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មេមរៀនៈ ការបម្កើតក្លឹបភាសាអ្ម់លលស 

 

១. សនទិានភាព 
ឯកសារននេះនរៀបចំន ើងន ើម្បើជួយសសិសម្ធ្យម្សិកាកនុងការនរៀបចំកលឹប និងផ្តល់ឱកាសសម្រាប់សសិសចូលរមួ្

សកម្មភាពនរៀនភាសាអង់នលលស។ ឱកាសទងំននេះានបណំងផ្តល់នូវបរយិាកាសសិកា ល់សសិស ដ លម្និទនា់ន
ការអភិវឌ្ឍដផ្នកបណិំនភាសាអង់នលលសលអនៅន ើយ។ បញ្ហា ទងំន េះរមួ្ានកងវេះខាតលំរភូាសាអង់នលលស បុលគលលំរូ នងិ
បនចេកនេសសំនណរដ លនតត តនៅនលើអកាា វរុិេធ នងិនវយាករណ៍ជាជាងបណិំនសនទ ។ នលនជឿជាកថ់ាបរយិាកាសអប់រ ំ
នៅកនុងសាលានរៀនដបបននេះ ម្និសូវនធ្វើឱយសិសសានការចាបអ់ារម្មណ៍នលើការអភិវឌ្ឍបណិំនភាសាអង់នលលស។ ការអភិវឌ្ឍ
កលឹបភាសាអង់នលលសលឺជាវធិ្ើម្យួន្លើយតបនឹងបញ្ហា ខាងនលើទងំននេះ។ នេតុននេះនេើយ កលឹបននេះានគាលបណំងជយួ
នលើកេឹកចិតតសិសសឱយនរៀនភាសាអង់នលលសកនុងបិរយាកាសវជិជាន។ សាជិកកលឹបទងំអស់លួរចូលរមួ្នរៀនភាសាអង់នលលស
តាម្សកម្មភាពសិសសម្ជឈម្ណឌ ល ដ លខុសពើការវាយតម្ម្លតាម្េាល ប់ធ្ម្មតានៅកនុងថាន ក់នរៀន។ នលសងឃមឹ្ថា ឱកាស
នរៀនសូម្រតបដនែម្ទងំននេះនងឹនធ្វើឱយការនរៀនកាន់ដតលួរឱយចាបអ់ារម្មណ៍ម្រសបតាម្បញ្ញតតិេូនៅម្នកម្មវធិ្ើសាលាកុារនម្
ម្រតើ។  

 

២. លទ្ធផលសកិ្សា 
  ២.១ វត្ថុបណំង 

- សិសសម្ភនឱកាសបបនថរណដើរបើអភិវឌឍបណិំនភាស្តអង់ណរៃសណគ្ការបរយិាកាសបបបស្តថ បនា ណោយោម នការសតើ
បណនាទ ស នងិរំរារក្សំបហង។  

- គ្រូដរក្សនាកំ្សៃរបអាចណគ្បើឯក្សស្តរណនិះណដើរបើជួយសសិសឱយណចិះណរៀបចំសក្សរមភាព បដលផតល់បរយិាកាសឱយពួក្សណរ
អភិវឌឍបណិំនភាស្តអង់ណរៃស។ 
 

    ២.២ លទ្ធផល 
ណដើរបើសណគ្រចនូវវត្ថុបណំងខាងណលើ ក្សរមវធិើគ្ត្ូវអនុវត្តតារសក្សរមភាពដូចខាងណគ្ការ៖ 

- អភិវឌឍយនតការបដលនរងជំរុញឱយសិសសពគ្ងរងនូវសរត្ថភាពអាន និយាយ និងស្តត ប់ភាស្តអង់ណរៃស 
- បណងកើនឱកាសសគ្ម្ភប់ការឱយសិសសអនុវត្តការសនទនាភាស្តអង់ណរៃសក្សាុងចំណណារសិសស។ 

៣ សមាា រៈ 
សម្ភា រចា ំច់ណគ្បើម្ភនណរៀបរាបខ់ាងណគ្ការណនិះរិនគ្ត្ររបត្ជាព័ត្៌ម្ភនណទ្ ណហើយរួយបផាក្សធំណគ្បើណៅតារសក្សរមភាព

