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ការច េះអាន និងសរចសរចៅក្ន ុងឆ្ន ាំដាំបូងៗ 

ពាក្យ “ការច េះអាន និងសរចសរ” មានន័យចសេងៗពីគ្នន  អាស្ស័យចលើអ្នក្ដដលក្ាំពុងចស្បើវា។ "ការច េះអាន 
និងសរចសរ" សាំចៅចៅចលើជាំនាញ 
និង ាំច េះដឹងដ៏ទូលាំទូលាយជាចស្ ើនដដលអ្នុញ្ញា តឱ្យមនុសេដដលច េះអ្ក្េរច វ្ ើទាំនាក់្ទាំនង ចរៀន 
និង ូលរមួក្ន ុងសងគម។  

ការច េះអាន និងសរចសរ មានន័យថាការបចស្ងៀន និងការចរៀនអ្ាំពី៖ 

• ភាសាផ្ទា ល់មាត់  

• ការអាន និង 

• ការសរចសរ។ 

ទិដធភាពនីមួយៗននបណ្ដា ទិដធភាពននការច េះអាន និងសរចសរទាំងចនេះ ទក់្ទងនឹងជាំនាញ 
និង ាំច េះដឹងខុសៗគ្នន ។ 

ចៅចដើមឆ្ន ាំដាំបូង ភាសាផ្ទា ល់មាត ់ការអាន និងការសរចសរស្តវូបានបចស្ងៀនទាំងដា ់ចដាយដែក្ពីគ្នន  
និងចដាយរមួជាមួយគ្នន ។ ចពលខលេះមានចមចរៀនសល វូការដដលចេអា 
សាគ ល់យ៉ា ងងាយស្សួលថាជាការចរៀនសូស្តអ្ាំពី ាំច េះខាងការអាន និងសរចសរ។  

ចៅចពលចសេងចទៀត ជាំនាញក្ន ុងការច េះអាន និងសរចសរ 
ស្ពមទាំ ាំច េះដឹងសងដដរស្តវូបានបញ្ច លូចៅក្ន ុងចគគម ការចស្ ៀង និងសក្មមភាពចលងនានា។ 
សិសេអា នឹងមិនដឹងថាទាំងចនេះេឺជា ាំច េះខាងការអាន និងសរចសរ 
ប៉ាុដនែ ពួក្ចេទាំងអ្ស់មានតួនាទីសាំខាន់ក្ន ុងការបចស្ងៀនជាំនាញ 
និង ាំច េះដឹងដដលស្តវូការចដើមបីច េះអ្ក្េរ។  

ការចរៀនសូស្តដដលចក្ើតចែើងចៅក្ន ុងដសនក្មុខវជិាា ចសេងចទៀតដូ ជា េ ិតវទិា 
និងវទិាសាស្តសែ ក៏្រមួបញ្ច លូនូវទិដឋភាពននការបចស្ងៀនអ្ាំពីការច េះអាន 
និងសរចសរដដលមានលក្ខ ៈជាក់្លាក់្ ាំចពាេះមុខវជិាា ទ ាំងចនាេះសងដដរ។ 

ភាសាផ្ទា ល់មាត់ 

ចពលខលេះចេចៅថា “ការនិយយ និងការសាែ ប់” ចៅក្ន ុងសាលាចរៀន 
ភាសាផ្ទា ល់មាត់សែល់ជាមូលដាឋ នស្េឹេះសស្មាប់ការចរៀនជាំនាញក្ន ុងការច េះអាន និងសរចសរចសេងចទៀត។  

ចៅសាលាចរៀន ក្ុមារចរៀនភាសាផ្ទា ល់មាត់តាមរយៈ៖ 

• ការ ូលរមួពិភាក្ាក្ន ុងថាន ក់្ចរៀនជាថាន ក់្ទាំងមូល ជាស្ក្មុតូ ៗ និងជាេូ 

• ការនិយយសស្មាប់ចគ្នលបាំ ងខុសៗគ្នន  ឧទគរ  ៍ការដ ក្រំដលក្អ្ាំពីការ ូល ិតែ  
និងការមិន ូល ិតែ  

• ការអានឱ្យឮខាល ាំងៗ ជាមួយនឹងការពិភាក្ា និងការសនានាអ្ាំពីចសៀវចៅ 

• ការចស្ ៀង ាំចរៀង ការសូស្ត្ម៌ ការសូស្តក្ាំណ្ដពយ និងពាក្យ ួន 

• ការនិយយចៅមុខសិសេក្ន ុងថាន ក្់សស្មាប់ចគ្នលបាំ ងខុសៗគ្នន  ឧទគរ  ៍
ការដ ក្រំដលក្នូវអ្វ ីដដលពួក្ចេបានច វ្ ើចៅ ុងសបាែ គ៍ 

