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စပြန္ဆာမ်ား
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မိသားစုတြင္း စာအေရးအဖတ္ ေလ့က်င့္မႈျပကၡဒိန္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔

Effie Alofoje-Carr, မိဘ
Jessica Baker, မိဘ

Tara Becker-Utess, Ingham Intermediate School District
Wendy Boyce, Ingham Great Start Collaborative

Jennifer Bricarell, Ingham Intermediate School District
Laura Colligan, Ingham Intermediate School District

Kae Dubay,  မိဘ 
Marisela Garza, Capital Area District Library

Heidi Gascon, Ingham Intermediate School District
Jolee Hamlin, Capital Area District Library

Corrie Meryn, Ingham Intermediate School District
Jen McCloud, Ingham Intermediate School District

Michelle Nicholson, Ingham Intermediate School District/Ingham Great Start Collaborative
Robin Pizzo, WKAR

Shelly Proebstle, Ingham Intermediate School District
Stephanie Thelen, Ingham Intermediate School District
Mary Jo Wegenke, Ingham Intermediate School District

ေက်းဇူးတင္ပါသည္

Ingham အေစာပိုင္းကာလ သင္ယူေလ့လာေရး ျပကၡဒိန္မွ မာတိကာကို အသံုးျပဳနိုင္ရန္ အၾကံျပဳလံႈ႕ေဆာ္ျပီး ခြင့္ျပဳေပးပါေသာ အေစာပိုင္းကာလ 
သင္ယူေလ့လာေရး ျပကၡဒိန္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔အား အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ယခု သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို မီခ်ီဂန္ ပညာေရးဌာနနွင့္ US ပညာေရးဌာနတို႔၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပုလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အဂၤလိပ္



ယခု ျပကၡဒိန္ကိ ု
ဘယ္လိုအသံုးျပဳမလဲ
မိမိအိမ္မွာေနထိုင္ရင္း သင္ယူေလ့လာမႈကို စတင္ျခင္း။ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ ရင္ေသြး 

ငယ္မ်ား၏ မူလတန္းအဆင့္ ပညာသင္နွစ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ မိမိတို႔ဘက္က 

ဘယ္လိုအကူအညီေပးနိုင္တယ္ဆိုတာနဲ႔ မိမိတို႔ ရင္ေသြးငယ္မ်ားရဲ့ပညာေရးကို 

ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ျမွင့္တင္ေပးနိုင္တယ္ဆိုတာကို သိရွိနားလည္ထားဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ 

ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ရင္ေသြးမ်ား၏သူငယ္တန္း အဆင့္နွင့္ ပထမတန္း 

အဆင့္မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိနိုင္ရန္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာ၌ ၎တို႔ဘက္က မည္ကဲ့သို႔ 

အကူအညီေပးနိုင္သည္ဆိုသည္နွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ေပးအပ္နိုင္ရန္ ရည္ရြည္ျပီး ယခုျပကၡဒိန္ကို ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယခု ျပကၡဒိန္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္နွင့္ သခ်ၤာဘာသာရပ္၊ အေစာပိုင္းကာလ စာအေရးအဖတ္အတြက္ 

အေရးပါေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားပါဝင္သည့္ မီခ်ီဂန္ K-12 အတန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိနိုင္ရန္အတြက္ ေထာက္ကူေရး 

နွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာ ပါဝင္ျပီး မီခ်ီဂန္မွတဆင့္ 10 အတြင္း Top 10 ျဖစ္လာနိုင္ရန္လည္း ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ PA 306၊ တတိယတန္း 

အေရးအဖတ္စြမ္းရည္၊ ျပဌာန္းခ်က္ စသည္တို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အရင္းအျမစ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

• ေန႔စဉ္ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို သင့္ရင္ေသြး၏ အသက္အရြယ္၊ စိတ္ဝင္စားမႈ သို႔မဟုတ္ ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္အေပၚမူတည္ျပီး ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။

• ယခု ျပကၡဒိန္ကို မည္သည့္နွစ္အတြက္မဆို အသံုးျပဳနိုင္ေအာင္ ေရးဆြဲထားပါသည္။ အကြက္အလြတ္မ်ားကို ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပီးမျပီး စစ္ေဆးနိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ရက္စြဲမ်ား 

ေရးမွတ္နိုင္ရန္အတြက္ အလြတ္အတိုင္း ထားနိုင္ပါသည္။

• လ တစ္လခ်င္းစီသည္ သင့္မိသားစုက အသံုးျပဳလိုေသာ သို႔မဟုတ္ သြားေရာက္လိုေသာ 

အရင္းအျမစ္တစ္ခုကို ျပသထားပါသည္။

သူငယ္တန္းအဆင့္မွ တတိယတန္းအထိ ရရွိလာေသာ စာအေရးအဖတ္ အသိပညာနွင့္ 

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားက ေနာက္ပိုင္းကာလ စာအေရးအဖတ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ၾကိဳတင္

ခန္႔မွန္းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ရက္သတၱပတ္၏ တစ္ရက္ခ်င္းစီက မတူညီသည့္ 

ေလ့လာမႈနယ္ပယ္တစ္ခုခ်င္းစီကို အဓိကထား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆိုပါ 

စာအေရးအဖတ္ေလ့က်င့္မႈ၏ မူလအေျခခံနယ္ပယ္မ်ားကို အာရံုစိုက္ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ 

ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ စာဖတ္ျခင္းနွင့္စာေရးျခင္းတို႔တြင္ ပိုမိုအားေကာင္းလာသည္ဟု 

သုေတသန ရလဒ္မ်ားက ေဖာ္ျပထားပါသည္။

တနဂၤေႏြ - နားလည္နုိင္စြမ္း

နားလည္နိုင္စြမ္းဆိုသည္မွာ မိမိဖတ္သည့္အေၾကာင္းအရာကို နားလည္သေဘာေပါက္ျပီး 
ဆိုလိုရင္းအဓိပၸါယ္ကို ေကာက္ခ်က္ဆြဲနိုင္သည့္ စြမ္းရည္ကို ေခၚဆိုပါသည္။ ၎တြင္ 
ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ပါသည္ -

• အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အာရံုစိုက္ျခင္း

• တိက်သည့္အဓိပၸါယ္မ်ား၊ စကားလံုးမ်ားနွင့္ စာသားမ်ားကို ဘာသာျပန္ဆို ပံုေဖာ္နိုင္ျခင္း

• အဓိကဆိုလိုရင္းကို ေဖာ္ထုတ္နိုင္ျခင္း

• ေမးခြန္းမ်ားကို တံု႔ျပန္နိုင္ျခင္း

• စာဖတ္ျခင္းမွတဆင့္ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားကို အသံုးျပဳတတ္ျခင္း

တနလၤာ - Phonemic Awareness (အသံထြက္ပုိင္းတတ္သိနားလည္မႈ)
Phonemic Awareness ဆိုသည္မွာ အသံမ်ားကို နားေထာင္ျခင္း၊ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းနွင့္ 
အသံုးခ်ျခင္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ပါသည္ -

• စကားလံုး တစ္လံုးတည္းကိုျဖစ္ေစ၊ စကားလံုးမ်ားကိုျဖစ္ေစ အသံမ်ားကို 
သိရွိနားလည္ျခင္း

• စကားလံုးမ်ား ဖန္တီးနိုင္ရန္အတြက္ အသံမ်ားကို အတူတကြ ထားသိုတတ္ျခင္း
• စကားလံုးမ်ား၏ အသံထြက္ကို ထြက္ဆိုနိုင္ျခင္း
• စကားလံုးမ်ားကို ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာအသံမ်ားအလိုက္ ခြဲျခားထားနိုင္ျခင္း 

နွင့္ ပိုင္းျဖတ္နိုင္ျခင္း
• မွတ္သားရန္အခ်က္မ်ား - /b/ကို ျမင္သည့္အခါ ၎အကၡရာ၏ 

အသံထြက္အတိုင္း ထြက္ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

အဂၤါ - Phonics (အကၡရာမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ အသံထြက္မ်ားကုိ 
ဖတ္တတ္ျခင္း)

Phonics ဆိုသည္မွာ အကၡရာမ်ားနွင့္ ၎တို႔ကိုယ္စားျပဳသည့္ အသံမ်ားအၾကားရွိ ဆက္သြယ္ 
ခ်က္ကို နားလည္သေဘာေပါက္သည့္ စြမ္းရည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ ေအာက္ပါတို႔ 
ပါဝင္ပါသည္ -

• ေရးသားထားေသာ ဘာသာစကား၏ အကၡရာမ်ားနွင့္ အသံထြက္မ်ားအၾကား 
ရွိ ဆက္သြယ္ခ်က္။ ဥပမာ - nice နွင့္ new တြင္ရွိေသာ “n” အကၡရာအေန 
ျဖင့္ /n/ အသံကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္

• သရသံ ပံုစံမ်ား

• စကားလံုး အစိတ္အပိုင္းမ်ား (ေရွ႕ဆက္မ်ား၊ ေနာက္ဆက္မ်ားနွင့္ အျမစ္စကားလံုးမ်ား)

ဗုဒၶဟူး - ကြ် မ္းက်င္မႈ

ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုသည္မွာ နားလည္သေဘာေပါက္မႈကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစနိုင္ရန္ အလို႔ငွာ 

လံုေလာက္သည့္ အျမန္နႈန္း၊ တိက်မွန္ကန္မႈ၊ အသံုးအနႈန္းတို႔ျဖင့္ စကားစုမ်ားနွင့္အတူ 

စာဖတ္နိုင္သည့္ စြမ္းရည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ပါသည္ -

• စကာလံုးအား အလိုအေလ်ာက္ အသိအမွတ္ျပဳနိုင္ျခင္း

• စကာလံုးအား တိက်မ်န္ကန္စြာ အသိအမွတ္ျပဳနိုင္ျခင္း

• အသံုးအနႈန္းမ်ားကို သံုးစြဲတတ္ျခင္း

ၾကာသပေတး - ေဝါဟာရ

ထိေရာက္စြာ ဆက္သြယ္နိုင္ရန္အတြက္ ကြ်နု္ပ္တို႔သိရွိရမည့္ စကားလံုးမ်ား။ ၎တြင္ 

ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ပါသည္ -

• အေျပာ ေဝါဟာရ - စကားေျပာဆိုရာတြင္ သို႔မဟုတ္ နားေထာင္မွတ္ 

သားရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္စကားလံုးမ်ား

• အဖတ္ ေဝါဟာရ - ကြ်နု္ပ္တို႔မွတ္သားရသည့္ သို႔မဟုတ္ စာဖတ္သည့္ 

အခါ အသံုးျပဳသည့္ စကားလံုးမ်ား

ေသာၾကာ - အေစာပုိင္းကာလ အတြက္အခ်က္

အေစာပိုင္းကာလ အတြက္အခ်က္သည္ စာအေရးအဖတ္စြမ္းရည္အတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးျပီး 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ “သခ်ၤာတက္ေျမာက္မႈစြမ္းရည္” ဟုလည္း ေခၚပါသည္။ ၎တြင္ ေအာက္ပါ 
တို႔ ပါဝင္ပါသည္ -

• အကိန္းဂဏန္းမ်ားနွင့္ အျခားေသာ သခၤ်ာသေဘာတရားမ်ားအား သိရွိ 
နားလည္နိုင္သည့္ စြမ္းရည္

• သခၤ်ာသေဘာတရားမ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဆက္စပ္မႈမ်ားတြင္ အသံုးခ်နိုင္ 
ျခင္းနွင့္ ပုစာၦအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျဖရွင္းနိုင္ျခင္း

• ျဖစ္နိုင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေတြးေခၚနိုင္ျခင္းနွင့္ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္နိုင္ျခင္း

စေန - စာေရးသားျခင္း

စာေရးသားျခင္းသည္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ မိမိကိုယ္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပနိုင္သည့္ 
အခြင့္အေရးတစ္ခုကို ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ပါသည္ -

• ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္နိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔၏အေရးအဖတ္ကြ်မ္းက်င္မႈကို 
ထည့္သြင္းထားျခင္း

• အကၡရာ/အသံအၾကားရွိ ဆက္သြယ္ခ်က္မ်ားနွင့္သက္ဆိုင္သည့္  ၎တို႔၏ အသိပညာကို 
အသံုးျပဳျခင္း

• တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး ဆက္သြယ္ျခင္းနွင့္ ၎တို႔၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားနွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားကို 
ေဝမွ်ျခင္း



စက္တင္ဘာ
သင္၏ သေဘာက်နွစ္သက္မႈကို ခံစားျခင္းကို အေျခခံထားေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ 
ေဖာ္ျပခ်က္ မ်ားကို ၾကည့္ရႈနိုင္ရန္အတြက္ PBS မိဘမ်ား အစီအစဉ္ကို 
သင့္ကေလးနွင့္အတူ ရွာေဖြ ေလ့လာလိုက္ပါ - http://www.pbs.org/parents/။

တနဂၤေႏြ 
(နားလည္နိုင္စြမ္း)

တနလၤာ 
(အသံထြက္ပိုင္းတတ္သိနားလည္မႈ)

အဂၤါ (အကၡရာမ်ားကို 
ကိုယ္စားျပဳသည့္ အသံထြက္မ်ားကို 

ဖတ္တတ္ျခင္း)

ဗုဒၶဟူး 
(ကြ်မ္းက်င္မႈ)

ၾကာသပေတး 
(ေဝါဟာရ/ စကားလံုးေလ့လာျခင္း)

ေသာၾကာ 
(အေစာပိုင္းကာလ 
အတြက္အခ်က္)

စေန 
(စာေရးသားျခင္း)

အ
ပတ

္စဥ
္ 1

ေနာက္ခံဗဟုသုတမ်ား 
အေနျဖင့္ ကေလးငယ္ 
မ်ားအား လူမ်ား၊ ေနရာ 
မ်ားနွင့္ အရာဝတၳဳမ်ားနွင့္ 
ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ေအာင္ 
အေထာက္အပံ့ ေပးပါသည္။ 
စာဖတ္ျခင္းမျပဳလုပ္မီ ပံုျပင္နွင့္ 
ပတ္သက္ျပီး သင့္အေနျဖင့္ ဘာကို 
သိရွိလာနိုင္သည္ကို ေတြးပါ။

သင့္ကေလးက သင့္ကို 
စကားလံုးတစ္ခုေျပာဆို 
ေစျပီး သင္က ထိုစကား 
လံုး၏ အသံမ်ားကို ေျပာျပပါ။ 
ဥပမာ - hot - /h/ /o/ /t/

သတ္မွတ္ေန႔ရက္ အတြက္ 
အကၡရာမွာ A ျဖစ္ပါသည္။ 
A ကို အတူတကြ 
သရုပ္ေဖာ္/ ေရးဆြဲပါ။ apple 
ကဲ့သို႔ေသာ /a/ သံျဖင့္ စသည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို ေရးပါ။

သင့္ကေလးအား 
ေအာက္ပါစကားလံုး မ်ားကို 
3 ၾကိမ္အထိ အသံထြက္ျပီး 
ရြတ္ဆိုပါေစ - I, am, the, 
little, a, to, have, 
is, my, like.

သင့္ကေလးအား စကား 
လံုးအသစ္မ်ားနွင့္ မိတ္ 
ဆက္ေပးပါ -
စိတ္ခံစားမႈမ်ား
ခံစားခ်က္မ်ား
အားသာခ်က္မ်ား

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အ
တြက္ ကိန္းကဏန္းမ်ား 
မွာ 1 နွင့္ 19 ျဖစ္ပါသည္။ 
သင့္ကေလးအား အဆိုပါ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ား ေရဆြဲျခင္းကို 
ေလ့က်င့္ေပးပါ။ ယေန႔အတြက္ 
အဆိုပါကိန္းဂဏန္းမ်ားကို 
ေနရာဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားတြင္ 
ရွာေတြ႔နိုင္သည္ကို မွတ္သားပါ။

သင့္ကေလးမ်ားအား 
၎နွစ္သက္သည့္ 
စာေရးဆရာထံသို႔ 
စာတစ္ေစာင္ေရးသား 
ေစျပီး အဆိုပါစာတြင္ 
၎တို႔နွစ္သက္သည့္ 
စာအုပ္အား ေရးဆြဲထား သည့္ 
ပံုတစ္ပံုလည္း ပါဝင္နိုင္ေစရန္ 
ကူညီေပးပါ။

အ
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္စဥ
္ 2

စာဖတ္ျခင္းမျပဳလုပ္မီ 
၎တို႔ဖတ္မည့္ 
ေခါင္းစဉ္နွင့္ပတ္သက္ျပီး 
သူတို႔ ဘာေတြ သိရွိ 
ထားသလဲဆိုသည္ကို ေဆြးေႏြးေျပာဆိုပါ။

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
အသံအေျချပဳ ဆာဖာရီ 
တစ္ခုသို႔ သြားပါ။ 
သင့္ကေလးအား 
သတ္မွတ္ အကၡရာ၏ အသံတစ္သံကို 
ထြက္ဆိုခိုင္းျပီး အဆိုပါ အသံနွင့္ 
စေသာ/ဆံုးေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို 
သြားေရာက္ရွာေဖြပါ။ ဥပမာ - /t/ 
table ၊ ant

ABCs စသည္တို႔ကို ရြတ္ဆို 
ပါေစ။ သင့္ကေလးအား 
အကၡရာမ်ားကို ၎တို႔၏ 
လက္ေခ်ာင္းမ်ား၊ 
ေျခေထာက္မ်ားျဖင့္ ေလထဲ 
တြင္ ေရးဆြဲသည့္ လႈပ္ရွားမႈကို 
ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးပါ။

သင့္ကေလးမ်ား သင္ယူ 
ေလ့လာေနသည့္ ကဒ္ 
ေပၚရွိ စကားလံုးမ်ားကို 
ေရးသားျခင္းအား ကူညီ 
လုပ္ေဆာင္ေပးျပီး အဆိုပါ 
စကားလံုးမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး 
ရယ္ရႊင္ဖြယ္ ေကာင္းသည့္ 
ဝါက်မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးပါ။

မိသားစု ရုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ားကို 
အသံုးျပဳျပီး ခံစားခ်က္မ်ားကို 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပါ။
မိသားစုဝင္မ်ား၏ခံစားခ်က္ 
မ်ားနွင့္ပတ္သက္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
သင့္ကေလးမ်ားနွင့္ 
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုနိုင္မည့္ 
အခြင့္အေရးကို ရယူပါ။

သင့္ေနအိမ္ရွိ အရာဝတၳဳ 
သံုးမ်ိုး၏ အရြယ္အစားကို 
သင့္အေလးနွင့္အတူ 
တိုင္းတာမႈ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ 
၎အရာဝတၳဳမ်ားကို အတိုဆံုးမွ 
အရွည္ဆံုးသို႔ အစီအစဉ္တက် 
ထားရွိပါ။

သင့္ကေလးအား ၎ 
နွစ္သက္သည့္ စာအုပ္ကို 
ဖတ္ခိုင္းျပီး မတူညီသည့္ 
အဆံုးသတ္ မႈတစ္ခုကို 
ေရးသားရန္ ကူညီေပးပါ။
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စာေရးဆရာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
- စာေရးဆရာမ်ားသည္ 
စာဖတ္သူအား အသိေပး 
ရန္၊ ေဖ်ာ္ေျဖရန္၊ေဖာ္ထုတ္ 
ျပသရန္နွင့္ သေဘာက်ေစရန္ 
စသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုခုျဖင့္ 
ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ 
သင္ဖတ္သည့္ ပံုျပင္၏စာေရးဆရာက 
စာဖတ္သူအား ေပးလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို 
သင့္ကေလးက သိရွိခန္႔မွန္းနိုင္ေအာင္ 
ကူညီေပးပါ။

အသံ 3-4 မ်ိဳးရွိသည့္ 
စကားလံုးတစ္ခုကို 
သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ထိုေန႔တစ္ 
ေန႔လံုး အဆိုပါ စကားလံုးကို 
အခ်ိန္မေရြးေျပာဆိုျပီး သင့္ကေလးအား 
ထိုစကားလံုးတြင္ပါဝင္သည့္ အသံမ်ားကို 
ေျပာဆိုပါေစ။

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
အကၡရာမွာ B ျဖစ္ပါသည္။ 
“B” ကို အတူတကြ 
သရုပ္ေဖာ္/ေရးဆြဲပါ။ ball 
ကဲ့သို႔ေသာ /b/ သံျဖင့္ စသည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို ေရးပါ။

သင့္ကေလးအား /o/ 
စကားလံုးငယ္တစ္ခုကို 
ရြတ္ဆိုခိုင္းပါ။ 
သင့္ကေလးအေနျဖင့္ 
3 မိနစ္အတြင္း /o/ စကားလံုးတို 
ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား စဉ္းစားနိုင္သည္ကို 
ၾကည့္ပါ။ ဥပမာ - on ၊ octopus ။ 
အျခား သရမ်ားကိုလည္း အလားတူပင္ 
ျပဳလုပ္ေပးပါ။

ခံစားခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို 
ေဖာ္ျပေနသည့္ မ်က္နွာမ်ား 
ပါဝင္သည့္ ပိုစတာ တစ္ခုကို 
သင့္အေလးနွင့္အတူ 
ျပဳလုပ္ပါ။ ပိုစတာရွိ အဆိုပါမ်က္နွာပံုမ်ားထဲမွ 
တစ္ခုကို ေထာက္ျပေစျပီး သူ/သူမအေနျဖင့္ 
မည္သည့္အခ်ိန္က အဆိုပါပံုကဲ့သို႔  
ဘယ္လို/ဘာေၾကာင့္ ခံစားခဲ့ရသည္ကို 
ေမးျမန္းပါ။

ယေန႔အတြက္ ပံုသ႑ာန္မွာ 
အနားမျပိဳင္စတုဂံပံု 
ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ကေလးအား 
အနားမျပိဳင္စတုဂံပံုတစ္ခုကို 
ေရးဆြဲနိုင္ေအာင္ ကူညီပါ။ သင့္အေနျဖင့္ 
ယေန႔အတြက္ အနားမျပိဳင္စတုဂံနွင့္ 
တူသည့္ေနရာ မည္မွ် ရွာေဖြနိုင္သည္ကို 
ၾကည့္ပါ။

သင့္ကေလးအား သူနွစ္ 
သက္သည့္ စာအုပ္ကို 
ဖတ္ေစျပီး သူ့နာမည္အစ 
စာလံုးနွင့္ တူညီသည့္ 
အကၡရာနွင့္အစျပဳသည့္ 
စကားလံုးမ်ား အားလံုးကို 
စာရင္းျပဳစုခိုင္းပါ။

အ
ပတ

္စဥ
္ 4

သင့္ကေလးအား ရယ္စရာ 
ေကာင္းေသာ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို 
ဖတ္ေအာင္ ကူညီေပးပါ။ 
စာေရးဆရာအေနျဖင့္ 
စာဖတ္သူအား ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းလား၊ 
အသိေပးျခင္းလား၊ သေဘာ 
က်ေစျခင္းလား သို႔မဟုတ္ 
ေဖာ္ထုတ္ျပသျခင္းလား 
ဆိုသည္ကို သင့္ကေလးအား 
ေတြးေတာဆံုးျဖတ္ခိုင္းပါ။

Head /Shoulders /Knees 
/Toes စသည့္ သီခ်င္းကို 
ရြတ္ဆိုပါ။ သီခ်င္းတြင္ပါသည့္ 
စကားလံုးတစ္လံုးခ်င္းစီကို 
နႈတ္မွရြတ္ဆိုျပီး ပထမ စကားလံုးကို 
သီဆိုသည့္အခါ သင့္ကေလး၏ 
ဦးေခါင္းကို ထိပါ၊ ဒုတိယစကားလံုးကို 
သီဆို သည့္အခါ ပခံုးမ်ားကိုထိပါ၊ 
တတိယစကားလံုးကို သီဆိုသည့္အခါ 
ဒူးမ်ားကိုထိျပီး စတုတၳစကားလံုးကို 
သီဆိုသည့္အခါ ေျခေခ်ာင္းမ်ားကို ထိပါ။

သင့္ကေလး၏ နာမည္ 
အစ စာလံုးနွင့္ တူသည့္ 
အကၡရာမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ျပသပါ (John ၊ 
jump)။ အဆိုပါစကားလံုးမ်ား၏ 
အစ အသံမ်ားအေနျဖင့္ 
တူညီေနၾကသည္ကို သင့္ကေလး 
နွင့္အတူ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုပါ။

သင့္ကေလးအေနျဖင့္ 
ျမင္ျမင္ခ်င္းပင္စကားလံုး
ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား 
ဖတ္နိုင္သလဲ ဆိုသည္ကို 
သိရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။

သတ္မွတ္လအတြက္ 
သီခ်င္း (Twinkle, Twinkle, 
Little Star) မွ စကားလံုး 
တစ္လံုးကို သင့္ကေလးအား 
ေရြးခ်ယ္ခိုင္းပါ။ သင့္ကေလးအား 
အဓိပၸါယ္ကို ေျပာျပခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးအား သူ/
သူမ နွစ္သက္သည့္ 
ဂဏန္းတစ္ခုကို 
ေရြးခ်ယ္ေစျပီး 
တစ္ေန႔တာလံုး အဆိုပါ ဂဏန္းကို 
လိုက္လံရွာေဖြတတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ 
အဆိုပါ ဂဏန္းအေရအတြက္ရွိသည့္ 
ပစၥည္းမ်ားပါဝင္သည့္ ရုပ္ပံုတစ္ပံုကို 
ေရးဆြဲေစျပီး ၎ကို ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ 
သီခ်င္းဆိုတက္ေအာင္ ကူညီေပးပါ။

သင့္ကေလးအား 
စကားလံုးမ်ားကို 
ၾကည့္ရႈနိုင္သည့္ 
ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ကို 
ကူညီျပဳလုပ္ေပးပါ- ျမင္ျမင္ခ်င္းပင္ 
သင့္ကေလးဖတ္နိုင္သည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို စာရင္းျပဳစု 
ထားျပီး အဆိုပါ စကားလံုးကို 
သူတို့တစ္ၾကိမ္ဖတ္တိုင္း 
တစ္ေခါက္မွတ္သားေပးပါ။

အ
ပတ

္စဥ
္ 5

သင့္ကေလးအား သတင္း 
အခ်က္အလက္ေပးသည့္ 
ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို ဖတ္ေအာင္ 
ကူညီေပးပါ။ စာေရးဆရာ 
အေနျဖင့္ စာဖတ္သူအား 
ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းလား၊ အသိေပး 
ျခင္းလား၊ သေဘာက်ေစ 
ျခင္းလား သို႔မဟုတ္ 
ေဖာ္ထုတ္ျပသျခင္းလား 
ဆိုသည္ကို သင့္ကေလးအား 
ေတြးေတာဆံုးျဖတ္ခိုင္းပါ။

အသံ 3-4 မ်ိဳးရွိသည့္ စကား 
လံုးတစ္ခုကို ရြတ္ဆိုပါ။ 
စကားလံုးအတြင္းရွိ 
အသံတစ္ခုခ်င္းဆီကို 
သီဆိုသည့္အခါ ကခုန္ျပီး 
ရြတ္ဆိုပါေစ။ 

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
အကၡရာမွာ C ျဖစ္ပါသည္။ 
“C” ကို အတူတကြ 
သရုပ္ေဖာ္/ေရးဆြဲပါ။ cat 
ကဲ့သို႔ေသာ /c/ သံျဖင့္ စသည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို ေရးပါ။

သင့္ကေလးအား သူနွစ္ 
သက္သည့္ စာအုပ္ကို 
ဖတ္ေအာင္ ကူညီေပးပါ။ 
စကားေျပာဆိုျခင္းကို 
ေလ့က်င့္သည့္အခါ 
သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို 
အသံုးျပဳပါ။ သင့္သရုပ္ျပေသာ 
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို သင့္ကေလးက 
လိုက္ပါျပဳလုပ္တတ္ေအာင္ 
တြန္းအားေပးပါ။

သင့္ကေလးမ်ားအား 
အျပင္သို႔ေခၚထုတ္ျပီး သင္တို့ 
ေတြ႔ျမင္ရေသာ၊ အနံ႔ရေသာ 
သို႔မဟုတ္ ေတြ႔ၾကံဳရေသာ 
တစ္စံုတစ္ခုနွင့္ပတ္သက္သည့္ 
စကားလံုး အသစ္တစ္လံုးကို 
သူတို႔နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါ။

သင့္ကေလးအား 
ေျမျဖဴကိုအသံုးျပဳျပီး 
hopscotch (စည္းကြက္ခ် 
ရွပ္ဒိုးတိုက္ ကစားနည္း) 
တစ္ခုကို ျပဳလုပ္တတ္ေအာင္ 
ကူညီေပးပါ။ ေရွ႕တိုး ေနာက္ဆုတ္ 
ေရတြက္ပါ (1 စကၠန္႔၊ 2 စကၠန္႔၊ 5 
စကၠန္႔၊ 10 စကၠန္႔၊ စသည္ျဖင့္)။

သင့္ကေလးအား 
အကၡရာမ်ားပါရွိသည့္ 
စာအုပ္တစ္အုပ္ကို 
ကူညီျပဳလုပ္ေပးပါ။ 
မိသားစုဝင္မ်ား၏ 
ရုပ္ပံုမ်ားကိုထည့္သြင္းျပီး 
ပံုမ်ားေရးဆြဲေအာင္ ကူညီေပးပါ။ 
ရုပ္ပံုတစ္ခုခ်င္းစီကို 
အညႊန္းတပ္ပါ။

ေဒသတြင္း အရင္းအျမစ္ - Ingham ေကာင္တီပန္းျခံမ်ား - လန္စင္းျမိဳ႕လယ္ေခါင္မွ မိနစ္အနည္းငယ္ခန္႔သာ ေဝးသည့္ေနရာတြင္တည္ရွိျပီး အားကစားလႈပ္ရွားမႈနွင့္ အနားယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
သာယာသည့္ေျမေနရာ အက်ယ္အဝန္းဧက 1,200 ေက်ာ္ ရွိပါသည္။ လန္စင္းေရကန္ကို စီးမိုးၾကည့္ရႈနိုင္သည့္ ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ခ်င္စရာ တိတ္ဆိတ္သည့္ ေနရာသို႔ လည္ပတ္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ ေတာရိုင္းပန္းမ်ား၊ 
သဘာဝေတာင္တက္လမ္းမ်ားကို တေန႔ခင္းလံုး ၾကည့္ရႈခံစားလိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ သာယာလွပသည့္ ဂရန္းျမစ္ ၏ ျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေလွေလွာ္ခတ္လိုက္ပါ။ http://pk.ingham.org/ တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ နိုင္ပါသည္။

သင္၏ သေဘာက်နွစ္သက္မႈကို 
ခံစားျခင္း

ကြ်နု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ရင္ေသြးငယ္မ်ား၏ အာရံုစိုက္မႈကို ဆုပ္ကိုင္နိုင္ျပီး 
၎တို႔စိတ္ဝင္ စားေသာ အရာမ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ေပးနိုင္သည့္နည္း 
လမ္းမ်ားကို သိရွိလာသည္နွင့္တစ္ ျပိဳင္နက္ ကြ်နု္ပ္တို႔ဘက္က 
၎တို႔၏ စာအေရးအဖတ္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ဖန္တီးေပး 
နိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ ေဆာင္ရြက္သြားနိုင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ သင္တို႔၏ ရင္ေသြးငယ္မ်ား စာဖတ္ျခင္းတြင္ 
စိတ္အားထက္သန္လာေအာင္ ၎တို႔ သေဘာက်နွစ္သက္သည့္ 
စာအုပ္မ်ား၊ သီခ်င္းမ်ားနွင့္ ပံုျပင္မ်ားကို အသံုးျပဳေပးပါ။
ေရြးခ်ယ္မႈသည္ သင္ယူေလ့လာျခင္းအတြက္ လံႈ႕ေဆာ္မႈပင္ျဖစ္ပါသည္။

Rhyme/Song of the month:  

Twinkle, Twinkle, Little Star

Twinkle, Twinkle, little star,
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle, Twinkle, little star,
How I wonder what you are!