បដលសសិសណធវើ 
- ធនធានឯក្សស្តរ (ឧ. ណរឿងគ្បណោរណោក្សទ្ំណនើបៗ ការបណនាកំារសរណសរ  ការនិពនធក្សណំាពយ ៘) 
- សម្ភា រណរៀនសូគ្ត្ ប កិ្ស ទ្ិនានុបបវត្ត/ណសៀវណៅសរណសរ 
- ថវកិាក្សៃរបចនំួន ៦០០០០០ណរៀល ណៅ ៨០០០០០ណរៀល ណដើរបើសគ្របសគ្រលួសក្សរមភាពបដល នណគ្ជើសណរ ើស 

(ឧ. ទ្សសនក្សិចចរូលោា ន ការថត្ចរៃងឯក្សស្តរឱយសសិស ៘) 
- គ្ ក្ស់ឧបត្ថរាសគ្ម្ភប់គ្រូដរក្សនា ំគ្បសិនណបើចា ំច។់  
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៤. ដំណ ើ រការអនុវតត 
   ៤.១. ណោលការណ៍ណរៀបច ំ
 ការបណងកើត្ក្សៃរបភាស្តអង់ណរៃសដល់សសិស គ្ត្ូវអនុវត្តតារណោលការណ៍សំខាន់ៗរួយចំនួន បដល នពនយលដូ់ច
ខាងណគ្ការ៖ 

៤.១.១ការសមគ្រ័ចិត្ត  
ការចូលរមួ្កនុងកលបឹនិពនធ លឺម្និដម្នសម្រាប់សិសសម្រលប់គាន ន េះនេ នេើយអនកសម្រម្បសម្រម្ួលសាលានរៀនទងំអស់

ម្រតូវយល់ថាម្និានការបងាិតបងាំសសិសឱយចូលរមួ្កនុងកលឹបននេះនេ។ ពកួនលអាចានចណំាប់អារម្មណ៍នលើកលបឹនផ្សងៗនេៀត
ដ រ នេើយទងំអស់ននេះលួរអនុវតតតាម្បញ្ហញ តតម្នសាលាកុារនម្ម្រតើ។ ឧទេរណ៍ ការនរៀបចំកលឹបភាសាអង់នលលសអាចម្រតូវ
បាននធ្វើន ើង នៅនពលដតម្យួដ លកលបឹនផ្សងនេៀតកំពុងម្រតូវបានបនងកើត នោលលឺម្របដេលជាានម្រលូណាាន ក់កពុំងដត
បនងកើតកលបឹសម្រាប់មុ្ខវជិាជ នផ្សងៗនេៀតដ រ  ូចជាកលឹបម្របវតតសិាស្តសត ឬកលឹបសលិបៈ។ សសិសម្រតូវបានអនុញ្ហញ តឱយនម្រជើសនរ ើស
នោយខលួនឯងនូវម្របនភេមុ្ខវជិាជ ដ លពកួនលចង់សិកាសុើជនម្រៅ និងសនម្រម្ចថានតើខលួនាននពលនវលា និងចណំាប់
អារម្មណ៍យា៉ា ងណាកនុងការចូលរមួ្កលឹបននេះ។  
 ម្រសន ៀងគាន ននេះដ រ នលាកម្រល ូអនកម្រលូម្និម្រតូវបងាចំាត់តាងំឱយនរៀបចំ ឹក កំលឹបននេះនេ។ នសចកតើនពញចតិត នងិការ
ចាប់រម្មណ៍របស់ម្រលូចំនោេះការនិពនធ ជាម្របការចាបំាច់ណាសក់នុងការឈាននៅ លភ់ាពនជាលជ័យរបស់កលឹប។ នេើយនយើង
លួរលិតថានសចកតើនពញចិតតន េះពិបាកនឹងធា ថាេេលួបាន ម្របសនិនបើបងាំម្រលូឱយអនុវតតសកម្មភាពន េះ។ ម្រពម្ជាម្យួគាន
ននេះដ រ ម្រលសូម័ម្រលចតិតអាចចណំាយនពលតទ លខ់លួនរបស់ពកួនល ន ើម្បើនធ្វើដផ្នការសកម្មភាពជាម្ួយសិសស ូចជា ការចូល
រមួ្ម្របជុំនម្រៅនា៉ា ងសិកា និងកនុងសកម្មភាពេសសនកចិេមូ្លោា ន។ សាលានរៀនម្រតូវពិចារណានលើដបបបេម្នការផ្តល់ម្របាក់
ឧបតែម្ភ ល់ម្រលបូនម្រងៀន ដ លានលកាណម្រសន ៀងគាន នៅនងឹេម្រម្ងថ់វកិាសកម្មភាពនផ្សងៗនេៀត ូចជា ការបំប៉ានសសិស
នរៀនយតឺ និងកម្មវធិ្ើនលេកិចេជាន ើម្។ 
 

