ແນະນຳາ ຫຼິ້້ື ສຸ��ງ
ນ້ອຍໆອື�ນໆທີ່ີ�ທີ່່ານມີ.



ກ�ດຈະກຳາເລກ
(ອາຍຸ: 3–6 ປຶ້ີ)

* ກ�ດຈະກຳາຂ້າງລຸ່ມແມ່ນຕົວຢ່່າງທີ່ີ�ເນັ�ນໜັັກໃສຸ່ເລກ 6. ກ�ດຈະກຳາທີ່ັງໝົດສຸາມາດແທີ່ນໃຫຼິ້້
ແກ່ຕົວເລກລະຫຼິ້ວ່າງ 1–10.

ແນະນຳາ #6 ໂດຍໃຊົ້ຂັ�ນຕອນ

ອອກແບບດ້ວຍ “6”

ຮັູບແບບ

ວັດສຸະດຸ: ກະດານດຳາສຸຳາລັບຮັ່າງກາຍ
•  ຂຽນ #6 ໃສຸ່ກະດານດຳາ. ເດັກນ້ອຍຂຽນເລກ 6 ໃນອາກາດ ແລະ ເທີ່�ງຫຼິ້້ັງໝູ່.
•  ຊົັກຊົວນໃຫຼິ້້ເດັກນ້ອຍຕົບມື, ທີ່ືບຕີນ, ດີດມື, ອື�ນໆ 6 ຄັ�ງໃນແຕ່ລະຮັອບ;

ວັດສຸະດຸ: ໄມ້, ປຶ້້�ມ, ສຸ່
•  ນຳາໄມ້ 6 ກ້ານຈາກໜັັງສຸືຄະນ�ດສຸາດ ແລະ ອອກແບບເປຶ້ັນຕົວເລກ 6.
•  ສຸ້າງການອອກແບບໃໝ່ໃນເສຸດເຈ້ຍ ແລະ ຂຽນເລກ 6.

•  ເອົາ 6ຢ່່າງຈາກສຸາມວັດຖຸ ເຊົັ�ນ: ກ້ອນຫຼິ້ີນ, ເປຶ້ືອກ
 ແລະ ເມັດພືດ.

•  ເຮັັດຮັູບແບບໂດຍໃຊົ້ວັດສຸະດຸ.

ຈື�ຕົວເລກ ແລະ ລຳາດັບ

ຂັ�ນບັນໄດດ້ວຍເລກຫຼິ້ົກ

ລົດໄຟ້ບວກ ແລະ ລົບ

•  ຜູ່້ເບ��ງແຍງຂຽນເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ແລະ 6 ໃສຸ່ເຈ້ຍ.
•  ເດັກນ້ອຍເອົາບັດຕົວເລກ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ອອກ ແລະ ໃສຸ່ພວກມັນໃນ

ລຳາດັບທີ່ີ�ຖືກຕ້ອງ.
•  ຜູ່້ເບ��ງແຍງກວດສຸອບວ່າ ເດັກນ້ອຍລຽງລຳາດັບຖືກຕ້ອງ ຫຼິ້້ື ບ່� ໂດຍຊົີ�ໄປຶ້ທີ່ີ�

ແຕ່ລະຕົວເລກ ແລະ ເວົ�າມັນອອກມາ.
•  ໃຊົ້ສຸ��ງຂອງນ້ອຍໆຈາກຖົງຄະນ�ດສຸາດຂອງທີ່່ານ (ເປຶ້ືອກ/ຝາອັດ/ກະດຸມເສຸື�ອ) 

ເພື�ອສຸະແດງວ່າແຕ່ລະອັນແທີ່ນໃຫຼິ້້ກັບຫຼິ້ຍັງ. ວາງຕົວເລກທີ່ີ�ຖືກຕ້ອງຂອງວັດຖຸ
ໃສຸ່ທີ່າງກ້ອງຂອງແຕ່ລະບັດ.