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
“sky” ႏွင့္ ကာရန္ညီသည့္ မည္သည့္စကားလံုးမ်ားကို သင္ 
ေတြးမိပါသလဲ။
“st-”နွင့္ အစျပဳသည့္ မည္သည့္စကားလံုးမ်ားကို သင္ ေတြးမိပါသလဲ။
ေလထဲတြင္ စိန္ပြင့္တစ္ပြင့္၏ ပံုသ႑ာန္ကို ေရးဆြဲပါ။
ကဗ်ာအား မတူညီသည့္ ပံုသ႑ာန္တစ္ခုျဖင့္ ျပန္လည္ ေရးသားပါ။



ေအာက္တိ ုဘာ

သင့္ခႏၶာကိုယ္ကို 
အားျဖည့္ျခင္း

ေကာင္းမြန္သည့္ အာဟာရျပည့္ဝေသာ အေလ့အထမ်ားသည္ 
ပညာေရး တိုးတက္မႈနွင့္ ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ရလဒ္မ်ားက 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ က်န္းမာေသာ အစားအေသာက္မ်ားသည္ 
ဦးေနွာက္ကို အာဟာရျပည့္ဝေစျပီး သတင္းအခ်က္အလက္ 
စုေဆာင္းမႈကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါသည္။ ကေလးတစ္ 
ေယာက္အား က်န္းမာေသာ စားေသာက္မႈအေလ့အထမ်ားကို 
သင္ၾကားေပးျခင္းသည္ ကေလးအတြက္ က်န္းမာသည့္ 
အနာဂတ္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးျခင္းအျဖစ္ အေရးပါပါသည္။
ကဲ…စားၾကမယ္ေဟ့။

Rhyme/Song of the month: Little Miss Muffet
Little Miss Muffet
Sat on a tuffet
Eating her curds and whey.
Along came a spider
And sat down beside her
And frightened Miss Muffet away!

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
Curds နွင့္ came ဆိုသည့္ စကားလံုးထဲရွိ “c” က မည္သို႔ 
အသံထြက္သနည္း။
“c” အကၡရာနွင့္ အသံတူျပီး အစစာလံုးတူညီသည့္ 
အျခားစကားလံုးမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
Muffet နွင့္ ကာရန္ညီသည့္ စကားလံုးကို ေတြ႔ပါသလား။
နံနက္စာအတြက္ သင္အနွစ္သက္ဆံုး အစားအစာက ဘာလဲ။ 
ကဗ်ာအသစ္တစ္ပုဒ္ကို ေရးပါ။

သင့္ခႏၶာကိုယ္ကို အားျဖည့္ျခင္းကို အေျခခံထားေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို 
ၾကည့္ရႈနိုင္ရန္အတြက္ PBS မိဘမ်ား အစီအစဉ္ကို သင့္ကေလးနွင့္အတူ ရွာေဖြ ေလ့လာလိုက္ပါ - 
Fizzy’s Lunch Lab, http://www.pbs.org/parents/lunchlab/။

တနဂၤေႏြ (နားလည္နိုင္စြမ္း) တနလၤာ 
(အသံထြက္ပိုင္းတတ္သိနားလည္မႈ)

အဂၤါ 
(အကၡရာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ 
အသံထြက္မ်ားကို ဖတ္တတ္ျခင္း)

ဗုဒၶဟူး 
(ကြ်မ္းက်င္မႈ)

ၾကာသပေတး 
(ေဝါဟာရ/ စကားလံုးေလ့လာျခင္း)

ေသာၾကာ 
(အေစာပိုင္းကာလ 
အတြက္အခ်က္)

စေန 
(စာေရးသားျခင္း)

အ
ပတ

္စဥ
္ 1

အေၾကာင္း တစ္ခုဆိုသည္မွာ 
တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ပြားျခင္းကို 
ဆိုလိုပါသည္။ အက်ိဳး တစ္
ခုဆိုသည္မွာတစ္စံုတစ္
ရာျဖစ္ပြား ျခင္းေျကာင့္ ရရွိလာသည့္ 
အက်ိဳးရလဒ္ကို ဆိုလိုပါသည္။ 
သင့္ကေလးနွင့္အတူ စာဖတ္သည့္အခါ 
“ဘာျဖစ္သြားခဲ့သလဲ “ နွင့္ “ဘာေၾကာင့္ 
အဲဒါျဖစ္ပြားခဲ့ရတာလဲဆိုသည္ကို 
ေမးျမန္းပါ။“

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
ကာရန္ညီေသာ 
စကာလံုးမ်ားနွင့္ 
ကာရန္မညီေသာ 
စကားလံုးမ်ား နွစ္မ်ိဳးစလံုးကို 
ေျပာဆိုၾကည့္ပါ - (pan /man /
tan /pat ။ သင့္ကေလးအား 
ကာရန္မညီသည့္ စကားလံုးကို 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ခိုင္းပါ။

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
အကၡရာမွာ D ျဖစ္ပါသည္။  
“D” ကို အတူတကြ 
သရုပ္ေဖာ္/ေရးဆြဲပါ။ dog 
ကဲ့သို႔ေသာ /d/ သံျဖင့္ စသည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို ေရးပါ။

သင့္ကေလးအတြက္ 
အရမ္းမခက္ခဲသည့္ 
ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ 
ပံုျပင္ကို ဖတ္ၾကည့္ျပီး 
သင့္ကေလးနွင့္အတူ ဖတ္ပါ။

သင့္ကေလးအား 
စကားလံုးအသစ္မ်ားနွင့္ 
မိတ္ဆက္ေပးပါ -
က်န္းမာေသာ
သၾကား
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ 

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
ကိန္းကဏန္းမ်ားမွာ 2 နွင့္ 18 
ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ကေလးအား 
အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ား 
ေရဆြဲျခင္းကို ေလ့က်င့္ေပးပါ။ 
ယေန႔အတြက္ အဆိုပါကိန္းဂဏန္းမ်ား
ကိုေနရာဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားတြင္ 
ရွာေတြ႔နိုင္သည္ကို မွတ္သားပါ။

မုန္႔တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္အတြက္ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေရး 
သားရန္ ကူညီေပးပါ။ “မည္
သည့္အရာကအရင္ဆံုးလာ
ရမလဲဆိုသည္ကို ေမးပါ။ 
ေနာက္ထပ္ ဘာလုပ္ရမလဲ။”
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သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
အေၾကာင္းနွင့္အက်ိဳးကို 
ခြဲျခားသတ္မွတ္နိုင္သည့္ 
အခ်က္ျပ စကားလံုးမ်ားကို 
ရွာေဖြပါ- အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၊ 
အခ်ိန္ကနွင့္ ထို႔ေၾကာင့္ စသည္ျဖင့္။

သင့္ကေလးအား ကာရန္မ်ား 
ဖန္တီးနိုင္ေအာင္ ကူညီေပး 
ပါ။ သင့္ကေလးအား 
““cake ” ဒါမွမဟုတ္ 
ရယ္စရာစကားလံုးျဖစ္သည့္ 
“laz” တို႔လို စကားလံုးေတြနဲ႔ 
ကာရန္ညီတဲ့ စကားလံုးေတြကို 
ေမေမ့/ေဖေဖ့ကို 
ေျပာျပနိုင္မလား” ဆိုသည့္ 
ေမးခြန္းကို ေမးပါ။

သင့္ကေလးအား စပါက 
တီ (အီတလီေခါက္ဆြဲ) 
ကို ေပးပါ။ ထို႔ေနာက္ 
အကၡရာမ်ားထဲမွ စပါကတီ 
ဆိုသည္ကိုစာလံုးေပါင္း
အသံုးျပဳတတ္ေအာင္ 
ကူညီေပးပါ။

လြန္ခဲ့ေသာ 
အပတ္က ပံုျပင္ကို 
တိက်မွန္ကန္မႈအဓိကထားျပီး 
သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ျပန္ဖတ္ပါ။ 
အဆိုပါပံုျပင္ကိုပင္ ကြ်မ္းက်င္မႈနွင့္ 
ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈ အဓိကထားျပီး 
ျပန္လည္ဖတ္ရႈပါ။

သင့္ကေလးအား ရုပ္ပံုတစ္ပံု 
သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုနွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္း 
အရာတစ္ခုအား ေျပာဆိုရန္
ကူညီေပးပါ။

သင့္ကေလးအား 
ဆယ္ၾကိမ္ထိ ခုန္ေစျပီး 
တစ္ခ်က္ခုန္တိုင္း 
တစ္ဟု ေရတြက္ခိုင္းပါ။ 
ထို႔ေနာက္ နွစ္ၾကိမ္ခုန္တိုင္း 
နွစ္ဟု ေရတြက္ခိုင္းပါ၊ 
ထို႔ေနာက္ ငါးၾကိမ္ 
စသည္ျဖင့္ ဆယ္ၾကိမ္အထိ 
ျပဳလုပ္ေပးသြားပါ။

သင့္ကေလးအား 
ေဈးစာရင္းတစ္ခုကို 
ေရးသားရာတြင္ 
ကူညီပါဝင္ခိုင္းပါ။
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မုန္႔ဖုတ္သည့္အခါ 
သင့္ကေလးအား 
အေၾကာင္းနွင့္အက်ိဳးကို 
ေတြးေတာတတ္ေအာင္ 
ကူညီေပးပါ။ မာရီယာသည္ 
ကိတ္မုန္႔တစ္ခုကို 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ထိုေန႔သည္ သူမမိခင္၏ 
ေမြးေန႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။

“ရယ္စရာ အမည္ေပး 
ဂိမ္း။ ” သင့္ကေလးအား 
အစားအေသာက္ 
အမည္တစ္ခု၏ အစ 
အကၡရာကို အျခားအကၡရာ 
တစ္ခုျဖင့္ အစားထိုးျပီး 
အမည္ေပးခိုင္းပါ။ ဥပမာ 
- “Milk ကို Wilk ဟု 
လည္းေကာင္း”။

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
အကၡရာမွာ E ျဖစ္ပါသည္။ 
“E” ကို အတူတကြ 
သရုပ္ေဖာ္/ေရးဆြဲပါ။ egg 
ကဲ့သို႔ေသာ /e/ သံျဖင့္ စသည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို ေရးပါ။

သင့္ကေလးအား ပံုျပင္ 
တစ္ပုဒ္ကို ေျပာေစျပီး သူ/
သူမ ေျပာသည့္ အသံကို 
ဆဲလ္ဖုန္း/ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ 
မွတ္တမ္းတင္ထားရွိပါ။

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
အပတ္စဉ္တစ္က 
စကားလံုးမ်ားျဖင့္ 
ဂိမ္းတစ္ခုျပဳလုပ္ပါ။ 
တူညီခ်က္မ်ားနွင့္ 
ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားကို 
စာရင္းျပဳစုေစျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ကာရန္အညီဆံုး စကားလံုးမ်ားကို 
ဘယ္သူက ရွာေဖြနိုင္သည္ကို 
ၾကည့္ရႈပါ။

သတ္မွတ္ေန႔အတြက္ 
ပံုသ႑ာန္မွာ 
ကုဗတံုးပံု ျဖစ္ပါသည္။ 
သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
ယေန႔အတြက္ မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ 
ကုဗတံုးကို ရွာေဖြနိုင္သည္ကို ၾကည့္ရႈပါ။

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ပါ။ 
သစ္ရြက္ 10 ရြက္ကို 
ရွာေဖြျပီး ၎တို႔အၾကားရွိ 
တူညီမႈနွင့္ကြာျခားမႈကို 
ေရးသားခိုင္းပါ။
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သင့္ကေလးနွင့္အတူ အစား 
အစာနွင့္ အာဟာရအေၾကာင္း 
ေျပာျပထားသည့္ အေၾကာင္း 
အရာတစ္ခုကို ဖတ္ပါ။ 
က်န္းမာေသာ စားေသာက္မႈ၏ 
အေၾကာင္းနဲ႔အက်ိဳးကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ပါ။ 
တစ္ရက္ကို ပန္းသီးတစ္လံုးစားေပးပါက 
ဆရာဝန္ဆီ သြားဖို႔ မလိုဘူး။

သင့္ကေလးမ်ားနွင့္အတူ 
စားေသာက္သည့္အခါ 
သင့္အေနျဖင့္ “beans” 
ကဲ့သို႔ေသာ /b/ 
နွင့္ အစျပဳသည့္ ဟင္းလ်ာကို 
စားေတာ့မည္ကို ေျပာျပပါ။ 
အျခားအစားအစာကိုလည္း 
ထိုနည္းအတိုင္း ေျပာျပပါ။

သင့္ကေလးအား 
/a/ အသံတိုရွိသည့္ 
(ပန္းသီးကဲ့သို႔ေသာ) 
အစားအစာမ်ားကို 
ေတြးေခၚတတ္ေအာင္ ကူညီေပးပါ။ 
စကားလံုးမ်ားကို အတူေရးပါ။ 
စာရင္းကို အတူဖတ္ၾကည့္ပါ။

စာပိုဒ္အတြင္းရွိ 
စကားစုမ်ားနွင့္ 
ရင္းနွီးေစရန္အတြက္ 
သင့္ကေလးနွင့္အတူ ကေလး 
ေတးကဗ်ာမ်ားကို ရြတ္ဆိုပါ။

သတ္မွတ္လအတြက္ 
သီခ်င္း (Little Miss 
Muffet) မွ စကားလံုး 
တစ္လံုးကို သင့္ကေလးအား 
ေရြးခ်ယ္ခိုင္းျပီး အဓိပၸါယ္ကို 
ေျပာခိုင္းပါ။

သင္ ယေန႔ စားသံုးသည့္ 
အစားအေသာက္မ်ားထဲတြင္ 
အသီးအရြက္နွင့္ အမ်ိဳးအစား 
ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား 
ပါဝင္သည္ကို ေရတြက္ခိုင္းပါ။ 
သင့္အေနျဖင့္ အသီးအနွံ 
သို႔မဟုတ္ အသီးအရြက္ကို 
ပိုျပီးစားခဲ့သလားဆိုသည္ကို ေမးျမန္းပါ။ 
ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ပိုစားပါသလဲ။

သင့္ကေလးအား 
စစ္မႈထမ္းေဟာင္း တစ္ဦးထံ 
ေက်းဇူးတင္လႊာ ေရးျခင္းအား 
ကူညီေပးပါ။
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သင့္ကေလးအားအေၾကာင္း 
အက်ိဳးဆက္စပ္မႈမ်ားကို 
အခ်က္ျပသည့္ စကားလံုး 
မ်ားကို နားလည္ေအာင္ 
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ 
သၾကားလံုးအမ်ားၾကီး 
စားျပီးတဲ့ေနာက္ ကြ်န္ေတာ္ 
ဗိုက္နာေနပါတယ္။

စတိုးဆိုင္တြင္ရွိစဉ္ ပစၥည္း 
3 မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ေစျပီး 
2 မ်ိဳးကို အစ/အဆံုး 
အသံတူညီသည့္ ပစၥည္းအား 
ေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ခိုင္းပါ။ 
ကေလးမ်ားကို အသံတူညီမႈရွိသည့္ 
ပစၥည္းမ်ားကို ေဈးျခင္းေတာင္းထဲသို႕ 
ထားခိုင္းပါ။

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
အကၡရာမွာ F ျဖစ္ပါသည္။ 
“F” ကို အတူတကြ 
သရုပ္ေဖာ္/ေရးဆြဲပါ။ fish 
ကဲ့သို႔ေသာ /f/  သံျဖင့္ စသည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို ေရးပါ။

ထပ္တလဲလဲ 
ဖတ္ရႈျပီးျဖစ္ေသာ 
ပံုျပင္တစ္ပုဒ္အတြင္းက 
သင္ရင္နွီးေနေသာ 
စကားစုကို သင့္ကေလးအား 
ရြတ္ဆိုခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးအား အျပင္သို႔ 
ေခၚထုတ္သြားျပီး 
စကားလံုးအသစ္တစ္ခုနွင့္ 
မိတ္ဆက္ေပးပါ။

သင့္ကေလးအား 
သူ/သူမထက္ 
အရြယ္ေရာက္သူ သို႔မဟုတ္ 
အသက္ၾကီးသူ ေမာင္နွစ္မ 
တစ္ဦးက ျပဳလုပ္သည့္ 
ယေန႔အစားအေသာက္ျပင္ဆင္မႈတြင္ 
ပါဝင္ကူညီ ရန္ေျပာဆိုပါ။ ဟင္းခ်က္ရန္ 
ဟင္းခ်က္နည္း သို႔မဟုတ္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေစျခင္းနွင့္ 
ပါဝင္ပစၥည္းပမာဏတို႔ကိုလည္း 
အတိုင္းအဆ ျပဳလုပ္ခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးအား အကၡရာ 
တစ္ခုခ်င္းစီျဖင့္ အစျပဳသည့္ 
အစားအစာမ်ား၏အမည္ကို 
ေရးသားခိုင္းျပီး 
ေတြးေခၚတတ္ေအာင္ 
ကူညီေပးပါ။ စကားလံုးမ်ားကို 
ေရးပါ။

ေဒသတြင္း အရင္းအျမစ္ - Tri-County ဧရိယာတြင္ က်န္းမာေရးနွင့္ အာဟာရျပည့္ဝေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္မည့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။  သင့္အေနျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားနွင့္ 
အခမ္းအနားမ်ား စာရင္းတစ္ခုကို https://www.capitalareahealthalliance.org/healthy_living_resources.php ရွိ က်န္းမာေသာ အသင္းအဖြဲ႕ ျပကၡဒိန္တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။



ႏ ိ ုဝင ္ဘာ

မိသားစုနွင့္ 
ဆက္သြယ္ျခင္း

ေနအိမ္မွ ၾကီးျပင္းလာသည့္ ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းတြင္ စာဖတ္စြမ္းရည္ 
ပိုမိုတိုးတက္ျပီး ပိုမိုထက္ျမက္လာရန္အတြက္ စာအေရးအဖတ္စြမ္းရည္ကို 
တိုးျမွင့္ေပးပါသည္။ ၎က ကေလးငယ္မ်ား၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းကို 
လံႈ႕ေဆာ္ေပးျခင္း၊ ကမၻာၾကီးအေပၚ ၎တို႔၏ နားလည္သိျမင္မႈကို 
တိုးပြားေစျခင္း၊ ဘာသာစကားနွင့္ နားေထာင္မႈစြမ္းရည္ တိုးတက္ 
လာေစျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
အေရးၾကီးသည့္ မက္ေဆ့ခ်္တစ္ခုကို အခ်ိန္မွန္ေပးပို႔သည့္ 
အေရးအဖတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အခ်ိန္ရွိပါေစ - 
စာဖတ္ျခင္းသည္လည္း အက်ိဳးရွိေစပါသည္။
စာဖတ္သူမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည္။

Rhyme/Song of the month: This Little Piggy
This little piggy went to market,
This little piggy stayed home,
This little piggy had roast beef,
This little piggy had none,
And this little piggy cried “wee, wee, wee”
All the way home.

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
Piggy ကဲ့သို႔ေသာ /i/ အသံတိုထြက္သည့္ အျခား စကားလံုးမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
“w-”နွင့္ အစျပဳသည့္ အျခားစကားလံုးမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝက္ကေလးတစ္ေကာင္ခ်င္းစီ၏ ရုပ္ပံုကိုဆြဲပါ။

တနဂၤေႏြ
(နားလည္နိုင္စြမ္း)

တနလၤာ 
(အသံထြက္ပိုင္းတတ္သိနားလည္မႈ)

အဂၤါ 
(အကၡရာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ 
အသံထြက္မ်ားကို ဖတ္တတ္ျခင္း)

ဗုဒၶဟူး 
(ကြ်မ္းက်င္မႈ)

ၾကာသပေတး
(ေဝါဟာရ/ စကားလံုးေလ့လာျခင္း)

ေသာၾကာ 
(အေစာပိုင္းကာလ 
အတြက္အခ်က္)

စေန 
(စာေရးသားျခင္း)

မိသားစုနွင့္ဆက္သြယ္ျခင္းကို အေျခခံထားေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို 
ၾကည့္ရႈနိုင္ရန္အတြက္ PBS မိဘမ်ား အစီအစဉ္ကို သင့္ကေလးနွင့္အတူ ရွာေဖြ ေလ့လာလိုက္ပါ - 
Martha Speaks, http://www.pbs.org/parents/martha/။
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သင့္အေနျဖင့္ ႏႈိင္းယွဉ္မႈ 
ျပဳလုပ္သည့္အခါ နွစ္ခု 
သို႔မဟုတ္ နွစ္ခုထက္ပိုေသာ 
အရာဝတၳဳမ်ား 
တူညီမႈရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ကြဲျပားမႈရွိျခင္း အေၾကာင္းကို 
ေျပာဆိုပါ။ သင့္ကေလးအား 
ပံုျပင္မ်ားထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ 
ဇာတ္ေဆာင္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဉ္မႈ 
ျပဳလုပ္ရန္ ေျပာဆိုပါ။

ရုပ္ပံုမ်ားကို အတူဆြဲျပီး 
၎တို႔ကို အညႊန္းတပ္ပါ။ 
အညႊန္းမ်ား ဖတ္ျခင္းကို 
ေလ့က်င့္ပါ။

သင့္ကေလးအား 
စကားလံုးအသစ္မ်ားနွင့္ 
မိတ္ဆက္ေပးပါ -
မိသားစု
အားလပ္ရက္မ်ား
ရိုးရာ

သတ္မွတ္ရက္အတြက္ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ 3 
နွင့္ 17 ျဖစ္ပါသည္။ 
သင့္ကေလးအား အဆိုပါ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ား ေရဆြဲျခင္းကို 
ေလ့က်င့္ေပးပါ။ ယေန႔အတြက္ 
အဆိုပါကိန္းဂဏန္းမ်ားကို 
ေနရာဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားတြင္ 
ရွာေတြ႔နိုင္သည္ကို မွတ္သားပါ။

သင့္ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ 
ေက်းဇူးတင္မိေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္ 
သည့္ စာရင္းတစ္ခုကို 
ျပဳစုရာတြင္ ကူညီေပးပါ။ 
လ တစ္လ၏ ရက္တစ္ရက္စီတြင္ 
အသစ္အဆန္းတစ္ခုကို စာရင္းတြင္ 
ထည့္သြင္းပါ။
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သ႑ာန္တူျခင္းဆိုသည္မွာ 
အရာဝတၳဳပစၥည္းမ်ား 
တစ္ခုနွင့္အတူ တူညီျခင္းကို 
ေခၚဆိုသည္ကို 
သင္ၾကားပါ။ ကြဲျပားျခင္းဆိုသည္မွာ 
အရာဝတၳဳပစၥည္းမ်ား တစ္ခုနွင့္တစ္ခု 
တူညီမႈ မရွိျခင္းကို ေခၚဆိုသည္ဟု 
သင္ၾကားပါ။ ဝက္ကေလးသံုးေကာင္ 
သီခ်င္းကို ဖတ္ျပီး သင့္ကေလးအား 
၎တို႔က မည္ကဲ့သို႔ တူညီေၾကာင္းနွင့္ 
မည္ကဲ့သို့ ကြဲျပားေၾကာင္း ေျပာဆိုေစပါ။

“ရယ္စရာ အမည္ေပး 
ဂိမ္း။” သင့္ကေလးအား 
မိသားစုဝင္တစ္ဦးစီ၏ 
အစ အကၡရာကို 
အျခားအကၡရာတစ္ခုျဖင့္ အစားထိုးျပီး 
အမည္ေပးခိုင္းပါ။ ဥပမာ - Bob ကို “Tob” 
ဟူ၍လည္းေကာင္း။

သင့္ကေလးမ်ား၏ 
အကၡရာယွဉ္တြဲျခင္းနွင့္ 
အသံထြက္ျခင္းကို 
ေလ့က်င့္နိုင္မည့္ 
ခန္႔မွန္းရသည့္ ဂိမ္းတစ္ခုကို 
ေဆာ့ကစားပါ။ “ကြ်နု္ပ္ေနျဖင့္ 
/t/ အသံနွင့္ အစျပဳသည့္ 
တစ္စံုတစ္ခုအေၾကာင္းကို 
စဉ္းစားေနပါသည္။”

အနုပညာ 
ပေရာဂ်က္တစ္ခုအတြက္ 
ရိုးရွင္းသည့္ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို 
ဖတ္/ေရးပါ။ သင့္ကေလးအား 
၎တို႔ကို သင့္ထံ ဖတ္ျပေစျပီး 
ပေရာဂ်က္ကို ျပည့္စံုေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေစပါ။

သင့္မိသားစု၏ ရုပ္ပံုတစ္ခု 
သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုနွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို 
ေျပာဆိုခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးအား 
ေအာက္ပါတို႔ကို ေမးျမန္းပါ - 
သင့္မိသားစုတြင္ မိသားစုဝင္ 
ဘယ္နွစ္ေယာက္ရွိပါသလဲ။ 
ေယာက်ာ္းေလး 
ဘယ္နွစ္ေယာက္ရွိပါသလဲ။ 
မိန္းကေလးဘယ္နွစ္ေယာက္ရွိပါသလဲ။ 
သင္၏ တိုးပြားလာေသာ 
မိသားစုထဲတြင္ မိသားစုဝင္ 
ဘယ္နွစ္ေယာက္ရွိပါသလဲ။

သင့္ကေလးအား မိသားစု 
ဖြဲ႔စည္းပံုတစ္ခုကို 
ျပဳလုပ္ခိုင္းျပီး အညႊန္းမ်ား 
တပ္ခိုင္းပါ။

အ
ပတ

္စဥ
္ 3

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို ဖတ္ျပီး 
ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ တူညီမႈနွင့္ 
ကြဲျပားမႈမ်ားအေၾကာင္းကို 
ရွာေဖြရန္ အခ်ိန္ေပးပါ။

မိသားစုဝင္တစ္ဦးခ်င္း 
အေနျဖင့္ နွစ္သက္သည့္ 
စာအုပ္တစ္အုပ္၊ 
ကဗ်ာ သို႔မဟုတ္ 
ကေလးေတးကဗ်ာကို ေရြးခ်ယ္ျပီး 
အတူတကြ ဖတ္ပါ။

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
အကၡရာမွာ H ျဖစ္ပါသည္။ 
“H” ကို အတူတကြ 
သရုပ္ေဖာ္/ေရးဆြဲပါ။ horse 
ကဲ့သို႔ေသာ /h/ သံျဖင့္ စသည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို ေရးပါ။

သင့္ကေလးအား 
၎တို႔နွစ္သက္သည့္ 
သီခ်င္းမ်ားကို သီဆိုေစျပီး 
သီခ်င္းမ်ားထဲမွ 
နွစ္သက္သည့္ စာေၾကာင္းမ်ားကို 
ထပ္ခါထပ္ခါ ရြတ္ဆိုေစပါ။

သင့္ကေလးအား “မိသားစု 
ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုသည္ကို 
ရွင္းျပခိုင္းပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ 
မိသားစုမ်ားတြင္ 
တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး ကြဲျပားေအာင္ 
ဘယ္အရာက ျပဳလုပ္သနည္း။ 
မိသားစုအားလံုး တူညီေနပါက ကမၻာၾကီး 
မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္သြားနိုင္သလဲ။”

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
ပံုသ႑ာန္မွာ ကန္ေတာ့ခြ်န္ 
ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ကေလးအား 
ကန္ေတာ့ခြ်န္တစ္ခု၏ပံုကို 
ဆြဲခိုင္းပါ။ ယေန႔အတြက္ ကန္
ေတာ့ခြ်န္ပံုမ်ားကိုေနရာ
ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားတြင္ 
ေတြ႔နိုင္သည္ကို ေလ့လာပါ။

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
မိသားစုလိုက္ တစ္ေနရာသို႔ 
သြားေရာက္ခဲ့သည့္ 
အခ်ိန္တစ္ခု အေၾကာင္းကို 
ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ။ 
၎နွင့္ပတ္သက္ျပီး 
အေၾကာင္းအရာတစ္ခု 
ေရးသားခိုင္းပါ။

အ
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္စဥ
္ 4

like၊ both နွင့္ similarly ကဲ့ 
သို႔ ႏႈိင္းယွဉ္မႈျပစကားလံုးနွင့္ 
unlike၊ but နွင့္ however 
ကဲ့သို႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပ 
စကားလံုးမ်ား။ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို 
အတူဖတ္ျပီး အထက္ပါစကားလံုး 
ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားပါသလဲ
ဆိုသည္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။

သင့္ကေလးအား 
မိသားစုနွင့္မိတ္ေဆြမ်ား၏ 
နာမည္မ်ားကို တစ္လံုးခ်င္းစီ 
ခြဲထုတ္ျပီး က်ယ္ေလာင္စြာ 
ရြတ္ဆိုခိုင္းပါ။

/e/ အသံတိုထြက္သည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို 
ရွာေဖြပါ (egg မွာကဲ့သို႔)။ 
ပန္းခ်ီစုတ္တံမ်ားနွင့္ 
ေရာင္စံုေျမျဖဴေခ်ာင္းမ်ားကို 
အသံုးျပဳျပီး စကားလံုးမ်ား 
ေရးသားပါ။