• ការសាែ ប់ស្េ ូនិងមិតែរមួថាន ក់្។ 

ជួនកាល 
ជាំនាញភាសាផ្ទា ល់មាត់សាំខាន់ៗមួយ ាំនួនដដលកុ្មារតូ ៗនឹងអ្ភិវឌ្ឍក្ន ុងអ្ាំែុងចពលចរៀនឱ្យច េះអាន 
និងសចរចសរ រមួមាន៖ 

• ការសាែ ប់ និងការយល់ដឹងតាមការដ នាាំផ្ទា ល់មាត់  
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• ការសាែ ប់ និងការយល់ដឹងចរឿងនានាចដាយការអានឮខាល ាំងៗ 

• ការសួរសាំ ួរ ឬការចលើក្សាំច ើ និងការសាែ ប់ ចមល ើយនានា 

• ការបងាា ញអារមម ៍ េាំនិត និងចយបល់ចដាយផ្ទា ល់មាត់ 

• ការនិយយជាស្បចយេចពញចលញ 

• ការឮពាក្យដា ់ចដាយដែក្ពីគ្នន ចៅក្ន ុងស្បចយេមួយ  

• ការឮ និងការ មលងតាមលាំនាាំសាំចែង ដូ ជាពាក្យ ួន។ 

ទាំងចនេះេឺជាវ ិ្ ីមួយ ាំនួនដដលអ្នក្អា ចលើក្ទឹក្ ិតែដល់ភាសាផ្ទា ល់មាត់ចៅសាេះ៖ 

• និយយជាមួយកូ្នរបស់អ្នក្ សួរពួក្ចេនូវសាំ ួរនានាដដលស្តវូការចស្ ើនជាង ចមល ើយ 
“បាទ/ចាស” ឬ“ ចទ”។ សួរពួក្ចេសុាំចយបល់ មត ិ ាំ ង់ ាំ ូល ិតែរបស់ពួក្ចេ 
និងសែល់ការពនយល់ 
ឬការដក្តស្មូវនានាដដលចលើក្ទឹក្ ិតែឱ្យពួក្ចេនិយយជាស្បចយេកាន់ដតដវង 
និងកាន់ដតសម ុេសាម ញ។  

• សាែ ប់ចដាយយក្ ិតែទុក្ដាក្់ និងចដាយមានការច ល្ ើយតប ាំចពាេះ ចមល ើយរបស់កូ្នអ្នក្។ 

• ចលងចគគមនិយយ (រថយនែអា ជាក្ដនលងលអសស្មាប់ចរឿងចនេះ) ដូ ជា I spy with my little eye, 

Twenty questions, Celebrity heads និងTaboo. 

• ច វ្ ើអ្វ ីៗជាមួយគ្នន  ចគើយនិយយពីអ្វ ីដដលអ្នក្បានច វ្ ើ។ ច វ្ ើមហ បូ ឬដថសួនជាមួយគ្នន  
ច វ្ ើដាំច ើរតាមរថយនែ ស្ក្ងុ ឬរថចភល ើង ចៅចលងអាងដគលទឹក្ ឬឧទានក្ន ុងតាំបន់ 
ចដើរចលងតាមនស្ព ឬចៅជុាំវញិតាំបន់ជិតខាងរបស់អ្នក្។ ចនេះនឹងច វ្ ើឱ្យកុ្មារសាគ ល់វាក្យសពា  
ពាក្យបច េក្ចទស និងរ នាសមព ័នធ ស្បចយេខុសៗគ្នន ។ 

• ការចលងជាមួយគ្នន តាមរចបៀបដដលបានចស្គ្នងទុក្ ឬមិនបានចស្គ្នងទុក្ 
អ្នុញ្ញា តឱ្យកុ្មារច វ្ ើការពិចសា្ន៍ជាមួយនឹងការនិយយសស្មាប់ចគ្នលបាំ ងខុសៗគ្នន  
និងចលើក្ទឹក្ ិតែឱ្យមានការន នស្បឌ្ិត និងការស្សចមើលស្សនម។ េូរេាំនូរជាមួយគ្នន  
ចស្បើស្បាស់ការចលងដូគវ  (dough) ជីក្ក្ន ុងដីក្ខវក់្ខល េះៗ ចលងចសល ៀក្ពាក្់ 
ច វ្ ើសល វូសស្មាប់រថយនែចក្មងចលង ចលងជាមួយអាយ៉ាងឬចលងចបៀរនិងចគគមកាែ រ។ 