•  ເລືອກບັດຕົວເລກ 1 ຫຼິ້າ 6.
•  ວາງບັດເຫຼິ້້ົ�ານີ�ຕາມລຳາດັບ.
•  ເທີ່�ງແຕ່ລະຕົວເລກ ໃຫຼິ້້ວາງເມັດໝາກຖົ�ວ ຫຼິ້້ື ຝາອັດກະຕຸກເພື�ອສຸະແດງຕົວເລກ.
•  ສຸ້າງເມັດໝາກຖົ�ວໃນລັກສຸະນະທີ່ີ�ພວກມັນປຶ້ະກອບເປຶ້ັນຂັ�ນໄດຈົນຮັອດເລກຫຼິ້ົກ.
•  ບັດນີ� ໃຫຼິ້້ເດັກນ້ອຍສຸ້າງຂັ�ນໄດລົງໃນອີກດ້ານໜັ່�ງ ໂດຍໃຊົ້ໝາກຖົ�ວ 5–4–3–

2–1.

•  ນຳາເອົາເຫຼິ້້ັກຄັດ 6 ອັນ ແລະ ເກາະພວກມັນເຂົ�າກັນຄືກັບລົດໄຟ້.
•  ບັດນີ�ໃຫຼິ້້ສຸ້າງລົດໄຟ້ໃນຄວາມຍາວທີ່ີ�ແຕກຕ່າງກັນ ເຊົ��ງບວກກັນຈົນເຖ�ງເລກຫຼິ້ົກ. 

ຕົວຢ່່າງເຊົັ�ນ ລົດໄຟ້ 4 ຄັນ + ລົດໄຟ້ 2 ຄັນ.
•  ບັນທີ່່ກສຸ��ງເຫຼິ້້ົ�ານີ�ໃນໜັັງສຸືບັນທີ່່ກຂອງທີ່່ານ ຫຼິ້້ື ເທີ່�ງກະດານຫຼິ້ີນ.  

ມີລົດໄຟ້ຈັກຄັນທີ່ີ�ສຸາມາດເຮັັດໄດ້?.



ການເຕັ�ນທີ່ວນຄືນ
•  ເດັກນ້ອຍຕົບມືໄປຶ້ຂ້າງໜັ້າໃນທີ່ຳານອງ 1, 2, 3, 4 , 5, 6 ແລະ ຫຼິ້້ັງຈາກນັ�ນໃຫຼິ້້

ດີດນ��ວມື ໃນຂະນະທີ່ີ�ພວກເຂົານັບກັບຫຼິ້້ັງ –6, 5, 4, 3, 2, 1.
•  ບັດນີ� ເດັກນ້ອຍລຸກຂ່�ນຈາກບ່ອນນັ�ງຂອງພວກເຂົາຢ່່າງຊົ້າໆ ໂດຍນັບໄປຶ້ຂ້າງໜັ້າ 

1–6 ແລະ ຫຼິ້້ັງຈາກນັ�ນກ່ນັ�ງນັບກັບຫຼິ້້ັງຢ່່າງຊົ້າໆ 6, 5, 4, 3, 2, 1.
•  ໃນທີ່ີ�ສຸຸດ ພວກເຂົາກ່ພະຍາຍາມເພີ�ມລະດັບຄວາມໄວດ້ວຍການຕົບມື, 

ການດີດນ��ວ, ການລຸກຂ່�ນ ແລະ ການນັ�ງ, ໂດຍບ່�ສຸູນເສຸຍຄວາມສຸົມ 
ດຸນຂອງພວກເຂົາ ໃນຂະນະທີ່ີ�ພວກເຂົາຢ່ືນ ແລະ ນັ�ງ.

•  ກ�ດຈະກຳາສຸຸດທີ່້າຍເປຶ້ັນຄືນກັບການເຕັ�ນ. ເດັກນ້ອຍຢ່ື 
ນຂ່�ນກັບຄູ່ຂອງພວກເຂົາ, ເກາະກຽວມືຂວາເຂົ�າກັນ 
ໃນອາກາດ ແລະ ຍ່າງເປຶ້ັນວົງມົນຢ່່າງຊົ້າໆ ແລະ ນັບ  
1, 2, 3, 4, 5, 6. ເມື�ອພວກເຂົານັບເຖ�ງ 5, ພວກເຂົາກ່ປຶ້ ່
ອຍມືຢ່່າງໄວ, ປຶ້່ຽນທີ່�ດທີ່າງ, ຕົບມືເບື�ອງຊົ້າຍເຂົ�າກັນ  
ແລະ ຍ່າງ ແລະ ນັບກັບຫຼິ້້ັງ 6, 5, 4, 3, 2, 1 . ເບ��ງວ່າພວ 
ກເຂົາສຸາມາດເຮັັດແບບນີ�ກັບຫຼິ້້ັງ ແລະ ໄປຶ້ຂ້າງໜັ້າ  
ຈົນກວ່າພວກເຂົາຈະສຸາມາດເຮັັດມັນໄດ້ຢ່່າງລາບລື�ນ  
ໂດຍບ່�ຫຼິ້້ົງຈັງຫຼິ້ວະ.

