ປຶ້້�ມເຮັັດຂອງຫຼິ້້�ນ

ໃນປີີ 2020 ອົົງການສຸຸພະນິິມິິດລາວ ໄດ້້ຮັັບການສະໜັັບສະໜູູນຈາກລັັດຖະບານ ອົົດສະຕາລີີ
ໂດຍຜ່່ານ ໂຄງການຮ່່ວມມືືຂອງອົົງກອນທີ່່�ບໍ່່�ສັັງກັັດລັັດຖະບານໃນປະເທດອົົດສະຕາລີີ (ANCP)

ອັັນຫ້້ອຍ ເຄື່່�ອນທີ່່�

ກ່່ອງຕັັນ

(ອາຍຸຸ: 6 ເດືືອນ – 2 ປີີ)

ສ້້າງແຮງກະຕຸ້້�ນໃຫ້້ເດັັກນ້້ອຍດ້້ວຍສີີ
ແລະ ຮູູບຊົົງ
(ອາຍຸຸ: 0–6 ເດືືອນ)

ການກະກຽມ:
ນົົ ມ

ນໍ້້�າໝາ
ກໄມ້້

ຄຳຳ�ແນະນໍໍາ
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່າພວກມັັນສະອາດ
ແລະ ໃຫ້້ແນ່່ໃຈວ່

ແຕ້້ມຮູູບຊົົງຕ່່າໆໃສ່່ເຈ້້ຍ. (ຕົົວຢ່່າງເຊັ່່�ນ ຮູູບວົົງມົົນໃສ່່ເຈ້້ຍສີີແດງ, ຮູູບສາມ

ຫຼ່່�ຽມໃສ່່ເຈ້້ຍສີີຟ້້າ, ຮູູບຈັັດຕຸຸລັັດໃສ່່ເຈ້້ຍສີີເຫຼືື�ອງ, ຮູູບສີ່່�ແຈສາກໃສ່່ເຈ້້ຍ
ສີີຂຽວ ແລະ ຮູູບຊົົງເພັັດໃສ່່ເຈ້້ຍສີີສົ້້�ມ.)

ຕັັດແຕ່່ລະຮູູບຊົົງ ແລະ ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນກໍໍຕັັດຮູູນ້້ອຍໆຢູ່່�ດ້້ານເທິິງຂອງແຕ່່ລະອັັນ.
ມັັດເຊືືອກ ຫຼືື� ໂບສີີສົົດໃສຜ່່ານຮູູດັ່່�ງກ່່າວ ແລະ ມັັດຮູູບຊົົງຕ່່າງໆໃສ່່ແນວ

ຫ້້ອຍເຄື່່�ອງຫຼືື� ໄມ້້ລຽບ. ຫ້້ອຍມັັນໃຫ້້ແໜ້້ນເທິິງຕຽງນອນ ຫຼືື� ບ່່ອນຫຼິ້້�ນຂອງ
ເດັັກນ້້ອຍ, ເພື່່�ອພວກເຂົົາຈະສາມາດເບິ່່�ງສິ່່�ງເຫຼົ່່��ານັ້້�ນເຄື່່�ອນໄຫວໄປມາ.
ອີີກທາງໜຶ່່�ງ, ຫ້້ອຍອຸຸປະກອນຄົົວເຮືືອນທີ່່�ປອດໄພ ເຊັ່່�ນ:

ກະຕຸຸກ, ບ່່ວງ, ອັັນໜີີບເຄື່່�ອງ, ຈາກໄມ້້ ຫຼືື� ແນວຫ້້ອຍເຄື່່�ອງ.

ຄຳຳ�ແນະນໍໍາ
ຕັັດປາຍ ແລະ ຢັັດເຈ້້ຍໜັັງສືືພິິມທີ່່�ມຸ່່�ນໃສ່່.

ຕິິດສົ້້�ນກ່່ອງໃຫ້້ແໜ້້ນ.
ຕົົບແຕ່່ງກ່່ອງຂອງທ່່ານໂດຍການສີີທາພວກມັັນ,

ແຕ້້ມຮູູບໃສ່່ພວກມັັນ ຫຼືື� ແມ່່ນແຕ່່ຫໍ່່�ພວກມັັນໃສ່່
ເຈ້້ຍສີີ, ເຈ້້ຍປະກອບ. ສະແດງໃຫ້້ເດັັກນ້້ອຍເຫັັນ
ເຖິິງວິິທີີຢອງກ່່ອງໃຫ້້ເປັັນທ່່ອນເມື່່�ອເຮັັດສຳຳ�ເລັັດ
ແລ້້ວ.

ອັັນສັ່່�ນສຽງ

ຫຸ່່�ນຂອງຫຼິ້້�ນ

ສັ່່�ນມັັນ
(ອາຍຸຸ: 6 ເດືືອນ – 2 ປີີ)

(ອາຍຸຸ: 1–6 ປີີ)

ການກະກຽມ:
ຖົົງຕີີນໃຫຍ່່ທີ່່�ສະອາດ,
ກະດຸຸມເສື້້�ອ, ເຂັັມ ແລະ
ດ້້າຍ ແລະ ບິິກເຟີີດສີີ
(ຢາກໃຫ້້ໃຊ້້ສີີແດ
ງສຳຳ�ລັັບປາກ).