៤.១.២ ទ្ំហ ំ
ក្សៃរបភាស្តអង់ណរៃសណនិះម្ភនភាពងាយគ្សលួក្សាុងការគ្រប់គ្រង ណពលណធវើក្សាុងស្តោណរៀនរយួណោយស្តរសសិសនិង

គ្រូទាងំអស់សថិត្ណៅក្សបនៃងបត្រួយ។ ក្សាុងក្សរណើ មៃិះស្តោណរៀនរួយចំននួបដលណៅបក្សបរោា ណៅក្សាុងត្បំន់ណោលណៅក្ស៏អាច
ចូលររួក្សាុងក្សៃរបភាស្តអង់ណរៃសណនិះ នបដរ។ ក្សាុងក្សរណើ ណនាិះស្តោណរៀនរធយរសិក្សាធនធានណដើរត្ជួាអាក្សសគ្របសគ្រួ
ល។   គ្បសិនណបើម្ភនស្តោណរៀនរួយចនំួនក្សពុំងអនុវត្តក្សៃរបភាស្តអង់ណរៃស នាយក្សស្តោនានាបដលពាក្ស់ព័នធអាច 
សណគ្រចចតិ្តោក្សធ់នធានររួោា សគ្ម្ភប់ណធវើសក្សរមភាពដូចជា ទ្សសនក្សចិចសកិ្សា ពិព័រណ៌ស្តា ម្ដ។ល។  ការអនុវត្តសក្សរម 
ភាពររួោា  អាចម្ភនអត្ថគ្បណយាជន៍រួយចំនួនដូចជា ការណធវើសក្សរមភាពជាន់ោា  ជាពិណសសក្សរណើ  ដំណណើ រទ្សសនក្សិចចសិក្សា
។ ណទាិះបើយា៉ា ងណាក្ស៏ណោយការសគ្របសគ្រួលក្សាុងក្សគ្រតិ្ណនិះណពលមៃិះអាចជបួបចា គ្បឈរ។ នាយក្សស្តោនានា បដល
ពាក្ស់ព័នធរួពិនតិ្យណរើលក្សគ្រិត្ចណំាប់អាររមណ៍ចូលររួក្សាុងក្សៃរបភាពយនតពើស្តោណរៀនរួយចនំួនចម្ភា យរវាងស្តោ ណរៀន 
និងការណពញចិត្តរបស់គ្រូដរក្សនាណំៅណពលសណគ្រចចតិ្តថ្នណត្ើគ្ត្ូវណរៀបចំក្សៃរបររួោា  ឬណធវើោច់ណោយប ក្ស។  ក្សាុងក្សរណើ  អនុវត្ត
សក្សរមភាពររួោា ណរគ្ត្ូវចាត្់បចងថវកិារួយចំនួនបដលចា ំចស់គ្ម្ភប់ណធវើដំណណើ រ សគ្របសគ្រួលក្សិចចគ្បជុំអនតរ ស្តោ។ 
 

៤.១.៣ ក្សគ្រិត្ថ្នា ក់្សណោលណៅ 
ការចូលរមួ្នៅកនុងកលបឹភាសាអង់នលលស លឺជាសកម្មភាពម្យួដ លានភាពលអម្របនសើរ លួរនម្រជើសនរ ើសសិសសដ ល