ຮັູບຊົົງ

•  ສຸຳາລັບເດັກນ້ອຍ 3 ຄົນ ສຸາມາດກ່�ເປຶ້ັນຮັູບສຸາມຫຼິ້້່ຽມໃນຂະໜັາດທີ່ີ�ແຕກຕ່າງ
ກັນ. ສຸຳາລັບເດັກນ້ອຍ 4 ຄົນແມ່ນສຸາມາດກ່�ເປຶ້ັນຮັູບຈັດຕຸລັດ.

•  ນຳາເອົາໄມ້ຫຼິ້ົກກ້ານອອກ.
•  ເຈົ�າສຸາມາດສຸ້າງສຸາມຫຼິ້້່ຽມໄດ້ຈັກອັນດ້ວຍໄມ້ຫຼິ້ົກກ້ານ 

ຂອງເຈົ�າ?
•  ເຈົ�າສຸາມາດໃຊົ້ໄມ້ເພື�ອສຸ້າງສຸາມຫຼິ້້່ຽມໃຫຼິ້ຍ່ໄດ້ບ່ 

ແຂ່ງນັບ “6” 

ວ�ທີ່ີການເຮັັດໝາກກະລ໋ອກ:

ວັດສຸະດຸ: ໝາກກະລ໋ອກ
•  ສຸ້າງເສຸັ�ນເລີ�ມຕົ�ນ ແລະ ເສຸັ�ນສຸ��ນສຸຸດ. ບັດນີ� ທີ່່ານພ້ອມສຸຳາລັບການແຂ່ງ.
•  ເດັກນ້ອຍ ແລະ ສຸະມາຊົ�ກຄົນອື�ນໃນຄອບຄົວລຽນຄ�ວກັນທີ່ີ�ເສຸັ�ນເລີ�ມຕົ�ນ. ຜູ່້ຫຼິ້້��ນ

ຄົນທີ່ຳາອ�ດໂຍນໝາກກະລ໋ອກ ແລະ ໂດດໄປຶ້ຂ້າງໜັ້າຫຼິ້້າຍຄັ�ງ ໃນຂະນະທີ່ີ�ນັບສຸຽງ
ດັງ ເຊົັ�ນ: ເດັກນ້ອຍໂຍນໄດ້ 4, ພວກເຂົາກ່ໂດດໄປຶ້ຂ້າງໜັ້າສຸີ�ຄັ�ງ ໂດຍນັບ  
‘1, 2, 3, 4’

•  ສຸະມາຊົ�ກຂອງຄອບຄົວແຕ່ລະຄົນຈະໄດ້ປຶ້່ຽນຜ່ຽນ.
•  ເຮັັດຊົຳ�າໆຈົນກວ່າຜູ່້ໃດຜູ່້ໜັ່�ງໄປຶ້ເຖ�ງເສຸັ�ນສຸ��ນສຸຸດ.
•  ຄົນທີ່ຳາອ�ດທີ່ີ�ຈະໄປຶ້ເຖ�ງເສຸັ�ນສຸ��ນສຸຸດເປຶ້ັນຜູ່້ຊົະນະ. 

•  ນຳາເອົາທີ່່ອນໄມ້ທີ່ີ�ໜັາ ແລະ ຍາວ ແລະ 
ຕັດມັນອອກເປຶ້ັນຮັູບສຸີ�ຫຼິ້້່ຽມນ້ອຍ  
(ປຶ້ະມານ 2 ຕະລາງ ຊົມ).