ຄຳຳ�ແນະນໍໍາ
ທຳຳ�ຄວາມສະອາດກະຕຸຸກຢາງ ແລະ ເອົົາຫີີນແຮ່່/ໝາກຖົ່່�ວ ແລະ/ຫຼືື� ເມັັດພືືດ

ໃສ່່ຂ້້າງໃນ (ໃຫ້້ໝັ້້�ນໃຈວ່່າກະຕຸຸກຂອງທ່່ານມີີຝາອັັດ ເພື່່�ອວ່່າລູູກຂອງທ່່ານຈະ
ບໍ່່�ໄດ້້ເຂົ້້�າເຖິິງວັັດສະດຸຸທີ່່�ຢູ່່�ຂ້້າງໃນ).
ປິິດກະຕຸຸກໃຫ້້ດີີ. ຕົົກແຕ່່ງກະຕຸຸກດ້້ວຍເຈ້້ຍສີີສົົດໃສ ແລະ/ຫຼືື� ທາສີີ.

ຄຳຳ�ແນະນໍໍາ
ເອົົາມືືຂອງທ່່ານຈົົກລົົງໃນຖົົງຕີີນກ່່ອນເພື່່�ອເບິ່່�ງບ່່ອນທີ່່�

ຈະຍິິບກະດຸຸມເສື້້�ອ ແລະ ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນ ກໍໍຫຍິິບກະດຸຸມ
2 ອັັນໃສ່່ຖົົງຕີີນເພື່່�ອໃຫ້້ເປັັນຕາ.
ແຕ້້ມປາກ ແລະ ຕົົກແຕ່່ງຕາມທີ່່�ຕ້້ອງການ.

ເອົົາມືືຂອງທ່່ານເຂົ້້�າໄປໃນຫຸ່່�ນເພື່່�ອຫຼິ້້ນ
� ກັັບລູູກຂອງທ່່ານ.
ວັັດສະດຸຸທີ່່�ໃຊ້້ແທນ: ຖ້້າວ່່າບໍ່່�ມີີຖົົງຕີີນ ທ່່ານສາມາດໃຊ້້

ຖົົງເຈ້້ຍນ້້ອຍສີີນໍ້້�າຕານ ແລະ ແຕ້້ມຕາ ແລະ ປາກໃສ່່ຖົົງ
ດ້້ວຍບິິກເຟີີດ.

ຖົົງເລກ

ປຶ້້�ມຮູູບພາບ

(ອາຍຸຸ: 3–6 ປີີ)

(ອາຍຸຸ: 0–6 ປີີ)

ໄມ້້

ດອກ

ຄຳຳ�ແນະນໍໍາ
ຕັັດຮູູບພາບ, ຮູູບຊົົງຕ່່າງໆ ແລະ ສີີຈາກວາລະສານເກົ່່�າ, ໜັັງສືືພິິມ ຫຼືື� ແຕ້້ມໂດຍ

ທ່່ານເອງ. ຕິິດກາວ/ຕິິດສະກັັອດພວກມັັນໃສ່່ໃນປຶ້້�ມບັັນທຶຶກທີ່່�ວ່່າງເປົ່່�າ ຫຼືື� ບັັດ
ບັັນທຶຶກທີ່່�ວ່່າງເປົ່່�າ ແລະ ສ້້າງເປັັນໜ້້າຕ່່າງໆສຳຳ�ລັັບໜັັງສືືຂອງທ່່ານ, ແລ້້ວກໍໍໜີີບ
ເຫຼັັ�ກຫຍິິບເຈ້້ຍ ຫຼືື� ຕິິດກາວໜ້້າເຫຼົ່່��ານັ້້�ນເຂົ້້�າກັັນ.

ເລີ່່�ມຕົ້້�ນດ້້ວຍຮູູບພາບຂອງສິ່່�ງຕ່່າງໆທີ່່�ເດັັກນ້້ອຍຮູ້້�ຈັັກ ເຊັ່່�ນ: ກະຕຸຸກ ຫຼືື� ຖົົງຕີີນ.

ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນ ທ່່ານສາມາດເຮັັດປຶ້້�ມຮູູບພາບກ່່ຽວກັັບສັັດ ຫຼືື� ສິ່່�ງທີ່່�ໜ້້າສົົນໃຈອື່່�ນໆ
ແລະ ເພີ່່�ມຄຳຳ�ສັັບ. ເປີີດໜ້້າເຈ້້ຍໄປມາກັັບເດັັກນ້້ອຍ. ບົ່່�ງຊື່່�ສັັດທີ່່�ແຕກຕ່່າງກັັນຫຼືື�
ເຮັັດສຽງຂອງສັັດ. ຕົົວຢ່່າງເຊັ່່�ນ: ເມື່່�ອທ່່ານເຫັັນໝູູ ທ່່ານສາມາດເວົ້້�າວ່່າ
“ອູ໊໊�ດ, ອູ໊໊�ດ”
ສຳຳ�ລັັບເດັັກນ້້ອຍທີ່່�ອາຍຸຸໃຫຍ່່ຂຶ້້�ນ ທ່່ານສາມາ

ດປະກອບເລື່່�ອງລາວທີ່່�ທ່່ານຮູ້້�ເປັັນຢ່່າງດີີ ຫຼືື�
ສ້້າງເລື່່�ອງລາວຮ່່ວມກັັນ. ຂໍ້້�ຄວາມ ຄວນ
ທຳຳ�ມະດາ ແລະ ຊໍ້້�າໄປຊໍ້້�າມາ. ມັັນສາມາດເປັັ
ນເພງທີ່່�ທຳຳ�ມະດາ, ທຳຳ�ນອງ ຫຼືື� ເລື່່�ອງລາວທີ່່�ຄຸ້້�
ນເຄີີຍສຳຳ�ລັັບເດັັກນ້້ອຍ.