သင့္ကေလး၏ အနုပညာ 
ပေရာဂ်က္မ်ားအတြက္ 
အနုပညာ စာအုပ္ 
တစ္အုပ္ကို ၎နွင့္အတူ 
ျပဳလုပ္ပါ။ ပေရာဂ်က္တစ္ခုခ်င္းစီနွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ဝါက်တစ္ခုကို 
ေရးပါ။ မၾကာခဏ ျပန္ဖတ္ပါ။

သတ္မွတ္လအတြက္ 
သီခ်င္းျဖစ္သည့္ (This Little 
Piggy) မွ စကားလံုးတစ္လံုး 
ေရြးခ်ယ္ပါ။ သင့္ကေလးအား 
အဓိပၸါယ္ကို ေျပာျပခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးအား ေအာက္ 
ပါတို႔ကို ေမးျမန္းပါ - 
“ကြ်နု္ပ္တို႔အိမ္/တိုက္ခန္း 
နံပါတ္က ဘယ္ေလာက္လဲ။” 
ကိန္းဂဏန္းကို အတူတကြ ကူညီေရတြက္ပါ။ 
“ကိန္းဂဏန္းက ၾကီးသြားသလား 
ငယ္သြားသလား။ သင့္နံပါတ္မွာ 10 
ေပါင္းပါ။ 5 နႈတ္ပါ။”

ေက်းဇူးတံု႔ျပန္ျခင္း 
ညစာအတြက္ မည္သည့္ 
အစားအေသာက္က 
ဘာလဲဆိုသည္ကို 
သင့္ကေလးကို ေျပာျပခိုင္းပါ။ 
သင့္ကေလးအား 
အေကာင္းဆံုးအစားအစာကို 
ေရြးခ်ယ္တတ္သည့္ 
တစ္စံုတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို 
စာတစ္ပုဒ္ေရးခိုင္းပါ။
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္စဥ
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သင့္ကေလးနွင့္အတူ အသံ 
ထြက္တူခ်င္း ဆက္ရသည့္ 
စကားလံုးဂိမ္းမ်ားကို 
ေဆာ့ပါ (အကၡရာမ်ားက 
“p-e-n” ျဖစ္ပါက pen 
ဟု စာလံုးေပါင္းခိုင္းျပီး 
hen ကို ဘယ္လို 
စာလံုးေပါင္းမလဲဆိုတာကို 
ေမးပါ။)

သင့္ကေလးအား စာအုပ္ 
တစ္အုပ္ကို ေရြးခ်ယ္ေစျပီး 
မိသားစုဝင္တစ္ဦးကို 
ဖတ္ျပခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးအား 
ဝါက်တစ္ေၾကာင္းကို 
ေျပာျပျပီး သူ/သူမအား 
အဆိုပါဝါက်ကို သင့္ထံ 
ျပန္ေျပာခိုင္းပါ။ သင့္ကေလးအား 
သူ/သူမ ရြတ္ဆိုနိုင္သည့္ 
စကားလံုးအေရအတြက္ကို 
ပိုတိုးလာေအာင္ စိန္ေခၚေပးပါ။

သင့္ကေလးအား 
မိသားစုဝင္မ်ား၏ 
ရုပ္ပံုတစ္ပံုကို 
ကူညီေရးဆြဲေပးပါ။

သင့္ကေလးအား 
မိသားစုဝင္မ်ား၏ 
အသြင္သ႑ာန္မ်ားကို 
ႏႈိင္းယွဉ္မႈ ျပဳလုပ္ခိုင္းပါ။ 
ဘယ္သူက အရပ္အရွည္ဆံုးလဲ။ 
ဘယ္သူက အရပ္အတိုဆံုးလဲ။ 
ဘယ္သူက ဆံပင္အနက္ဆံုးလဲ။ 
အေသးဆံုးက။ ဘယ္သူက 
အငယ္ဆံုးလဲ။ ဘယ္သူက 
အသက္အၾကီးဆံုးလဲ။

သင့္ကေလးက 
မိသားစုဝင္တစ္ဦးကို 
ရယ္စရာ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ 
ေျပာဆိုေအာင္ 
ျပဳလုပ္ေပးပါ။

သင္တို႔နွစ္သက္သည့္ ပံုျပင္ 
ကို မဖတ္ခင္၊ ဖတ္ေနစဉ္နွင့္ 
ဖတ္ျပီးေနာက္ပိုင္း
ပံုျပင္ထဲက ဇာတ္ေကာင္ 
မ်ားနွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးပါ။

ေဒသတြင္း အရင္းအျမစ္ - Appleseed ပေရာဂ်က္သည္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကေလးမ်ားကို လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားနွင့္ ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္အတြက္ အခမဲ့ အသံုးျပဳသည့္ အရာျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အရင္းအျမစ္ကို          
http://www.projectappleseed.org/motivate-the-unmotivated-child တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာနိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ ရက္ 150 စာ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈကဲ့သို႔ေသာ အကူအညီျဖစ္ေစသည့္ 
အသံုးအေဆာင္မ်ားကို ရယူနိုင္ပါသည္ http://www.projectappleseed.org/activities။

မိသားစုမ်ားအေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားသည့္ 
စာအုပ္တစ္အုပ္အား 
သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
ဖတ္ပါ။ အသံ 3 မ်ိဳးပါဝင္သည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို ရွာေဖြပါ။ 
အဆိုပါအသံမ်ားပါသည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို ရြတ္ဆိုခိုင္းပါ၊ 
ဥပမာ - /c/ /a/ /t/။ 
သင့္ကေလးမ်ားအား အဆိုပါ 
စကားလံုးကို ရြတ္ဆိုခိုင္းပါ။

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
အကၡရာမွာ G ျဖစ္ပါသည္။ 
“G” ကို အတူတကြ 
သရုပ္ေဖာ္/ေရးဆြဲပါ။ goat 
ကဲ့သို႔ေသာ /g/ သံျဖင့္ စသည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို ေရးပါ။



ဒ ီဇင ္ဘာ

စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားနွင့္ 
ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္းကို 
သင္ယူေလ့လာျခင္း
ယခုလိုအသက္ငယ္ေနစဉ္အခ်ိန္တြင္ သင့္ကေလးအေနျဖင့္ သူမ 
ဘယ္လိုခံစားေနရ သည္ဟူသည့္ ခံစားခ်က္ကို တိတိက်က် 
ေျပာတတ္ရန္ အခက္အခဲရွိနိုင္ပါသည္။ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ 
အေစာပိုင္းမူလတန္းနွစ္မ်ားအတြင္း အတည္အက် ေက်ာင္းသို႔ 
ေရာက္ရွိေသာအခါ ၎တို႔အေနျဖင့္ ရြယ္တူမ်ားနွင့္ အရြယ္ေရာက္ 
ျပီးသူမ်ားနွင့္ ပိုမို ဆက္သြယ္ဆက္ဆံလာရပါသည္။ အျခားသူမ်ားနွင့္ 
ပိုမိုထိေတြ႔မႈရွိလာေစျပီး ၎တို႔၏ ကမၻာၾကီးအေပၚ သိရွိနားလည္မႈအား 
ပိုမို က်ယ္ျပန္႔လာေစပါသည္။ ယခုအသက္အရြယ္ရွိသည့္ 
ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔၏ ခံစားခ်က္မ်ားနွင့္ ျဖစ္ပြားေစသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္နိုင္သည့္ စြမ္းရည္ 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္သည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔၏ 
စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ ထားရွိရမည္ကို သင္ယူသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ျပီး 
ဆီေလ်ာ္သည့္ အျပဳအမူမ်ားကိုလည္း ျပလုပ္တတ္ရန္ သင္ယူသည့္အခ်ိန္ 
လည္းျဖစ္ပါသည္။
ယေန႔အတြက္ သင့္ကေလးကို ေပြ႔ဖက္ျပီးျပီလား။

Rhyme/Song of the month: Hickory Dickory Dock
Hickory, dickory, dock,
The mouse ran up the clock.
The clock struck one,
The mouse ran down,
Hickory, dickory, dock.

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
“d” နွင့္စသည့္ စကားလံုးနွင့္ ကာရန္ရွိေသာ စကားလံုး 
ဘယ္ေလာက္ရွိသနည္း။
“d” နွင့္စေသာ အျခားစကားလံုးမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
အျခားအခ်ိန္တစ္ခုကိုသံုးျပီး ကဗ်ာကို ျပန္ေရးပါ။
1:00 နာရီထိုးေနသည့္ နာရီတစ္လံုး၏ ပံုတစ္ပံုကို ဆြဲပါ။

စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားနွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ သင္ယူေလ့လာျခင္းကို အေျခခံထား 
ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရႈနိုင္ရန္အတြက္ PBS မိဘမ်ားအစီ 
အစဉ္ကို သင့္ကေလးနွင့္အတူ ရွာေဖြေလ့လာလိုက္ပါ - Daniel Tiger’s 
Neighborhood, http://www.pbs.org/parents/daniel/။

တနဂၤေႏြ 
(နားလည္နိုင္စြမ္း)

တနလၤာ 
(အသံထြက္ပိုင္းတတ္သိနားလည္မႈ)

အဂၤါ 
(အကၡရာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ 
အသံထြက္မ်ားကို ဖတ္တတ္ျခင္း)

ဗုဒၶဟူး 
(ကြ်မ္းက်င္မႈ)

ၾကာသပေတး 
(ေဝါဟာရ/ စကားလံုးေလ့လာျခင္း)

ေသာၾကာ 
(အေစာပိုင္းကာလ 
အတြက္အခ်က္)

စေန 
(စာေရးသားျခင္း)
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အဓိကဆိုလိုရင္းသည္ ပံုျပင္ 
တစ္ခုလံုး၏အေၾကာင္းကို 
ေျပာျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
အဓိကဆိုလိုရင္းကို ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းနွင့္ 
ရွင္းလင္းျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ပါသည္။ 
ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
ဖတ္ျပီး အဓိကဆိုလိုရင္းနွင့္ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေျပာျပပါ။

သင့္ကေလးအား အသံ 
2 မ်ိဳးကို ရြတ္ဆိုခိုင္းပါ။ 
၄င္းတို႔အား “ထိုအသံမ်ားနွင့္ 
စ/ဆံုးသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို 
ေကာက္ယူပါ” ဟုေျပာပါ။

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
အကၡရာမွာ I ျဖစ္ပါသည္။ 
“I” ကို အတူတကြ 
သရုပ္ေဖာ္/ေရးဆြဲပါ။ igloo 
ကဲ့သို႔ေသာ /i/ သံျဖင့္ စသည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို ေရးပါ။

သင့္ကေလးအား 
တိရိစာၦန္မ်ား၊ 
အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ား၊ 
ေမာင္နွစ္မမ်ား၊ 
အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား၊ 
အဘိုးအဘြားမ်ား 
သို႔မဟုတ္ 
နားေထာင္လိုသူတို႔ထံ 
ေျပာျပခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးအား 
စကားလံုးအသစ္မ်ားနွင့္ 
မိတ္ဆက္ေပးပါ-
စိတ္ရႈပ္ေထြးေသာ
စိတ္လႈပ္ရွားေသာ
စိတ္ပ်က္ေသာ

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ 4 
နွင့္ 16 ျဖစ္ပါသည္။ 
သင့္ကေလးအား အဆိုပါ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ား ေရဆြဲျခင္းကို 
ေလ့က်င့္ေပးပါ။ ယေန႔အတြက္ 
အဆိုပါကိန္းဂဏန္းမ်ားကို 
ေနရာဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားတြင္ 
ရွာေတြ႔နိုင္သည္ကို မွတ္သားပါ။

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
မွန္ၾကည့္ျပီး မ်က္နွာအမ်ိဳးမ်ိဳး 
ကို ျပဳလုပ္ၾကည့္ပါ။ 
သင္ ေပ်ာ္ရႊင္လား၊ 
ဝမ္းနည္းလား၊ ေဒါသထြက္သလား၊ 
ရယ္စရာေကာင္းေနလား။ 
သင္တို႔ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစသည့္ 
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို အတူေရးပါ။
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သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
ရင္းနွီးမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို 
ဖတ္ပါ။ အဓိကဆိုလိုရင္းနွင့္ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အတူရွာေဖြပါ။

အျပင္ထြက္လမ္းေလွ်ာက္ရင္း 
နားေထာင္မႈ ျပဳလုပ္ေပးပါ။  
မိမိတို႔ၾကားရသည့္ 
အသံမ်ား၏ 
ျခားနားခ်က္မ်ားအေၾကာင္း 
ေျပာဆိုပါ။ သူတို႔ၾကားရေသာ 
အသံမ်ားကို ပံုေဖာ္ခိုင္းပါ။

အကၡရာမ်ား၏ အသံမ်ားကို 
ျပဳလုပ္ခိုင္းျပီး ေျပာင္းမႈန္႔ 
သို႔မဟုတ္ သဲေပၚတြင္ 
အဆိုပါ ယွဉ္တြဲထားသည့္ 
အကၡရာမ်ားကို ပံုေဖာ္ေရးဆြဲခိုင္းပါ။ 

စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားအေၾကာင္း 
ေရသားထားသည့္စာအုပ္ 
တစ္အုပ္ကို ဖတ္ပါ။ 
စာၾကည့္တိုက္သို႔ 
အတူသြားျပီး စာၾကည့္တိုက္မႈးအား 
စိတ္ကူးမ်ားအေၾကာင္း 
ေရးထားသည့္ စာအုပ္အေၾကာင္း 
ေမးပါ။ မိတ္ေဆြတစ္ဦးကို ဖတ္ျပပါ။

သင့္ကေလးအား သူတို႔ 
အမွန္တကယ္ အံ့ၾသမႈျဖစ္ခဲ့ 
ေသာ သို႔မဟုတ္ စိတ္လႈပ္ 
ရွားမႈ ျဖစ္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္တစ္ခု 
အေၾကာင္း ေျပာျပခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးအေနျဖင့္ 
စိတ္ပ်က္မႈ ခံစားရသည့္အခါ 
စိတ္တည္ျငိမ္သြားေအာင္ 
ဂဏန္းတစ္ခုမွစျပီး 
ေနာက္သို႔ 
ျပန္ေရတြက္ခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးအား 
သူတို႔နွစ္သက္ေသာ 
ကစားစရာမ်ားနွင့္ ဂိမ္းမ်ား၏ 
စာရင္းတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခိုင္းပါ။
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ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို ဖတ္ 
ပါ။ သင့္ကေလးက 
နားမလည္လိုက္သည့္ 
အရာမ်ားရွိပါက 
ဘယ္အရာကို သိုဝွက္ထားျပီး 
အဘယ္ေၾကာင့္ 
နားမလည္ျခင္းျဖစ္သည္ကို 
ရွာေဖြနိုင္ေအာင္ ကူညီေပးပါ။

သင့္မိသားစုနွင့္အတူ 
ဝိုင္းထိုင္ျပီး 
သင့္ကေလးအား 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္တစ္ခုကို 
တိုးတိုးေလးေျပာပါ။ ေနာက္ဆံုး 
တစ္ေယာက္က ထိုလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကို 
“ေျပာသည့္” အခ်ိန္ထိ 
တစ္ေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္ 
လက္ဆင့္ကမ္း ေျပာျပပါ။

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
အကၡရာမွာ J ျဖစ္ပါသည္။ 
“J” ကို အတူတကြ 
သရုပ္ေဖာ္/ေရးဆြဲပါ။ jar 
ကဲ့သို႔ေသာ /j/ သံျဖင့္ စသည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို ေရးပါ။

ရင္းနွီးမႈအေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထာသည့္ 
စာအုပ္တစ္အုပ္ကို 
သင့္ကေလးအား 
အသံထြက္ျပီး ဖတ္ေအာင္ကူညီေပးပါ။ 
စာဖတ္ကြ်မ္းက်င္မႈ ျမင့္မားလာေအာင္ 
ထပ္ဖတ္ခိုင္းပါ။

အပတ္စဉ္ တစ္က 
စကားလံုးမ်ားျဖင့္ 
ဂိမ္းတစ္ခုကစားပါ။ 
သင့္ကေလးမ်ားအား 
တူညီခ်က္မ်ားနွင့္ 
ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားကို 
စာရင္းျပဳစုေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ကာရန္ 
အညီဆံုး စကားလံုးမ်ားကို ဘယ္သူက 
ရွာေဖြနိုင္သည္ကို ၾကည့္ရႈပါ။

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
ပံုသ႑ာန္မွာ ဆလင္ဒါ 
(ထုလံုးရွည္) ျဖစ္ပါသည္။ 
သင့္ကေလးအား ဆလင္ဒါ 
ပံုတစ္ခုအား ကူညီေရး 
ဆြဲေပးပါ။ ယေန႔အတြက္ 
ဆလင္ဒါပံုမ်ားကို ေနရာ
ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားတြင္ 
ေတြ႔နိုင္သည္ကို ေလ့လာပါ။

သင့္ကေလးအား 
လက္ေဆာင္ပစၥည္း 
တစ္ခုကို ထုပ္ပိုးေစျပီး 
ဘယ္လိုထုပ္ပိုးရမည္ 
ဆိုသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို 
ေရးခိုင္းပါ။ ဘယ္ဟာကို အရင္ဆံုး 
ျပဳလုပ္ရမလဲ။ ေနာက္ထပ္ 
ဘာလုပ္ရမလဲ။ စသည္ျဖင့္။
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္စဥ
္ 4

ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို ဖတ္ေနစဉ္ 
ကေလးမ်ား၏ စိတ္ကူးတြင္ 
စကားလံုးမ်ားကို ေတြးေစျပီး 
ရုပ္ပံုမ်ားကို ဖန္တီးေပးပါ။ 
၎က ကေလးမ်ားအား ပံုျပင္နွင့္ 
ရင္းနွီးမႈ ပိုျဖစ္ေစပါသည္။

ရင္းနွီးမႈအေၾကာင္း 
ေရးသားထားသည့္ 
စာအုပ္တစ္အုပ္ကို 
သင့္ကေလးနွင့္အတူ ဖတ္ပါ။ 
အသံ 3 မ်ိဳးပါဝင္သည့္ စကားလံုးမ်ားကို 
ရွာေဖြပါ။ အဆိုပါအသံမ်ားပါသည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို ရြတ္ဆိုခိုင္းပါ၊ ဥပမာ 
- /c/ /a/ /t/။ သင့္ကေလးမ်ားအား 
အဆိုပါ စကားလံုးကို ရြတ္ဆိုခိုင္းပါ။

/i/ ကဲ့သို႔ေသာ သံတိုရွိသည့္ 
ကစားစရာမ်ားနွင့္ 
ဂိမ္းမ်ားအေၾကာင္း 
ေတြးေတာခိုင္းပါ (igloo 
ကဲ့သို႔ စကားလံုး)။ စကားလံုးမ်ားကို 
ေရးခိုင္းျပီး အတူဖတ္ပါ။

သင့္ကေလးမ်ားအား 
ရင္းနွီးမႈအေၾကာင္း 
ေရးသားထားသည့္ စာလံုးေရ 
100-200 ထိရွိသည့္ 
ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို ေရြးခ်ယ္ခိုင္းပါ။ 
သင့္ကေလးမ်ားဖတ္သည့္ 
ၾကာခ်ိန္ကို မွတ္သားထားျပီး 
စာဖတ္နႈန္းပိုျမန္လာေအာင္ 
ျပဳလုပ္ေပးပါ။

သတ္မွတ္လ၏ သီခ်င္း 
(Hickory, Dickory, Dock) 
မွ စကားလံုးတစ္ခုကို 
ေရြးခ်ယ္ခိုင္းပါ။ 
သင့္ကေလးအား အဓိပၸါယ္ကို 
ေျပာျပခိုင္းပါ။

အရာဝတၳဳမ်ားကို 
သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
ေရတြက္ပါ။ အရာဝတၳဳမ်ားကို 
ေရတြက္သည့္အခါ 
ထိကိုင္ျပီးမွ အလွည့္က် 
ေရတြက္ပါ။

12 Days of Christmas 
ကဲ့သို႔ ၎တို႔၏ 
ကိုယ္ပိုင္ခံစားခ်က္ 
ကဗ်ာမ်ားကို ဖန္တီးခိုင္းပါ။ 

အ
ပတ

္စဥ
္ 5

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကိုဖတ္ျပီး 
ဇာတ္ေကာင္မ်ားအပါအဝင္ 
အဓိကျဖစ္စဉ္မ်ားကို 
အသံုးျပဳေပးျခင္း၊ 
ဆက္တင္ခ်ျခင္းနွင့္ 
ဇာတ္ကြက္ကို ျပန္လည္ေျပာ 
ဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါ။

သင့္ကေလးအား 
အားလပ္ရက္ကဒ္တစ္ခု 
ကူညီျပဳလုပ္ေပးပါ။ 
၎တို႔အား 
စကားလံုးမ်ားေရးျခင္း၊ 
စကားလံုးမ်ားကို 
ရြတ္ဆိုေစျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေစျပီး 
/h/ /i/၊ “hi” ဆိုသည့္စကားလံုးကို 
ေျပာဆို ေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။

သင့္ကေလးအား 
ေၾကာ္ျငာမ်ားကို 
ၾကည့္ရႈေစျပီး သူ/သူမ 
မွတ္မိသည့္ အရာမ်ားကို 
ညႊန္ျပခိုင္းပါ။ စာမ်က္နွာေပၚက 
ဘယ္ အကၡရာမ်ား/စကားလံုးမ်ားကို 
သူတို႔သိသလဲဆိုတာ ေမးပါ။

သင့္ကေလးအား အသံမ်ား 
ပါဝင္သည့္ စာအုပ္မ်ားကို 
နားေထာင္ခိုင္းပါ။ 
ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းက 
စာဖတ္ျခင္းနွင့္ပတ္သက္ျပီး 
အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ 
ကြ်မ္းက်င္မႈကို 
ၾကားသိေစပါသည္။

သင့္ကေလးမ်ားအား 
အျပင္သို႔ေခၚထုတ္ျပီး သင္တို႔ 
ေတြ႔ျမင္ရေသာ၊ အနံ႔ရေသာ 
သို့မဟုတ္ ေတြ႔ၾကဳံရေသာ 
တစ္စံုတစ္ခုနွင့္ပတ္သက္သည့္ 
စကားလံုး အသစ္တစ္လံုးကို 
သူတို႔နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါ။

အုပ္စုလိုက္ အေပါင္းနွင့္ 
အနႈတ္ပုစာၦမ်ားကို 
ေျဖရွင္းတြက္ခ်က္ပါ။ 
အခု လူ 5 ေယာက္ရွိတယ္ 
ဒါေပမယ့္ 2 ေယာက္က 
ထြက္သြားတယ္။

သင့္ကေလးအား 
နွစ္သစ္ကူး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို 
ခ်ေရးခိုင္းပါ။

ေဒသတြင္း အရင္းအျမစ္ - အိမ္တြင္ေနထိုင္ျပီး လူမႈေရးပိုင္းနွင့္ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာကို စတင္သင္ယူျခင္း ကေလးငယ္မ်ား၏ လူမႈေရးပိုင္းနွင့္စိတ္ခံစားမႈပိုင္း တတ္သိနားလည္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးလာေရးအတြက္ မိဘမ်ားနွင့္ မိသားစုမ်ားသည ္
အေရးပါေသာ တြဲဘက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ Casel ဆိုသည္မွာ မိဘမ်ားအတြက္ လူမႈေရးပိုင္းနွင့္ စိတ္ခံစားမႈပိုင္း သင္ယူျခင္း (SEL) ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ပိုမိုေလ့လာနိုင္ရန္နွင့္ မိမိအိမ္တြင္ ေနထိုင္ျပီး ေထာက္ပံ့ေရးနည္းစနစ္မ်ားကို 
ရယူနိုင္သည့္ အခမဲ့အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္ - https://casel.org/in-the-home/



ဇန ္နဝါရ ီ

သင္ ့အန ီ းအနားက 
ကမၻာ ၾကီ းကိ  ု
စ ူ းစမ ္ းေလ့လာျခင ္ း

ေဆာ့ကစားျခင္းသည္ ကေလးမ်ား၏အလုပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎က 
ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ကို ေဆာင္ၾကဉ္းေပးကာ စြမ္းအင္တို႔ကို ျဖစ္ေစျပီး 
ကေလးမ်ားအား သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ထုတ္ေဖာ္ျပသနိုင္ေစသည့္ 
နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာ့ကစားျခင္းသည္ 
ဖန္တီးနိုင္မႈစြမ္းရည္၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္း၊ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံု ၾကည္မႈနွင့္ 
ျပႆနာေျဖရွင္းနည္း စသည္တို႔ကို ျမင့္မားလာေစပါသည္။ 
ဘာသာစကားေျပာဆိုျခင္း၊ အကၡရာမ်ားနွင့္ အသံမ်ား 
(အသံထြက္ပိုင္းတတ္သိ နားလည္မႈနွင့္ အကၡရာမ်ားကို 
ကိုယ္စားျပဳသည့္ အသံထြက္မ်ားကို ဖတ္တတ္ျခင္း) 
ျဖင့္ ေဆာ့ကစားျခင္း စသည့္ကစားနည္းမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ စာတတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ 
အေသးစိတ္ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါသည္။
၎တို႔၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ လြင့္ပ်ံခိုင္းပါ။

Rhyme/Song of the month: Humpty Dumpty
Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king’s horses and all the king’s men
Couldn’t put Humpty together again.

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား -
“-all” နွင့္အဆံုးသတ္သည့္ စကားလံုးနွစ္ခုကို ေတြ႔ပါသလား။
Sat ကဲ့သို႔ေသာ /a/ အသံတိုရွိသည့္ အျခားစကားလံုး တစ္လံုးကို 
ေဖာ္ျပပါ။
Humpty Dumpty ေလးဟာ အုတ္တံတိုင္းေပၚမထိုင္ဘဲ ဘယ္မွာ 
ထိုင္လို႔ရပါသလဲ။
အုတ္တံတိုင္းမဟုတ္ဘဲ တစ္ျခားတစ္ခုေပၚတြင္ထိုင္သည့္ 
စာသားအသစ္တစ္ခုကို ကေလးနွင့္အတူ ေရးပါ။

သင့္အနီးအနားက ကမၻာၾကီးကို စူးစမ္းေလ့လာျခင္းကို အေျခခံထားေသာ ပညာေရး ဆိုင္ရာ 
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရႈနိုင္ရန္အတြက္ PBS မိဘမ်ား အစီအစဉ္ကို သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
ရွာေဖြေလ့လာလိုက္ပါ - Dinosaur Train, http://www.pbs.org/parents/dinosaurtrain/ ႏွင့္ 
Odd Squad ၊ http://www.pbs.org/parents/oddsquad/home/။

တနဂၤေႏြ 
(နားလည္နိုင္စြမ္း)

တနလၤာ 
(အသံထြက္ပိုင္းတတ္သိနားလည္မႈ)

အဂၤါ 
(အကၡရာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ 
အသံထြက္မ်ားကို ဖတ္တတ္ျခင္း)

ဗုဒၶဟူး 
(ကြ်မ္းက်င္မႈ)

ၾကာသပေတး 
(ေဝါဟာရ/ စကားလံုးေလ့လာျခင္း)

ေသာၾကာ 
(အေစာပိုင္းကာလ 
အတြက္အခ်က္)

စေန 
(စာေရးသားျခင္း)

အ
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္စဥ
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သင့္ကေလးက ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ 
ကို အစဉ္အလိုက္ သို႔မဟုတ္ 
အျဖစ္အပ်က္ အစီအစဉ္၊ 
ဘယ္အရာက ပထမဆံုး 
ျဖစ္ပြားျပီး အဲဒီေနာက္ ျဖစ္ပြားသည့္အရာနွင့္ 
ေနာက္ဆံုး ဘယ္လိုျဖစ္သြားသည္ 
စသည္တို႔ကို ေျပာျပသည့္အခါ ၎တို႔အား 
ျပန္လည္ရွင္းလင္းျပပါ။

“ရယ္စရာ အမည္ေပး 
ဂိမ္း။” သင့္ကေလးအား 
မိသားစုဝင္တစ္ဦးစီ၏ 
အစ အကၡရာကို 
အျခားအကၡရာ တစ္ခုျဖင့္ အစားထိုးျပီး 
အမည္ေပးခိုင္းပါ။ ဥပမာ - Bob ကို 
“Tob” ဟူ၍လည္းေကာင္း။

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
အကၡရာမွာ K ျဖစ္ပါသည္။ 
“K” ကို အတူတကြ 
သရုပ္ေဖာ္/ေရးဆြဲပါ။ 
Kangaroo ကဲ့သို႔ေသာ /k/  
သံျဖင့္ စသည့္ စကားလံုးမ်ားကို 
ေရးပါ။

စကားလံုးအတိုတစ္ခုကို 
ရြတ္ဆိုခိုင္းပါ (ဥပမာ 
- ant ၊ apple)။ 
သင့္ကေလးအေနျဖင့္ 
3 မိနစ္အတြင္း စကားလံုးအတို 
ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ေျပာနိုင္သည္ကို 
ၾကည့္ပါ။ အျခား သရမ်ားကိုလည္း 
အလားတူပင္ ျပဳလုပ္ေပးပါ။

သင့္ကေလးအား 
စကားလံုးအသစ္မ်ားနွင့္ 
မိတ္ဆက္ေပးပါ - 
ေျပးသည္
ခုန္သည္
သဲ
ေက်ာက္တံုး

သတ္မွတ္ရက္အတြက္ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ 5 
နွင့္ 15 ျဖစ္ပါသည္။ 
သင့္ကေလးအား အဆိုပါ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ား ေရဆြဲျခင္းကို 
ေလ့က်င့္ေပးပါ။ ယေန႔အတြက္ 
အဆိုပါကိန္းဂဏန္းမ်ားကို 
ေနရာဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားတြင္ 
ရွာေတြ႔နိုင္သည္ကို မွတ္သားပါ။

ဓါတ္မီးတစ္လက္ျဖင့္ 
ေမွာင္မိုက္ေနသည့္ 
အခန္းတစ္ခုသို႔ 
သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
သြားေရာက္စူးစမ္းမႈ ျပဳလုပ္ပါ။ 
သင့္ကေလးအေနျဖင့္ 
ဘာေတြကိုျမင္ျပီး 
ဘယ္လိုခံစားရသည္ကို ေမးပါ။
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မနက္ပိုင္း 
လုပ္ရိုးလုပ္စဉ္ကဲ့သို႔ေသာ 
ေန႔စဉ္လႈပ္ရွားတတ္သည့္ 
ဥပမာမ်ားကို ေျပာျပကာ 
အစီအစဉ္တက် ျဖစ္ျခင္းအား 
နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္ေပးပါ - ပထမဆံုးအေနျဖင့္ 
ကြ်နု္ပ္အိပ္ရာထပါသည္။ ေနာက္ျပီး 
အဝတ္လဲပါသည္။ ထို႔ေနာက္ နံနက္စာ 
စားပါသည္။