• ចស្ ៀង ចស្មៀង ពាក្យក្ាំណ្ដពយ ួន ឬ ចស្មៀង ឬក្ាំណ្ដពយលង ីចលង ើ។ ផ្ទល ស់បត រូពាក្យចៅវញិចៅមក្ 
ឬដាក្់ជាំនួសច ម្ េះនិងក្ដនលងដដលអ្នក្និងកូ្នរបស់អ្នក្សាគ ល់។ 
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ការអាន 

ក្ុមារអានចដើមបីភាពរកី្រាយ និងចដើមបីចរៀនសូស្ត និងដសវ ងយល់ចៅចដើមឆ្ន ាំដាំបូង 
និងចៅទូទាំងការចរៀនសូស្តចៅសាលាចរៀនរបស់ពួក្ចេ។ ចគ្នលបាំ ងននការអានេឺចដើមបីយល់ 
ឬដឹងបានទូលាំទូលាយអ្ាំពីចសៀវចៅ អ្តថបទ ឬចេគទាំព័រដដលខល នួក្ាំពុងអាន។ 

ចៅសាលាចរៀន ក្ុមារចរៀនអានតាមរយៈ៖ 

• ការសាែ ប់ និងការច ល្ ើយតបចៅនឹងចរឿង ក្ាំណ្ដពយ ចសៀវចៅមិនដមនស្បចលាមចលាក្ស្បឌ្ិត 
និងចេគទាំព័រនានាដដលស្េបូចស្ងៀនបានអានឮខាល ាំងៗ 

• ការអានស្ពមជាមួយស្េូបចស្ងៀន និងមិតែរមួថាន ក់្ 

• ការអានជាស្ក្មុតូ ៗនិងជាលក្ខ ៈបុេគលជាមួយស្េ ូ

• ការពាយម និងអ្នុវតែជាំនាញដដលក្ាំពុងរកី្ ចស្មើនរបស់ពួក្ចេចដាយឯក្រាជយ។  

• ក្ន ុងអ្ាំែុងចពលសិក្ាឱ្យច េះអាន និងសរចសរដាំបូង ក្ុមារនឹងអ្ភិវឌ្ឍជាំនាញអាន 
និង ាំច េះដឹងសាំខាន់ៗមួយ ាំនួន រមួមានដូ តចៅ៖ 

• ចសៀវចៅ និងចេគទាំព័រស្តវូបានបចងក ើតចែើងចដាយអ្នក្និពនធ  និងជាង
េាំនូរសស្មាប់ចគ្នលបាំ ងជាក់្លាក់្។  

• ពាក្យដដលបានចបាេះពុមពចៅចលើទាំព័រមានអ្តថន័យ 
ចគើយអា ស្តវូបានចស្បើចដើមបីបចងក ើតជាស្បចយេនានា ដដលចេអា សេ ាំជាដសនក្ននសាំច រ
កាន់ដតដវង។  

• វ ណ យុតែ ិជួយអ្នក្អានឱ្យបចងក ើតអ្តថន័យននពាក្យ និងស្បចយេនានា។ 

• របូភាព 
និងេាំនូរបងាា ញនានាក៏្ ូលរមួ ាំ ដ ក្ចៅក្ន ុងការបចងក ើតអ្តថន័យចៅក្ន ុងចសៀវចៅស្សចមើស្ស
នមនិងចសៀវចៅព័ត៌មាន អ្តថបទ និងចេគទាំព័រនានា។  

• បទពិចសា្ន៍របស់អ្នក្អានអ្ាំពីពិភពចលាក្ និងចសៀវចៅចសេងចទៀត 
ជួយឱ្យពួក្ចេយល់អ្ាំពីអ្វ ីដដលពួក្ចេបានអាន។ 

• អ្នក្អានមាន ក្់ៗច ល្ ើយតបខុសពីគ្នន ចៅនឹងអ្វ ីដដលពួក្ចេបានអាន។ 

វាជាការសាំខាន់ក្ន ុងការចលើក្ទឹក្ ិតែឱ្យមានការអានចៅសាេះ។ 

• ទសេនាបណ្ដណ ល័យក្ន ុងតាំបន់របស់អ្នក្ ចគើយឱ្យកុ្មារចស្ជើសចរសីចសៀវចៅរបូភាព 
ឬចសៀវចៅដដលមិនដមនស្បចលាមចលាក្ស្បឌ្ិតចដើមបីខេ ី។ 