ວັັດສະດຸຸ:
ເມັັດໝາກຖົ່່�ວໜຶ່່�ງກຳຳ� – ຢ່່າງໜ້້ອຍສອງສີີທີ່່�ແຕກຕ່່າງກັັນ
ກ້້ອນຫີີນຂະໜາດນ້້ອຍ – ທີ່່�ມີີຮູູບຊົົງ ແລະ ຂະໜາດທີ່່�ແຕກຕ່່າງກັັນ
ວັັດຖຸຸນ້້ອຍໆທີ່່�ມີີຈຳຳ�ນວນ 10 ຈາກແຕ່່ລະຢ່່າງ ເຊັ່່�ນ: ແນວຄັັດເຈ້້ຍ, ທໍ່່�ດູູດ –

ຫຼຼາຍສີີ, ໄມ້້ຈິ້້�ມແຂ້້ວ, ຝາອັັດກະຕຸຸກນໍ້້�າ, ໄມ້້ນ້້ອຍ, ອັັນໜີີບເຄື່່�ອງ

ສ້້າງ ຫຼືື� ຫາຖົົງ ຫຼືື� ກະຕ່່ານ້້ອຍໆເພື່່�ອໃສ່່ວັັດຖຸຸ. ເພີ່່�ມວັັດສະດຸຸທີ່່�ແນະນໍໍາ ຫຼືື� ສິ່່�ງ

ນ້້ອຍໆອື່່�ນໆທີ່່�ທ່່ານມີີ.

ກິິດຈະກຳຳ�ເລກ

ຈື່່�ຕົົວເລກ ແລະ ລຳຳ�ດັັບ

(ອາຍຸຸ: 3–6 ປີີ)

•
•
* ກິິດຈະກຳຳ�ຂ້້າງລຸ່່�ມແມ່່ນຕົົວຢ່່າງທີ່່�ເນັ້້�ນໜັັກໃສ່່ເລກ 6. ກິິດຈະກຳຳ�ທັັງໝົົດສາມາດແທນໃຫ້້
ແກ່່ຕົົວເລກລະຫວ່່າງ 1–10.

ແນະນໍໍາ #6 ໂດຍໃຊ້້ຂັ້້�ນຕອນ

 ເບິ່່�ງແຍງຂຽນເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ແລະ 6 ໃສ່່ເຈ້້ຍ.
ຜູ້້�
ເ ດັັກນ້້ອຍເອົົາບັັດຕົົວເລກ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ອອກ ແລະ ໃສ່່ພວກມັັນໃນ

ລຳຳ�ດັັບທີ່່�ຖືືກຕ້້ອງ.
• ຜູ້້�ເບິ່່�ງແຍງກວດສອບວ່່າ ເດັັກນ້້ອຍລຽງລຳຳ�ດັັບຖືືກຕ້້ອງ ຫຼືື� ບໍ່່� ໂດຍຊີ້້�ໄປທີ່່�
ແຕ່່ລະຕົົວເລກ ແລະ ເວົ້້�າມັັນອອກມາ.
• ໃຊ້້ສິ່່�ງຂອງນ້້ອຍໆຈາກຖົົງຄະນິິດສາດຂອງທ່່ານ (ເປືືອກ/ຝາອັັດ/ກະດຸຸມເສື້້�ອ)
ເພື່່�ອສະແດງວ່່າແຕ່່ລະອັັນແທນໃຫ້້ກັັບຫຍັັງ. ວາງຕົົວເລກທີ່່�ຖືືກຕ້້ອງຂອງວັັດຖຸຸ
ໃສ່່ທາງກ້້ອງຂອງແຕ່່ລະບັັດ.

ວັັດສະດຸຸ: ກະດານດຳຳ�ສຳຳ�ລັັບຮ່່າງກາຍ
• ຂຽນ #6 ໃສ່່ກະດານດຳຳ�. ເດັັກນ້້ອຍຂຽນເລກ 6 ໃນອາກາດ ແລະ ເທິິງຫຼັັ�ງໝູ່່�.
• ຊັັກຊວນໃຫ້້ເດັັກນ້້ອຍຕົົບມືື, ທືືບຕີີນ, ດີີດມືື, ອື່່�ນໆ 6 ຄັ້້�ງໃນແຕ່່ລະຮອບ;

ຂັ້້�ນບັັນໄດດ້້ວຍເລກຫົົກ
•
•

ອອກແບບດ້້ວຍ “6”
ວັັດສະດຸຸ: ໄມ້້, ປຶ້້�ມ, ສໍໍ
• ນໍໍາໄມ້້ 6 ກ້້ານຈາກໜັັງສືືຄະນິິດສາດ ແລະ ອອກແບບເປັັນຕົົວເລກ 6.
• ສ້້າງການອອກແບບໃໝ່່ໃນເສດເຈ້້ຍ ແລະ ຂຽນເລກ 6.

ຮູູບແບບ
•

ເອົົາ 6ຢ່່າງຈາກສາມວັັດຖຸຸ ເຊັ່່�ນ: ກ້້ອນຫີີນ, ເປືືອກ

ແລະ ເມັັດພືືດ.
• ເຮັັດຮູູບແບບໂດຍໃຊ້້ວັັດສະດຸຸ.

•
•
•

ເລືືອກບັັດຕົົວເລກ 1 ຫາ 6.
ວາງບັັດເຫຼົ່່��ານີ້້�ຕາມລຳຳ�ດັັບ.

ເທິິງແຕ່່ລະຕົົວເລກ ໃຫ້້ວາງເມັັດໝາກຖົ່່�ວ ຫຼືື� ຝາອັັດກະຕຸຸກເພື່່�ອສະແດງຕົົວເລກ.

ສ້້າງເມັັດໝາກຖົ່່�ວໃນລັັກສະນະທີ່່�ພວກມັັນປະກອບເປັັນຂັ້້�ນໄດຈົົນຮອດເລກຫົົກ.
ບັັດນີ້້� ໃຫ້້ເດັັກນ້້ອຍສ້້າງຂັ້້�ນໄດລົົງໃນອີີກດ້້ານໜຶ່່�ງ ໂດຍໃຊ້້ໝາກຖົ່່�ວ 5–4–3–

2–1.