“I Spy” ကစားပါ။ 
“/m/ သံျဖင့္ စ/
ဆံုးသည့္ တစ္စံုတစ္ခုကို 

ကြ်နု္ပ္၏မ်က္လံုးေသးေသးေလးျဖင့္ 
ရွာေဖြပါသည္။” ကေလးက “milk” ဟု 
ျပန္ေျဖပါသည္။ ထပ္ေျပာပါ။

အျဖဴေရာင္စာရြက္ေပၚတြင္ 
အျဖဴေရာင္ထြက္သည့္ 
ေရာင္စံုဖေယာင္းခဲတံျဖင့္ 
/th/ သံရွိသည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို ေရးသားခိုင္းပါ။ 
အဆိုပါစကားလံုးမ်ား 
ေပၚလာေစရန္နွင့္ဖတ္ရန္အတြက္ 
ပန္းခ်ီေဆးကို အသံုးျပဳ ခိုင္းပါ။

သင့္ကေလး၏ 
အနွစ္သက္ဆံုး စာအုပ္ကို 
အၾကိမ္ 100 ေျမာက္ရွိေအာင္ 
ဖတ္ပါ။

သင္တို႔ ေဆာ့ကစား
ျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့သည့္ 
အခ်ိန္တစ္ခုနွင့္ပတ္သက္ျပီး 
သင့္ကေလးအား 
ေျပာျပခိုင္းပါ။

ဘေလာက္တံုးမ်ားျဖင့္ 
ေဆာ့ကစားပါ။ ဘယ္ 
ဘေလာက္တံုးမ်ား 
စုပံုေနပါသလဲ။ 
ဘယ္အတန္းလဲ။ ဘယ္ 
အျပားလဲ။ ဘေလာက္တံုးမ်ားကို 
ပံုသ႑ာန္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ 
တစ္စုစီထားကာ ေရတြက္ခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးအား 
သူတို႔နွစ္သက္သည့္ 
ကစားစရာတစ္ခု၏ ရုပ္ပံုကို 
ဆြဲခိုင္းပါ။ အဆိုပါရုပ္ပံုကို 
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစသည့္အရာက 
ဘာလဲဆိုတာ ေမးျပီး ေရးခိုင္းပါ။
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အစဉ္လိုက္ဆိုသည္မွာ ပံုျပင္ 
တစ္ပုဒ္၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ 
အစီအစဉ္အလိုက္ကို ေျပာျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ first၊ next၊ 
then နွင့္ last  ကဲ့သို့ အစဉ္လိုက္ျပေသာ 
စကားလံုးမ်ား။ သင့္ကေလးအား ပံုျပင္ထဲက 
အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေျပာသည့္အခါ 
အထက္ပါ စကားလံုးမ်ားကို သံုးျပီး ေျပာပါ။

“အသံမ်ားကို ရြတ္ဆိုသည့္ 
အခါ ခုန္ခိုင္းပါ။” စကားလံုး 
တစ္ခုကို ရြတ္ဆိုျပီး 
သင့္ကေလးအား 
အသံတစ္သံလွ်င္ တစ္ၾကိမ္ 
ခုန္ခိုင္းပါ (ဥပမာ - bat /b/ /a/ /t/ ဟု 
3 ၾကိမ္ ခုန္ခိုင္းပါ)။

သတ္မွတ္ရက္အတြက္ 
အကၡရာမွာ L ျဖစ္ပါသည္။ 
“L” ကို အတူတကြ 
သရုပ္ေဖာ္/ေရးဆြဲပါ။ /l/ 
သံျဖင့္ အစျပဳသည့္ စကားလံုးမ်ားကို 
ဦးထုပ္တစ္လံုးထဲတြင္ ထည့္ထားျပီး 
အမူအရာျဖင့္ ေျပာျပရသည့္ 
ကစားနည္းကို ကစားပါ။

သတ္မွတ္လ၏သီခ်င္းကို 
ရြတ္ဆိုေနစဉ္ စနိုးအိန္ဂ်ယ္ 
(နွင္းျပင္ေပၚတြင္ အိပ္ကာ 
ေျခ/လက္ ျဖန္႔ကစားျခင္း) 
ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား 
လုပ္နိုင္သည္ကို ၾကည့္ပါ။ 
နွင္းမရွိဘူးလား။ 
ေကာ္ေဇာကို အသံုးျပဳပါ။

အပတ္စဉ္ တစ္က 
စကားလံုးမ်ားျဖင့္ 
ဂိမ္းတစ္ခုကစားပါ။ 
သင့္ကေလးမ်ားအား 
တူညီခ်က္မ်ားနွင့္ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားကို 
စာရင္းျပဳစုေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ကာရန္ 
အညီဆံုး စကားလံုးမ်ားကို ဘယ္သူက 
ရွာေဖြနိုင္သည္ကို ၾကည့္ရႈပါ။ 

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
ပံုသ႑ာန္မွာ စက္ဝိုင္းပံု 
ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ကေလးအား 
စက္ဝိုင္းတစ္ပံုကို ဆြဲခိုင္းပါ။ 
ယေန႔အတြက္ စက္ဝိုင္းပံုမ်ားကို 
ေနရာဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားတြင္ 
ေတြ႔နိုင္သည္ကို ေလ့လာပါ။

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
မိသားစုဝင္မ်ား၏အမည္မ်ား 
ကို ေရးပါ။ ဗ်ည္းမ်ားအတြက္ 
အေရာင္တစ္မ်ိဳးကို 
အသံုးျပဳျပီး သရမ်ားအတြက္ 
အျခားအေရာင္တစ္မ်ိုးကို သံုးပါ။
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သင့္ကေလးအား 
ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ဖတ္ျပျပီး 
အစဉ္အလိုက္ ေမးခြန္းမ်ား 
ေမးပါ။ ပထမဆံုး ဘာျဖစ္ 
သလဲ။ သား ဘယ္လုိ သိသလဲ။ 
ေနာက္ဆုံး ဘာျဖစ္သလဲ။

“I Spy” ကစားပါ။ 
ေျပာဆိုပါ၊ “ကြ်နု္ပ္က /d/, 
/o/, /g/ စတဲ့အသံမ်ားကို 
ရွာေဖြေနပါသည္။” 
ကေလးက “dog” ဟု 
ေျပာသည္။ ထို႔ေနာက္ 
ကေလးမ်ားနွင့္ အျပန္အလွန္ 
ေျပာပါ။

သင့္ကေလးအား 
သင့္အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ 
/o/ သံတို ထြက္သည့္ 
အရာဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကို 
ရွာေဖြခိုင္းပါ (ဥပမာ - octopus)။

သင္နွင့္အတူ 
အသံက်ယ္ေအာင္ 
ရြတ္ဆိုခိုင္းပါ။ 
သင္စကားေျပာသည့္ 
အရွိန္အတိုင္း ေျပာခိုင္းပါ။

သတ္မွတ္လအတြက္ 
သီခ်င္း (Humpty Dumpty) 
မွ စကားလံုးတစ္လံုးကို 
ေရြးခ်ယ္ခိုင္းပါ။ 
သင့္ကေလးအား အဓိပၸါယ္ကို 
ေျပာျပခိုင္းပါ။

ဘေလာက္တံုးမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ေရာင္စံုအတံုးမ်ားျဖင့္ 
ကစားပါ။ အေရာင္နွစ္မ်ိဳး 
ရွိသည့္ ဘေလာက္တံုးမ်ားျဖင့္ 
တစ္ဆယ္ျဖစ္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္နိုင္သည့္ နည္းလမ္း 
ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ရွိသနည္း။ 
ဥပမာ - အနီေရာင္ 2 ခုနွင့္ 
အျပာေရာင္ 8 ခု။

သင့္ကေလးအား 
စကၠဴတစ္မ်ိဳး သို႔မဟုတ္ 
ေျခအိတ္ကို အသံုးျပဳကာ 
အရုပ္တစ္ခု ျပဳလုပ္ေစျပီး 
ထိုအရုပ္အေၾကာင္း 
ေျပာခိုင္းပါ။
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အရိပ္အျမြတ္ စကားလံုးမ်ားကို 
နားေထာင္တတ္ေအာင္ 
သင္ၾကားေပးပါ။ ပထမဦး 
စြာ ေကာင္းကင္က မဲေမွာင္ 
လာပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေကာင္းကင္တြင္ 
လွ်ပ္စီးလင္းလက္လာပါသည္။ 
ေနာက္ပိုင္းမွာ မိုးစက္မိုးေပါက္မ်ား 
စတင္က်လာပါေတာ့သည္။ 
ထိုသို႔ျဖင့္ ကေလးမ်ားက ပံုျပင္ကို 
ျပန္လည္ေျပာျပနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သင့္ကေလးအား အိမ္ပတ္ 
ဝန္းက်င္ရွိ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ 
ကေလးေတးကဗ်ာကို 
သရုပ္ေဖာ္ခိုင္းပါ သို႔မဟုတ္ 
သင့္ကေလးကိုယ္တိုင္ 
ဖန္တီးထားေသာ အရာမ်ားျဖင့္ 
သရုပ္ေဖာ္ခိုင္းပါ။ 

သင့္ကေလးအား 
စကားလံုးတစ္လံုးေပးျပီး 
စကားလံုးအသစ္တစ္ခု 
ရရွိလာေစရန္ အလယ္သရ 
ကို ေျပာင္းပါ။ သင့္ကေလးက 
စကားလံုးကို ခန္႔မွန္းမိပါသလား 
(ဥပမာ - “ထိုစကားလံုးမွာ sat ျဖစ္ပါက 
/a/ ကို /i/ အျဖစ္ ေျပာင္းလိုက္ပါက 
စကားလံုးအသစ္က ဘယ္လို ျဖစ္လာမလဲ။” 
ကေလးက “sit” လို႔ ေျပာပါမည္။)

ျပဇာတ္အတိုတစ္ခု 
ေရသားျပီး သင့္ကေလးအား 
စာေၾကာင္းမ်ားကို 
မွတ္မိေစျပီး 
သရုပ္ေဆာင္ခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးမ်ားအား 
အျပင္သို႔ေခၚထုတ္ျပီး သင္တို႔ 
ေတြ႔ျမင္ရေသာ၊ အနံ႔ရေသာ 
သို့မဟုတ္ ေတြ႔ၾကံဳရေသာ 
တစ္စံုတစ္ခုနွင့္ပတ္သက္သည့္ 
စကားလံုး အသစ္တစ္လံုးကို 
သူတို႔နွင့္မိတ္ဆက္ေပးပါ။

သင့္ကေလးအား 
သူ့ကစားစရာ အရုပ္မ်ားထဲမွ 
မည္သည့္အရုပ္က 
အေလးဆံုးလဲဆိုသည္ကို 
ေမးပါ။ သား ဘယ္လို သိသလဲ။ 
ဘယ္အရုပ္က အရပ္အရွည္ဆံုးလဲ။ 
ဘယ္ေလာက္ရွည္သလဲ။ အရုပ္မ်ားကို 
အရပ္အတိုင္း တန္းစီပါ။

ေဆာင္းရာသီဝတ္စံု 
ဝတ္ေစျပီး လမ္းေလွ်ာက္ 
ထြက္ပါ။ သင့္ကေလးအား 
“အျပင္မွာ ဘာေတြ႔ျမင္ရလဲ” 
ဟုေမးပါ။ ထိုအေၾကာင္းကို 
ေရးသားပါ။

ေဒသတြင္း အရင္းအျမစ္ - Ingham ေကာင္တီတြင္ ေပးရန္မ်ားစြာရွိပါသည္ ဘယ္သူမွ ျပကၡဒိန္မ်ားအားလံုးကို ကိုင္မထားနိုင္ပါ။ သင္မိသားစုအေနျဖင့္ Ingham ေကာင္တီအတြင္း မတူညီသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားနွင့္ တည္ေနရာမ်ားကို 
ရွာေဖြရန္ www.lansingfamilyfun.com မွ “လန္စင္းတြင္ ရယ္ရႊင္ဖြယ္ရာမ်ား ျပဳလုပ္ပါ” ကို အသံုးျပဳပါ။



ေဖေဖာ ္ဝ ါရ ီ

သီခ်င္းဆိုျခင္းနွင့္ 
ကခုန္ျခင္း၊
ေပ်ာ္စရာေကာင္းလိုက္တာ

ဂီတသည္ လူတိုင္းအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္ဘယ္လိုပံုစံျဖင့္ 
သီးခ်င္းဆိုပါေစ သင့္ကေလးက သင့္အသံကို နားေထာင္ရန္ 
နွစ္သက္ပါသည္။ သီခ်င္းမ်ားနွင့္ ကဗ်ာမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
စာအေရးအဖတ္ကို သင္ယူခိုင္းပါ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ 
ကေလးငယ္မ်ားအား ဘာသာစကားကို နႈတ္က ေျပာဆိုေနစဉ္ 
သီခ်င္းမ်ား၊ ပံုစံမ်ားနွင့္ ရင္းနွီးေသာ စကားလံုးမ်ား တစ္ခုခ်င္စီကို 
မွတ္မိေအာင္ ကူညီေပးပါ။ အသံကို ဖြင့္လိုက္ပါ။

Rhyme/Song of the month: Little Boy Blue
Little Boy Blue, come blow your horn.
The sheep’s in the meadow,
The cow’s in the corn.
But where is the boy who looks after the sheep?
He’s under a haystack, fast asleep.
Will you wake him? No, not I!
For if I do, he’s sure to cry.

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
“bl-” နွင့္စသည့္ ကာရန္ရွိေသာ စကားလံုး ဘယ္ေလာက္ရွိသနည္း။
bl- ပါသည့္ အျခားစကားလံုးမ်ား ဘယ္ေလာက္ရွိသနည္း။
“-eep” နွင့္ ဆံုးေသာ စကားလံုးမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။ သင္ဘယ္ေလာက္ 
ေတြးနိုင္သလဲ။
သိုးေတြကို ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ေကာင္ေလးက ဘယ္မွာလဲ။
ကဗ်ာကို ေနာက္တစ္ေခါက္ဖတ္ျပီး သင္ နွစ္သက္သည့္အေရာင္ကို 
အစားထိုးပါ။

သီဆိုျခင္းနွင့္ ကခုန္ျခင္းကို အေျခခံထားေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရႈနိုင္ရန္ 
အတြက္ PBS မိဘမ်ား အစီအစဉ္ကို သင့္ကေလးနွင့္အတူ ရွာေဖြ ေလ့လာလိုက္ပါ - The Electric 
Company, http://www.pbs.org/parents/electriccompany/home/။

တနဂၤေႏြ 
(နားလည္နိုင္စြမ္း)

တနလၤာ
(အသံထြက္ပိုင္းတတ္သိနားလည္မႈ)

အဂၤါ 
(အကၡရာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ 
အသံထြက္မ်ားကို ဖတ္တတ္ျခင္း)

ဗုဒၶဟူး 
(ကြ်မ္းက်င္မႈ)

ၾကာသပေတး 
(ေဝါဟာရ/ စကားလံုးေလ့လာျခင္း)

ေသာၾကာ 
(အေစာပိုင္းကာလ 
အတြက္အခ်က္)

စေန 
(စာေရးသားျခင္း)

အ
ပတ

္စဥ
္ 1

သင့္ကေလးနွင့္အတူ ပံုျပင္ 
တစ္ပံုကို အေသးစိတ္ဖတ္ 
ျပီး ၎က အမွန္တကယ္ 
ျဖစ္နိုင္သလား မျဖစ္နိုင္ဘူး 
လားဆိုတာကို ေျပာျပပါ။ 
“ကြ်နု္ပ္ ေက်ာင္းကိုေက်ာင္း 
ကားစီးျပီး လာနိုင္ေပမယ့္ 
အစိမ္းေရာင္နဂါး စီးျပီးေတာ့ 
မလာနိုင္ပါဘူး။”

သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၾကမယ္ 
ဆိုသည့္သီခ်င္းကို သီဆိုပါ 
သို႔မဟုတ္ ဖြင့္ထားျပီး 
သင့္ကေလးအား ပါဝင္ခိုင္းပါ။

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
အကၡရာမွာM ျဖစ္ပါသည္။ 
“M” ကို အတူတကြ သရုပ္ 
ေဖာ္/ေရးဆြဲပါ။ mouse 
စကားလံုးကဲ့သို႔ေသာ /m/ 
သံျဖင့္စသည့္ စကားလံုးမ်ားကို 
ေရးပါ။

သတ္မွတ္လအတြက္ 
ကဗ်ာ (Little Boy Blue) 
ကို ဖတ္ပါ။ ကာလအပိုင္း 
အျခားတစ္ခုကို ျမင္သည့္ 
အခါ အသံကို တိုးပါ။ ေမးခြန္း 
အမွတ္အသားတစ္ခုကို ျမင္သည့္အခါ 
အသံကို ျမွင့္ပါ။

သင့္ကေလးအား 
စကားလံုးအသစ္မ်ားနွင့္ 
မိတ္ဆက္ေပးပါ -
သီခ်င္း
ကိရိယာ
သီခ်င္းဆိုျခင္း
ကျခင္း

သတ္မွတ္ရက္အတြက္ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ 6 မွ 
14 အထိ ျဖစ္ပါသည္။ 
သင့္ကေလးအား အဆိုပါ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ား ေရဆြဲျခင္းကို 
ေလ့က်င့္ေပးပါ။ ယေန႔အတြက္ 
အဆိုပါကိန္းဂဏန္းမ်ားကို 
ေနရာဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားတြင္ 
ရွာေတြ႔နိုင္သည္ကို မွတ္သားပါ။

သင္ ယေန႔ျပဳလုပ္မည့္ 
စာရင္းတစ္ခုကို 
သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
ျပဳစုပါ။ အလုပ္တစ္ခုျပီးတိုင္း 
ၾကက္ေျခခတ္ျဖင့္ 
အမွတ္အသားျပဳလုပ္ေပးပါ။

အ
ပတ

္စဥ
္ 2

ယုတၱိရွိေသာ ပံုျပင္မ်ား 
အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ 
လာနိုင္ျပီး စိတ္ကူးယဉ္ 
ပံုျပင္မ်ားကမူ လက္ေတြ႔ဘဝ 
တြင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္မလာနိုင္ပါ။ 
ပံုျပင္က ယုတၱိရွိသလား သို႔မဟုတ္ စိတ္
ကူးယဉ္ဖန္တီးထားသလားဆိုသည္
ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ သင့္အကေလးနွင့္အတူ 
အေသးစိတ္ဖတ္ၾကည့္ပါ။

သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ဖြင့္ထားစဉ္ 
သင့္ကေလးအား အသံကို 
နားေထာင္ၾကည့္ခိုင္းပါ။ 
ဥပမာ - ဗံု၊ ဆြဲလွည္းမ်ား၊ 
ေလမႈတ္တူရိယာ။

“She sells sea shells 
down by the sea 
shore” ကို ရြတ္ဆိုခိုင္းပါ။ 
သင့္ကေလးအား /sh/ သံျဖင့္ 
အစျပဳသည့္ စကားလံုးတစ္ခုကို 
တစ္ၾကိမ္ၾကားသည့္အခါတိုင္း 
လက္ခုပ္တီးခိုင္းပါ သို႔မဟုတ္ 
ခုန္ ခိုင္းပါ။

/i/ အသံတိုထြက္သည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို ရြတ္ဆိုပါ 
(ဥပမာ - igloo, iguana)။ 
သင့္ကေလးအေနျဖင့္ 
3 မိနစ္အတြင္း /i/ 
ပါသည့္ စကားလံုးအတို 
ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား 
ေျပာနိုင္သည္ကို ၾကည့္ပါ။ အျခား 
သရမ်ားကိုလည္း အလားတူပင္ 
ျပဳလုပ္ေပးပါ။

သင္တို႔ ဂီတကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ 
ခံစားေနခဲ့သည့္ အခ်ိန္တစ္ခု 
အေၾကာင္း သင့္ကေလးအား 
ေျပာျပခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားပါဝင္သည့္ 
သီခ်င္း (5 little monkeys) 
မ်ားကို သီဆိုပါ။ 
သီခ်င္းဆိုရင္း ကိန္းဂဏန္းမ်ား 
ဘယ္လိုေျပာင္းလဲသြားသည္ကို 
ေမးပါ။ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုေဖာ္ျပရန္ 
သင့္လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။

သင့္ကေလးအား 
ကတ္တစ္ခုျပဳလုပ္ခိုင္းျပီး 
၎အား အေရးပါသည့္ 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးထံ ေပးခိုင္းပါ။

အ
ပတ

္စဥ
္ 3

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
ပံုျပင္တစ္ပံုကို အေသးစိတ္ 
ဖတ္ျပီး ၎က စိတ္ကူးယဉ္ 
ထားျခင္းလား သို႔မဟုတ္ 
ဖန္တီးထားျခင္းလားဆိုသည္ကို 
ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ 
ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။ တကယ္ 
လက္ေတြ႔ဘဝမွာ ျဖစ္နိုင္ 
သလား။ သင္ ဘယ္လို 
သိသလဲ။

ေတးဂီတ ကိရိယာမ်ားအျဖစ္ 
အလြယ္တကူ ရနိုင္ေသာ 
အရာဝတၳဳမ်ားကို အသံုးျပဳပါ 
(ဥပမာ - စကၠဴလိပ္၊ 
ဒယ္အိုးနွင့္ ဇြန္း)။ သင့္ကေလးအား 
သူတို႔ျပဳလုပ္သည့္အသံမ်ားကို 
အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ေအာင္ ေျပာဆိုပါ 
(grrr, whoosh, whaa, mmm)။

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
အကၡရာမွာ N ျဖစ္ပါသည္။ 
“N” ကို အတူတကြ 
သရုပ္ေဖာ္/ေရးဆြဲပါ။ nest 
ကဲ့သို႔ေသာ /n/ သံျဖင့္ စသည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို ေရးပါ။

သင့္ကေလး 
စာဖတ္ေနသည့္ အခါ 
စကားလံုးတစ္လံုးခ်င္းစီကို 
ဖတ္ျခင္းအစား စကားလံုးကို 
အုပ္စုလိုက္ဖတ္တတ္ေအာင္ 
ေလ့က်င့္ေပးပါ။ ဝါက်အဆံုးကို 
ေရာက္သည့္အခါ ေနာက္ဝါက် 
တစ္ေၾကာင္းကို မဖတ္မီ ရပ္ခိုင္းပါ။

အပတ္စဉ္ တစ္က စကားလံုး 
မ်ားျဖင့္ ဂိမ္းတစ္ခုကစားပါ။ 
သင့္ကေလးမ်ားအား တူညီ 
ခ်က္မ်ားနွင့္ ကြဲျပားျခားနား 
ခ်က္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုေစျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ကာရန္ အညီဆံုး 
စကားလံုးမ်ားကို ဘယ္သူက 
ရွာေဖြနိုင္သည္ကို ၾကည့္ရႈပါ။ 

သတ္မွတ္ေန႔အတြက္ 
ပံုသ႑ာန္မွာ ၾတိဂံပံု 
ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ကေလးအား 
ၾတိဂံပံုတစ္ပံုကို ဆြဲခိုင္းပါ။ 
ယေန႔အတြက္ ၾတိဂံပံုမ်ားကို 
ေနရာဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားတြင္ 
ေတြ႔နိုင္သည္ကို ေလ့လာပါ။

သင့္ကေလးအား 
အျခားတစ္ေယာက္ကို 
ၾတိဂံပံု မည္သို႔ျပဳလုပ္ေၾကာင္း 
သင္ျပခိုင္းပါ။ ပထမဆံုး 
ဘာကိုအရင္လုပ္သလဲ။ 
အဲဒီေနာက္ 
ဘာဆက္လုပ္သလဲ။ 
ေနာက္ဆံုး ဘာလုပ္သလဲ။

အ
ပတ

္စဥ
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ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို ဖတ္သည့္ 
အခါ ပံုျပင္ဖတ္ရင္းၾကိဳသိ 
လာသည့္ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကို အေျခခံျပီး ဘယ္လို 
ဇာတ္သိမ္းနိုင္သည္ကို ေမးပါ 
သို႔မဟုတ္ ဇာတ္ေကာင္မ်ားနွင့္ 
အျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
အေျဖရွာခိုင္းပါ။

သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကိုသီဆိုျပီး 
သင့္ကေလးအား 
အဓိက အကၡရာသံ 
သို႔မဟုတ္ စကားလံုးအား 
နားေထာင္ခိုင္းပါ။ ၎ကို 
သူတို႔ၾကားသည္ဆိုပါက 
လက္ခုပ္တီးခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
umbrella ကဲ့သို႔ /u/ အသံ 
တိုထြက္ေသာ စကားလံုး 
မ်ားကို ေတြးၾကည့္ခိုင္းပါ။ 
စကားလံုးမ်ားကို အတူေရးျပီး 
၎ကို ဖတ္ပါ။

ဝါက်တစ္ေၾကာင္းတြင္ 
ေကာ္မာ တစ္ခုေတြ႔ပါက 
ေခတၱရပ္နားျပီးမွ 
ဖတ္ရန္ သင္ျပေပးပါ။ 
သင့္ကေလးအား ၎ကို 
ထပ္ခါထပ္ခါ ဖတ္ခိုင္းပါ။

သတ္မွတ္ထားေသာလ၏ 
ကဗ်ာမွ စကားလံုးတစ္လံုးကို 
ေရြးခ်ယ္ပါ။ သင့္ကေလးအား 
အဓိပၸါယ္ကို ေျပာျပခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးအား 1 
စကၠန္႔အတြင္း ေရွ႕တိုး 
ေနာက္ဆုတ္ ေရတြက္နိုင္ 
သလားဟု ေမးပါ။ 10 
စကၠန္႔ဆိုရင္ ေရာ။ 5 စကၠ
န္႔ဆိုရင္ေရာ။သင္တို႔ေ
ရတြက္သည့္အတိုင္း 
သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ျပဳလုပ္ပါ။

သင့္ကေလးမ်ားအား 
၎တို႔နွစ္သက္သည့္ 
သီခ်င္းမွ စကားလံုးမ်ားကို 
ေရးခိုင္းပါ။ ကာရန္ညီေသာ 
စကားလံုးမ်ားအားလံုးကို 
လိုင္းတားခိုင္းပါ။

အ
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မွတ္ခ်က္ခ်ျခင္းကို 
ေလ့က်င့္ေပးပါ။ 
သင့္ကေလးအား 
သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က 
ကမ္းေျခသို႔ တစ္ေနကုန္ 
သြားျပီးတဲ့ေနာက္ နီျမန္းတဲ့မ်က္နွာနဲ႔ 
ျပန္ေရာက္လာသည့္ပံုစံကို 
စိတ္ကူးပံုေဖာ္ၾကည့္ခိုင္းပါ။ 
ဘာျဖစ္သြားတာလဲ။

သင့္ကေလးအား 
သူနွင့္ရင္းနွီးသည့္ 
သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို လက္မ်ား၊ 
ကိုယ္ေနဟန္ထားမ်ားျဖင့္ 
သီဆိုတတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါ။

V A L E N T I N E ဆိုသည့္ 
အကၡရာမ်ားထဲမွ စကားလံုး 
မည္မွ်ရရွိနိုင္သည္ကို 
သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
ေဖာ္ထုတ္ၾကည့္ပါ။

သင့္ကေလးမ်ားအား ၎တို႔ 
နွစ္သက္သည့္ သီးခ်င္းမ်ား 
ထဲမွ စကားလံုးမ်ားကို ရြတ္ဆို 
ခိုင္းပါ။ သီခ်င္းစာအုပ္တစ္ 
အုပ္ ျပဳလုပ္ပါ။

သင့္ကေလးမ်ားအား 
အျပင္သို႔ေခၚထုတ္ျပီး သင္တို႔ 
ေတြ႔ျမင္ရေသာ၊ အနံ႔ရေသာ 
သို့မဟုတ္ ေတြ႔ၾကဳံရေသာ 
တစ္စံုတစ္ခုနွင့္ပတ္သက္သည့္ 
စကားလံုး အသစ္တစ္လံုးကို 
သူတို႔နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါ။

ေရွ႕တိုးေနာက္ဆုတ္ 
ေရတြက္သည့္ သီခ်င္း 
တစ္ပုဒ္ကို နားေထာင္ပါ။ 
သင့္ကေလးမ်ားက 
အဆိုပါသီခ်င္းကို ေျပာင္းျပန္ 
ဆိုနိုင္ပါသလား။

သင့္ကေလးမ်ားအား 
နွစ္တစ္နွစ္၏ လမ်ား 
စာရင္းကို ျပဳလုပ္ခိုင္းပါ။ 
-er နွင့္ဆံုးသည့္ စကားလံုး 
မ်ားအားလံုးကို ဝိုင္းပါ။

ေဒသတြင္း အရင္းအျမစ္ - အေရွ႕ဘက္ လန္စင္းျမိဳ႕အေနျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ အခမဲ့ေဖ်ာ္ေျဖေရး စီးရီး၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ဂီတလႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ တိုက္ရိုက္ တင္ဆက္မႈမ်ားအား စပြန္ဆာေပးပါသည္။ 
ကေလးမ်ား၏ အခမဲ့ေဖ်ာ္ေျဖေရး စီးရီး လက္ရွိအခ်ိန္ဇယားကိုwww.cityofeastlansing.com/137/Childrens-Concert-Series တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။



မတ္

အသံက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ 
စာဖတ္ျခင္း

စာအေရးအဖတ္သင္ယူျခင္းဟာ ေမြးကတည္းက စလာတာပါ။ စာကို 
အသံက်ယ္က်ယ္ဖတ္ျခင္းသည္ စာဖတ္ျခင္းတြင္ေအာင္ျမင္မႈရရွိ 
ေရးတြင္ လိုအပ္သည့္ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းနွင့္ကြ်မ္း
က်င္မႈ ရရွိနိုင္ေရးအတြက္ အေရးၾကီးဆံုးအျပဳအမူမ်ားထဲက 
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယခုအသက္အရြယ္ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ 
ပိုမိုရွည္လ်ားေသာ ပံုျပင္မ်ားကို နားေထာင္တတ္ျကေသာ္လည္း 
၎တို႔အား ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္နွင့္ ျပဳမူေစရန္ မေမ့ပါနွင့္။  စကားလံုး
မ်ားနွင့္ရုပ္ပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးပါေသာ စာအုပ္မ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ားအား 
ေဝါဟာရ တိုးပြားေစျပီး အေၾကာင္းအရာအသစ္မ်ားကို 
နားလည္ေစပါသည္။
စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ကို ထားရွိပါ။

Rhyme/Song of the month: Little Bo Peep
Little Bo Peep has lost her sheep,
And doesn’t know where to find them.
Leave them alone, And they’ll come home,
Wagging their tails behind them.