•  ໃຊົ້ບ�ກເຟ້ີດເພື�ອແຕ້ມຕົວເລກຂອງຈຸດ
ຕັ�ງແຕ່ໜັ່�ງຫຼິ້າຫຼິ້ົກໃນແຕ່ລະດ້ານ. ຖ້າມີ
ສຸອງອັນຕ່�ເດັກນ້ອຍຄົນໜັ່�ງ, ໃຫຼິ້້ສຸ້າງໝາກ
ກະລ໋ອກອັນໜັ່�ງທີ່ີ�ມີຈຸດ ແລະ ອີກອັນມີ
ສຸັນຍາລັກຕົວເລກ.



ທີຸ່ງອັກສຸອນ
(ອາຍຸ: 3–6 ປຶ້ີ)

ການກະກຽມ: 

ຄຳາແນະນຳາ
•  ໃນເຈ້ຍແຕ່ລະແຜ່່ນ, ໃຫຼິ້້ຂຽນຕົວອັກສຸອນໜັ່�ງຕົວ, ໃຫຼິ້້ໝັ�ນໃຈທີ່ີ�ຈະລວມທີ່ັງຕົວອັກສຸອນ

ພ�ມໃຫຼິ້ຍ່ ແລະ ຕົວອັກສຸອນພ�ມນ້ອຍໃນເຈ້ຍໃບດຽວກັນ.
•  ໃຫຼິ້້ໝັ�ນໃຈວ່າໄດ້ຂຽນຕົວອັກສຸອນໃຫຼິ້ຍ່ພ່ສຸຳາລັບເດັກນ້ອຍອ່ານຈາກໄລຍະໄກ.
 
•  ຫຼິ້້ັງຈາກທີ່ີ�ເຮັັດແບບນີ�ສຸຳາລັບຕົວອັກສຸອນທີ່ັງໝົດ, ໃຫຼິ້້ມັດເຊົືອກ ຫຼິ້້ື ສຸາຍຍາວຂອງທີ່່ານ

ໃນໜັ່�ງສຸົ�ນຂອງຫຼິ້້ອງ ແລະ ດ່ງມັນສຸູ່ອີກສຸົ�ນໜັ່�ງຂອງຫຼິ້້ອງເພື�ອຍ່ດມັນໃຫຼິ້້ແໜັ້ນ.
•  ໃຫຼິ້້ໝັ�ນໃຈວ່າ ຈະບ່�ມັດເຊົືອກ ຫຼິ້້ື ສຸາຍສຸູງເກີນໄປຶ້ ຈົນເດັກນ້ອຍບ່�ສຸາມາດອ່ານມັນໄດ້.

•  ເລີ�ມຕົ�ນດ້ວຍຕົວອັກສຸອນເລີ�ມຕົ�ນ, ຕ�ດເຈ້ຍສຸ່ວນນ້ອຍໆ ໂດຍມີຕົວອັກສຸອນຢູ່່ເທີ່�ງ ໃສຸ່
ເຊົືອກ ຫຼິ້້ືສຸາຍຍາວ.

•  ເຮັັດແບບນີ�ສຸຳາລັບຕົວອັກສຸອນແຕ່ລະຕົວ, ໃຫຼິ້້ໝັ�ນໃຈວ່າມີພື�ນທີ່ີ�ວ່າງພ່ລະຫຼິ້ວ່າງແຕ່ລະ
ສຸ່ວນຂອງເຈ້ຍ.

ທີ່່ອນສຸ້າງຮັູບຊົົງ 
ເລຂາຄະນ�ດ

(ອາຍຸ: 3–6 ປຶ້ີ)