ລົົດໄຟບວກ ແລະ ລົົບ
•
•

ນໍໍາເອົົາເຫຼັັ�ກຄັັດ 6 ອັັນ ແລະ ເກາະພວກມັັນເຂົ້້�າກັັນຄືືກັັບລົົດໄຟ.

ບັັດນີ້້�ໃຫ້້ສ້້າງລົົດໄຟໃນຄວາມຍາວທີ່່�ແຕກຕ່່າງກັັນ ເຊິ່່�ງບວກກັັນຈົົນເຖິິງເລກຫົົກ.

ຕົົວຢ່່າງເຊັ່່�ນ ລົົດໄຟ 4 ຄັັນ + ລົົດໄຟ 2 ຄັັນ.
• ບັັນທຶຶກສິ່່�ງເຫຼົ່່��ານີ້້�ໃນໜັັງສືືບັັນທຶຶກຂອງທ່່ານ ຫຼືື� ເທິິງກະດານຫີີນ.
ມີີລົົດໄຟຈັັກຄັັນທີ່່�ສາມາດເຮັັດໄດ້້?.

ການເຕັ້້�ນທວນຄືືນ
•
•
•
•

ເດັັກນ້້ອຍຕົົບມືືໄປຂ້້າງໜ້້າໃນທຳຳ�ນອງ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ແລະ ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນໃຫ້້
ດີີດນິ້້�ວມືື ໃນຂະນະທີ່່�ພວກເຂົົານັັບກັັບຫຼັັ�ງ –6, 5, 4, 3, 2, 1.
ບັັດນີ້້� ເດັັກນ້້ອຍລຸຸກຂຶ້້�ນຈາກບ່່ອນນັ່່�ງຂອງພວກເຂົົາຢ່່າງຊ້້າໆ ໂດຍນັັບໄປຂ້້າງໜ້້າ
1–6 ແລະ ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນກໍໍນັ່່�ງນັັບກັັບຫຼັັ�ງຢ່່າງຊ້້າໆ 6, 5, 4, 3, 2, 1.
ໃນທີ່່�ສຸຸດ ພວກເຂົົາກໍໍພະຍາຍາມເພີ່່�ມລະດັັບຄວາມໄວດ້້ວຍການຕົົບມືື,
ການດີີດນິ້້�ວ, ການລຸຸກຂຶ້້�ນ ແລະ ການນັ່່�ງ, ໂດຍບໍ່່�ສູູນເສຍຄວາມສົົມ
ດຸຸນຂອງພວກເຂົົາ ໃນຂະນະທີ່່�ພວກເຂົົາຢືືນ ແລະ ນັ່່�ງ.
ກິິດຈະກຳຳ�ສຸຸດທ້້າຍເປັັນຄືືນກັັບການເຕັ້້�ນ. ເດັັກນ້້ອຍຢືື
ນຂຶ້້�ນກັັບຄູ່່�ຂອງພວກເຂົົາ, ເກາະກຽວມືືຂວາເຂົ້້�າກັັນ
ໃນອາກາດ ແລະ ຍ່່າງເປັັນວົົງມົົນຢ່່າງຊ້້າໆ ແລະ ນັັບ
1, 2, 3, 4, 5, 6. ເມື່່�ອພວກເຂົົານັັບເຖິິງ 5, ພວກເຂົົາກໍໍປ່່
ອຍມືືຢ່່າງໄວ, ປ່່ຽນທິິດທາງ, ຕົົບມືືເບື້້�ອງຊ້້າຍເຂົ້້�າກັັນ
ແລະ ຍ່່າງ ແລະ ນັັບກັັບຫຼັັ�ງ 6, 5, 4, 3, 2, 1. ເບິ່່�ງວ່່າພວ
ກເຂົົາສາມາດເຮັັດແບບນີ້້�ກັັບຫຼັັ�ງ ແລະ ໄປຂ້້າງໜ້້າ
ຈົົນກວ່່າພວກເຂົົາຈະສາມາດເຮັັດມັັນໄດ້້ຢ່່າງລາບລື່່�ນ
ໂດຍບໍ່່�ຫຼົົ�ງຈັັງຫວະ.

ແຂ່່ງນັັບ “6”
ວັັດສະດຸຸ: ໝາກກະລ໋໋ອກ
• ສ້້າງເສັ້້�ນເລີ່່�ມຕົ້້�ນ ແລະ ເສັ້້�ນສິ້້�ນສຸຸດ. ບັັດນີ້້� ທ່່ານພ້້ອມສຳຳ�ລັັບການແຂ່່ງ.
• ເດັັກນ້້ອຍ ແລະ ສະມາຊິິກຄົົນອື່່�ນໃນຄອບຄົົວລຽນຄິິວກັັນທີ່່�ເສັ້້�ນເລີ່່�ມຕົ້້�ນ. ຜູ້້�ຫຼິ້້�ນ
ຄົົນທຳຳ�ອິິດໂຍນໝາກກະລ໋໋ອກ ແລະ ໂດດໄປຂ້້າງໜ້້າຫຼຼາຍຄັ້້�ງ ໃນຂະນະທີ່່�ນັັບສຽງ
ດັັງ ເຊັ່່�ນ: ເດັັກນ້້ອຍໂຍນໄດ້້ 4, ພວກເຂົົາກໍໍໂດດໄປຂ້້າງໜ້້າສີ່່�ຄັ້້�ງ ໂດຍນັັບ
‘1, 2, 3, 4’
• ສະມາຊິິກຂອງຄອບຄົົວແຕ່່ລະຄົົນຈະໄດ້້ປ່່ຽນຜຽນ.
• ເຮັັດຊໍ້້�າໆຈົົນກວ່່າຜູ້້�ໃດຜູ້້�ໜຶ່່�ງໄປເຖິິງເສັ້້�ນສິ້້�ນສຸຸດ.
• ຄົົນທຳຳ�ອິິດທີ່່�ຈະໄປເຖິິງເສັ້້�ນສິ້້�ນສຸຸດເປັັນຜູ້້�ຊະນະ.