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
sheep ကဲ့သို႔ေသာ /e/ သံရွည္ထြက္သည့္ အျခား စကားလံုးမ်ားကို 
ေဖာ္ျပပါ။
“th-”နွင့္စေသာ စကားလံုးမည္မွ်ရွိသနည္း။ ထိုစကားလံုးမ်ားထဲတြင္ 
“th-”က မည္သို့ အသံထြက္ေစသနည္း။
Little Bo Peep အျခား ဘာေတြေပ်ာက္ဆံုးနိုင္သနည္း။ အဆိုပါ 
ေနရာတြင္ အစားသြင္းျပီး သီခ်င္းကို ျပန္ေရးလို႔ရပါသလား။

အသံက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ စာဖတ္ျခင္းကို အေျခခံထားေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား 
ၾကည့္ရႈနိုင္ရန္အတြက္ PBS မိဘမ်ား အစီအစဉ္ကို သင့္ကေလးနွင့္အတူ ရွာေဖြ ေလ့လာလိုက္ပါ - 
The Cat in the Hat, http://www.pbs.org/parents/catinthehat/။

တနဂၤေႏြ 
(နားလည္နိုင္စြမ္း)

တနလၤာ
(အသံထြက္ပိုင္းတတ္သိနားလည္မႈ)

အဂၤါ 
(အကၡရာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ 
အသံထြက္မ်ားကို ဖတ္တတ္ျခင္း)

ဗုဒၶဟူး 
(ကြ်မ္းက်င္မႈ)

ၾကာသပေတး 
(ေဝါဟာရ/ စကားလံုးေလ့လာျခင္း)

ေသာၾကာ 
(အေစာပိုင္းကာလ 
အတြက္အခ်က္)

စေန 
(စာေရးသားျခင္း)

အ
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သင့္ကေလးအား မွတ္ခ်က္ 
ခ်တတ္ေအာင္ ကူညီေပးပါ- 
ကြ်နု္ပ္အေဖ ကြတ္ကီးဖုတ္ 
ေနပါသည္။ သူ႔လက္မွာ 
ဘာမွမပါဘဲ ဒယ္အိုးကို 
ဆြဲယူလိုက္တယ္။ အဲဒီေနာက္ 
သူ ေအာ္လိုက္တယ္။ ဘာျဖစ္ 
သြားတာလဲ။

သင့္ကေလးအား စာမဖတ္မီ 
စကားလံုးတစ္ခုကို ေပးပါ။ 
ထိုစကားလံုးကို သူတို႔ၾကား 
ပါက လက္ခုပ္တီးျခင္း၊ 
သန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ရယ္ရစာ 
ေကာင္းသည့္မ်က္နွာျပဳလုပ္ျခင္း
တို႔ကို လုပ္နိုင္ပါသည္။

သတ္မွတ္ေန႔အတြက္ 
အကၡရာမွာ O ျဖစ္ပါသည္။ 
“O” ကို အတူတကြ သရုပ္ 
ေဖာ္/ေရးဆြဲပါ။ ostrich 
ကဲ့သို႔ေသာ /o/ သံျဖင့္
စသည့္ စကားလံုးမ်ားကို 
ေရးပါ။

ကြ်မ္းက်င္သည့္ စာဖတ္ျခင္း 
အေနအထားတစ္ခုကို ျပသ 
ရန္အတြက္ သင့္ကေလးအား 
က်ယ္က်ယ္ဖတ္ျပပါ။ ကေလး 
မ်ား နွစ္သက္သေဘာက်သည့္ ေခါင္း 
စဉ္မ်ားကို ရွာပါ။ whatdowedoallday.
com တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါ။

သင့္ကေလးအား 
စကားလံုးအသစ္မ်ားနွင့္ 
မိတ္ဆက္ေပးပါ -
စာအုပ္
ဇာတ္ေကာင္
ဆက္တင္
ပံုျပင္

ဒီလအတြက္ စာအုပ္မည္မွ် 
ဖတ္မည္ဆိုသည့္ရည္မွန္း 
ခ်က္ တစ္ခုအားသင့္က 
ေလးကို ခ်မွတ္ခိုင္းပါ။  
တစ္ပတ္လွ်င္ ဘယ္နွစ္အုပ္ဖတ္သည္ 
ဆိုတာကို တာလီမွတ္ျပီး လကုန္ပါက 
ဖတ္ျပီး သည့္စာအုပ္အေရအတြက္ကို 
ေပါင္းပါ။

သင့္ကေလးအား 
“The Very Hungry 
Caterpillar”အေၾကာင္း 
ဖတ္ျပပါ။ သင့္ကေလးအား 
၎တို႔စားခ်င္ေနသည့္ 
အစားအစာမ်ားကို အစားသြင္းျပီး 
ပံုျပင္ကို ဗားရွင္းအသစ္ျဖင့္ 
ျပန္ေရးခိုင္းပါ။
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ပံုျပင္တစ္ပုဒ္တြင္ ပါဝင္သည့္ 
လူေတြနွင့္ တိရိစာၦန္ေတြကို 
ဇာတ္ေကာင္မ်ားဟုေခၚေၾကာင္း 
သင့္ကေလးအား ရွင္းျပပါ။ 
စာေရး ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ 
ပံုျပင္မ်ားတြင္ အေရးၾကီးေသာ 
ဇာတ္ေကာင္မ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ 
နာမည္ေပးျခင္းနွင့္ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။

မိသားစု ပံုျပင္ဖတ္ခ်ိန္။ 
အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးစီကို 
နွစ္သက္ရာ စာအုပ္၊ 
ကဗ်ာ သို႔မဟုတ္ 
ကေလးေတးကဗ်ာ 
တစ္ခုခုကို ယူခိုင္းျပီး 
အတူတကြဖတ္ပါ။

သင္ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ 
အစအသံကို လိုက္ျပီး 
သင့္ကေလးအား 
စကားလံုးကို ေျပာခိုင္းပါ။ 
ဥပမာ -  စကားလံုးက spring 
ဆိုပါက /s/ ကို ျဖဳတ္လိုက္လွ်င္ 
မည္သည့္စကားလံုးရမည္နည္း။ 
ကေလးမ်ားက ring ဟု ေျပာပါမည္။

ယေန႔ သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
ပံုျပင္ဖတ္သည့္အခါ 
ေမးခြန္းအမွတ္အသား၊ 
အာေမဍိတ္ အမွတ္အသားနွင့္ 
ကိုးကားသည့္အမွတ္အသားမ်ားစသည့္ 
စိတ္ခံစားခ်က္ကိုေဖာ္ျပရာတြင္ 
အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ 
အသံထြက္အမွတ္အသားမ်ားကို 
ေထာက္ျပေပးပါ။

သင့္ကေလးအား စာအုပ္
ဝါသနာရွင္တစ္ဦး၏
အေၾကာင္းကို ေျပာျပခိုင္းပါ။

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ 7 မွ 
13 အထိ ျဖစ္ပါသည္။ 
သင့္ကေလးအား အဆိုပါ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ား ေရဆြဲျခင္းကို 
ေလ့က်င့္ေပးပါ။ ယေန႔အတြက္ 
အဆိုပါကိန္းဂဏန္းမ်ားကို 
ေနရာဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားတြင္ 
ရွာေတြ႔နိုင္သည္ကို မွတ္သားပါ။

သင့္ကေလးအား ေႏြဦးရာသီ 
တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
နွစ္သက္သည့္ အေၾကာင္း 
အရာတစ္ခုကို ေရးခိုင္းပါ။
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သင့္ကေလးနွင့္အတူ ပံုျပင္ 
တစ္ပုဒ္ကိုဖတ္သည့္အခါ 
ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ အေျပာ 
အဆို၊ အျပဳအမူနွင့္ ခံစားခ်က္ 
မ်ားကို ေလ့လာျပီး ဇာတ္ေကာင္ 
တစ္ဦးစီကို သိေအာင္လုပ္ပါ။

သင့္ကေလးအား ပံုျပင္တစ္ 
ပုဒ္ဖတ္ျပျပီးပါက အသံ 3 
မ်ိဳးရွိသည့္ စကားလံုးမ်ားကို 
ေရြးပါ။ သင့္ကေလးအား /d/ 
/o/ /g/ အသံမ်ားကို ေျပာျပျပီး “dog” 
ဆိုသည့္ စကားလံုးကို ရြတ္ဆိုခိုင္းပါ။

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
အကၡရာမွာ P ျဖစ္ပါသည္။ 
“P” ကို အတူတကြ 
သရုပ္ေဖာ္/ေရးဆြဲပါ။ pig 
ကဲ့သို႔ေသာ /p/ သံျဖင့္ စသည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို ေရးပါ။

အမွတ္အသားတစ္ခုစီကို 
ဖတ္သည့္အခါ သင့္အသံ 
အေျပာင္းအလဲကို 
ျပသရန္အတြက္ 
အသံထြက္အမွတ္အသားမ်ားကို 
အသံုးျပဳရန္ ရွင္းျပပါ။

အပတ္စဉ္ တစ္က စကားလံုး 
မ်ားျဖင့္ ဂိမ္းတစ္ခုကစားပါ။ 
သင့္ကေလးမ်ားအား 
တူညီခ်က္မ်ားနွင့္ 
ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားကို 
စာရင္းျပဳစုေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ကာရန္ 
အညီဆံုး စကားလံုးမ်ားကို ဘယ္သူက 
ရွာေဖြနိုင္သည္ကို ၾကည့္ရႈပါ။

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
ပံုသ႑ာန္မွာ စတုရန္းပံု ျဖစ္ 
ပါသည္။ သင့္ကေလးအား 
စတုရန္းပံုတစ္ပံု ဆြဲခိုင္းပါ။ 
ယေန႔အတြက္ စတုရန္းပံုမ်ား
ကိုေနရာဘယ္ေလာက္မ်ား
မ်ားတြင္ ေတြ႔နိုင္သည္ကို 
ေလ့လာပါ။

သင့္ကေလးအား အျခား 
တစ္ေယာက္ကို စတုရန္းပံု 
မည္သို႔ျပဳလုပ္ေၾကာင္း 
သင္ျပခိုင္းပါ။ ပထမဆံုး 
ဘာကိုအရင္လုပ္သလဲ။ 
အဲဒီေနာက္ ဘာဆက္လုပ္ 
သလဲ။ ေနာက္ဆံုး 
ဘာလုပ္သလဲ။
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သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို ဖတ္သည့္အခါ 
ဇာတ္ေကာင္မ်ားအေၾကာင္းကို 
ေမးပါ။ ပံုျပင္ထဲကလူက 
ဘယ္သူလဲ။ ဇာတ္ေကာင္မ်ား 
အေၾကာင္းကို မွတ္မိလား။

ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို ဖတ္ျပီးပါက 
အသံ 3-4 မ်ိဳးရွိသည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္ခိုင္းပါ။ သင္က 
စကားလံုးကို ေျပာျပျပီး 
ကေလးမ်ားကို အသံထြက္ခိုင္းပါ။ 
ဥပမာ - dog ဆိုပါက ကေလးက 
/d//o//g/ ဟု ေျပာမည္။

သင့္ကေလးအား 
အိမ္အနီးအနားရွိ /
ch/ သံျဖင့္စသည့္ 
အရာဝတၳဳမ်ားကို 
ရွာေဖြခိုင္းပါ။

ေခါင္းစဉ္တူသည့္ 
စာအုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို 
က်ယ္က်ယ္ဖတ္ခိုင္းပါ။ 
သင္ ဖတ္သည္ကို 
နားေထာင္ခိုင္းျပီးေနာက္ 
သင့္ကေလးအား ဖတ္ခိုင္းပါ။

သတ္မွတ္လအတြက္သီခ်င္း 
(ittle Bo Peep) မွ 
စကားလံုးတစ္လံုးကို 
ေရြးပါ။ သင့္ကေလးအား 
အဓိပၸါယ္ကို ေျပာျပခိုင္းပါ။

သင္က စာအုပ္တစ္အုပ္ကို 
ဖတ္ျပီး စာမ်က္နွာတစ္ခုတြင္ 
ရုပ္ပံုဘယ္နွစ္ခုရွိသည္ကို 
ေမးပါ။ ၎ကို ေရတြက္ျခင္း 
မလုပ္ဘဲ ၾကည့္ျပီး ေျပာနိုင္သ 
လား ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

ကေလးမ်ားကို သူတို႔ 
နွစ္သက္သည့္ စာအုပ္ 
ဖတ္ခိုင္းပါ။ “ဘာေျကာင့္ 
ဒီစာအုပ္ကို ၾကိဳက္တာလဲ” 
ဟု ေမးပါ။ ထိုစာအုပ္အေၾကာင္း 
တစ္စံုတစ္ေယာက္အား 
ေျပာျပခိုင္းျပီး ၎ကို 
ျပန္ေရးခိုင္းပါ။
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ပံုျပင္ထဲရွိ ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ 
ပံုစံနွင့္ အျပဳအမူတို႔ကို 
အကဲခတ္ျခင္းျဖင့္ 
ဇာတ္ေကာင္မ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္နိုင္သလား 
ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

ပံုျပင္တစ္ပုဒ္မွ မတူညီသည့္ 
ဝါက်မ်ားကို ေရြးျပီး 
သင္ဖတ္သည့္ ဝါက်တြင္ 
စာလံုးအေရအတြက္ 
မည္မွ်ပါသည္ကို 
ေရတြက္ခိုင္းပါ။

သင့္ကေလး၏ေနာက္ေက်ာ
ဘက္ကို သင့္လက္ေခ်ာင္း
မ်ားျဖင့္ အကၡရာမ်ား/
စကားလံုးမ်ား ေရးျပီး 
သင္ဘာေရးသည္ကို ခန္႔မွန္းခိုင္းပါ။ 
သင့္ကေလးကိုလည္း သင့္အား 
ျပန္ေရးျပခိုင္းပါ။

အေရးၾကီးသည့္ စကားလံုးကို 
ခ်န္ျပီး ပံုျပင္ကို ျပန္ဖတ္ပါ၊ 
ထို႔ေနာက္ ေပ်ာက္ေနသည့္ 
စကားလံုးကို ကေလးက 
ျဖည့္နိုင္ရန္ ပံုျပင္ဖတ္ျခင္းကို 
ေခတၱရပ္လိုက္ပါ။

သင့္ကေလးမ်ားအား 
အျပင္သို႔ေခၚထုတ္ျပီး သင္တို႔ 
ေတြ႔ျမင္ရေသာ၊ အနံ႔ရေသာ 
သို့မဟုတ္ ေတြ႔ၾကဳံရေသာ 
တစ္စံုတစ္ခုနွင့္ပတ္သက္သည့္ 
စကားလံုး အသစ္တစ္လံုးကို 
သူတို႔နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါ။

စာအုပ္တစ္အုပ္ရွိ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို 
ကေလးအား 
နွိုင္းယွဉ္မႈျပဳလုပ္ခိုင္းပါ။ 
ဘယ္စာမ်က္နွာမွာ ဘာက 
အမ်ားဆံုးလဲ။ အနည္းဆံုးကေရာ။

ဒီလအတြင္း သင္တို႔ဖတ္ခဲ့ 
ေသာ စာအုပ္အားလံုး၏ 
စာရင္းကို သင့္ကေလးအား 
ျပဳစုခိုင္းပါ။ သူတို႔နွစ္သက္
သည့္အရာမ်ား၏ေဘးတြင္ 
ၾကယ္အမွတ္အသား ျပခိုင္းပါ။

ေဒသတြင္း အရင္းအျမစ္ - အေစာပိုင္းကာလ ကေလးသူငယ္ စာတတ္ေျမာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔အေနျဖင့္ စာတတ္ေျမာက္ေရး အခမဲ့လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို နွစ္ပတ္ျပဳလုပ္ျပီး အေစာပိုင္းကာလ စာတတ္ေျမာက္ေရးပြဲကို 
မတ္လတိုင္း ျပဳလုပ္က်င္းပပါသည္။ ျမိဳ႕ေတာ္ဧရိယာ ခရိုင္စာၾကည့္တိုက္မ်ားဝက္ဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္သည့္ www.cadl.org တြင္ အစီအစဉ္အားလံုးကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။ ECLC ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္နွာကို 
www.facebook.com/EarlyChildhoodLiteracyCoalition တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။



ဧၿပ ီ

စမ္းသတ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
ဖန္တီးျခင္းနွင့္ 
ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း

STEAM သည္ သိပၸံပညာ၊ နည္းပညာ၊ အနုပညာနွင့္ သခၤ်ာပညာရပ္မ်ားကို 
အေျခခံထားသည့္ ပညာေရး ျဖစ္ပါသည္။ 
သိပၸံပညာသည္ - တိရိစာၦန္မ်ား၊ အပင္မ်ားနွင့္ သဘာဝေလာကၾကီးမွစ၍ 
က်န္းမာေရးနွင့္အာဟာရ၊ အရာဝတၳဳ ပစၥည္းမ်ားနွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားအျပင္ 
အျခားအရာမ်ားအထိ ေနရာတိုင္းမွာ ရွိသည္။ ကေလးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ကမၻာၾကီးနွင့္ 
သူတို႔ခ်စ္ေသာ အရာမ်ား ေပါက္ဖြားလာေစသည့္ သိပၸံပညာကို သဘာဝအေလ်ာက္ပင္ 
စူးစမ္းလိုစိတ္ ရွိျကပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားသည္ သိပၸံျဖစ္စဉ္၏အေရးၾကီးေသာ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကို စမ္းသတ္ခ်က္နွင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္တို႔ကို အသံုးျပဳတတ္ျကပါသည္။ 
အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားအေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းနွင့္ ကေလးမ်ားအား ျဖစ္နိုင္သည့္ 
အရာအေတာ္မ်ားမ်ားကို စမ္းသပ္ေလ့လာခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏စူးစမ္းလိုစိတ္ကို 
ျပန္႔ပြားေအာင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။
အဲဒါက ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္မယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။
သစ္ကုလားအုတ္ေတြက ဘာေၾကာင့္ လည္ပင္းေတြ ရွည္ၾကတာလဲ။
ဒီအလုပ္ကိုလုပ္ဖို႔ ဘယ္ပစၥည္းကိရိယာက အသံုးဝင္မလဲ။
ဒီ ေရခဲတံုးကို ေရေႏြးပူပူထဲမွာ ထည့္လိုက္ရင္ ဘာျဖစ္လာမလဲ။

Rhyme/Song of the month: Five little monkeys
Five little monkeys jumping on the bed,
One fell down and bumped his head,
Mama called the doctor and the doctor said,
“No more monkeys jumping on the bed!”
(4, 3 စသည္တို႔နွင့္ ျပန္ရြတ္ဆိုပါ)

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
Bed နွင့္ ကာရန္ညီသည့္ အျခားစကားလံုးမ်ား ရွိပါသလား။
ဒီသီခ်င္းကို ေျပာင္းျပန္ ျပန္ဆိုနိုင္သလား။
သီခ်င္းကို ဆိုေနသည့္အခ်ိန္မွာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ျကီးသြားသလား ဒါမွမဟုတ္ 
ငယ္သြားသလား။

စမ္းသတ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဖန္တီးျခင္းနွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းကို အေျခခံထားေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္ 
မ်ားကို ၾကည့္ရႈနိုင္ရန္အတြက္ PBS မိဘမ်ား အစီအစဉ္ကို သင့္ကေလးနွင့္အတူ ရွာေဖြေလ့လာလိုက္ပါ - 
SciGirls, http://www.pbs.org/parents/scigirls/; နွင့္ Curious Crew, 
https://www.pbs.org/show/curious-crew/

တနဂၤေႏြ 
(နားလည္နိုင္စြမ္း)

တနလၤာ
(အသံထြက္ပိုင္းတတ္သိနားလည္မႈ)

အဂၤါ 
(အကၡရာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ 
အသံထြက္မ်ားကို ဖတ္တတ္ျခင္း)

ဗုဒၶဟူး 
(ကြ်မ္းက်င္မႈ)

ၾကာသပေတး 
(ေဝါဟာရ/ စကားလံုးေလ့လာျခင္း)

ေသာၾကာ 
(အေစာပိုင္းကာလ 
အတြက္အခ်က္)

စေန 
(စာေရးသားျခင္း)

အ
ပတ

္စဥ
္ 1

သတင္းအခ်က္အလက္ေဖာ္ 
ျပသည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို 
သင့္ကေလးနွင့္အတူ ဖတ္ပါ။ 
ေခါင္းစဉ္မ်ား၊ အမွတ္အသား
ျပထားေသာ စကားလံုးမ်ား၊ 
ရုပ္ပံုမ်ားနွင့္ စာသားမ်ားကို 
ေထာက္ျပပါ။

သင့္ကေလးအား အသံ 2 မ်ိဳး 
ကို ေျပာပါ။ အသံတစ္ခုခ်င္း 
အလိုက္ အိတ္တစ္လံုးစီထား 
ရွိျပီး အဆိုပါအသံမ်ား၏ 
အစ/ဆံုးနွင့္ ကိုက္ညီသည့္ 
ပစၥည္းမ်ားကို မွန္ကန္သည့္ 
အိတ္သို႔ ထည့္ခိုင္းပါ။

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
အကၡရာမွာ Q ျဖစ္ပါသည္။ 
“Q” ကို အတူတကြ 
သရုပ္ေဖာ္/ေရးဆြဲပါ။ quilt 
ကဲ့သို႔ေသာ /q/ သံျဖင့္ စသည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို ေရးပါ။

စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း၏
အဆံုးတြင္ ပုဒ္ျဖတ္မရွိဘူး
လား။ ဝါက်က စာေၾကာင္း 
ေနာက္တစ္ေၾကာင္းသို႔ 
ဆက္သြားပါက သင့္မ်က္လံုးသည္ 
ရပ္တန္႔မႈမရွိဘဲ လွ်င္ျမန္စြာ 
ေရႊ႕လ်ားရမည္ျဖစ္သည္။ ၎ကို 
စာအုပ္တစ္အုပ္တြင္ ရွာေဖြပါ။

သင့္ကေလးအား 
စကားလံုးအသစ္မ်ားနွင့္ 
မိတ္ဆက္ေပးပါ -
ပံုစံ
ေဒတာ
အေၾကာင္း
အက်ိဳး

သတ္မွတ္ရက္အတြက္ ကိန္း 
ဂဏန္းမ်ားမွာ 8 မွ 12 အထိ 
ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ကေလး 
အား အဆိုပါကိန္းဂဏန္းမ်ား 
ေရဆြဲျခင္းကို ေလ့က်င့္ေပးပါ။ 
ယေန႔အတြက္ အဆိုပါကိန္းဂဏန္း 
မ်ားကို ေနရာဘယ္ေလာက္မ်ား 
မ်ားတြင္ ရွာေတြ႔နိုင္သည္ကို 
မွတ္သားပါ။

သင့္ကေလးမ်ားအား 
၎တို႔နွစ္သက္သည့္ 
တိရိစာၦန္တစ္ေကာင္၏ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
စာတစ္ပုဒ္ ေရးခိုင္းပါ။

အ
ပတ

္စဥ
္ 2

မာတိကာမ်ားနွင့္အညႊန္းကိန္း 
မ်ားပါသည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ 
ကို ဖတ္ပါ။ ၎တို႔ရွာေဖြသည့္ 
အရာအား မည္ကဲ့သို႔ရွာေဖြရ
မည္ဆိုသည္ကို ေျပာျပပါ။

အျပင္ထြက္ျပီး နားေထာင္မႈ 
စြမ္းရည္ ေလ့က်င့္ပါ။ 
သင့္ကေလးအား /t/ 
ကဲ့သို့ေသာ အသံရွိသည့္ 
အကၡရာတစ္လံုးကို ေရြးခ်ယ္ခိုင္းပါ။ 
ထို႔ေနာက္ /t/ နွင့္ စ/ဆံုးသည့္ 
အရာဝတၳဳမ်ားကို ရွာေဖြခိုင္းပါ။

သင္ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ 
အစအသံကို လိုက္ျပီး 
သင့္ကေလးအား 
စကားလံုးကို ေျပာခိုင္းပါ။ 
ဥပမာ - mat မွ fat မွ sat မွ bat 
မွ cat သို႔ ေျပာင္းပါ။

မွန္ကန္တိက်သည့္ စာဖတ္ 
နႈန္းျဖင့္ ဖတ္ရန္ သင္ျပေပး 
ပါ။ သင့္ကေလးကို စာဖတ္ျပ 
ေနစဉ္ စကားေျပာသည့္ေနရာ 
ေရာက္ပါက သင့္အသံအား 
အနိမ့္အျမင့္ ျပဳလုပ္ျပီး ဖတ္ျပပါ။

၎တို႔နွစ္သက္သည့္ 
STEAM လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု
အေၾကာင္း ေျပာျပခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
အျပင္မွ ပစၥည္းမ်ားကို 
အိတ္တစ္လံုးထဲသို႔ ထည့္ျပီး 
သူတို႔တြင္ ရွိသည့္ တူညီသည့္ 
အရာအား အမ်ိဳးအစားခြဲပါ။

သင့္ကေလးအား ဂိမ္းတစ္ခု 
ကို ျပဳလုပ္ခိုင္းပါ သို႔မဟုတ္ 
ရင္းနွီးေနေသာ ဂိမ္းတစ္ခု 
အား ေျပာင္းခိုင္းပါ။ ညႊန္ၾကား 
ခ်က္အသစ္မ်ားကို ေရးပါ။

အ
ပတ

္စဥ
္ 3

သတင္းအခ်က္အလက္ေပး 
သည့္ စာစုတစ္ခုကို မဖတ္ခင္ 
၎နွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ဗဟုသုတမ်ားကို ေျပာျပပါ။ 
စာဖတ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုကို 
ခ်မွတ္ျပီး စာဖတ္ေနစဉ္နွင့္ 
ဖတ္ျပီးသည့္အခါ အဆက္အစပ္မ်ား 
ျပဳလုပ္ေပးပါ။

ဖြင့္ထားသည့္ ျပတင္းေပါက္ 
မ်ားအနီးတြင္ ထိုင္ေစျပီး 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၏ 
အသံကို နားေထာင္ခိုင္းပါ။ 
သူတို႔ၾကားရသည့္အသံကို 
ေျပာျပခိုင္းပါ။

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
အကၡရာမွာ R ျဖစ္ပါသည္။ 
“R” ကို အတူတကြ 
သရုပ္ေဖာ္/ေရးဆြဲပါ။ rake 
ကဲ့သို႔ေသာ /r/ သံျဖင့္ စသည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို ေရးပါ။

သင့္ကေလးနွင့္အတူ အိပ္ရာ 
ဝင္ခ်ိန္တြင္ အသံက်ယ္က်ယ္ 
ျဖင့္ ဖတ္ပါ။ ကေလးမ်ားက 
အဲဒီအခ်ိန္ကို နွစ္သက္သ 
ေဘာက် ၾကပါသည္။

အပတ္စဉ္ တစ္က စကားလံုး 
မ်ားျဖင့္ ဂိမ္းတစ္ခုကစားပါ။ 
သင့္ကေလးမ်ားအား တူညီ 
ခ်က္မ်ားနွင့္ ကြဲျပားျခားနား 
ခ်က္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုေစျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ကာရန္ အညီဆံုး 
စကားလံုးမ်ားကို ဘယ္သူက 
ရွာေဖြနိုင္သည္ကို ၾကည့္ရႈပါ။

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
ပံုသ႑ာန္မွာ ေထာင့္မွန္ 
စတုဂံပံု ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ 
ကေလးအား ေထာင့္မွန္ 
စတုဂံပံုတစ္ပံုကို ဆြဲခိုင္းပါ။ 
ယေန႔အတြက္ ေထာင့္မွန္ 
စတုဂံပံုကို ေနရာဘယ္ 
ေလာက္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႔နိုင္ 
သည္ကို ေလ့လာပါ။

သင့္ကေလးအား 
သူ့အတြက္ အေရးပါသည့္ 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအတြက္ 
ကတ္တစ္ခု ျပဳလုပ္ခိုင္းပါ။
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ေနာက္ခံဗဟုသုတမ်ားကို 
အသံုးျပဳျခင္းသည္ သင့္က 
ေလးအတြက္ ပံုျပင္အသစ္ 
မ်ား ဖတ္ရႈသည့္အခါ ျဖစ္လာ 
နိုင္မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
ၾကိဳတင္သိရွိ နားလည္ထားေစပါ 
သည္။ စာမဖတ္ခင္ သူတို႔ဖတ္ရမည့္အ 
ေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဉ္ကို သိျပီးသား 
ျဖစ္/မျဖစ္ ေမးျမန္းပါ။

ပစၥည္းမ်ားကို စုေဆာင္းျပီး 
ျခင္းေတာင္းထဲတြင္ ထည့္ကာ 
ဖံုးအုပ္ထားပါ။ ျခင္းေတာင္းကုိ 
ေခ်ာင္းၾကည့္ျပီး ပစၥည္း၏ 
အသံထြက္မ်ားကို ေျပာျပပါ။ 
သင့္ကေလးအား ပစၥည္းအမည္ကို 
ေျပာျပခိုင္းပါ။ ဥပမာ - /s/ /o/ /c/ 
/k/ ျဖစ္ပါက ကေလးက sock ဟု 
ေျပာပါမည္။

ပန္းကန္ျပား သို႔မဟုတ္ 
လင္ပန္းတစ္ခုတြင္ 
သၾကား သို႔မဟုတ္ 
ဆားတို႔ကို ထည့္ထားျပီး 
အကၡရာမ်ား၏အသံမ်ားကို 
ျပဳလုပ္ခိုင္းျပီး အကၡရာမ်ားကို 
ယွဉ္တြဲေရးဆြဲခိုင္းပါ။ 

ကိုးကားခ်က္အမွတ္အသား 
မ်ားပါသည့္ စကားလံုးမ်ားကို 
သင္ေျပာဆိုေလ့ရွိသည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း 
သင့္ကေလးအား ဖတ္ျပပါ။