• ចដក្ចៅក្ដនលងសស្មាក្ ចគើយអានចសៀវចៅដដលកូ្នរបស់អ្នក្ ូល ិតែចែើងវញិឱ្យឮខាល ាំងៗឱ្យ
ពួក្ចេសាែ ប់។ ដ នាាំកូ្នរបស់អ្នក្ឱ្យដឹងចសៀវចៅនានាដដលអ្នក្ ូល ិតែចពលអ្នក្ចៅចក្មង។ 
និយយ និងដ ក្រំដលក្ការរកី្រាយ 
និងការចកាតសរចសើររបស់អ្នក្ ាំចពាេះចសៀវចៅដដលអ្នក្បានអានជាមួយគ្នន ។ 

• សាែ ប់ចសៀវចៅសាំចែងទាំងអ្ស់គ្នន ។ (ចនេះជាចរឿងលអ ដដលេួរ
ច វ្ ើក្ន ុងការច វ្ ើដាំច ើរតាមរថយនែ មាង យឆ្ង យ។) 
និយយអ្ាំពីការច ល្ ើយតបរបស់អ្នក្ ាំចពាេះចរឿង។ 

• សែល់ចសៀវចៅជាកាដូ។ ចាត់ទុក្ចសៀវចៅជារបស់មានតនមល  និងពិចសស។ 

• ទសេនាហាងលក់្ចសៀវចៅចស្បើរ ួ និងហាងអូ្ឌ្ីចដើមបីដសវ ងរក្ ាំ ងចជើង 
ឬអ្នក្និពនធ ដដល ូល ិតែឬថមី។ 

• និយយអ្ាំពីចសៀវចៅដដលខល នួ ូល ិតែ  ស្បចភទចរឿង អ្នក្និពនធ  និងអ្នក្េូររបូ។ 
ចលើក្ទឹក្ ិតែឱ្យកូ្នរបស់អ្នក្ដ ក្រំដលក្ការច ល្ ើយតបផ្ទា ល់ខល នួរបស់ពួក្ចេ ាំចពាេះចសៀវចៅ 
និងចគតុសលសស្មាប់ការ ូល ិតែ  និងការមិន ូល ិតែរបស់ពួក្ចេ។ 
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• ស្តវូស្បាក្ដថាអ្នក្ឱ្យកូ្នអ្នក្ច ើញអ្នក្ក្ាំពុងអានអ្វ ីដដលអ្នក្ចាប់អារមម ៍ (ចសៀវចៅ កាដសត 
ទសេនាវដែ ី ប៉ាុដនែ មិនដមនទូរសពាចនាេះចទ!)។ 
ទុក្ចពលចវលាពិចសសរាល់នថងចដើមបីឱ្យស្េួសារទាំងមូលអ្ងគ ុយចៅក្ដនលងណ្ដមួយដដលមានផ្ទសុ
ខភាព ចគើយអានចសៀវចៅផ្ទា ល់ខល នួរបស់ពួក្ចេជាមួយគ្នន ។  

•  ងអ ុលបងាា ញអ្ក្េរដដលបានចបាេះពុមពចៅជុាំវញិសាេះ និងក្ដនលងដដលអ្នក្ចៅកាន់ដូ ជា 
ច ម្ េះសល វូ សាល ក្ហាង ក្ញ្េប់អាហារ និងដសនទី។ 

ការសរចសរ 

ចៅចពលពួក្ចេចរៀនសរចសរ និងអ្នុវតែការសរចសរចៅឆ្ន ាំដាំបូងៗ 
ក្ុមារនឹងទញយក្ជាំនាញភាសាផ្ទា ល់មាត់ និងជាំនាញអាន និង ាំច េះដឹងរបស់ពួក្ចេមក្ចស្បើ។ 

ចៅសាលាចរៀន ក្ុមារចរៀនសរចសរ តាមរយៈ៖ 

• ការស្ក្ចែក្ចមើលសាំច ររបស់អ្នក្ដនទចដាយដិតដល់ រមួទ ាំងស្េ ូ
និងអ្នក្និពនធដដលបានចបាេះពុមពសាយ 

• បាំសុសេាំនិតជាមួយស្េ ូនិងមិតែរមួថាន ក់្ 

• ការច វ្ ើដសនការសស្មាប់ការសរចសរជាថាន ក្់ ចៅក្ន ុងស្ក្មុតូ ៗ ឬជាេូ និងជាបុេគល 

• ការសរចសររមួគ្នន ជាថាន ក់្ ចដាយមានការដ នាាំពីស្េូ 

• ការសរចសរជាមួយនដេូ និងចដាយឯក្រាជយ 

• ដ ក្រំដលក្សាំច ររបស់ពួក្ចេ និងនិយយជាមួយស្េ ូនិងមិតែរមួថាន ក់្អ្ាំពីសាំច រ
ផ្ទា ល់ខល នួរបស់ពួក្ចេ 