ວິິທີີການເຮັັດໝາກກະລ໋໋ອກ:

ຮູູບຊົົງ
•
•
•
•

 ຳ�ລັັບເດັັກນ້້ອຍ 3 ຄົົນ ສາມາດກໍ່່�ເປັັນຮູູບສາມຫຼ່່�ຽມໃນຂະໜາດທີ່່�ແຕກຕ່່າງ
ສຳ
ກັັນ. ສຳຳ�ລັັບເດັັກນ້້ອຍ 4 ຄົົນແມ່່ນສາມາດກໍ່່�ເປັັນຮູູບຈັັດຕຸຸລັັດ.
ນໍໍາເອົົາໄມ້້ຫົົກກ້້ານອອກ.
ເຈົ້້�າສາມາດສ້້າງສາມຫຼ່່�ຽມໄດ້້ຈັັກອັັນດ້້ວຍໄມ້້ຫົົກກ້້ານ
ຂອງເຈົ້້�າ?
ເຈົ້້�າສາມາດໃຊ້້ໄມ້້ເພື່່�ອສ້້າງສາມຫຼ່່�ຽມໃຫຍ່່ໄດ້້ບໍໍ

•

ນໍໍາເອົົາທ່່ອນໄມ້້ທີ່່�ໜາ ແລະ ຍາວ ແລະ

ຕັັດມັັນອອກເປັັນຮູູບສີ່່�ຫຼ່່�ຽມນ້້ອຍ
(ປະມານ 2 ຕະລາງ ຊມ).

•

ໃຊ້້ບິິກເຟີີດເພື່່�ອແຕ້້ມຕົົວເລກຂອງຈຸຸດ

ຕັ້້�ງແຕ່່ໜຶ່່�ງຫາຫົົກໃນແຕ່່ລະດ້້ານ. ຖ້້າມີີ
ສອງອັັນຕໍ່່�ເດັັກນ້້ອຍຄົົນໜຶ່່�ງ, ໃຫ້້ສ້້າງໝາກ
ກະລ໋໋ອກອັັນໜຶ່່�ງທີ່່�ມີີຈຸຸດ ແລະ ອີີກອັັນມີີ
ສັັນຍາລັັກຕົົວເລກ.

ທ່່ອນສ້້າງຮູູບຊົົງ
ເລຂາຄະນິິດ

ທຸຸງອັັກສອນ
(ອາຍຸຸ: 3–6 ປີີ)

(ອາຍຸຸ: 3–6 ປີີ)

ການກະກຽມ:

ການກະກຽມ:
•
•
•
•

ເຊືືອກ ຫຼືື� ສາຍ
ເຈ້້ຍ A4 ທີ່່�ຕັັດເຄິ່່�ງ
ເຂັັມໝຸຸດເສື້້�ອຜ້້າ, ເຫຼັັ�ກຄັັດເຈ້້ຍ, ເຊືືອກ
ສາຍສັ້້�ນໆ, ບາງສິ່່�ງເພື່່�ອຍຶຶດຕິິດຕົົວອັັກສອນ
ໃສ່່ເສັ້້�ນຍາວ
ບິິກເຟີີດ, ສໍໍສີີ ຫຼືື� ສໍໍສີີທຽນ

ຄຳຳ�ແນະນໍໍາ
•

ໃ ນເຈ້້ຍແຕ່່ລະແຜ່່ນ, ໃຫ້້ຂຽນຕົົວອັັກສອນໜຶ່່�ງຕົົວ, ໃຫ້້ໝັ້້�ນໃຈທີ່່�ຈະລວມທັັງຕົົວອັັກສອນ
ພິິມໃຫຍ່່ ແລະ ຕົົວອັັກສອນພິິມນ້້ອຍໃນເຈ້້ຍໃບດຽວກັັນ.

•

ໃຫ້້ໝັ້້�ນໃຈວ່່າໄດ້້ຂຽນຕົົວອັັກສອນໃຫຍ່່ພໍໍສຳຳ�ລັັບເດັັກນ້້ອຍອ່່ານຈາກໄລຍະໄກ.

•

 ງຈາກທີ່່�ເຮັັດແບບນີ້້�ສຳຳ�ລັັບຕົົວອັັກສອນທັັງໝົົດ, ໃຫ້້ມັັດເຊືືອກ ຫຼືື� ສາຍຍາວຂອງທ່່ານ
ຫຼັັ�
ໃນໜຶ່່�ງສົ້້�ນຂອງຫ້້ອງ ແລະ ດຶຶງມັັນສູ່່�ອີີກສົ້້�ນໜຶ່່�ງຂອງຫ້້ອງເພື່່�ອຍຶຶດມັັນໃຫ້້ແໜ້້ນ.

•

ໃຫ້້ໝັ້້�ນໃຈວ່່າ ຈະບໍ່່�ມັັດເຊືືອກ ຫຼືື� ສາຍສູູງເກີີນໄປ ຈົົນເດັັກນ້້ອຍບໍ່່�ສາມາດອ່່ານມັັນໄດ້້.

•

ເລີ່່�ມຕົ້້�ນດ້້ວຍຕົົວອັັກສອນເລີ່່�ມຕົ້້�ນ, ຕິິດເຈ້້ຍສ່່ວນນ້້ອຍໆ ໂດຍມີີຕົົວອັັກສອນຢູ່່�ເທິິງ ໃສ່່
ເຊືືອກ ຫຼືື�ສາຍຍາວ.