သတ္မွတ္လအတြက္သီခ်င္း 
(Five Little Monkeys) မွ 
စကားလံုးတစ္လံုးကို ေရြးပါ။ 
သင့္ကေလးအား အဓိပၸါယ္ကို 
ေျပာျပခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးနွင့္အတူ ပူေဖာင္း 
မႈတ္ပါ။ ပူေဖာင္းအေရ 
အတြက္ ဘယ္ေလာက္မ်ား 
မ်ား သင္ မႈတ္လိုက္သလဲ။ 
သင့္ကေလးက ပူေဖာင္းအေရအတြက္ 
ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား မႈတ္ပါသလဲ။ 
သင့္ကေလးအား အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္း
မ်ားကို ေပါင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ နႈတ္ျခင္း 
ျပဳလုပ္ခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးမ်ားအား ၎တို႔ 
၏ရုပ္ပံုကို ေရးဆြဲခိုင္းျပီး 
အညႊန္းတပ္ခိုင္းပါ 
(ဦးေခါင္း၊ ပါးစပ္ စသည္)။

အ
ပတ

္စဥ
္ 5

သတင္းအခ်က္အလက္ေပး 
သည့္ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို 
မဖတ္မီ သင့္ကေလးက 
ဘာကို သိထားသလဲ၊ 
ဘာကိုသိခ်င္သလဲနွင့္ 
စာဖတ္ျပီးေနာက္ 
ဘာေတြသိရွိလာနိုင္မလဲ 
ဆိုတာကို ေမးပါ။

ေတးဂီတကိရိယာမ်ားအျဖစ္ 
အလြယ္တကူ ရနိုင္ေသာ 
အရာဝတၳဳမ်ားကို အသံုးျပဳ 
ပါ။ သင့္ကေလးအား သူတို႔ 
ျပဳလုပ္သည့္အသံမ်ားကို 
အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ေအာင္ 
ေျပာဆိုပါ (grrr, whoosh, 
whaa, mmm)။

မဂၢဇင္း သို႔မဟုတ္ ကတ္တ 
ေလာက္ တစ္ခုမွ ရုပ္ပံုမ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္ပါ။ ရုပ္ပံု၏အမည္ကို 
ေရးျပီး ေနာက္ဆံုး အသံကို 
သင့္ကေလးအား ဆိုခိုင္းပါ။

သင့္ကေလး စာဖတ္သည္ကို 
နားေထာင္ျပီး စာလံုးေက်ာ္ 
ဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မမွန္မ 
ကန္ ဖတ္ျခင္းတို႔အား 
ေထာက္ျပေပးပါ။

သင့္ကေလးမ်ားအား အျပင္ 
သို႔ ေခၚထုတ္ျပီး သင္တို႔ 
ေတြ႔ျမင္ရေသာ၊ အနံ႔ရေသာ 
သို႔မဟုတ္ ေတြ႔ၾကဳံရေသာ 
တစ္စံုတစ္ခုနွင့္ပတ္သက္သည့္ 
စကားလံုး အသစ္တစ္လံုးကို 
သူတို႔နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါ။

စည္ပိုင္းတစ္ခုတြင္ ေရျဖည့္ျပီး 
သင့္ကေလးအား ကစားစရာ 
ပစၥည္းတစ္ခုခုကို ေရတြင္ 
နစ္ျမုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေရေပၚတြင္ ေပၚနိုင္ျခင္းရွိ/မရွိကို 
စမ္း သပ္ခိုင္းပါ။ ကစားရာမ်ားကို 
အမ်ိုးအစားခြဲေစျပီး နစ္ျမုပ္ 
သြားသည့္ အေရအတြက္နွင့္ 
ေရေပၚတြင္ ေပၚသည့္အေရ 
အတြက္တို႔ကို ေျပာျပခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးအား 
ယခုအပတ္အတြင္းက 
သူတို႔ေကာက္ယူခဲ့ေသာ 
အရာတစ္ခု အေၾကာင္းကို 
ေရးသားခိုင္းပါ။

ေဒသတြင္း အရင္းအျမစ္ - MSU သိပၸံပြဲေတာ္သည္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည့္ ရက္ဆက္အခမ္းအနားတစ္ခုျဖစ္ျပီး ၎က သိပၸံပညာ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာပညာ၊ အနုပညာနွင့္ သခၤ်ာပညာ (STEAM) တို႔ကို 
အေလးေပးတင္ျပသည့္ ပြဲေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။  ယခုနွစ္အတြက္ အစီအစဉ္အျပည့္အစံုကို ၾကည့္ရန္ https://www.sciencefestival.msu.edu တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါ။



ေမ

ကမာၻၾကီးအား 
ေဆးေရာင္ျခယ္ျခင္း

အနုပညာဆိုသည္မွာ စာေပတတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တံတား 
တစ္စင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၎က ကေလးမ်ားအား ေကာင္းမြန္ 
သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ စာအေရး၊ အဖတ္ 
ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးအပ္ျခင္း၊ 
မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းနွင့္ ကေလးမ်ားအား 
၎တို႔၏အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကို ျပသေစျခင္း စသည္တို႔ကို 
ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ အနုပညာဆိုသည္မွာ ကေလးမ်ား၏အေတြးအေခၚ 
စြမ္းရည္မ်ားကို ပိုမိုျမင့္မားေစျပီး ၎တို႔၏စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို 
အသံုးျပဳရန္ တြန္းအားေပးသည့္ ပညာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ပစၥည္းမ်ား ရႈပ္ပြေအာင္ ျပဳလုပ္လို႔ အဆင္ေျပသည့္ ေနရာလြတ္တစ္ခုကို 
ဖန္တီးပါ။

Rhyme/Song of the month: Hey Diddle Diddle
Hey diddle diddle,
The cat and the fiddle,
The cow jumped over the moon.
The little dog laughed
To see such fun,
And the dish ran away with the spoon.

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
အလယ္စာလံုး /oo/ သံရွိသည့္ စကားလံုးနွစ္လံုးကို ေဖာ္ျပပါ။
အဲဒီလိုအသံရွိသည့္ စကားလံုး မည္မွ်ရွိသနည္း။
သင္၏ အနွစ္သက္ဆံုး တူရိယာက ဘာလဲ။
သင္နွစ္သက္သည့္ တူရိယာကို အစားသြင္းျပီး ေတးသီခ်င္းကို 
ေျပာင္းဆိုပါ။

ေဆးေရာင္ျခယ္ျခင္းကို အေျခခံထားေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရႈနိုင္ရန္ 
အတြက္ PBS မိဘမ်ား အစီအစဉ္ကို သင့္ကေလးနွင့္အတူ ရွာေဖြေလ့လာလိုက္ပါ - 
Pinkalicious & Peterrific, http://www.pbs.org/parents/pinkalicious/home/။

တနဂၤေႏြ 
(နားလည္နိုင္စြမ္း)

တနလၤာ
(အသံထြက္ပိုင္းတတ္သိနားလည္မႈ)

အဂၤါ 
(အကၡရာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ 
အသံထြက္မ်ားကို ဖတ္တတ္ျခင္း)

ဗုဒၶဟူး 
(ကြ်မ္းက်င္မႈ)

ၾကာသပေတး 
(ေဝါဟာရ/ စကားလံုးေလ့လာျခင္း)

ေသာၾကာ 
(အေစာပိုင္းကာလ 
အတြက္အခ်က္)

စေန 
(စာေရးသားျခင္း)
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ပံုျပင္ထဲက ဇာတ္ကြက္တစ္ခု 
သို႔မဟုတ္ အေရးၾကီးဆံုး 
အပိုင္းမ်ားကို သင့္ကေလး 
အား ရွင္းျပေပးပါ။ပံုျပင္ 
အစ၊ အလယ္နွင့္ အဆံုးတြင္ 
ဘာျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဆိုတာကို 
သင့္ကေလးအား ေမးပါ။

 (/s/ ကဲ့သို႔) အသံကိုေရြးျပီး 
အဆိုပါအသံျဖင့္ စ/ဆံုးသည့္ 
ရုပ္ပံုမ်ားကို ျဖတ္ျပီး ပံုတစ္ခု 
ျပဳလုပ္ခိုင္းပါ။

သတ္မွတ္ရက္အတြက္ 
အကၡရာမွာ S ျဖစ္ပါသည္။ 
“S” ကို အတူတကြ 
သရုပ္ေဖာ္/ေရးဆြဲပါ။ sun 
ကဲ့သို႔ေသာ /s/ သံျဖင့္ စသည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို ေရးပါ။

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
ဝါက်၊ စာပိုဒ္ သို႔မဟုတ္ 
စာမ်က္နွာတစ္ခုကို 
အလွည့္က်ဖတ္ပါ။

သင့္ကေလးအား 
စကားလံုးအသစ္မ်ားနွင့္ 
မိတ္ဆက္ေပးပါ -
အနုပညာရွင္
အေရာင္
လိုင္း
ပံုသ႑ာန္

သတ္မွတ္ရက္အတြက္ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ 9 မွ 
11 အထိ ျဖစ္ပါသည္။ 
သင့္ကေလးအား အဆိုပါ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ား ေရဆြဲျခင္းကို 
ေလ့က်င့္ေပးပါ။ ယေန႔အတြက္ 
အဆိုပါကိန္းဂဏန္းမ်ားကို 
ေနရာဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားတြင္ 
ရွာေတြ႔နိုင္သည္ကို မွတ္သားပါ။

ဆရာ/ဆရာမအား ေက်းဇူး 
တင္စကား ေျပာဆိုရမည့္ 
ရက္သတၱပတ္ - သင့္ 
ကေလးမ်ားအား၎တို႔၏ 
ဆရာ/ဆရာမအတြက္ 
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းျပသည့္ 
ကတ္တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခိုင္းပါ။

အ
ပတ

္စဥ
္ 2

သင့္ကေလးအား ပံုျပင္တစ္ 
ပုဒ္၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ား 
အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းပါ။ 
ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းက 
သူတို႔ဖတ္ထားသည့္အရာမ်ားကို 
ျပန္လည္မွတ္မိေစပါသည္။

သင့္ကေလးအား ေျခအိတ္ 
ျဖင့္ အရုပ္တစ္ခုလုပ္ခိုင္းျပီး 
ရယ္စရာနာမည္တစ္ခုေပးပါ။ 
“Silly Sam,Tickely 
Tashawn, ”စသည္ျဖင့္။   
အဆိုပါ “puppet”ကို သံုးျပီး 
သင့္ကေလးအား ေမးခြန္းမ်ား ေမးပါ။  

ေရခဲေသတၱာေပၚတြင္ (cat) 
ဟူသည့္ အကၡရာသံုးခုကို 
ကပ္ ရန္အတြက္ 
သံလိုက္ကပ္ အကၡရာမ်ားကို 
အသံုးျပဳပါ။ သင့္ကေလးအား 
ဖတ္ေစျပီး ဝါက်တစ္ခုတြင္ 
အသံုးျပဳခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးအားသူ၏သူငယ္ 
ခ်င္း၊ အိမ္နီးနားခ်င္း၊ေမာင္နွစ္ 
မ သို႔မဟုတ္ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးဦး 
အား သူနွစ္သက္သည့္စာအုပ္ 
တစ္အုပ္အေၾကာင္း ဖတ္ျပခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးအား သူတို႔၏ 
အနုပညာပေရာဂ်က္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္တစ္ခု 
အေၾကာင္း ေျပာျပခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးအား မတူညီ 
သည့္ အေရာင္ 8 မ်ိဳးကို 
အသံုးျပဳျပီး ရုပ္ပံုတစ္ခု 
ဆြဲခိုင္းပါ။ ထို႔ေနာက္ အဆိုပါ 
အေရာင္မ်ားကို ေရတြက္ခိုင္းျပီး 
အေရာင္အမည္မ်ားကို ရြတ္ဆို 
ခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးအား သူတို႔ 
ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစသည့္ 
အရာမ်ားအား 
စရင္းျပဳစုခိုင္းပါ။

အ
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္စဥ
္ 3

ပံုျပင္မ်ားတြင္ ျပႆနာတစ္ခု 
ရွိျပီး အေျဖတစ္ခုရွိပါသည္။ 
သင့္ကေလးအား အဆိုပါ 
ျပႆနာကို ရွာေဖြခိုင္းျပီး 
ဘယ္လို ေျဖရွင္းသြားသည္ကို 
ေမးပါ။

သင့္ကေလးအား သူတို႔၏ 
ေျခအိတ္ အရုပ္ေလးအား 
အစ၊ အလယ္ သို႔မဟုတ္ 
အဆံုးတြင္ တူညီသည့္ 
အသံရွိသည့္ အရာမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ရုပ္ပံုမ်ားျဖင့္ “အစာေကြ်း” ခိုင္းပါ။

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
အကၡရာမွာ T ျဖစ္ပါသည္။ 
“T” အတူတကြ သရုပ္ေဖာ္/ 
ေရးဆြဲပါ။ toy ကဲ့သို႔ /t/ 
သံျဖင့္ စသည့္ စကားလံုးမ်ားကို 
ေရးပါ။

စာဖတ္ေနစဉ္ အာရံုမွာေပၚ 
လာေသာ စကားလံုးမ်ားကို 
စကားစုမ်ား ျပဳလုပ္ခိုင္းပါ။ 
ခံစားခ်က္ျဖင့္ စာဖတ္ျခင္း။

အပတ္စဉ္ တစ္က စကားလံုး 
မ်ားျဖင့္ ဂိမ္းတစ္ခုကစားပါ။ 
သင့္ကေလးမ်ားအား တူညီ 
ခ်က္မ်ားနွင့္ ကြဲျပားျခားနား 
ခ်က္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုေစျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ကာရန္ အညီဆံုး 
စကားလံုးမ်ားကို ဘယ္သူက 
ရွာေဖြနိုင္သည္ကို ၾကည့္ရႈပါ။ 

သတ္မွတ္ေန႔အတြက္ 
ပံုသ႑ာန္မွာ ရြမ္းဗတ္ 
(အနားညီ အနားျပိဳင္စတုဂံ) 
ပံု ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ကေလး 
အား ရြမ္းဗတ္ပံုတစ္ပံုကို ဆြဲခိုင္းပါ။ 
ယေန႔အတြက္ ရြမ္းဗတ္ပံုမ်ားအား 
ေနရာဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားတြင္ 
ေတြ႔နိုင္သည္ကို ေလ့လာပါ။

သင့္ကေလးအား အကၡရာ 
တစ္လံုးကို ေရြးခ်ယ္ခိုင္းျပီး 
အဆိုပါအကၡရာနွင့္စသည့္ 
အရာဝတၳဳငါးမ်ိဳးကို 
လိုက္ရွာခိုင္းပါ။ အဆိုပါ 
စကားလံုးမ်ားကို 
စာရင္းတစ္ခုျပဳလုပ္ခိုင္းပါ။
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္ 4

သင့္ကေလးအား ဆက္တင္ 
အေၾကာင္း သင္ယူခိုင္းပါ။ 
ဆက္တင္ဆိုသည္မွာ 
ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ျဖစ္ပြားမည့္ 
ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။

ေတးဂီတကိရိယာမ်ား ျပဳလုပ္ 
ရန္ အလြယ္တကူရနိုင္ေသာ 
အရာဝတၳဳမ်ားကို အသံုးျပဳ 
ပါ။ သင့္ကေလးအား သူတို႔ 
ျပဳလုပ္သည့္အသံမ်ားကို အေျပာင္း 
အလဲျပဳလုပ္ေအာင္ ေျပာဆိုပါ (grrr, 
whoosh, whaa, mmm)။

/sh/ သံျဖင့္စသည့္ စကားလုံး 
မ်ားစာရင္းတစ္ခုကို ျပဳစုခိုင္း 
ပါ။ စာရင္းကို အတူ ဖတ္ 
ၾကည့္ပါ။ /sh/ သံကို ျဖစ္ေစ 
သည့္အကၡရာမ်ားကို
အမွတ္အသားျပဳပါ။

သင့္ကေလးအေနျဖင့္ 
ျမင္ျမင္ခ်င္းပင္ စကားလံုး 
ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားဖတ္ 
နိုင္သည္ကို မွတ္ထားပါ။ 
တစ္ၾကိမ္ျပီးတစ္ၾကိမ္ 
ရမွတ္တက္လာေအာင္ 
ေလ့က်င့္ေပးပါ။

သင့္ကေလးအား အျပင္မွ 
သစ္ရြက္ 10 မ်ိဳးကို ယူခဲ့ခိုင္း 
ပါ။ ဘယ္ေနရာတူျပီး ဘယ္ 
ေနရာကြဲျပားသည္ကို ေဆြး 
ေႏြးၾကည့္ပါ။ အနုပညာဖန္တီးမႈ 
တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ အဆိုပါ 
သစ္ရြက္မ်ားကို စာရြက္တစ္ခုေပၚတြင္ 
ေကာ္ျဖင့္ကပ္ပါ။

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
ေရခဲေသတၱာေပၚတြင္ 
မိသားစုဝင္မ်ား၏ 
စကားလံုးမ်ား သို႔မဟုတ္ 
နာမည္မ်ားကို စာလံုးေပါင္းရန္ 
အတြက္ သံလုိက္အကၡရာမ်ားကို 
အသံုးျပဳပါ။

သတ္မွတ္လအတြက္သီခ်င္း 
(Hey Diddle, Diddle) မွ 
စကားလံုးတစ္လံုးကို ေရြးပါ။ 
သင့္ကေလးအား အဓိပၸါယ္ကို 
ေျပာျပခိုင္းပါ။
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္ 5

ဆက္တင္(အခ်ိန္နွင့္ ေနရာ)
သည္ အမွန္ သို႔မဟုတ္ 
ဖန္တီးမႈ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာပံုျပင္မ်ားတြင္ 
ဆက္တင္သည္ ဇာတ္ေကာင္မ်ားနွင့္ 
ဇာတ္ကြက္အတြက္ အေရးပါ 
ပါသည္။ သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
ဆက္တင္အေၾကာင္းရွင္းျပထားသည့္ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြပါ။

သင့္ကေလးအား ပထမဆံုး 
အသံျဖင့္ စ/ဆံုးသည့္ ပစၥည္း 
မ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ခိုင္း 
ရန္အတြက္ ရုပ္ပံုတစ္ပံုကို 
အသံုးျပဳပါ။ (ဥပမာ - /t/, /m/, /b/။)

hope နွင့္ ကာရန္ညီသည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို 
အတူေတြးပါ။ 
၎စကားလံုးမ်ားကို 
အတူေရးပါ။ သူတို႔အားလံုး၏ 
စာလံုးေပါင္းမ်ား တူပါသလား။ 

သင့္ကေလးက ေလ့က်င့္ျပီး 
ပါက သူတို႔စာဖတ္ေနမႈအား 
ဖုန္းျဖင့္ ဗီဒီယိုရိုက္ထားပါ။ 
သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္စာဖတ္ဟန္ 
ျဖင့္ ဖတ္ခိုင္းပါ။ 

သင့္ကေလးမ်ားအား 
အျပင္သို႔ ေခၚထုတ္ျပီး 
သင္တို႔ ေတြ႔ျမင္ရေသာ၊ 
အနံ႔ရေသာ သို႔မဟုတ္ 
ေတြ႔ၾကဳံရေသာ တစ္စံုတစ္ခုနွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ စကားလံုး 
အသစ္တစ္လံုးကို သူတို႔နွင့္ 
မိတ္ဆက္ေပးပါ။

ယခုနွစ္အတြင္း သင္ယူခဲ့ 
သည့္ ပံုသ႑ာန္မ်ားကို 
အသံုးျပဳျပီး ရုပ္ပံုတစ္ပံု ဆြဲရန္ 
ေျပာပါ။ ပံုသ႑ာန္တစ္ခုခ်င္း 
စီ၏ အမည္မ်ားကို ေအာ္ေျပာခိုင္းပါ။

ေႏြရာသီကို မၾကာခင္ေရာက္ 
ပါေတာ့မယ္။ သင့္ကေလးမ်ား 
ေႏြရာသီတြင္ သူတို႔လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ နွစ္သက္သည့္ 
အရာမ်ားအေၾကာင္းကို ေရးခိုင္းပါ။

ေဒသတြင္း အရင္းအျမစ္ - ယခုအခ်ိန္သည္ အျပင္သို႔ထြက္ျပီး အေရွ႕လန္စင္းအနုပညာပြဲေတာ္ကို ၾကည့္ရႈရန္ အေကာင္းဆံုးေသာအခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား၏အနုပညာ လႈပ္ရွားမႈဧရိယာ 
အေရွ႕လန္စင္းအနုပညာပြဲေတာ္သည္ ကေလးမ်ားနွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားအား မွန္ကန္သည့္လက္ဆင့္ကမ္းမႈမ်ား၊ ဖန္တီးျပဳလုပ္ျပီး ယူေဆာင္သြားနိုင္သည့္ အနုပညာလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ေဆြးႏြြးမႈမ်ားကို ေပးအပ္ျပီး 
သရုပ္ေဖာ္မႈမ်ားကိုလည္း တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ေပးပါသည္။  ၎နွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားကို ယခုဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈပါ - http://www.elartfest.com/#intro။



ဇ ြန ္

သင့္ အသိုက္အဝန္းကို 
စူးစမ္းေလ့လာျခင္း။

ကေလးငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏အသိုက္အဝန္းကို စူးစမ္းေလ့လာ 
လိုစိတ္ ရွိၾကသည္။ ကိုယ္တိုင္အစပ်ိုးျခင္း၊ အလိုအေလ်ာက္ 
ေဆာ့ကစားျခင္းတို႔ကို ညွိနွိုင္းျခင္းနွင့္ ရရွိထားေသာ 
အေတြ႔ၾကံဳမ်ားစသည့္ နွစ္မ်ိဳးစလံုးက ကေလးမ်ားအတြက္ 
အက်ိဳးရွိေစပါသည္။ အဆိုပါ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားက 
ဘာသာစကားေျပာဆိုမႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားနွင့္ ေဝါဟာရ 
ၾကြယ္ဝေစပါသည္။
စြန္႔စာခန္းဖြင့္ၾကစို႔၊

Rhyme/Song of the month: Baa, Baa Black Sheep
Baa, baa, black sheep,
Have you any wool?
Yes, sir, yes, sir,
Three bags full;
One for the master,
And one for the dame,
And one for the little boy
Who lives down the lane.

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
Wool နွင့္ ကာရန္တူေသာ စကားလံုးကို ရွာပါ။
Black အျပင္ “bl-”နွင့္ စသည့္ အျခားအေရာင္တစ္ခုကို သိပါ 
သလား။
အျခားတိရိစာၦန္အမည္တစ္ခု ထည့္သြင္းရန္ ကာရန္ ေျပာင္းပါ။

သင့္အသိုက္အဝန္းကို စူးစမ္းေလ့လာျခင္းကို အေျခခံထားေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပ 
ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရႈနိုင္ရန္အတြက္ PBS မိဘမ်ား အစီအစဉ္ကို သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
ရွာေဖြေလ့လာလိုက္ပါ - SUPER WHY, http://www.pbs.org/parents/superwhy/; ႏွင့္ 
WordGirl, http://www.pbs.org/parents/wordgirl/parentsandteachers.html။

တနဂၤေႏြ 
(နားလည္နိုင္စြမ္း)

တနလၤာ
(အသံထြက္ပိုင္းတတ္သိနားလည္မႈ)

အဂၤါ 
(အကၡရာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ 
အသံထြက္မ်ားကို ဖတ္တတ္ျခင္း)

ဗုဒၶဟူး 
(ကြ်မ္းက်င္မႈ)

ၾကာသပေတး 
(ေဝါဟာရ/ စကားလံုးေလ့လာျခင္း)

ေသာၾကာ 
(အေစာပိုင္းကာလ 
အတြက္အခ်က္)

စေန 
(စာေရးသားျခင္း)
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သင့္အေနျဖင့္ မိမိဖတ္သည့္ 
စာအား အနွစ္ခ်ဳပ္သည့္အခါ 
ပံုျပင္က မည္သို႔ျဖစ္သြားသည္ 
သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အ 
ေၾကာင္းကို အဓိကေဖာ္ျပသြား
သည္ဆိုတာကို သင့္ကေလးအား 
အက်ဉ္းခ်ဳပ္ေျပာျပပါ။ နွစ္သက္ရာ 
ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို အက်ဉ္းခ်ဳပ္တတ္သည့္ 
အေလ့အက်င့္ကို အတူေလ့က်င့္ပါ။

ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို ဖတ္ျပီးပါက 
အသံ 3-4 မ်ိဳးရွိသည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ 
ခိုင္းပါ။ သင္က စကားလံုးကို 
ေျပာျပျပီး ကေလးမ်ားကို အသံထြက္ခိုင္းပါ။ 
ဥပမာ - သင္က dog ကို ေရြးခ်ယ္ျပီး 
ကေလးက /d//o//g/ ဟု ေျပာပါမည္။

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
အကၡရာမွာ U ျဖစ္ပါသည္။ 
“U” ကို အတူတကြ 
သရုပ္ေဖာ္/ေရးဆြဲပါ။ uncle 
ကဲ့သို႔ /u/ သံျဖင့္စသည့္ စကား
လံုးမ်ားကို ေရးပါ။

သင့္ကေလးအား တူညီ 
သည့္ စာလံုးေရ 100 - 
200 ရွိေသာ ပံုျပင္အား 
ထပ္ကာထပ္ကာဖတ္ရႈရန္ 
ေလ့က်င့္ေပးပါ။ တစ္မိနစ္လွ်င္ 
စကားလံုးဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားကို 
မွန္ကန္စြာ ဖတ္နိုင္သလဲဆိုသည္ ကို 
အခ်ိန္မွတ္ျပီး ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

သင့္ကေလးအား 
စကားလံုးအသစ္မ်ားနွင့္ 
မိတ္ဆက္ေပးပါ -
ကိန္းဂဏန္း
ေခါင္းစဥ္
စာေရးဆရာ
ဝါက်

သတ္မွတ္ရက္အတြက္ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ 0 နွင့္ 10 
ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ကေလးအား 
အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ား 
ေရဆြဲျခင္းကို ေလ့က်င့္ေပးပါ။ 
ယေန႔အတြက္ အဆိုပါကိန္းဂဏန္းမ်ားကို 
ေနရာဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားတြင္ 
ရွာေတြ႔နိုင္သည္ကို မွတ္သားပါ။

သင့္ကေလး၏ မ်က္လံုးမ်ား 
ကို စည္းထားျပီး ၄င္းတို႔အား 
စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည့္ 
အစားအစာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို 
ေပးပါ (လိေမၼာ္သီး၊ သၾကားလံုးမ်ား)။ 
အဆိုပါအစားအစာ၏ အရသာ၊ 
ခံစားမႈနွင့္ အနံ႔တို႔ကို ေရးခိုင္းပါ။
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ပံုျပင္တစ္ပုဒ္အား ျပန္ေျပာျပ 
ျခင္းသည္ စာဖတ္သူမ်ားအား 
၎တို႔ဖတ္ ခဲ့သည့္အေၾကာင္း 
အရာအား မွတ္မိေအာင္ 
ကူညီေပးပါသည္။ သင့္ကေလးအား
အဓိက အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေသခ်ာမွတ္ 
သားခိုင္းျပီး အစီအစဉ္တက် ေျပာျပပါ။

မိသားစုဝင္တစ္ဦးစီကို 
နွစ္သက္ရာစာအုပ္၊ ကဗ်ာ 
သို႔မဟုတ္ ကေလးကဗ်ာ 
တစ္ခုခုကို ေရြးခ်ယ္ခိုင္းျပီး 
အတူဖတ္ပါ။

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
စာအုပ္တစ္အုပ္တြင္ 
စကားလံုးအသစ္ သံုးလံုးကို 
ရွာေဖြပါ။ ကေလးမ်ားအား 
စကားလံုးမ်ားကို ေရးသားေစျပီး 
စကားလံုးတစ္လံုးစီ၏အဓိပၸါယ္ 
ေဖာ္ျပသည့္ ရုပ္ပံုတစ္ပံုစီကို ေရးဆြဲပါ။

နွစ္သက္ရာပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို 
ျပန္ဖတ္ျပီး အေရးၾကီးသည့္ 
စကားလံုးတစ္လံုးကို 
ေဖ်ာက္ထားကာ 
သင့္ကေလးအား 
၎ကို ျဖည့္ခိုင္းပါ။

စကားလံုးမ်ားနွင့္အတူ 
ေဆာ့ခဲ့သည့္ အခ်ိန္တစ္ခု 
အေၾကာင္း သင့္ကေလးအား 
ေျပာျပခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးအား 
နာရီေပၚရွိ မိနစ္နွင့္ 
နာရီလက္တံမ်ားအေၾကာင္း 
မိတ္ဆက္ေပးပါ။ နာရီနွင့္ 
နာရီဝက္မ်ားၾကည့္ရႈျခင္းကို 
အတူတကြ ေလ့က်င့္ပါ။

သင့္ကေလးအား လမ္းအမွတ္ 
အသားမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပ 
ထားသည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို 
ျပဳလုပ္ခိုင္းပါ။ စာမ်က္နွာ 
တစ္ခုစီတြင္ သေကၤတတစ္ခု
ေရးေစျပီး ထိုသေကၤတ၏
အဓိပၸါယ္ကို ေရးသားခိုင္းပါ။
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သင့္ကေလးအား first၊ next၊ 
နွင့္  last  ကဲ့သို႔ အစဉ္လိုက္ 
ျပေသာ စကားလံုးမ်ားမွာ 
ပံုျပင္တစ္ပုဒ္၏အျဖစ္ 
အပ်က္မ်ားကို အစဉ္လိုက္ေဖာ္ျပသည့္ 
စကားလံုးမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပပါ။  
သူတို႔ မၾကာခင္က ဖတ္ထားသည့္ 
ပံုျပင္တစ္ပုဒ္အား အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို 
အသံုးျပဳၾကည့္ခိုင္းပါ။

စကားလံုးမ်ား၏ အသံမ်ားကို 
ေျဖးညွင္းစြာရြတ္ဆိုျပျပီး 
ကေလးမ်ားအား ပံုမွန္နႈန္းျဖင့္ 
ျပန္လည္ရြတ္ဆိုခိုင္းပါ။  
ဥပမာ - iiiittttt ကဲ့သို႔ေသာ အသံထြက္ 2 
ခုရွိသည့္ စကာလံုး တစ္လံုးကို ေျဖးညွင္းစြာ 
ရြတ္ဆိုျပျပီး သင့္ကေလးအား “it” ဟု 
ေျပာခိုင္းပါ။

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
အကၡရာမွာ V ျဖစ္ပါသည္။ 
“V” ကို အတူတကြ 
သရုပ္ေဖာ္/ေရးဆြဲပါ။ Vest 
ကဲ့သို႔ /v/  သံျဖင့္ စသည့္
စကားလံုးမ်ားကို ေရးပါ။