ានភាពនពញវយ័។ នៅនពលសាលាានបេពិនសាធ្ន៍នម្រចើនកនុងការនរៀបចំកលបឹននេះនេើយ ម្រលូម្របដេលជាអាចនធ្វើការ
សាកលបងនរៀបចំសកម្មភាពទងំឡាយដ លសម្ម្រសបនៅអាយុរបសស់ិសស។ នទេះជាយា៉ា ងក៏នោយ ជាជំហ៊ា ន បូំងនល
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បានដណ ថំាកលបឹភាសាអង់នលលស ជា ំបូងនតត តនៅនលើសសិសថាន ក់េើ ៨ ឬេើ ៩ អាម្រសយ័នៅនលើលេធភាពរបស់ម្រលូដ ល
ចាប់អារម្មណ៍កនុងការនធ្វើការជាម្ួយសសិស។  
 

៤.១.៤ ការវាយត្ម្រៃចំណាប់អាររមណ៍សិសស នងិការត្គ្រង់ទ្ិស  
ការសនម្រម្ចចតិតរបសស់ិសសកនុងការចូលរមួ្កលឹប លួរដតដផ្អកនលើការនម្រសម្ចចិតតដ លម្រតូវបានផ្តល់ពត័៌ានចាស់លាស់

ជាមុ្ន។ កនុងការវាយតម្ម្លចណំាប់អារម្មណ៍របស់សសិសចូលរមួ្កនុងកលឹប ម្រលូជា បូំងម្រតូវផ្តល់នូវពត័៌ានដណ ថំានតើកលបឹ
ននេះលឺជាអវើ។ ទងំអស់ននេះអាចម្រតូវបាននធ្វើន ើងតាម្រយៈការពនយល់នោយាត់េនេរនៅកាន់សសិសកនុងថាន ក់ ឬការពនយល់
នោយសនរសរដ លបិេនៅតាម្េើសាធារណៈ ឬទងំពើររនបៀបដតម្តង។ ចំនុចម្ួយចនំួនដ លម្រតូវបាននរៀបរាប់នៅកនុងការ
ដណ  ំលួររមួ្បញ្េូលនូវចនុំចខាងនម្រកាម្៖  

- វតែុបំណង៖ ផ្តលប់រយិាកាសជាវជិជាន និងគាម នការលំរាម្កដំេងចំនោេះការអភិវឌ្ឍបណិំនភាសាងង់នលលស។ 
- សកម្មភាព៖ ការចុេះតាម្មូ្លោា ន ការសរនសរេិ នុបបវតត ការពិភាកាម្រកមុ្អំពើនរឿងម្របនលាម្នលាកេំននើបៗ 
ការនបាេះពុម្ពផ្ាយអតែបេការដសត ការនពិនធកណំាពយ ៘  

- ការវាយតម្ម្ល៖ ពុំានការវាយតម្ម្ល ឬការោក់ពិនទុជាលកាណៈផ្លូវការនេ។ សសិសម្រតូវបានអនញ្ជ ើញឱយនធ្វើ
សកម្មភាព ពើនម្រោេះពួកនលចង់នធ្វើ ម្ិនដម្ននោយសារដតនលបងាំន ើយ។  

- ការចូលរមួ្៖ សាសភាពកលឹបចូលរមួ្នោយសមម្រល័ចតិត។  
- ការម្របជុ៖ំ ការម្របជុលំួរនធ្វើនេៀងទត ់ (ម្របដេល២ ង/សបាត េ៍) ន ើម្បើពិភាកាដផ្នការសកម្មភាពបាននម្រគាង     
េុក។ ការម្របជុំម្រតូវនធ្វើន ើងនៅនម្រៅនា៉ា ងសិកា ឬនពលសាលាឈបស់ម្រាក។  
ដផ្អកតាម្នសចកតើដណ នំនេះ នយើងម្រតូវសួរសិសសអពំើចណំាបអ់ារម្មណ៍របស់ពកួនលកនុងការចូលរមួ្កលឹប តាម្រយៈ