•

ເຮັັດແບບນີ້້�ສຳຳ�ລັັບຕົົວອັັກສອນແຕ່່ລະຕົົວ, ໃຫ້້ໝັ້້�ນໃຈວ່່າມີີພື້້�ນທີ່່�ວ່່າງພໍໍລະຫວ່່າງແຕ່່ລະ
ສ່່ວນຂອງເຈ້້ຍ.

•

ໄມ້້ໜາ ຫຼືື� ເສດໄມ້້

•

ເລື່່�ອຍ/ເຄື່່�ອງມືືເພື່່�ອຕັັດ ແລະ ເຮັັດຮູູບໄມ້້

•

ກະດາດຊາຍ/ເຄື່່�ອງມືືເພື່່�ອເຮັັດໃຫ້້ໄມ້້ທີ່່�ຫຍາບ

ລຽບຂຶ້້�ນ
•

ສີີທາ (ທາງເລືືອກ)

ຄຳຳ�ແນະນໍໍາ
•

ຕັັດສ່່ວນໄມ້້ອອກເປັັນຮູູບຊົົງເລຂະຄະນິິດ – ສີ່່�ຫຼ່່�ຽມຈັັດຕຸຸລັັດ,

ສາມຫຼ່່�ຽມ ແລະ ສີີແຈສາກ – ທ່່ານສາມາດສ້້າງໃຫ້້ຫຼຼາຍເທົ່່�າ
ໄມ້້ຂອງທ່່ານສາມາດສະໜອງໄດ້້. (ໝາຍເຫດ: ສີ່່�ແຈສາກ
ແມ່່ນຂະໜາດຂອງສີ່່�ຫຼ່່�ຽມຈັັດຕຸຸລັັດສອງອັັນ. ສາມຫຼ່່�ຽມແມ່່ນ
ສ້້າງມາຈາກການຕັັດສີ່່�ຫຼ່່�ຽມຈັັດຕຸຸລັັດອອກເປັັນສອງສ່່ວນ
ໃນແນວອ່່ຽງ. ຂະໜາດຂອງສີ່່�ຫຼ່່�ຽມຈັັດຕຸຸລັັດຄວນເປັັນ 5
ຕະລາງ ຊມ; ຂະໜາດຂອງສີ່່�ແຈສາກຄວນເປັັນ 5 ຊມ ຄູູນ
10 ຊມ. ສີີໄມ້້ທຳຳ�ມະຊາດແມ່່ນດີີທີ່່�ສຸຸດ.)
•

ຂັັດ ຫຼືື� ເຮັັດໃຫ້້ແຕ່່ອັັນລຽບ ເພື່່�ອວ່່າຈະບໍ່່�ຂອບທີ່່�ຫຍາບ.

•

ທາສີີແຕ່່ລະອັັນ ໂດຍໃຊ້້ສີີທີ່່�ແຕກຕ່່າງກັັນ (ທາງເລືືອກ).

•

ເກັັບທ່່ອນໃສ່່ໃນຖົົງ ຫຼືື� ກ່່ອງ ເມື່່�ອບໍ່່�ໄດ້້ນໍໍາໃຊ້້.

ການສະແດງລະຄອນ

ໄມ້້ສີ່່�ຫຼ່່�ຽມ

(ອາຍຸຸ: 3–6 ປີີ)

(ອາຍຸຸ: 3–6 ປີີ)

ຕະຫຼຼາດ

ການກະກຽມ:
•

ແປ້້ນໄມ້້, ໄມ້້ຫຼໍ່່�� ເຊັ່່�ນ: ຂາໂຕະ,

ຖ້້ານເກົ່່�າໆ, ອື່່�ນໆ
•
•

ເ ລື່່�ອຍ/ເຄື່່�ອງມືືເພື່່�ອຕັັດ ແລະ ເຮັັດຮູູບໄມ້້
 ະດາດຊາຍ/ເຄື່່�ອງມືືເພື່່�ອເຮັັດໃຫ້້ໄມ້້ທີ່່�ຫຍາບ
ກ

ລຽບຂຶ້້�ນ
• ສີີທາທີ່່�ບໍ່່�ເປັັນພິິດ ຫຼືື� ບິິກເຟີີດ

ຄຳຳ�ແນະນໍໍາ
•

ຄຳຳ�ແນະນໍໍາ
•

ວັັດແທກສ່່ວນໄມ້້ໃຫ້້ເປັັນ 2.5 ຕະລາງຊັັງຕີີແມັັດ.

•

ຕັັດໄມ້້ໃຫ້້ເປັັນ 60 ສ່່ວນທັັງໝົົດ.

•

ຂັັດ ຫຼືື� ເຮັັດໃຫ້້ຂອບລຽບ ເພື່່�ອວ່່າຈະບໍ່່�ມີີສ່່ວນທີ່່�

ຫຍາບ.
•

ແບ່່ງໄມ້້ 60 ທ່່ອນເປັັນ 6 ກຸ່່�ມໂດຍແຕ່່ລະກຸ່່�ມມີີສີ່່�ຫຼ່່�ຽມ

10 ອັັນ.
•

ສ້້າງເຮືືອນຄົົວຂະໜາດສຳຳ�ລັັບເດັັກນ້້ອຍໂດຍໃຊ້້ວັັດສະດຸຸທີ່່�ມີີ. ໃຊ້້ກ້້ອງເຈ້້

ຍແຂງເພື່່�ອສ້້າງໂຕະ, ເຕົົາໄຟ, ຕູ້້�ເຢັັນ ຫຼືື� ເຄື່່�ອງຄົົວອື່່�ນທີ່່�ມີີຂະໜາດໃຫຍ່່.
•

ສ້້າງຖ້້ານ ຫຼືື� ຕູ້້� ໂດຍໃຊ້້ກ່່ອງ ຫຼືື� ຖ້້ານໃສ່່ປື້້�ມ ແລະ ສະຖານທີ່່�ຫຼິ້້�ນໃນສິ່່�ງເຫຼົ່່��ານັ້້�ນ.