စာဖတ္ျခင္းကို ပိုမိုစိတ္ဝင္စား 
နိုင္ေစရန္အတြက္ ၎တို႔၏ 
အသံအနိမ့္အျမင့္နွင့္ 
အသံေနအသံထားတို႔ကို 
အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ခိုင္းပါ။

အပတ္စဉ္ တစ္က 
စကားလံုးမ်ားျဖင့္ 
ဂိမ္းတစ္ခုကစားပါ။ 
သင့္ကေလးမ်ားအား 
တူညီခ်က္မ်ားနွင့္ ကြဲျပားျခားနား 
ခ်က္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုေစျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ကာရန္ အညီဆံုး စကားလံုးမ်ားကို 
ဘယ္သူက ရွာေဖြနိုင္သည္ကို ၾကည့္ရႈပါ။

သတ္မွတ္ေန႔အတြက္ 
ပံုသ႑ာန္မွာ ဘဲဥပံု ျဖစ္ပါ 
သည္။ သင့္ကေလးအား 
ဘဲဥပံုတစ္ပံုကို ဆြဲခိုင္း 
ပါ။ ယေန႔အတြက္ ဘဲဥပံုမ်ားကို 
ေနရာဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားတြင္ 
ေတြ႔နိုင္သည္ကို ေလ့လာပါ။

သင့္အသိုက္အဝန္း၏
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ 
ေနသည့္ လူပုဂၢိဳလ္နွင့္ 
ေနရာမ်ား၏အေၾကာင္းကို 
သင့္ကေလးအား ေရးသားခိုင္းပါ။
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သင့္ကေလးအား ဝါက် 
အနည္းငယ္ပါဝင္သည့္ 
ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို 
ျပန္လည္ေျပာျပျခင္းအား 
ေလ့က်င့္ေပးပါ။

ကေလးကဗ်ာကို 
ရြတ္ဆိုရန္ “robot talk 
(စက္ရုပ္စကားေျပာျခင္း)” ကို 
အသံးျပဳပါ။ သင့္ကေလးအား 
အသံတစ္ခုခ်င္းစီကို ၾကားေစျပီး ၎တို႔ကို 
အတူတကြ ျပန္ထားပါ။  ဥပမာ - သင္က 
/s//i//r/ ဟု ေျပာပါက သင့္ကေလးက sir 
ဟု ေျပာမည္ျဖစ္သည္။

သင္ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ 
အစအသံကို လိုက္ျပီး 
သင့္ကေလးအား 
စကားလံုးကို ေျပာခိုင္းပါ။ 
(ဥပမာ - spring  မွring မွsing မွ thing) 
သို႔ ေျပာင္းဆိုခိုင္းပါ။)

ဇာတ္ေကာင္မ်ားက သူတို႔ကို 
ေျပာျပေနသည့္အတိုင္း 
ဇာတ္ေဆာင္တစ္ေယာက္ 
ခ်င္းစီ၏ စကားလံုးမ်ားကို 
ရြတ္ဆိုပါ။

သတ္မွတ္လအတြက္ 
ကာရန္သီခ်င္း (Baa, 
Baa, Black Sheep) 
မွ စကားလံုးတစ္လံုးကို 
ေရြးခ်ယ္ပါ။ သင့္ကေလးအား 
အဓိပၸါယ္ကို ေျပာျပခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးအား စက္ဝိုင္း 2 
ခုကို ေရးဆြဲေစျပီး ျဖတ္ခိုင္းပါ။ 
စက္ဝိုင္းတစ္ခုကို အညီ 2 
ပိုင္း ပိုင္းခိုင္းပါ။ အဆိုပါ 
အပိုင္းနွစ္ခုအား တူညီသည့္ အပိုင္း 4 
ပိုင္းအျဖစ္ ထပ္မံ ပိုင္းခိုင္းပါ။ တစ္ဝက္နွင့္ 
ေလးပံုတစ္ပံု အၾကားရွိ ျခားနားခ်က္ကို 
ေဆြးေႏြးပါ။

သင့္ကေလးအား 
ဖန္တီးထားျခင္းမဟုတ္ေသာ 
(အမွန္တကယ္အျဖစ္ 
အပ်က္) ပံုျပင္ တစ္ပုဒ္ကို 
ဖတ္ခိုင္းပါ။ သင္ ေလ့လာခဲ့သည့္ 
စကားလံုးအသစ္အားလံုးကို 
စာရင္းျပဳစုပါ။

အ
ပတ

္စဥ
္ 5

ေကာင္းမြန္သည့္ စာဖတ္သူ 
တစ္ေယာက္သည္ သူတို႔ 
ဖတ္သည့္ ပံုျပင္ကို 
ပိုမိုမွတ္မိေစနိုင္သည့္ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္တစ္ခုကို 
သိမ္းထားတတ္ေျကာင္း 
သင့္ကေလးအား ေျပာျပပါ။

သင့္ကေလးအား မိသားစုနွင့္ 
သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ 
အမည္မ်ားကို တစ္ခုခ်င္းစီ 
ျဖတ္ေတာက္ခိုင္းျပီး 
က်ယ္က်ယ္ေအာ္ဖတ္ခိုင္းပါ။ 
(ဥပမာ - Jon-a-thon)

make နွင့္ ကာရန္ညီသည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို 
စူးစမ္းရွာေဖြခိုင္းပါ။ 
၎စကားလံုးမ်ားကို 
အတူေရးပါ။ သူတို႔အားလံုး၏ 
စာလံုးေပါင္းမ်ား တူပါသလား။ 

ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို 
ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္နွင့္ 
အသံုးအနႈန္းမွန္ကန္စြာ 
ဖတ္နိုင္သည္အထိ 
ကဗ်ာတစ္ပုဒ္အား 3-4 ၾကိမ္ ဖတ္ခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးမ်ားအား 
အျပင္သို႔ေခၚထုတ္ျပီး သင္တို့ 
ေတြ႔ျမင္ရေသာ၊ အနံ႔ရေသာ 
သို႔မဟုတ္ ေတြ႔ၾကံဳရေသာ 
တစ္စံုတစ္ခုနွင့္ပတ္သက္သည့္ 
စကားလံုး အသစ္တစ္လံုးကို သူတို႔နွင့္ 
မိတ္ဆက္ေပးပါ။

လက္ေတြ႔ဘဝတြင္အသံုးျပဳ 
ေနသည့္ အရာဝတၳဳမ်ား၏ 
အရြယ္အစား ပမာဏကို 
အတူတကြ နွိုင္းယွဉ္မႈ 
ျပဳလုပ္ပါ။  (ဥပမာ - အေပၚထပ္နွင့္ 
ေအာက္ထပ္ရွိ အခန္းမ်ား၏ 
အေရအတြက္ကို ႏႈိင္းယွဉ္ျခင္း။)

အသင္းအဖြဲ႔အကူအညီေပးသူ
တစ္ေယာက္ထံ ေက်းဇူးတင္ 
သည့္ ကတ္တစ္ခုအား 
ျပဳလုပ္ေစျပီး ၎တို႔ထံ 
ျဖန္႔ေဝေပးပါ။

ေဒသတြင္း အရင္းအျမစ္ - ယခုလအတြင္း လန္စင္းျမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ သင့္ေမြးရပ္ျမိဳ႕အတြက္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္တစ္ဦးျဖစ္ပါေစ ဆိုသည့္ အစီအစဉ္ကို ရွာေဖြျကည့္ပါ။ ပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါေန႔ရက္တြင္ ေဒသတြင္းက 
စြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ ေနရာေပါင္း 80 ခန္႔သို႔ အလည္အပတ္သြားေရာက္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ျပီး ေအာက္ပါတို့ ပါဝင္မည့္ တစ္ရက္တာ အထူးေလ့လာေရးခရီးတြင္လည္း ပါဝင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္ - Impression 5 သိပၸံစင္တာ၊ Potter Park 
တိရိစာၦန္ဥယ်ာဉ္၊ နိုင္ငံေတာ္၏ ပါလီမန္ အေဆာက္အဦ၊ Michigan History Center နွင့္ အျခားေနရာမ်ား။ ထပ္မံသိရွိလိုသည္မ်ားရွိပါက http://www.lansing.org/events/be-a-tourist/ တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါ။
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ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို 
နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းနွင့္ 
အလုပ္လုပ္ျခင္း

သခၤ်ာပညာရပ္အေၾကာင္း ေျပာဆိုျခင္းသည္ ဘာသာစကား 
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစပါသည္။ ကေလးမ်ား 
အေနျဖင့္ ဘယ္စကားလံုးက ဘယ္လိုအဓိပၸါယ္ရျပီး ဘယ္စကား 
လံုးမ်ားကို အခ်ိဳ႕ေသာ အရာဝတၳဳမ်ားနွင့္ အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ 
သင့္ေတာ္သည္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ စာအေရးအဖတ္စြမ္းရည္လည္း 
တိုးတက္ လာပါသည္။ သခၤ်ာပညာသည္ စကားလံုး၏အဓိပၸါယ္ကို 
ေဆြးေႏြးနိုင္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ေက်ာင္းတြင္း 
သခၤ်ာပညာရပ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိလာေစမည့္အေကာင္း 
ဆံုး ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာ ကေလးမ်ားကပံုျပင္မ်ားအား 
ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ျပီး ေျပာျပတတ္ျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။
သခၤ်ာနွင့္ စာအေရးအဖတ္ - စြမ္းအင္ျပည့္ဝသည့္ယွဉ္တြဲမႈ

Rhyme/Song of the month: The Itsy Bitsy Spider
The itsy bitsy spider
Climbed up the water spout.
Down came the rain
And washed the spider out.
Out came the sun
And dried up all the rain.
And the itsy bitsy spider climbed up the spout again.

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
Spout နွင့္ ကာရန္ညီသည့္ စကားလံုးမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။ /ou/ 
အသံရွိသည့္ စကားလံုးမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
“sp-”နွင့္ စသည့္ အျခားစကားလံုးမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
သင္အနွစ္သက္ဆံုး ပိုမႊားကို ေဖာ္ျပပါ။ သင္နွစ္သက္ေသာ 
ပိုးမႊားတစ္ေကာင္၏အမည္ျဖင့္ ကဗ်ာကို ေျပာင္းပါ။

ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းနွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းကို အေျခခံထားေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ 
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရႈနိုင္ရန္အတြက္ PBS မိဘမ်ား အစီအစဉ္ကို သင့္ကေလးနွင့္အတူ ရွာေဖြ ေလ့လာလိုက္ပါ - 
Cyberchase, http://www.pbs.org/parents/cyberchase/ ၊ Peg + Cat, http://www.pbs.org/parents/peg/ 
နွင့္ Odd Squad ၊ http://www.pbs.org/parents/oddsquad/home/။

တနဂၤေႏြ 
(နားလည္နိုင္စြမ္း)

တနလၤာ
(အသံထြက္ပိုင္းတတ္သိနားလည္မႈ)

အဂၤါ 
(အကၡရာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ 
အသံထြက္မ်ားကို ဖတ္တတ္ျခင္း)

ဗုဒၶဟူး 
(ကြ်မ္းက်င္မႈ)

ၾကာသပေတး 
(ေဝါဟာရ/ စကားလံုးေလ့လာျခင္း)

ေသာၾကာ 
(အေစာပိုင္းကာလ 
အတြက္အခ်က္)

စေန 
(စာေရးသားျခင္း)

အ
ပတ

္စဥ
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ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို ဖတ္သည့္ 
အခါ သင့္ကေလးအား 
ဇာတ္ေဆာင္ေတြက 
ဘယ္သူေတြလဲ၊ 
သူတို႔ ဘာလုပ္ၾကတာလဲ၊ 
ဘာေၾကာင့္လုပ္တာလဲနွင့္ 
ဘယ္လိုျဖစ္လာသလဲဆိုတာကို 
ေလ့လာခိုင္းပါ။

/t/ သံနွင့္ စ/ဆံုးေသာ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖစ္သည့္ 
“ten ၊ twelve ၊ twenty” 
တို႔ကို ေအာ္ဆိုခိုင္းပါ။ 
အျခားမတူညီသည့္ 
အသံမ်ားျဖင့္လည္း 
ျပဳလုပ္ေပးပါ။

sleep နွင့္ ကာရန္ညီေသာ 
စကားလံုးမ်ားကို 
သင့္ကေလးအား ေတြးခိုင္းပါ။ 
သင့္ကေလးအား 
စကားလံုးမ်ားကို ေရးခိုင္းပါ။ 
စကားလံုးမ်ား၏စာလံုးေပါင္းမ်ား 
တူသလားဆိုသည္ကို သင့္ကေလးအား 
ေမးပါ။

သင့္ကေလးအား စိတ္ကူး 
ယဉ္ဖန္တီးထားျခင္းမဟုတ္ 
သည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို 
ဖတ္ခိုင္းပါ။ ကြ်မ္းက်င္ျပီး 
နားလည္လာေစရန္အတြက္ 
ဖတ္ျပီးသည့္အပိုင္းေတြကို 
ျပန္လည္ဖတ္ခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးအား 
စကားလံုးအသစ္မ်ားနွင့္ 
မိတ္ဆက္ေပးပါ -
အမ်ိဳးအစား
တူညီေသာ
ကိန္းဂဏန္းမ်ား
ထို႔ျပင္

သတ္မွတ္ရက္အတြက္ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားမ်ားမွာ 
20 နွင့္ 30 ျဖစ္ပါသည္။ 
သင့္ကေလးအား 
အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ေရဆြဲျခင္းကို 
ေလ့က်င့္ေပးပါ။ ယေန႔အတြက္ 
အဆိုပါကိန္းဂဏန္းမ်ားကို 
ေနရာဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားတြင္ 
ရွာေတြ႔နိုင္သည္ကို မွတ္သားပါ။

သင့္ကေလးအား 10 
(သို႔မဟုတ္ ၎ထက္ပို၍) 
ေရတြက္ခိုင္းျပီး 
ကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ 
စကားလံုးကို ေရးခိုင္းပါ။
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သင့္ကေလးအား ပံုျပင္ 
တစ္ပုဒ္ျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာနွင့္ 
အခ်ိန္တို႔ကိုေလ့လာ ခိုင္းပါ။ 
အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္ 
မ်ားကို ရွာေဖြနိုင္ရန္အတြက္ ျပန္ဖတ္ရန္ 
ကူညီေပးပါ။

သင့္ကေလးအား “glad” နွင့္ 
ကာရန္တူေသာ သို႔မဟုတ္ 
၎နွင့္ အစ၊ အလယ္ 
သို႔မဟုတ္ အဆံုးတူညီသည့္ 
အျခားစကားလံုး 10 လံုးကို ရွာေဖြရန္ 
ကူညီေပးပါ။

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
အကၡရာမွာ W ျဖစ္ပါသည္။ 
“W” ကို အတူတကြ 
သရုပ္ေဖာ္/ေရးဆြဲပါ။ 
water ကဲ့သို႔ေသာ /w/ သံျဖင့္ စသည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို ေရးပါ။

ဓမၼေတးကို က်ယ္က်ယ္ 
သီဆိုျခင္း။ သင့္ကေလး 
ဖတ္ရန္လြယ္ကူမည့္ 
စာအုပ္တစ္အုပ္ကို 
ေရြးပါ။ သင္နွင့္တူညီသည့္ အျမန္နႈန္းျဖင့္ 
ကေလးအား က်ယ္က်ယ္ဖတ္ရန္ 
ကူညီေပးပါ။

သင့္ကေလးအား 
ရုပ္ပံုတစ္ခု သို႔မဟုတ္ 
ဓာတ္ပံုတစ္ခုအေၾကာင္း 
ေျပာျပပါ။

ေက်ာက္ခဲမ်ားကို ေကာက္ 
ယူပါ။ သင့္ကေလးအား 
“ေက်ာက္ခဲ 2 ခုစီျဖင့္ 
ဘယ္နွစ္စု လုပ္နိုင္သလဲဟု 
ေမးပါ။ ေက်ာက္ခဲ 3 ခုျဖင့္ ဘယ္နွစ္စု 
လုပ္နိုင္သလဲဟု ေမးပါ။ ေက်ာက္ခဲ 4 
ခုျဖင့္ ဘယ္နွစ္စု လုပ္နိုင္သလဲဟု ေမးပါ။ 
ေက်ာက္ခဲမည္မွ် က်န္ရွိေသးသနည္း။”

သင့္ကေလးအား “သင့္နာ 
မည္အစအကၡရာနွင့္ 
တူညီသည့္ စကားလံုး 
မည္မွ်ရွိသနည္းဟု ေမးပါ။ 
၎တို႔အား ခ်ေရးေစျပီး 
စကားလံုးမ်ားကို ေရတြက္ခိုင္းပါ။”
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ပံုျပင္တစ္ပုဒ္အားဖတ္ျပီး 
သင့္ကေလးအား “ပံုျပင္ထဲက 
လူက ဘယ္သူလဲဟု 
ေမးပါ။ ဘာျဖစ္ခဲ့တာလဲ။ 
ဘာလို႔ျဖစ္ခဲ့တာလဲ။”

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
“Riddle dee dee, 
riddle dee dee ကဗ်ာ 
ရြတ္ဆိုပါ။ သင့္နာမည္ရဲ႕ 
အသံထြက္အေရအတြက္ကို ခုန္ျပီး 
ေျပာျပနိုင္မလား။ ကေလးကို ရြတ္ဆိုခိုင္းပါ။ 
အျခားနာမည္မ်ားျဖင့္ ထပ္မံျပဳလုပ္ခိုင္းပါ။

အကၡရာ-သံမ်ားကို 
ရြတ္ဆိုခိုင္းပါ။ အသံနွင့္ 
ကိုက္ညီသည့္ အကၡရာ 
သို႔မဟုတ္ အကၡရာမ်ားကို 
ကေလးအား ေရးခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးအား 
သူနွစ္သက္သည့္ 
စာအုပ္တစ္အုပ္အား 
ျပန္ဖတ္ေအာင္ 
လံႈ႕ေဆာ္ေပးပါ။

သင့္ကေလးနွင့္အတူ အပတ္ 
စဉ္တစ္က စကားလံုးမ်ားျဖင့္ 
ဂိမ္းတစ္ခုျပဳလုပ္ပါ။ သင့္က 
ေလးမ်ားအား တူညီခ်က္မ်ား 
နွင့္ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားကို 
စာရင္းျပဳစုေစျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ကာရန္အညီဆံုး စကားလံုးမ်ားကို 
ဘယ္သူက ရွာေဖြနိုင္သည္ကို 
ၾကည့္ရႈပါ။

သတ္မွတ္ေန႔အတြက္ 
ပံုသ႑ာန္မွာ ဆဌဂံပံု 
ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ကေလးအား 
ဆဌဂံ ပံုတစ္ပံုကို 
ဆြဲခိုင္းပါ။ ယေန႔အတြက္ ဆဌဂံပံုမ်ားကို 
ေနရာဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားတြင္ 
ေတြ႔နိုင္သည္ကို ေလ့လာပါ။

သင့္ကေလးအား အခ်ိန္ 
နွင့္ပတ္သက္သည့္ စာအုပ္ 
တစ္အုပ္ ျပဳလုပ္ခိုင္းပါ။ 
ရက္တစ္ရက္၏အခ်ိန္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရးေစျပီး 
အဆိုပါအခ်ိန္မ်ားတြင္ 
သင္ဘာလုပ္ ပါသလဲ (ဥပမာ - နံနက္ 
7:00 နာရီ - ကြ်နု္ပ္အိပ္ရာထပါသည္။)
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သင့္ကေလးဖတ္သည့္အရာ 
ကို ပိုမိုနားလည္ေစရန္ 
အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားကို 
ရွင္းလင္းေအာင္ ေမးပါ။ 
စာမဖတ္ခင္၊ ဖတ္ေနစဉ္နွင့္ ဖတ္ျပီးစဉ္တြင္ 
ေမးခြန္းမ်ား ေမးပါ။

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
“Riddle dee dee, riddle 
dee dee ကဗ်ာ ရြတ္ဆိုပါ။ 
ဒီကိန္းဂဏန္းမ်ားကို 
(လက္ေခ်ာင္းေထာင္ျပီး) ေျပာခိုင္းပါ။ 
ကေလးကို ရြတ္ဆိုခိုင္းပါ။ 
အျခားကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုလည္း 
လက္ေခ်ာင္းမ်ားအသံုးျပဳကာ ေမးပါ။

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
အကၡရာမွာ X ျဖစ္ပါသည္။ 
“X” ကို အတူတကြ 
သရုပ္ေဖာ္/ေရးဆြဲပါ။ fox 
ကဲ့သို႔ေသာ /x/ သံျဖင့္ 
စသည့္ စကားလံုးမ်ားကို ေရးပါ။ 

သင့္ကေလး ပံုျပင္တို 
ဖတ္သည့္အခ်ိန္ကို 
မွတ္ထားပါ။ အခ်ိန္မ်ားကို 
ဂရပ္ဆြဲထားပါ။

သတ္မွတ္ထားေသာလ၏ 
ကဗ်ာမွ စကားလံုးတစ္လံုးကို 
ေရြးခ်ယ္ပါ။ သင့္ကေလးအား 
အဓိပၸါယ္ကို ေျပာျပခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးအား 
အနႈတ္ပုစာၦမ်ားကို ျပသနိုင္ရန္ 
ပံုဆြဲျခင္းအား ကူညီခိုင္းပါ။ (K 
အတြက္ 10 အတြင္းျဖစ္ျပီး 1 
တန္းအတြက္ 20 အတြင္း)။

သင့္ကေလးအား ကြက္လပ္ 
မ်ားကို ျဖည့္ခိုင္းပါ။  
ေႏြရာသီတြင္ 

ကြ်နု္ပ္ျမင္ေတြ႔ေသာအရာမွာ….  

ေႏြရာသီတြင္ ကြ်နု္ပ္ခံစားရေသာအရာမွာ….  

ေႏြရာသီတြင္ ကြ်နု္ပ္နွစ္သက္ေသာအရာမွာ…. 

ေႏြရာသီတြင္ ကြ်နု္ပ္အနံ႔ရေသာအရာမွာ…. 

ကြ်နု္ပ္ၾကားရေသာအရာမွာ….
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ပံုျပင္အား ျပန္ဖတ္ျခင္းနွင့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အသံုးျပဳျပီး သင့္ကေလးအား 
ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။

စကားလံုးတစ္လံုးကိုေျပာျပီး 
ထိုစကားလံုး၏ အသံ 
အေရအတြက္ကို 
သင့္ကေလးအား 
ေျပာခိုင္းပါ။

စကားလံုးဂိမ္းတစ္ခုကို 
ေဆာ့ပါ - သင္က စကားလံုး 
၏ေနာက္ဆံုး အသံမ်ားကို 
ေျပာင္းျပီး သင့္ကေလးအား 
အဆိုပါစကားလံုးမ်ားကို ေျပာခိုင္းပါ။ 
ဥပမာ - flip မွ flop မွ flap မွ flag ။

သင့္ကေလးအား စကားလံုး 
မ်ားကို မွန္ကန္စြာနွင့္ 
မေက်ာ္ဘဲ ဖတ္ေအာင္ 
လံႈ႕ေဆာ္ေပးပါ။ 
၎တို႔၏အမွားမ်ားကို 
ေထာက္ျပျပင္ဆင္ေပးပါ။

သင့္ကေလးမ်ားအား 
အျပင္သို႔ေခၚထုတ္ျပီး သင္တို့ 
ေတြ႔ျမင္ရေသာ၊ အနံ႔ရေသာ 
သို႔မဟုတ္ ေတြ႔ၾကံဳရေသာ 
တစ္စံုတစ္ခုနွင့္ပတ္သက္သည့္ 
စကားလံုး အသစ္တစ္လံုးကို 
သူတို႔နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါ။

သင့္ကေလးအား ေပါင္းျခင္း 
နွင့္ နႈတ္ျခင္းအေၾကာင္း 
ေမးပါ။ ၎ကို အျခားနည္း 
လမ္းတစ္ခုခုျဖင့္ မည္သို႔ေျဖ 
ရွင္းမည္ဆိုသည္ကို ေမးပါ။  
လိုအပ္ပါက အရာဝတၳဳမ်ားကို သံုးပါ။

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
ရယ္စရာ ေကာင္းေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
စာရင္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ခိုင္းျပီး 
ယေန႔အတြက္ ၎တို႔ ထဲမွ 
တစ္ခုကိုေရြးျပီး အတူလုပ္ေဆာင္ပါ။

ေဒသတြင္း အရင္းအျမစ္ - Impression 5 သိပၸံစင္တာသည္ ကေလးမ်ား၏ သိပၸံပညာရပ္နွင့္ သခၤ်ာပညာရပ္တို႔ကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသည့္ အျပန္အလွန္ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ ေဒသတြင္း အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါသည္။ 
ေရ၏ဂုဏ္သတၱိမ်ားကို စူးစမ္းရွာေဖြပါ၊ လူဝင္ေဆာ့ရသည့္ ေဘာလံုးမ်ားလုပ္ျပီး အျခားတီထြင္ဖန္တီးထားသည့္ အရာမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ပါ။ ေႏြရာသီ အစီအစဉ္မ်ားနွင့္ ျပပြဲမ်ားစာရင္းကို သိရွိနိုင္ရန္ https://impression5.org/ 
တြင္ ဝင္ေရာက္ ေလ့လာပါ။



ၾသဂ ုတ္

အျပင္တြင္ေဆာ့ကစားျခင္းသည္ 
ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါသည္

အျပင္တြင္ ေဆာ့ကစားျခင္းသည္ ကေလးတစ္ေယာက္အား 
— လြတ္လပ္မႈနွင့္ အံ့ၾသမႈကို ခံစားေစနိုင္သည္ကို သတိရပါ။ 
သင္၏ ျပင္ပေနရာသည္ ကေလးမ်ား ဘာသာစကား၊ 
အကၡရာမ်ားနွင့္ စကားလံုးမ်ား ကို စမ္းသတ္နိုင္သည့္ 
သင္ယူ ေလ့လာအားေကာင္းသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု 
ျဖစ္ရပါမည္။ ျပင္ပေနရာက သင္ေတြ႔ျမင္ရေသာ၊ ၾကားရေသာ 
အေၾကာင္းအရာအသစ္မ်ားကို ေျပာျပပါ—   ငွက္မ်ား၊ ရွည့္မ်ား၊ 
တိမ္မ်ား၊ တုတ္ေခ်ာင္းမ်ားနွင့္ ေက်ာက္ခဲမ်ား။
စာသင္ခန္းအားလံုး နံရံေလးခု ရွိမေနပါ။

Rhyme/Song of the month: Mary Had a Little Lamb
Mary had a little lamb,
Its fleece was white as snow.
And everywhere that Mary went,
The lamb was sure to go.
It followed her to school one day,
Which was against the rules.
It made the children laugh and play
To see a lamb at school.