ការវាយតម្ម្លកម្រម្តិចណំាប់អារម្មណ៍របស់ពកួនល។កនុងការវាយតម្ម្លនលើចំណាបអ់ារម្មណ៍សិសស សូម្ម្របើ េម្រម្ង់ដ ល
បង្ហា ញនៅកនុងឧបសម្ព័នធេើ១។  េម្រម្ង់ននេះានម្របនយាជន៍ ពើនម្រោេះវានឹងជយួឱយសសិសចូលរមួ្សកម្មភាពកលឹបនោយម្និ
ានការបងាំ ជាពិនសសនៅនពលពួកនលម្ិនចាប់អារម្មណ៍ដ លអាចប៉ាេះោល់ ល់ការនគារពម្រលូ ឹក ។ំ  ទុ្ក្សណពលណអាយ
សិសស១០ ណៅ ១៥នាទ្ើ ណដើរបើពិភាក្សាសណគ្រចចិត្តណោយមៃួនឯង រុនណពលបំណពញទ្គ្រង់ នងិជូនទ្គ្រង់ណនាិះរក្សណអាយគ្រូ
វញិ។  
 

៤.១.៥ ការបបងបចក្សភារក្សិចច 
នៅកនុងការម្របជុំកលឹបនលើក បូំង ម្រលូដ លានភារកិចេេេួលខុសម្រតូវកលឹប ម្រតូវនរៀបចំនម្រជើសនរ ើសសាជិកម្ួយចំនួន

ន ើម្បើេេលួខុសម្រតូវភារកិចេម្យួចំនួន។ ការនម្រជើសនរ ើសននេះ អាចនធ្វើន ើងនោយការនបាេះននន ត ឬនោយការដម្រសកនលើក
ម្ ។ ត ួេើលមឺ្ិននេៀងទត់នេ រមួ្ាន (១)ម្របធាន (២)អនុម្របធាន និង(៣)េរិញ្ញិក។ ម្របសិននបើានសសិសនម្រចើននៅ
កនុងកលឹប (ឧ. ១៥ ក ់ឬនម្រចើនជាងននេះ) ចាបំាច់ម្រតូវានម្របធានម្រកុម្ម្ួយសម្រាប់សាជិក ៣ នៅ ៤ ក។់ ការេេលួ
ខុសម្រតូវសម្រាប់តួ េើនើម្យួៗ ម្រតូវបានបង្ហា ញនៅកនុងឧបសម្ព័នធេើ២។ េំនលួខុសម្រតូវទងំននេះម្រតូវបង្ហា ញ លស់ាជិក
កលឹបទងំអស់ ម្រតូវពនយល់នោយម្រលូ ឹក កំលឹប។ កនុងជំហន ំបូងម្នសកម្មភាពកលបឹ ម្រលូដ លានភារកិចេេេួលខុសម្រតូវនលើ
ការង្ហរននេះ ម្រតូវានេំ កេ់ំនងលអកនុងការចូលរមួ្ចំដណកជយួ លស់ាជិកកលឹបដ លបាននម្រជើសនរ ើស បំនពញតាម្តួ េើ
របស់ពួកនល។ នទេះជាយា៉ា ងណាក៏នោយ ម្រល ូឹក មំ្រតូវនចេះនផ្ទរការេេលួខុសម្រតូវឱយបាននម្រចើន លស់ិសស នពលពួកនល
ានបេពិនសាធ្ន៍កាន់ដតនម្រចើនកនុងការបំនពញភារកចិេនផ្សងៗនៅអំ ុងនន សំិកាននេះ។ 
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៤.១.៦ ការក្សណំត់្បផនការ 
កចិេការម្ួយកនុងចំនណាម្ការង្ហរ ំបូងនលដ លកលបឹម្រតូវនធ្វើល ឺ ការកំណត់ដផ្នការសកម្មភាពដ លបាននសនើសុំអនុ