•

ແຕ້້ມໃສ່່ກ່່ອງ ຫຼືື� ຜ້້າແພເພື່່�ອເພີ່່�ມລາຍລະອຽດທີ່່�ເຮັັດໃຫ້້ເຮືືອນຄົົວເບິ່່�ງຄືືເປັັນຈິິງ.

ຄຳຳ�ແນະນໍໍາ
•

ສ້້າງຕະຫຼຼາດໂດຍໃຊ້້ວັັດສະດຸຸທີ່່�ມີີ. ແຕ້້ມໃສ່່ກ່່ອງ ແລະ ຜ້້າແພເພື່່�ອສ້້າງລາຍ

ລະອຽດໃນການເບິ່່�ງເຫັັນ.
•

ຈັັດວັັດສະດຸຸອື່່�ນໆໃສ່່ຖ້້ານ ຫຼືື� ເທິິງໂຕະຕາມຄວາມເໝາະສົົມ.

ທາສີີທີ່່�ແຕ່່ລະກຸ່່�ມດ້້ວຍສີີທີ່່�ແຕ່່ກຕ່່າງກັັນ:

ສີີແດງ, ສີີຟ້້າ, ສີີເຫຼືື�ອງ, ສີີຂຽວ, ສີີມ່່ວງ, ສີີສົ້້�ມ,
ໃຫ້້ແນ່່ໃຈວ່່າມີີ 10 ທ່່ອນສຳຳ�ລັັບແຕ່່ລະສີີ.
ເກັັບທ່່ອນໃສ່່ໃນຖົົງ ຫຼືື� ກ່່ອງ ເມື່່�ອບໍ່່�ໄດ້້ນໍໍາໃຊ້້.

ຄຳຳ�ແນະນໍໍາ
•

ເກັັບເສື້້�ອຜ້້າທັັງໝົົດໃນກ່່ອງໃຫຍ່່, ໂດຍແຍກປະເພດລາຍການ

(ໝວກໃສ່່ກ່່ອງໜຶ່່�ງ, ຜ້້າແພຜ້້າແພຜືືນໃຫຍ່່ໃສ່່ອີີກກ່່ອງໜຶ່່�ງ, ອື່່�ນໆ)

ທິິກ ແທັັກ ໂທ

ບິິງໂກສີີ

(ອາຍຸຸ: 3–6 ປີີ)

(ອາຍຸຸ: 3–6 ປີີ)

ການກະກຽມ:

ການກະກຽມ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• ເຈ້້ຍແຂງຂະໜາດປານກາງ

2 ແຜ່່ນ

• ບິິກ/ສໍໍ/ບິິກເຟີີດ
• ໄມ້້ບັັນທັັດ ຫຼືື� ວັັດຖຸຸຊື່່�ອື່່�ນໆ
• ມີີດຕັັດ

ຄຳຳ�ແນະນໍໍາ
ຄຳຳ�ແນະນໍໍາ
•

•

•

•

ເອົົາສ່່ວນໜຶ່່�ງຂອງເຈ້້ຍແຂງ

ແລະ ວັັດແທກ ແລະ ຕັັດມັັນອອກ ເພື່່�ອວ່່າມັັນຈະເປັັນ
ສີ່່�ຫຼ່່�ຽມທີ່່�ມີີຂະໜາດປານກາງ, ປະມານ 10 ຊມ ຄູູນ 10 ຊມ.
ໃຊ້້ໄມ້້ບັັນທັັດເພື່່�ອແຕ້້ມເສັ້້�ນລວງຕັ້້�ງສອງເສັ້້�ນ

ແລະ ເສັ້້�ນລວງນອນສອງເສັ້້�ນ ເພື່່�ອ
ສ້້າງຕາໜ່່າງທີ່່�ມີີກ່່ອງຂະໜາດທີ່່�ສໍ່່�າໆກັັນ 9 ກ່່ອງ
ໃຫ້້ຕັັດເປັັນສີ່່�ຫຼ່່�ຽມທີ່່�ມີີຂະໜາດນ້້ອຍ 18 ອັັນ (ສີ່່�ຫຼ່່�ຽມ
ໜຶ່່�ງອັັນ ຄວນສາມາດເຂົ້້�າໄດ້້ໃນໜຶ່່�ງໃນກ່່ອງທີ່່�ຢູ່່�ໃນອີີກສ່່ວນໜຶ່່�ງຂອງເຈ້້ຍແຂງ.
ໃຫ້້ແຕ້້ມ ‘X’ ໂຕໃຫຍ່່ໆ ແລະ
ໃນອັັນທີີເກົ້້�າອີີກອັັນແມ່່ນໃຫ້້ແຕ້້ມ ‘O’ ໂຕໃຫຍ່່ໆ.

(ສີີຟ້້າ 16 ອັັນ ແລະ ສີີສົ້້�ມ 16 ອັັນ)

•

ແຜ່່ນເກມແຕ່່ລະແຜ່່ນແມ່່ນມີີສີ່່�ຫຼ່່�ຽມຈັັດຕຸຸລັັດ 16 ອັັນ.

•

ຮູູບຊົົງສີີແມ່່ນຖືືກແຕ້້ມໃນຈັັດຕຸຸລັັດແຕ່່ລະອັັນ.