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
Snow နွင့္ go စကားလံုးမ်ားတြင္ မည္သည့္အကၡရာက /o/ 
အသံျဖစ္ေပၚေစသနည္း။
သူတို႔ကြာျခားခ်က္က ဘာလဲ။
“sn-”နွင့္စသည့္ စကားလံုးကို ေဖာ္ျပပါ။ ၎နွင့္အစျပဳေသာ 
အျခားစကားလံုးမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
သင္နွစ္သက္ေသာ တိရိစာၦန္နွင့္ သင့္အမည္အား အစားသြင္းျပီး 
ကဗ်ာကို အသစ္ ျပန္ေရးပါ။

အျပင္ထြက္ေဆာ့ကစားျခင္းကို အေျခခံထားေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရႈနိုင္ 
ရန္အတြက္ PBS မိဘမ်ား အစီအစဉ္ကို သင့္ကေလးနွင့္အတူ ရွာေဖြ ေလ့လာလိုက္ပါ - The Ruff 
Ruffman Show, http://www.pbs.org/parents/ruff/home/။

တနဂၤေႏြ 
(နားလည္နိုင္စြမ္း)

တနလၤာ
(အသံထြက္ပိုင္းတတ္သိနားလည္မႈ)

အဂၤါ 
(အကၡရာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ 
အသံထြက္မ်ားကို ဖတ္တတ္ျခင္း)

ဗုဒၶဟူး 
(ကြ်မ္းက်င္မႈ)

ၾကာသပေတး 
(ေဝါဟာရ/ စကားလံုးေလ့လာျခင္း)

ေသာၾကာ 
(အေစာပိုင္းကာလ 
အတြက္အခ်က္)

စေန 
(စာေရးသားျခင္း)
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သင့္ကေလးအား ပံုျပင္၏ 
အဓိက အခ်က္မ်ားကို 
ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ 
အေၾကာင္း အရာမ်ားနွင့္ 
အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို 
ေျပာျပပါ။

သင့္ကေလးအား 
စာအုပ္တစ္အုပ္ကို 
ေရြးခ်ယ္ခိုင္းျပီး 
အျပင္ထြက္ခါ အိမ္နီးခ်င္း 
တစ္ေယာက္နွင့္အတူ 
ဖတ္ခိုင္းပါ။

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
အကၡရာမွာ Y ျဖစ္ပါသည္။ 
“Y” ကို အတူတကြ 
သရုပ္ေဖာ္/ေရးဆြဲပါ။ yard 
ကဲ့သို႔ေသာ /y/  သံျဖင့္ စသည့္ 
စကားလံုးမ်ားကို ေရးပါ။

သင့္ကေလးအား သူတို႔၏ 
မိသားစုဝင္မ်ား၊ အတန္းေဖာ္ 
မ်ားနွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ 
အမည္မ်ားကို ဖတ္သည့္ 
အေလ့အက်င့္အား ျပဳလုပ္ေပးပါ။

သင့္ကေလးအား 
စကားလံုးအသစ္မ်ားနွင့္ 
မိတ္ဆက္ေပးပါ -
ပိုးမႊားမ်ား
ရွဥ့္မ်ား
တိမ္မ်ား
တုတ္ေခ်ာင္းမ်ား
ေက်ာက္ခဲမ်ား

သတ္မွတ္ရက္အတြက္ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ 40 
နွင့္ 50 ျဖစ္ပါသည္။ 
သင့္ကေလးအား အဆိုပါ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ား ေရဆြဲျခင္းကို 
ေလ့က်င့္ေပးပါ။ ယေန႔အတြက္ 
အဆိုပါကိန္းဂဏန္းမ်ားကို 
ေနရာဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားတြင္ 
ရွာေတြ႔နိုင္သည္ကို မွတ္သားပါ။

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
ပိုးမႊားမ်ားကို 
ရွာေဖြပါ။ ဘယ္လို 
ပိုးမႊားအမ်ိဳးအစားမ်ားကို 
ေတြ႔ပါသလဲ။ သင္တို႔ေတြ႔ရေသာ 
ပိုးမႊားအေၾကာင္း ေရးပါ။
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စာဖတ္သူမ်ားသည္ 
သူတို႔ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို 
ဖတ္သည့္အခါ 
သူတို႔၏စိတ္တြင္ 
ပံုရိပ္တစ္ခုကို 
ဖန္တီးတတ္ေၾကာင္း 
ရွင္းျပပါ။

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
ပန္းျခံသို႔သြားျပီး အသံမ်ား 
ကို အသံုးျပဳကာ “I 
Spy” ကစားပါ။ (ဥပမာ 
- “ကြ်န္ေတာ္သည္ /d/, /o/, 
/g/” စသည့္အသံမ်ားရွိသည့္ 
တစ္စံုတစ္ခုကို ရွာေဖြေနပါသည္။ 
သင့္ကေလးကိုလည္း ထိုအတိုင္း 
ျပဳလုပ္ခိုင္းပါ။)

သင့္ကေလးအား hike နွင့္ 
ကာရန္ညီေသာ စကား 
လံုးမ်ားကို ေတြးခိုင္းပါ။ 
စကားလံုးမ်ားကို အတူေရး 
ပါ။ သူတို႔အားလံုး၏ 
စာလံုးေပါင္းမ်ား 
တူပါသလား။ 

ABCs ကိုၾကည့္ျပီး တစ္မိနစ္ 
အတြင္း သင့္ကေလးက 
အသံမည္မွ်ေျပာနိုင္သည္ကို 
ေလ့လာပါ။ ကေလးမ်ားအား 
အျမန္ဆံုး ေျပာဆိုနိုင္သည္အထိ 
ေျပာခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးအား 
ရုပ္ပံုတစ္ခု သို႔မဟုတ္ 
ဓာတ္ပံုတစ္ခုအေၾကာင္း 
ေျပာျပပါ။

သင့္ကေလးအား 
သစ္ပင္နွစ္ပင္၏အကြာ 
အေဝးကို ၾကိဳးျဖင့္ 
တိုင္းခိုင္းပါ။ “ဘယ္သစ္ပင္က 
ပိုၾကီးသလဲဆိုတာကို ေမးပါ။ 
ဘယ္အပင္က ပိုေသးသလဲ။”

သင့္ကေလးအား ေရေပၚတြင္ 
အကၡရာမ်ား ေရးသားျခင္းကို 
ေလ့က်င့္ခိုင္းျပီး လူသြား 
လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ 
ေဆးသုတ္ခိုင္းပါ။
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သင့္ကေလးမ်ားအား 
၎တို႔၏ခံစားမႈမ်ားကို 
အသံုးျပဳျပီး ပံုျပင္ကို 
ရႈျမင္ခိုင္းပါ။ ဘာေတြျဖစ္ 
ေနသလဲဆိုတာကို ၾကည့္ပါ၊ 
အနံ႔အသက္မ်ားကို အနံ႔ခံပါ၊ 
အသံမ်ားကို နားစြင့္ပါ။

သင့္ကေလးအား 
တိတ္ဆိတ္ေနသည့္အခါ 
ကေလးေတးကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို 
တိုးတိုးေလးရြတ္ဆိုျပီး 
သင့္ကေလးအား 
အတူသီဆိုရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။

သတ္မွတ္ေန႔ရက္အတြက္ 
အကၡရာမွာ Z ျဖစ္ပါသည္။ 
“Z” ကို အတူတကြ 
သရုပ္ေဖာ္/ေရးဆြဲပါ။ Zebra 
ကဲ့သို႔ေသာ /z/ သံျဖင့္ စသည့္ 
စကားလံုးမ်ား ကို လူသြားလမ္းမွာ 
ေရးဆြဲရသည့္ ေျမျဖဴမ်ားျဖင့္ 
ေရးသားခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
အျပင္ထြက္ျပီးစူးစမ္းေလ့လာ 
ရေသာ စာအုပ္မ်ား နွင့္ 
သစ္ပင္မ်ားေအာက္ရွိ 
သဘာဝတရားအေၾကာင္း 
ေရးသားထားသည့္ စာအုပ္မ်ားကို 
ျပန္ဖတ္ပါ။

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
အကၡရာ ဂိမ္းတစ္ခုကို 
ေဆာ့ပါ။ အရြယ္ေရာက္ျပီး 
သူမ်ားက အကၡရာတစ္လံုး 
ကို ေအာ္သည့္အခါ ကေလးကို 
ထိုအကၡရာနွင့္စသည့္ စကားလံုး 
တစ္လံုးအား ေျပာခိုင္းပါ။

သတ္မွတ္ေန႔အတြက္ 
ပံုသ႑ာန္မွာ အဌဂံပံု 
ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ကေလးအား 
အဌဂံ ပံုတစ္ပံုကို ဆြဲခိုင္းပါ။ 
ယေန႔အတြက္ အဌဂံ ပံုမ်ားကို 
ေနရာဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားတြင္ 
ေတြ႔နိုင္သည္ကို ေလ့လာပါ။

သင့္ကေလးနွင့္အတူ အျပင္ 
ထြက္ျပီး မ်က္လံုးမ်ားကို 
မွိတ္ထားပါ။ အသံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို 
နားေထာင္ပါ။ သင္ၾကားသည့္ 
အရာအားလံုးကို စာရင္းျပဳ
လုပ္ထားပါ။

အ
ပတ

္စဥ
္ 4

သင့္ကေလးမ်ားအား 
၎တို႔၏မ်က္လံုးမ်ားကို 
မွိတ္ထားခိုင္းျပီး 
သင္ဖတ္ျပေနသည့္ ပံုျပင္အား 
စိတ္ကူးျဖင့္ ပံုေဖာ္ခိုင္းပါ။

အျပင္ထြက္ျပီး နားေထာင္ 
မႈစြမ္းရည္ ေလ့က်င့္ပါ။ 
သင့္ကေလးအား 
အကၡရာတစ္လံုးကို 
ေရြးေစျပီး အဆိုပါအသံနွင့္ စ/ဆံုးသည့္ 
အရာဝတၳဳမ်ားကို ရွာေဖြခိုင္းပါ။ 
ဥပမာ - /k/ kitten, rock။

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
အကၡရာကတ္မ်ားကို 
အသံုးျပဳျပီး “Memory” 
သို႔မဟုတ္ “Go Fish” 
ကစားပါ။

သင့္ကေလးအား စာရြက္ 
ကတ္မ်ားေပၚတြင္ 
အကၡရာမ်ားကို ေရးေအာင္ 
ကူညီေပးပါ။ အဆိုပါအသံနွင့္ 
“စေသာ” တစ္စံုတစ္ရာ၏ေဘးတြင္ 
ထားခိုင္းပါ။ B - book, C - coffee, 
L - lamp

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
သတ္မွတ္လ၏ ကဗ်ာ 
(Mary Had a Little 
Lamb) မွ စကားလံုးတစ္လံုး 
ေရြးခ်ယ္ခိုင္းပါ။ သင့္ကေလးအား 
အဓိပၸါယ္ကို ေျပာျပခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
လူသြားလမ္းေဘး သို႔မဟုတ္ 
ကားလမ္းေဘးတြင္ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို 
ေရးခိုင္းပါ။ ကိန္းတစ္ခုကို 
သင္ကေျပာျပီး သင့္ကေလးအား 
အဆိုပါကိန္းရွိသည့္ေနရာသို႔ ေျပးခိုင္းပါ 
သို႔မဟုတ္ မူလကိန္းကို ေနာက္ထပ္ 
ကိန္းနွစ္ခု ထပ္ေပါင္းခိုင္းပါ။ 

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
တိမ္မ်ား၏ပံုသ႑ာန္နွင့္ 
ဒီဇိုင္းမ်ားကို ရွာေဖြပါ။ 
၎အေၾကာင္းကို ေရးခိုင္းပါ။

အ
ပတ

္စဥ
္ 5

သင့္ကေလးအား မွန္ကန္ 
မႈရွိလာသည္အထိ 
ဝါက်တစ္ေၾကာင္း 
သို႔မဟုတ္ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို 
ျပန္ဖတ္ခိုင္းပါ။ သူတို႔နားလည္မႈကို 
စစ္ေဆးရန္အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားကို 
ေမးပါ။

“အသံမ်ားကို ရြတ္ဆိုသည့္ 
အခါ ခုန္ခိုင္းပါ။” ကေလးကို 
စာကားလံုးတစ္လံုးကို 
ေျပာျပီး သင့္ကေလးအား 
အဆိုပါစကားလံုးရွိ အသံတစ္ခုဆီကို ခုန္ျပီး 
ေျပာခိုင္းပါ။ ဥပမာ - fish ျဖစ္ပါက /f//i//
sh/ ဟု 3 ၾကိမ္ ခုန္ခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးအား မလိုင္ 
သို႔မဟုတ္ ပူတင္းတို႔တြင္ 
အကၡရာမ်ား ေရးဆြဲျခင္းကို 
ေလ့က်င့္ေပးပါ။

ABCs ကိုၾကည့္ျပီး တစ္မိနစ္ 
အတြင္း သင့္ကေလးက 
အသံမည္မွ်ေျပာနိုင္သည္ကို 
ေလ့လာပါ။ ကေလးမ်ားအား 
အျမန္ဆံုး ေျပာဆိုနိုင္သည္အထိ 
ေျပာခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးမ်ားအား 
အျပင္သို႔ေခၚထုတ္ျပီး သင္တို႔ 
ေတြ႔ျမင္ရေသာ၊ အနံ႔ရေသာ 
သို႔မဟုတ္ ေတြ႔ၾကံဳရေသာ 
တစ္စံုတစ္ခုနွင့္ပတ္သက္သည့္ 
စကားလံုးအသစ္တစ္လံုးကို 
သူတို႔နွင့္မိတ္ဆက္ေပးပါ။

သင့္ကေလးနွင့္အတူ 
scavenger (လင္းတကဲ့ 
သို႔ေသာ အၾကြင္းအက်န္စား 
ငွက္မ်ား) မ်ားအား ရွာေဖြ 
ျပီး အုပ္စုလိုက္ အေရအတြက္ကို 
သိရွိရန္လုပ္ပါ။ မတူညီေသာ 
အေရအတြက္ျဖင့္ ေရတြက္ပါ။ 
ထိုေနရာတြင္ရွိေသာ အရာမ်ားကို 
ေရတြက္ပါ။

သင့္ကေလးအား 
ကတ္တစ္ခုျပဳလုပ္ခိုင္းျပီး 
၎အား အေရးသည့္ 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးထံ ေပးခိုင္းပါ။

 ေဒသတြင္း အရင္းအျမစ္ - ေဆာ့ကစားျခင္းသည္ ကေလးမ်ား၏ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈနွင့္ သင္ယူေလ့လာမႈတို႔အတြက္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ Ingham ေကာင္တီတြင္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ကေလးမ်ားနွင့္အတူ 
ေဆာကစားျခင္းနွင့္ စူးစမ္းေလ့လာျခင္း ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင္ေျပေစသည့္ ေနရာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ၎တို႔ထဲမွ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ အစီအစဉ္စာရင္းကို သိရွိနိုင္ရန္                      
http://www.cadl.org/events တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါ။ သင့္အေနျဖင့္ လက္ရွိလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပါ စာရင္းကို http://www.wkar.org/community တြင္လည္း ဝင္ေရာက္ေလ့လာနိုင္ပါသည္။



တိုးတက္လာေသာ စာဖတ္သူတစ္ဦး၏ တတိယလမ္းညႊန္မႈခရီး
စာဖတ္သူတစ္ဦး၏ ထူးျခားသည့္ သမိုင္းမွတ္တိုင္မ်ား

6 လ

“na-na, ga-ga” စသျဖင့္ စကားကို 
တုပေျပာဆိုပါ။

ရိုးရွင္းေသာ ရုပ္ပံုမ်ားပါသည့္ 
စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ရႈပါ။

Talk, talk, talk။

မ်က္နွာမ်ား၊ တိရိစာၦန္မ်ား၊ 
အရာဝတၳဳမ်ားပါဝင္သည့္ 
စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ပါ။

1 နွစ္။

ရိုးရွင္းေသာ စကားစုမ်ားစြာကို 
နားလည္ေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။

1 လံုး သို႔မဟုတ္ 
တစ္လံုးထက္ပိုေသာ 

စကားလံုးမ်ား ရွိရမည္။  lift-the-
flap (ပံုစံငယ္ရုပ္ပံုမ်ားပါသည့္ 

စာအုပ္) စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ရႈပါ။

တြန္းလွည္း တြန္းေနခ်ိန္တြင္ 
“စကားစျမည္” ေျပာဆိုပါ။

အျပန္အလွန္ေျပာဆိုရသည့္ 
စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ပါ။

2 နွစ္။

စာလံုးေရ 250-350 ထိ ရွိရမည္။

စာအုပ္မ်ားကို 
ေျမွာက္ကိုင္ထားျပီး ရုပ္ပံုမ်ားကို 

ၾကည့္ပါ။

ကေလးေတးကဗ်ာမ်ားကို 
ဖတ္ျခင္းနွင့္ ရြတ္ဆိုျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္ပါ။

စာအုပ္မ်ားကို ရွာရန္ 
စာၾကည့္တိုက္သို႔ အတူသြားပါ။

3 နွစ္။

စာလံုးေရ 800-1000 ထိ ရွိရမည္။ 
ေတးကဗ်ာမ်ားကို ထပ္ခါထပ္ခါ  

သီဆိုေပးပါ။

သင္ဖတ္ျပေသာ ရုပ္ပံုမ်ားနွင့္ 
စကားလံုးမ်ားကို ညႊန္ျပပါ။ 

ကာရန္ညွိရေသာ ဂိမ္းမ်ားကို 
ကစားပါ။

4 နွစ္။

ဝါက်ရွည္မ်ားကို 
လြယ္ကူစြာအသံုးျပဳတတ္ေအာင္ 

ျပဳလုပ္ပါ။

ကာရန္မ်ားကို စတင္ျပီး 
စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ကစားပါ။

သင္စာဖတ္ေနစဉ္ 
စကားလံုးအသစ္အနည္းငယ္ကို 

အာရံုစိုက္ပါ။ အဆိုပါစကားလံုးမ်ားကို 
အျခားအေျခအေနမ်ားျဖင့္ ထပ္ဆိုပါ။

5 နွစ္။

စာလံုးေရ 3000-5000 ထိ ရွိရမည္။

အသံမ်ားနွင့္ အကၡရာမ်ားကို 
ယွဉ္တြဲပါ။

ရႈပ္ေထြးျပီး ေရာေနွာထားေသာ 
ဝါက်မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။

သေကၤတမ်ား၏ အကၡရာမ်ားကို 
စိတ္ဝင္စားလာေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။ 
အကၡရာမ်ား၏ အသံအေၾကာင္း 

ေျပာဆိုပါ (“Mom နွင့္ milk 
စာလံုးနွစ္လံုးတြင္ အစတြင္“mmm” 

သံမ်ား ရွိပါသည္”)။

6 နွစ္။

စာမ်က္နွာေပၚက စကားလံုးမ်ားကို 
စတင္ဖတ္ပါ။

စာဖတ္ေနစဉ္တြင္ ဗဟုသုတ၊ 
ရုပ္ပံုမ်ားနွင့္ စာသားမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး 

ခန္႔မွန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

စိတ္ကူးယဉ္ဖန္တီးထားေသာ၊ 
အမွန္တကယ္ျဖစ္ေသာ 

စာအုပ္မ်ားနွင့္ မဂၢဇင္းမ်ားကို 
လက္လွမ္းမီေအာင္ ထားရွိပါ။

ျပတိုက္မ်ားနွင့္ 
စာၾကည့္တိုက္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ 

လည္ပတ္ပါ။

7 နွစ္။

စကားလံုးမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ 
ဖတ္ရႈပါ။ နားေထာင္ျခင္းနွင့္ 
စာဖတ္ျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ 

ဗဟုသုတ သိုမွီးပါ။

စာဖတ္ျခင္းကို 
တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ 
အခ်ိန္ကန္႔သတ္ျပီး ဖတ္ပါ။

လြယ္ကူသည့္ 
စာအုပ္မ်ားအား ဖတ္ျခင္း၊ 
ျပန္လည္ဖတ္ရႈျခင္းျဖင့္ 

တိုးတက္လာ ေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။

8–9 နွစ္။

အခန္းလိုက္ျဖစ္ေသာ 
စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ပါ။ တစ္နွစ္တြင္ 

ခန္႔မွန္းစာလံုးေရ 3,000 ခန္႔ 
သင္ယူျပီး ျဖစ္ပါသည္။

သင့္ကေလးအား 
ပံုမွန္အိပ္ရာဝင္ခ်ိန္တြင္ 

အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအား 
မိမိဘာသာ ဖတ္ရႈတတ္ေအာင္ 

ကူညီေပးပါ။

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားက ကေလးမ်ား၏ ဘာသာစကားနွင့္စာဖတ္ျခင္းကို ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား
ကေလးမ်ား၏ဗဟုသုတ ၾကြယ္ဝေစရန္အတြက္ စကားေျပာဆိုျခင္းနွင့္ စာဖတ္ျခင္း အေလ့အက်င့္ကို ငယ္စဉ္ကတည္းက ပ်ိဳးေထာင္ေပးပါ။ သီခ်င္းသီဆိုျခင္းနွင့္ ဂိမ္းကစားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါ။ 
ကေလးမ်ား၏ ဘာသာစကားတိုးတက္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးနိုင္ရန္ သူတို႔ဘာေျပာသည္ ဆိုတာကို ဂရုတစိုက္နားေထာင္ေပးပါ၊ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔အား သင္ ဘက္စ္ကားေပၚမွာ ဘာျဖစ္ခဲ့တယ္၊ 
ဘာသတင္းကို ေတြ႔လိုက္တယ္၊ ေရဒီယို—က ဘာအေၾကာင္း ၾကားတယ္ စသည့္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား—ကို ေျပာျပေပးျပီး ၎တို႔ကိုလည္း ထိုသို႔ ျပန္ျပီးေျပာဆိုလာေအာင္ တြန္းအားေပးပါ။ 
ပံုမွန္ စာဖတ္ခ်ိန္ထားရွိေပးပါ။ ကေလးမ်ားသည္ ရိုးရွင္းေသာပံုမ်ားပါဝင္သည့္ စာအုပ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈျပီး ေျပာဆိုရျခင္းကို နွစ္သက္ၾကပါသည္။ လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ 
စာအုပ္ေပၚရွိ ကိုင္တြယ္နိုင္ရန္ ကပ္ထည့္ထားေသာ ရုပ္ပံုမ်ားကို ျကည့္ရႈျခင္း၊ ပံုသ႑ာန္မ်ားကို ခံစားၾကည့္ျခင္းနွင့္ ေတးသီခ်င္းမ်ားကို နားေထာင္ျခင္းကို နွစ္သက္ၾကပါသည္။ အသက္ 4-9 
နွစ္အရြယ္ရွိ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ပံုျပင္ရွည္မ်ားနွင့္ ၎တို႔နွစ္သက္သည့္ ပံုျပင္မ်ားနွင့္ စိတ္ကူးယဉ္ဖန္တီးထားျခင္းမရွိသည့္ စာအုပ္မ်ားကို ျပန္လည္ ဖတ္ရႈျခင္းကို သေဘာက်နွစ္သက္ၾကပါသည္။ 
အခန္းဆက္စာအုပ္မ်ားတြင္ ဖတ္ရန္ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ပါ—နားေထာင္ျခင္းသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပထမဆံုး အရာျဖစ္ပါသည္ သို႔ေသာ္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းျဖင့္ လြယ္ ကူေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။ 
ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ဖတ္ရႈရန္ မတတ္နိုင္ေသးသည့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ပံုျပင္မ်ားကို နားေထာင္ရျခင္းသည္ ၎တို႔၏ဘာသာစကား တိုးတက္မႈအတြက္ အေရးပါပါသည္။ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားနွင့္ 
ကေလးမ်ား အတူတကြ စာဖတ္ျခင္းသည္လည္း ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းပါသည္။
အရင္းအျမစ္ - Lesaux, N., “စာမ်က္နွာကို ဖြင့္ပါ - 2010 ခုနွစ္၊ ကေလးမ်ားအတြက္ မန္ဆာခ်ဴးဆက္ စာဖတ္ျခင္း ေအာင္ျမင္မႈဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ။
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သိရွိရန္လိုအပ္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေထာက္အကူျဖစ္စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းမ်ား

• အကၡရာ ဗဟုသုတ — အကၡရာမ်ား၏ အမည္မ်ားနွင့္ပံုသ႑ာန္မ်ားကို သိရွိျခင္း။

• စာအုပ္ၾကီးမ်ား — ကေလးမ်ားအားအတြက္ ထုတ္ေဝနိုင္ေသာ၊ ေဖာ္ျပေပးနိုင္ေသာ 

အလြန္ၾကီးသည့္ စာအုပ္မ်ား။

• ေရာေနွာျခင္း — စကားလံုးမ်ားကို ေျပာဆိုနိုင္ရန္အတြက္ အသံမ်ားကို အတူတကြ 

ယွဉ္တြဲထားရွိျခင္း။

• စာလံုးေပါင္းဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး — စကားလံုးမ်ား ေရးသားနိုင္ရန္အတြက္ အကၡရာ-အသံ 

ဆက္ႏြယ္မႈ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားအသံုးျပဳျခင္း။

• စာအေရးအဖတ္ တိုးတက္လာမႈ — စာအေရအဖတ္ သင္ၾကားမႈသည္ ေမြးကတည္းက 

စတင္ျခင္းျဖစ္ျပီး အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ စာဖတ္ျခင္းနွင့္ စာေရးျခင္း အေလ့ အက်င့္မ်ားကို 

အရြယ္ေရာက္သူမ်ားက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ တိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ 

မည္ျဖစ္ပါသည္။

• အမွတ္အသားျပဳလုပ္ျခင္း — သေကၤတမ်ား၊ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ အညႊန္းမ်ားနွင့္ စီးပြားေရး 

အမွတ္တံဆိပ္စသည့္ အမွတ္အသားမ်ားသည္လည္း ေန႔စဉ္ဘဝ၏အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခု 

ျဖစ္ပါသည္။

• စာေရးသားျခင္းအား စမ္းသတ္ျခင္း — ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာ အကၡရာမ်ားနွင့္ 

အမွန္တကယ္အကၡရာမ်ားျဖင့္ စာေရးသားျခင္းအျပင္ စာရြက္ေပၚတြင္ ေရးျခစ္ျခင္းမ်ားနွင့္ 

အမွတ္အသားမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ စမ္းသတ္မႈျပဳလုပ္ရသည္ကို နွစ္သက္ၾကပါသည္။

• စာလံုးေပါင္း တီထြင္ျခင္း — စာလံုးေပါင္းျခင္း တိုးတက္လာမႈကို ၾကည့္ပါ။

• စာအေရးအဖတ္ — စကားေျပာဆိုျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္း၊ စာေရး သားျခင္းဆိုင္ရာ 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားလံုး ပါဝင္ေစျပီး အေျပာနွင့္အေရး ဘာသာစကားမွတ္မိနားလည္ေစျခင္း။

• phonemes (သံရင္း) — စကားလံုးမ်ားဖြဲ႔စည္းရန္ ဆက္သြယ္ေပးသည့္ အေျပာဘာသာစကား၏ 

အေသးငယ္ဆံုးေသာ အစိတ္အပိုင္း။ ဥပမာ - hit ဆိုသည့္ စကားလံုးကို သံရင္းသံုးခုျဖစ္သည့္ 

(/h/ /i/ /t/) တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျပီး pit၊ hip နွင့္ hot စသည့္ သံရင္းတစ္ခုခ်င္းစီက ေျပာင္းလဲ 

လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

• အသံထြက္ပိုင္း တတ္သိနားလည္မႈ—အေျပာဘာသာစကားတြင္ အသံတစ္ခုခ်င္းစီကို 

သတိျပဳနိုင္ျပီး အလုပ္လုပ္နိုင္သည့္ စြမ္းရည္။

• စကားသံေလ့လာမႈဆိုင္တာ တတ္သိနားလည္မႈ —အေျပာဘာသာစကားကို အသံတစ္ခုခ်င္း 

စီျဖင့္ သို႔မဟုတ္ သီးျခားစီျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း။ သံရင္း၊ 

စကားသံေလ့လာမႈဆိုင္ရာ တတ္သိနားလည္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ကာရန္မ်ား၊ 

စကားလံုးမ်ား၊ ဝါက်မ်ားနွင့္ အသံထြက္မ်ားနွင့္အတူ ပါဝင္နိုင္ပါသည္။

• ဟန္ေဆာင္ စာဖတ္ျခင္း — ကေလးမ်ားသည္ စာဖတ္ျခင္းအား သင္ယူမႈ မျပဳလုပ္ခင္ 

စာအုပ္တစ္အုပ္အား “ဖတ္ရန္” ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေလ့ရိွပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ကေလးမ်ားသည္ 

၎တုိ႔ မွတ္မိရင္းနီွးျပီးျဖစ္ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္အား ဖတ္လုိၾက ပါသည္။

• ပံုနွိပ္စကားလံုးမ်ားအား တတ္သိနားလည္မႈ —ပံုနွိပ္စကားလံုးမ်ားနွင့္ စာအုပ္မ်ားကို သိရွိျပီး 

အသံုးဝင္ပံုကို နားလည္ျခင္း။

• အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖတ္ျခင္း — အေျပာစကားလံုးမ်ားကို အသံအလိုက္ ပိုင္းျဖတ္တတ္ျခင္း။

• အေျပာဘာသာစကား — ေျပာဆိုျခင္းနွင့္နားေထာင္ျခင္းတြင္ အသံုးျပဳေသာ ဘာသာစကား။  

ဘာသာစကားေရးသားျခင္းနွင့္ ဆန္႔က်င့္ဘက္ျဖစ္ျပီး ၎ကို အေရးနွင့္အဖတ္ 

ဘာသာစကားတြင္သာ အသံုးျပဳပါသည္။

• သရသံ—သရတစ္ခုပါဝင္သည့္ စကားလံုးအစိတ္အပိုင္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အေျပာဘာသာ 

စကားတြင္ရွိသည့္ သရသံတစ္ခု (e-vent, news-pa-per, pret-ty)

• ေဝါဟာရ — ထိေရာက္စြာ ဆက္သြယ္နိုင္ရန္ သိရွိထားရမည့္ စကားလံုးမ်ား။ အေျပာေဝါဟာရ 

မ်ားသည္ ကြ်နု္ပ္တို႔ စကားေျပာဆိုသည့္အခါ သံုးေသာ သို႔မဟုတ္ နားေထာင္သည့္အခါ 

မွတ္ထားေသာ စကားလံုးမ်ားကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ အဖတ္ေဝါဟာရသည္ ပံုနွိပ္ထားေသာ 

စကားလံုးမ်ားကို မွတ္သားသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳသည့္စကားလံုးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ေန႔စဉ္ အိမ္၌ မိနစ္ 20 ခန္႔ ဘာေၾကာင့္ စာဖတ္သင့္သနည္း။

ေက်ာင္းသား “A” က ဖတ္သည္ -

⏱ 20 မိနစ္ တစ္ရက္လွ်င္

= 3,600 မိနစ္ ပညာသင္နွစ္တစ္ခုလွ်င္

= 1,800,000 စကားလံုး တစ္နွစ္လွ်င္

 အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္  90 
ရာခိုင္နႈန္းထိ ေအာင္ျမင္နိုင္သည္

ေက်ာင္းသား “B” က ဖတ္သည္ -

⏱ 5 မိနစ္  တစ္ရက္လွ်င္

= 900 မိနစ္  စာသင္နွစ္တစ္ခုလွ်င္

= 282,000 စကားလံုး တစ္နွစ္လွ်င္

 အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္  50 
ရာခိုင္နႈန္းထိ ေအာင္ျမင္နိုင္သည္

ေက်ာင္းသား “C” က ဖတ္သည္ -

⏱ 1 မိနစ္ တစ္ရက္လွ်င္

= 180 မိနစ္  စာသင္နွစ္တစ္နွစ္လွ်င္

= 8,000 စကားလံုး တစ္နွစ္လွ်င္

 အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္  10 
ရာခိုင္နႈန္းထိ ေအာင္ျမင္နိုင္သည္

သူငယ္တန္း ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ တစ္ညလွ်င္ မိနစ္ 20 ခန္႔ စာဖတ္ပါက 6th တန္းျပီးလွ်င္ ေက်ာင္းသား A အေနျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ရက္ 60 ရက္ခန္႔ စာဖတ္ျခင္းနွင့္ ကိုက္ညီပါ 
သည္၊ ေက်ာင္းသား B အေနျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ရက္ 12 ရက္ခန္႔ စာဖတ္ျခင္းနွင့္ ကိုက္ညီျပီး ေက်ာင္းသား C အေနျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ရက္ 3 ရက္နွင့္ စာဖတ္ျခင္းနွင့္ ကိုက္ညီပါသည္။ 
အဆိုပါ စာဖတ္သည့္ အေတြအၾကံဳကြာဟမႈက ေဝါဟာရၾကြယ္ဝမႈကို အခ်ိန္နွင့္အညီ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

စာဖတ္ေတာ္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္ပါသလား။ ဤသို႔ လုပ္ေဆာင္ပါ R
စာအုပ္ကို ထပ္ခါ 

ထပ္ခါဖတ္ပါ

E
စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိပါ

A
ေမးခြန္းေမးပါ

D
 ပိုၾကိဳးစားပါ

“စာဖတ္ျခင္း” သည္ 2017 ခုနွစ္ Rollins ဘာသာစကားစင္တာနွင့္ စာတတ္ေျမာက္ေရးအစီအစဉ္မွ ျဖစ္ပါသည္ (www.readrightfromthestart.org)။ ယခုခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အသံုးျပဳပါ။
ေနာက္ထပ္ အေျကာင္းအရာမ်ားနွင့္ သင့္ကေလးအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ားကို သိရွိနိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူထံ ဆက္သြယ္ပါ။

ကေလးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားနွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ သင့္ကေလးအား စာဖတ္ျခင္းကို မည္သို႔ ေလ့လာမည္ကို သင္ျပသည့္အခ်ိန္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္း 
အခ်ိဳ႕ကို လိုက္နာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဆိုပါ စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို ယခုျပကၡဒိန္တြင္ အသံုးျပဳထားသည္ကို ေတြ႔ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။