• ការសរចសរសស្មាប់ចគ្នលបាំ ងខុសៗគ្នន ។ 

ក្ន ុងអ្ាំែុងចពលចរៀនឱ្យច េះអាន និងសរចសរដាំបូង ក្ុមារនឹងអ្ភិវឌ្ឍជាំនាញសរចសរ 
និង ាំច េះដឹងសាំខាន់ៗមួយ ាំនួន។ ពួក្ចេនឹងចរៀនថាអ្នក្និពនធ ៖  

• សរចសរសស្មាប់ចគ្នលបាំ ង និងទសេនិក្ជនចសេងៗគ្នន  

• អា មានការន នស្បឌ្ិត និងការស្សចមើលស្សនម 

• ចស្ជើសចរសីពាក្យរបស់ពួក្ចេ រ នាសមព ័នធ ស្បចយេ 
និងបល ង់ននការសរចសររបស់ពួក្ចេចដើមបីជួយបាំចពញចៅតាមចគ្នលបាំ ងននការសរចសររបស់ពួ
ក្ចេ 

• ចស្បើទាំគាំអ្ក្េរ ស្ទង់ស្ទយ និងទិសចៅឱ្យសីុ ងាវ ក់្គ្នន ចៅចពលពួក្ចេសរចសរ 

• ចស្បើ ាំច េះដឹងស្បក្បពាក្យចដើមបីស្បក្បឱ្យមានភាពស្បាក្ដស្បជា។ 
( ាំច េះដឹងស្បក្បរមួបញ្ច លូទាំងទាំនាក់្ទាំនងរវាងសាំចែងចៅក្ន ុងពាក្យមួយ 
និងអ្ក្េរនានាដដលចស្បើចដើមបីតាំណ្ដងឱ្យសាំចែងចនាេះ លាំនាាំអ្ក្េរចៅក្ន ុងពាក្យ និងទមាល ប់
ននការស្បក្បដដលស្តឹមស្តវូ។) 

សាក្លបងេាំនិតមួយ ាំនួនទាំងចនេះចដើមបីសរចសរជាមួយកូ្នរបស់អ្នក្ចៅសាេះ។ 

• បចងក ើតជាបញ្ា ីមួយមុនចពលចៅទិញចស្េឿងចទស។ 

• សរចសរសាំបុស្ត លិខិតអ្ចញ្ា ើញ ប័ ណ សាវ េមន ៍ប័ ណ នស្បស ីយ៍ 
និងអ្ុីដមលចៅស្េួសារនិងមិតែភក្ែ ិ។ 

•  មលងទុក្របូមនែច វ្ ើមហ បូរបស់ជីដូនដដលអ្នក្ ូល ិតែ។ 

• សរចសរបញ្ា ីចៅចពលអ្នក្ចស្គ្នងសក្មមភាពស្េួសារចសេងៗដូ ជា 
ការចវ ខេប់សស្មាប់នថង វសិេមកាល ឬចរៀប ាំពិ្ីជប់ចលៀង។ 

• ដាក់្សាល ក្េាំនូររបស់កុ្មារ។ ឱ្យកុ្មារនិយយ និងសរចសរអ្ាំពីេាំនូររបស់ពួក្ចេ។ 
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• សាក្លបងសាថ នភាពចលងចដើរតួខល េះដដលពាក់្ព័នធនឹងការសរចសរ ឧទគរ ៍ 
ចលងជាចភាជនីយដាឋ ន និងសរចសរការក្ុមម ៉ាង់ទិញរបស់អ្តិថិជន 
ចលងជាស្េចូពទយនិងយក្ព័ត៌មានលមអ ិតរបស់អ្នក្ជាំងឺ ចលងជាប៉ាូលីស 
និងសួរសាក្េីសស្មាប់ព័ត៌មានលមអ ិតននការបុក្រថយនែ។ 

 

 

 

Erin មានអាយ ុ4½ ឆ្ន ាំ បានក្ត់ស្តាទុក្ការក្ុមម ៉ាង់ឈសីដាក្់ចលើនាំប៉ាុ៉ុ័ងសស្មាប់អាហារនថងស្តង់របស់មាែ យនាង។ 

 

 

 

 

 

 

 