ຄຳາແນະນຳາ
•  ຕັດສຸ່ວນໄມ້ອອກເປຶ້ັນຮັູບຊົົງເລຂະຄະນ�ດ – ສຸີ�ຫຼິ້້່ຽມຈັດຕຸລັດ, 

ສຸາມຫຼິ້້່ຽມ ແລະ ສຸີແຈສຸາກ – ທີ່່ານສຸາມາດສຸ້າງໃຫຼິ້້ຫຼິ້້າຍເທີ່ົ�າ
ໄມ້ຂອງທີ່່ານສຸາມາດສຸະໜັອງໄດ້. (ໝາຍເຫຼິ້ດ: ສຸີ�ແຈສຸາກ
ແມ່ນຂະໜັາດຂອງສຸີ�ຫຼິ້້່ຽມຈັດຕຸລັດສຸອງອັນ. ສຸາມຫຼິ້້່ຽມແມ່ນ
ສຸ້າງມາຈາກການຕັດສຸີ�ຫຼິ້້່ຽມຈັດຕຸລັດອອກເປຶ້ັນສຸອງສຸ່ວນ
ໃນແນວອ່ຽງ. ຂະໜັາດຂອງສຸີ�ຫຼິ້້່ຽມຈັດຕຸລັດຄວນເປຶ້ັນ 5 
ຕະລາງ ຊົມ; ຂະໜັາດຂອງສຸີ�ແຈສຸາກຄວນເປຶ້ັນ 5 ຊົມ ຄູນ  
10 ຊົມ. ສຸີໄມ້ທີ່ຳາມະຊົາດແມ່ນດີທີ່ີ�ສຸຸດ.)

•  ຂັດ ຫຼິ້້ື ເຮັັດໃຫຼິ້້ແຕ່ອັນລຽບ ເພື�ອວ່າຈະບ່�ຂອບທີ່ີ�ຫຼິ້ຍາບ.

• ທີ່າສຸີແຕ່ລະອັນ ໂດຍໃຊົ້ສຸີທີ່ີ�ແຕກຕ່າງກັນ (ທີ່າງເລືອກ).

•  ເກັບທີ່່ອນໃສຸ່ໃນຖົງ ຫຼິ້້ື ກ່ອງ ເມື�ອບ່�ໄດ້ນຳາໃຊົ້.

•  ໄມ້ໜັາ ຫຼິ້້ື ເສຸດໄມ້
•  ເລື�ອຍ/ເຄື�ອງມືເພື�ອຕັດ ແລະ ເຮັັດຮັູບໄມ້
•  ກະດາດຊົາຍ/ເຄື�ອງມືເພື�ອເຮັັດໃຫຼິ້້ໄມ້ທີ່ີ�ຫຼິ້ຍາບ

ລຽບຂ່�ນ
•  ສຸີທີ່າ (ທີ່າງເລືອກ)

ການກະກຽມ: 

•  ເຊົືອກ ຫຼິ້້ື ສຸາຍ
•  ເຈ້ຍ A4 ທີ່ີ�ຕັດເຄ��ງ
•  ເຂັມໝຸດເສຸື�ອຜ່້າ, ເຫຼິ້້ັກຄັດເຈ້ຍ, ເຊົືອກ

ສຸາຍສຸັ�ນໆ, ບາງສຸ��ງເພື�ອຍ່ດຕ�ດຕົວອັກສຸອນ
ໃສຸ່ເສຸັ�ນຍາວ

•  ບ�ກເຟ້ີດ, ສຸ່ສຸີ ຫຼິ້້ື ສຸ່ສຸີທີ່ຽນ



ຕະຫຼຼາດ

ໄມ້ສຸີ�ຫຼິ້້່ຽມ
(ອາຍຸ: 3–6 ປຶ້ີ)

ການກະກຽມ: 
•  ແປຶ້້ນໄມ້, ໄມ້ຫຼິ້້່� ເຊົັ�ນ: ຂາໂຕະ,  

ຖ້ານເກົ�າໆ, ອື�ນໆ 
•  ເລື�ອຍ/ເຄື�ອງມືເພື�ອຕັດ ແລະ ເຮັັດຮັູບໄມ້
•  ກະດາດຊົາຍ/ເຄື�ອງມືເພື�ອເຮັັດໃຫຼິ້້ໄມ້ທີ່ີ�ຫຼິ້ຍາບ

ລຽບຂ່�ນ
•  ສຸີທີ່າທີ່ີ�ບ່�ເປຶ້ັນພ�ດ ຫຼິ້້ື ບ�ກເຟ້ີດ

ຄຳາແນະນຳາ
•  ວັດແທີ່ກສຸ່ວນໄມ້ໃຫຼິ້້ເປຶ້ັນ 2.5 ຕະລາງຊົັງຕີແມັດ.

•  ຕັດໄມ້ໃຫຼິ້້ເປຶ້ັນ 60 ສຸ່ວນທີ່ັງໝົດ.

•  ຂັດ ຫຼິ້້ື ເຮັັດໃຫຼິ້້ຂອບລຽບ ເພື�ອວ່າຈະບ່�ມີສຸ່ວນທີ່ີ� 
ຫຼິ້ຍາບ.