វតតកនុងរយៈនពល១ម្រតើាស។ េម្រម្ង់ដផ្នការដ លអាចជួយកលឹបម្រសបតាម្សកម្មភាពម្របចាសំបាត េ៍ម្នដខនើម្ួយៗ ម្រតូវបាន
បង្ហា ញកនុងឧបសម្ព័នធេើ៣។ មុ្ននពលបនងកើតដផ្នការ ម្រលូ កឹ កំលឹបម្រតូវពាយាម្ពនិិតយន ើងវញិនូវសកម្មភាពម្ួយចំននួ
ដ លអាចនធ្វើនៅបាន នេើយបនងកើតលនម្រាង ១ ឬ ២ ដ លកលឹបនឹងនធ្វើនៅកនុងនពលម្យួម្រតើាស។ ឧទេរណ៍ម្ួយចំននួ
ម្រតូវបានផ្តល់ឱយជាលំរូនៅដផ្នកខាងនម្រកាម្។ ឧទេរណ៍ កលឹបម្របដេលជាចងស់រនសរអតែបេខលើដបបម្ចនម្របឌ្ិតពើម្របាសាេ
ម្ួយនៅកនុងតំបន។់ នទេះជាយា៉ា ងណាក៏នោយម្រលូចង់ជួយសម្រម្បសម្រម្ួលសកម្មភាពពើរនបៀបសរនសរម្របនភេនផ្សងៗរបស់
អតែបេ មុ្ននពលចាប់នផ្តើម្េសសនកិចេម្របាសាេ។ សកម្មភាពននេះ រមួ្ានទងំកំណាពយ ឬអតែបេនរឿងនិទនខលើៗ។ ម្រលូ
 ឹក កំលបឹម្រតូវន ើរតួ េើជាអនកសម្រម្បសម្រម្ួលសកម្មភាពទងំឡាយ រេូតទល់ដតសសិសយល់ចាស់ពើរនបៀបសរនសរ 
និងអនុញ្ហញ តឱយពកួនលសរនសរអតែបេនោយខលួនឯងបាន។ ម្របនភេម្នសកម្មភាពសំនណរម្រតូវបានភាជ បជូ់ននៅកនុង 
ឧបសម្ព័នធេើ៥ ម្នឯកសារននេះ។ នៅនពលសំនណរអតែបេរបស់ពួកនលបានរចួរាល ់កលឹបម្រតូវនរៀបចំការតាងំពិព័រណ៍នៅកនុង
បណាា លយ័ ឬកនុងថាន ក់នរៀន ម្រពម្ទងំនធ្វើបេបង្ហា ញ លស់ិសសនផ្សងនេៀតដ លម្ិនដម្នជាសាជិកកលបឹ។ សកម្មភាព
ទងំអស់ននេះលួរដតម្រតូវបានសរនសរន ើងកនុងដផ្នការ។ ឧទេរណ៍ម្យួម្រតូវបានផ្តល់ឱយនៅកនុងតារាងខាងនម្រកាម្៖ 
តារា្ទី ១៖ លំរផូែនការសក្េមភាពក្លឹប (ត្តីមាសទី ១) 
សក្េមភាព វចិ្ឆិកា ធ្នូ េក្រា 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. សក្េមភាពទ ី១៖ ការម ោះមនន ត 
និ្សក្េមភាពមរៀនភាសា
អ្ម់លលស 

x            

2. សក្េមភាពទ ី២៖  សក្េមភាព
មរៀនភាសាអ្ម់លលស 

 x           

3. សក្េមភាពទ ី៣៖ សក្េមភាព
មរៀនភាសាអ្ម់លលស 

  x          

4. ការច្ ោះពិនិតយតាេេូលដ្ឋា ន    x         

5. សក្េមភាពមរៀនភាសាអ្ម់លលស     x        

6. ផែនការតាំ្ ពិពរ័ណ៌      x       

7. បម្កើតការតាំ្ ពិពរ័ណ៌       x      

8. ការបង្ហា ញការតាំ្ ពិពរ័ណ៌        x     

 
៤.១.៧ ការក្សណំត់្ធនធាន 
ន ើម្បើឱយកលឹបាន ំនណើ រការនោយម្របសេិធភាពម្រតូវានធ្នធានគាមំ្រេ។ ធ្នធានទងំននេះ រមួ្ានសាភ រៈរូបវនត

 ូចជា កដនលងម្របជុំ (ឧ. បណាា ល័យ ថាន ក់នរៀនដ លេំននរ ឬេើធាល ណាម្ួយ) នសៀវនៅនរឿងម្របនលាម្នលាក ឬេសស វ តើ
សម្រាប់បផុំ្សលនំិត បនទបកុ់ពំយូេ័រសម្រាប់វាយសំនណរដបបម្ចនម្របឌ្ិត ឬធ្នធានថវកិា។ ធ្នធានថវកិាម្រតូវនម្របើសម្រាប់
អនុវតតសកម្មភាពជាកល់ាក់ ូចខាងនម្រកាម្៖ 