•

ແຜ່່ນເກມສອງແຜ່່ນແມ່່ນແຕກຕ່່າງໃນລັັກສະ

ນະໃດໜຶ່່�ງ.
•

ມີີຊຸຸດບັັດສີີສຳຳ�ລັັບແຕ່່ລະຮູູບຊົົງ ແລະ ສີີ. (ອາດມີີສາມ

ຫຼ່່�ຽມສີີຂຽວ, ສາມຫຼ່່�ຽມສີີແດງ, ສາມຫຼ່່�ຽມສີີເຫຼືື�ອງ,
ອື່່�ນໆ ພ້້ອມທັັງວົົງມົົນສີີສົ້້�ມ, ວົົງມົົນສີີແດງ, ອື່່�ນໆ).
•

ຄົົນໜຶ່່�ງເປັັນຜູ້້�ເອີ້້�ນ. ພວກເຂົົາປະປົົນບັັດດັ່່�ງກ່່າວ ແລະ

ຈົົກໜຶ່່�ງບັັດຈາກຖົົງຈັັບທີ່່�ພິິເສດ. ພວກເຂົົາຮ້້ອງສິ່່�ງທີ່່�
ຢູ່່�ໃນບັັດ.

ດ້້ວຍເຈ້້ຍສ່່ວນອື່່�ນ,

ໃນສີ່່�ຫຼ່່�ຽມນ້້ອຍໆອັັນທີີເກົ້້�າທີ່່�ຫາກໍໍຖືືກຕັັດອອກ,

ເ ຈ້້ຍແຂງຂະໜາດໃຫຍ່່
ເ ຈ້້ຍ 2–4 ແຜ່່ນ
ແຜ່່ນເຈ້້ຍແຂງຂະໜາດໃຫຍ່່
ບິິກເຟີີດ/ສໍໍສີີທຽນ/ສໍໍສີີ
ສະກັັອດ
ໄມ້້ບັັນທັັດ, ສໍໍໄສ້້ສີີເທົົາ, ຢາງລຶຶບ
ມີີດຕັັດ/ເຄື່່�ອງຕັັດ
ກາວ
ຝາອັັດກະຕຸຸກປລາສຕິິກ

•

ຜູ້້�ຫຼິ້້�ນທີ່່�ມີີຮູູບຊົົງສີີນີ້້�ຈະປົົກຄຸຸມມັັນດ້້ວຍສັັນຍາລັັກ.

•

ຄົົນທຳຳ�ອິິດທີ່່�ປົົກຄຸຸມແຜ່່ນຂອງພວກເຂົົາໄດ້້ຈະຮ້້ອງຂຶ້້�ນ

ວ່່າ 'ບິິງໂກ!' ແລະ ຊະນະເກມ.
•

ແລ້້ວພວກເຂົົາຈະເປັັນຜູ້້�ເອີ້້�ນໃນເກມຕໍ່່�ໄປ.

ໂດມິິໂນ

(ອາຍຸຸ: 3–6 ປີີ)

ການກະກຽມ:
•
•
•
•
•

ເ ຈ້້ຍແຂງຂະໜາດໃຫຍ່່
 ກເຟີີດ
ບິິ
ໄມ້້ບັັນທັັດ, ສໍໍໄສ້້ສີີເທົົາ, ຢາງລຶຶບ
ມີີດຕັັດ/ເຄື່່�ອງຕັັດ
ກ້້ອນຫີີນສາມາດໃຊ້້ແທນເຈ້້ຍແຂງ

ຄຳຳ�ແນະນໍໍາ
•

ແຕ້້ມໂຕະໃນແຜ່່ນເຈ້້ຍແຂງ ແລະ ແບ່່ງມັັນອອກເປັັນສີ່່�ແຈສາກນ້້ອຍໆ. ສີ່່�ແຈ

ສາກທັັງໝົົດຕ້້ອງມີີຂະໜາດເທົ່່�າກັັນ.
•

ແບ່່ງສີ່່�ແຈສາກແຕ່່ລະອັັນອອກເປັັນເຄິ່່�ງໜຶ່່�ງດ້້ວຍບິິກເຟີີດ.

•

ເຕີ່່�ມເຕັັມແຕ່່ລະເຄິ່່�ງດ້້ວຍການປະສົົມຈຸຸດ (ໜຶ່່�ງຈຸຸດໃນເຄິ່່�ງໜຶ່່�ງ ແລະ ສອງຈຸຸດໃນ

•

ການປະສົົມກັັນຕ້້ອງອອກມາຈາກໜຶ່່�ງຈຸຸດຫາຫົົກຈຸຸດ.

•

ນໍໍາໃຊ້້ຊັ້້�ນສະກັັອດໜຽວອ້້ອມເຈ້້ຍ

•

ຕັັດສ່່ວນໂດມິິໂນເຈ້້ຍແຂງທັັງ

ອີີກເຄິ່່�ງ, ໜຶ່່�ງຈຸຸດໃນເຄິ່່�ງໜຶ່່�ງ ແລະ ສາມຈຸຸດໃນອີີກເຄິ່່�ງ, ໜຶ່່�ງຈຸຸດໃນເຄິ່່�ງໜຶ່່�ງ ແລະ
ສີ່່�ຈຸຸດໃນອີີກເຄິ່່�ງໜຶ່່�ງ, ອື່່�ນໆ.

ແຂງຢ່່າງລະມັັດລະວັັງ ເພື່່�ອໃຫ້້ມັັນ
ຕິິດແໜ້້ນ ແລະ ຢູ່່�ໄດ້້ດົົນ.
ໝົົດດ້້ວຍມີີດຕັັດ ຫຼືື� ເຄື່່�ອງຕັັດ.
ເກັັບສ່່ວນໂດມິິໂນທັັງໝົົດໄວ້້ໃນຖົົ
ງນ້້ອຍ ເມື່່�ອບໍ່່�ໄດ້້ນໍໍາໃຊ້້.