•  ແບ່ງໄມ້ 60 ທີ່່ອນເປຶ້ັນ 6 ກຸ່ມໂດຍແຕ່ລະກຸ່ມມີສຸີ�ຫຼິ້້່ຽມ  
10 ອັນ.

•  ທີ່າສຸີທີ່ີ�ແຕ່ລະກຸ່ມດ້ວຍສຸີທີ່ີ�ແຕ່ກຕ່າງກັນ:  
ສຸີແດງ, ສຸີຟ້້າ, ສຸີເຫຼິ້້ືອງ, ສຸີຂຽວ, ສຸີມ່ວງ, ສຸີສຸົ�ມ,  
ໃຫຼິ້້ແນ່ໃຈວ່າມີ 10 ທີ່່ອນສຸຳາລັບແຕ່ລະສຸີ.  
ເກັບທີ່່ອນໃສຸ່ໃນຖົງ ຫຼິ້້ື ກ່ອງ ເມື�ອບ່�ໄດ້ນຳາໃຊົ້.

ການສຸະແດງລະຄອນ
(ອາຍຸ: 3–6 ປຶ້ີ)

ຄຳາແນະນຳາ

ຄຳາແນະນຳາ

ຄຳາແນະນຳາ

•  ສຸ້າງເຮັືອນຄົວຂະໜັາດສຸຳາລັບເດັກນ້ອຍໂດຍໃຊົ້ວັດສຸະດຸທີ່ີ�ມີ. ໃຊົ້ກ້ອງເຈ ້
ຍແຂງເພື�ອສຸ້າງໂຕະ, ເຕົາໄຟ້, ຕູ້ເຢ່ັນ ຫຼິ້້ື ເຄື�ອງຄົວອື�ນທີ່ີ�ມີຂະໜັາດໃຫຼິ້ຍ່.

•  ສຸ້າງຖ້ານ ຫຼິ້້ື ຕູ້ ໂດຍໃຊົ້ກ່ອງ ຫຼິ້້ື ຖ້ານໃສຸ່ປຶ້ື�ມ ແລະ ສຸະຖານທີ່ີ�ຫຼິ້້��ນໃນສຸ��ງເຫຼິ້້ົ�ານັ�ນ.

•  ແຕ້ມໃສຸ່ກ່ອງ ຫຼິ້້ື ຜ່້າແພເພື�ອເພີ�ມລາຍລະອຽດທີ່ີ�ເຮັັດໃຫຼິ້້ເຮັືອນຄົວເບ��ງຄືເປຶ້ັນຈ�ງ.

•  ສຸ້າງຕະຫຼິ້້າດໂດຍໃຊົ້ວັດສຸະດຸທີ່ີ�ມີ. ແຕ້ມໃສຸ່ກ່ອງ ແລະ ຜ່້າແພເພື�ອສຸ້າງລາຍ
ລະອຽດໃນການເບ��ງເຫຼິ້ັນ.

•  ຈັດວັດສຸະດຸອື�ນໆໃສຸ່ຖ້ານ ຫຼິ້້ື ເທີ່�ງໂຕະຕາມຄວາມເໝາະສຸົມ. 

•  ເກັບເສຸື�ອຜ່້າທີ່ັງໝົດໃນກ່ອງໃຫຼິ້ຍ່, ໂດຍແຍກປຶ້ະເພດລາຍການ  
(ໝວກໃສຸ່ກ່ອງໜັ່�ງ, ຜ່້າແພຜ່້າແພຜ່ືນໃຫຼິ້ຍ່ໃສຸ່ອີກກ່ອງໜັ່�ງ, ອື�ນໆ)



•  ເຈ້ຍແຂງຂະໜັາດປຶ້ານກາງ  
2 ແຜ່່ນ

•  ບ�ກ/ສຸ່/ບ�ກເຟ້ີດ
•  ໄມ້ບັນທີ່ັດ ຫຼິ້້ື ວັດຖຸຊົື�ອື�ນໆ
•  ມີດຕັດ

ການກະກຽມ: 

ຄຳາແນະນຳາ
•  ເອົາສຸ່ວນໜັ່�ງຂອງເຈ້ຍແຂງ ແລະ ວັດແທີ່ກ ແລະ ຕັດມັນອອກ ເພື�ອວ່າມັນຈະເປຶ້ັນ

ສຸີ�ຫຼິ້້່ຽມທີ່ີ�ມີຂະໜັາດປຶ້ານກາງ, ປຶ້ະມານ 10 ຊົມ ຄູນ 10 ຊົມ.

•  ໃຊົ້ໄມ້ບັນທີ່ັດເພື�ອແຕ້ມເສຸັ�ນລວງຕັ�ງສຸອງເສຸັ�ນ ແລະ ເສຸັ�ນລວງນອນສຸອງເສຸັ�ນ ເພື�ອ
ສຸ້າງຕາໜັ່າງທີ່ີ�ມີກ່ອງຂະໜັາດທີ່ີ�ສຸຳ�າໆກັນ 9 ກ່ອງ

•  ດ້ວຍເຈ້ຍສຸ່ວນອື�ນ, ໃຫຼິ້້ຕັດເປຶ້ັນສຸີ�ຫຼິ້້່ຽມທີ່ີ�ມີຂະໜັາດນ້ອຍ 18 ອັນ (ສຸີ�ຫຼິ້້່ຽມ   
ໜັ່�ງອັນ ຄວນສຸາມາດເຂົ�າໄດ້ໃນໜັ່�ງໃນກ່ອງທີ່ີ�ຢູ່່ໃນອີກສຸ່ວນໜັ່�ງຂອງເຈ້ຍແຂງ.

•  ໃນສຸີ�ຫຼິ້້່ຽມນ້ອຍໆອັນທີ່ີເກົ�າທີ່ີ�ຫຼິ້າກ່ຖືກຕັດອອກ, ໃຫຼິ້້ແຕ້ມ ‘X’ ໂຕໃຫຼິ້ຍ່ໆ ແລະ 
ໃນອັນທີ່ີເກົ�າອີກອັນແມ່ນໃຫຼິ້້ແຕ້ມ ‘O’ ໂຕໃຫຼິ້ຍ່ໆ.

ທີ່�ກ ແທີ່ັກ ໂທີ່
(ອາຍຸ: 3–6 ປຶ້ີ)

•  ເຈ້ຍແຂງຂະໜັາດໃຫຼິ້ຍ່
•  ເຈ້ຍ 2–4 ແຜ່່ນ
•  ແຜ່່ນເຈ້ຍແຂງຂະໜັາດໃຫຼິ້ຍ່
•  ບ�ກເຟ້ີດ/ສຸ່ສຸີທີ່ຽນ/ສຸ່ສຸີ
•  ສຸະກັອດ
•  ໄມ້ບັນທີ່ັດ, ສຸ່ໄສຸ້ສຸີເທີ່ົາ, ຢ່າງລ່ບ
•  ມີດຕັດ/ເຄື�ອງຕັດ
•  ກາວ
•  ຝາອັດກະຕຸກປຶ້ລາສຸຕ�ກ  

(ສຸີຟ້້າ 16 ອັນ ແລະ ສຸີສຸົ�ມ 16 ອັນ)

ການກະກຽມ: 

ຄຳາແນະນຳາ
•  ແຜ່່ນເກມແຕ່ລະແຜ່່ນແມ່ນມີສຸີ�ຫຼິ້້່ຽມຈັດຕຸລັດ 16 ອັນ.
•  ຮັູບຊົົງສຸີແມ່ນຖືກແຕ້ມໃນຈັດຕຸລັດແຕ່ລະອັນ.
•  ແຜ່່ນເກມສຸອງແຜ່່ນແມ່ນແຕກຕ່າງໃນລັກສຸະ 

ນະໃດໜັ່�ງ.
•  ມີຊົຸດບັດສຸີສຸຳາລັບແຕ່ລະຮັູບຊົົງ ແລະ ສຸີ. (ອາດມີສຸາມ

ຫຼິ້້່ຽມສຸີຂຽວ, ສຸາມຫຼິ້້່ຽມສຸີແດງ, ສຸາມຫຼິ້້່ຽມສຸີເຫຼິ້້ືອງ, 
ອື�ນໆ ພ້ອມທີ່ັງວົງມົນສຸີສຸົ�ມ, ວົງມົນສຸີແດງ, ອື�ນໆ).

•  ຄົນໜັ່�ງເປຶ້ັນຜູ່້ເອີ�ນ. ພວກເຂົາປຶ້ະປຶ້່ນບັດດັ�ງກ່າວ ແລະ
ຈົກໜັ່�ງບັດຈາກຖົງຈັບທີ່ີ�ພ�ເສຸດ. ພວກເຂົາຮັ້ອງສຸ��ງທີ່ີ�
ຢູ່່ໃນບັດ.

•  ຜູ່້ຫຼິ້້��ນທີ່ີ�ມີຮັູບຊົົງສຸີນີ�ຈະປຶ້່ກຄຸມມັນດ້ວຍສຸັນຍາລັກ.
•  ຄົນທີ່ຳາອ�ດທີ່ີ�ປຶ້່ກຄຸມແຜ່່ນຂອງພວກເຂົາໄດ້ຈະຮັ້ອງຂ່�ນ

ວ່າ 'ບ�ງໂກ!' ແລະ ຊົະນະເກມ.
•  ແລ້ວພວກເຂົາຈະເປຶ້ັນຜູ່້ເອີ�ນໃນເກມຕ່�ໄປຶ້.

ບ�ງໂກສຸີ
(ອາຍຸ: 3–6 ປຶ້ີ)



•  ເຈ້ຍແຂງຂະໜັາດໃຫຼິ້ຍ່
•  ບ�ກເຟ້ີດ
•  ໄມ້ບັນທີ່ັດ, ສຸ່ໄສຸ້ສຸີເທີ່ົາ, ຢ່າງລ່ບ
•  ມີດຕັດ/ເຄື�ອງຕັດ
•  ກ້ອນຫຼິ້ີນສຸາມາດໃຊົ້ແທີ່ນເຈ້ຍແຂງ 

ການກະກຽມ: 

ໂດມ�ໂນ
(ອາຍຸ: 3–6 ປຶ້ີ)

ຄຳາແນະນຳາ
•  ແຕ້ມໂຕະໃນແຜ່່ນເຈ້ຍແຂງ ແລະ ແບ່ງມັນອອກເປຶ້ັນສຸີ�ແຈສຸາກນ້ອຍໆ. ສຸີ�ແຈ

ສຸາກທີ່ັງໝົດຕ້ອງມີຂະໜັາດເທີ່ົ�າກັນ.
•  ແບ່ງສຸີ�ແຈສຸາກແຕ່ລະອັນອອກເປຶ້ັນເຄ��ງໜັ່�ງດ້ວຍບ�ກເຟ້ີດ. 
•  ເຕີ�ມເຕັມແຕ່ລະເຄ��ງດ້ວຍການປຶ້ະສຸົມຈຸດ (ໜັ່�ງຈຸດໃນເຄ��ງໜັ່�ງ ແລະ ສຸອງຈຸດໃນ

ອີກເຄ��ງ, ໜັ່�ງຈຸດໃນເຄ��ງໜັ່�ງ ແລະ ສຸາມຈຸດໃນອີກເຄ��ງ, ໜັ່�ງຈຸດໃນເຄ��ງໜັ່�ງ ແລະ
ສຸີ�ຈຸດໃນອີກເຄ��ງໜັ່�ງ, ອື�ນ ໆ .

•  ການປຶ້ະສຸົມກັນຕ້ອງອອກມາຈາກໜັ່�ງຈຸດຫຼິ້າຫຼິ້ົກຈຸດ. 
•  ນຳາໃຊົ້ຊົັ�ນສຸະກັອດໜັຽວອ້ອມເຈ້ຍ 

ແຂງຢ່່າງລະມັດລະວັງ ເພື�ອໃຫຼິ້້ມັນ 
ຕ�ດແໜັ້ນ ແລະ ຢູ່່ໄດ້ດົນ.

•  ຕັດສຸ່ວນໂດມ�ໂນເຈ້ຍແຂງທີ່ັງ 
ໝົດດ້ວຍມີດຕັດ ຫຼິ້້ື ເຄື�ອງຕັດ.  
ເກັບສຸ່ວນໂດມ�ໂນທີ່ັງໝົດໄວ້ໃນຖ ົ
ງນ້ອຍ ເມື�ອບ່�ໄດ້ນຳາໃຊົ້. 