- ម្រកោសសម្រាប់កត់ម្រតា ឬសរនសររបាយការណ៍ (ម្រលប់ម្រកមុ្) 
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- ម្រកោសតទ ងំធ្ំសម្រាប់បនងកើតការតាងំពិព័រណ៍ 
- េវតឺសម្រាប់នរៀបចំការតាងំពពិ័រណ៍ 
- ថវកិាសម្រាបក់ារនធ្វើ ំនណើ រចុេះមូ្លោា ន 
- ា៉ា សុើថតរូបសម្រាប់ថតរូប 
- ថវកិានផ្សងសម្រាប់នគាលបណំងពិនសសនផ្សងៗ  
- នផ្សងៗ 
ការផ្តល់ថវកិាលួរដតនរៀបចំដផ្នការនោយលណៈកម្មការសាលា ដ លជាដផ្នកម្ួយម្ន នំណើ រការនរៀបចំដផ្នការ

ម្របចានំន  ំដ លនធ្វើន ើងនៅនរៀងរាល់ន ើម្នន ។ំ ការពនយលប់កម្រសាយអពំើថវកិាាននៅកនុងឧបសម្ព័នធេើ ៤។ 

៤.២ សក្សម្មភាពណសនើណ ើង  
ណរអាចណរៀបចសំក្សរមភាពណគ្ចើនគ្បណភទ្ ណដើរបើបណងកើនការណរៀនសូគ្ត្របសស់ិសស ណោយរិនចា ំច់ទារទារណពល

ណវោរបស់ពកួ្សណរក្សាុងការបំណពញក្សិចចការ ឬណពលណវោរបស់គ្រូដរក្សនា ំក្សាុងការគ្បជុនំិងការោក្ស់ពិនទុសិសសណ ើយ។ តារការ
ពិត្អាក្សជំនាញបផាក្សនិពនធជាណគ្ចើននាក្សរ់ិនយល់គ្សបថ្ន សសិសណចិះពើការសរណសរអត្ថបទ្ណរឿងមៃើៗ ជាងការសរណសរអត្ថបទ្
បវង។ ចូររតិ្ថ្ន ការសរណសររជឺាវធិើរួយម្នការណរៀនសូគ្ត្។ ការសរណសរណធវើឱយសិសសរតិ្ បដលជាណហតុ្ណធវើឱយសសិសណរៀន។  
ម្ភនសក្សរមភាពសំណណរបដលរួរឱយចាប់អាររមណ៍ជាណគ្ចើន បដលក្សៃរបអាចណរៀបចំណហើយធានាថ្នវាជាសក្សរមភាពបដលលអ 
ម្ភនលក្សខណៈរិត្វភិារសគ្ម្ភប់សិសសណរៀន។ សក្សរមភាពបដលគ្ត្ូវ នផតល់ឱយណៅបផាក្សខាងណគ្ការ រឺគ្ោន់បត្ជា
ឧទាហរណ៍ប៉ាុណណាណ ិះ។ គ្រដូរក្សនា ំ និងសម្ភជិក្សក្សៃរប អាចម្ភនរំនតិ្ផ្ទទ លម់ៃួនអពំើអវើបដលពួក្សណរចង់ណធវើគ្បក្សបណោយលក្សខ
ណៈម្ចាគ្បឌិត្តាររយៈការនពិនធ។ 

៤.២.១. សក្សរមភាពរុនណពលចាប់ណផតើរណរណរៀន (Warm up Games and Activities) 
សក្សរមភាព៖ បលបងណនិះជាសក្សរមភាពតូ្ចតាចបដលរិនចា ំច់ម្ភនការណរៀបចំ ឬសម្ភា រៈអវើណទ្។ វារឺបលបងបដល

អាចណលងដបដលៗជាណរៀងរាល់ឆ្ា ។ំ ពួក្សណរអាចណលងបលបងណនិះរុនណពលចាប់ណផតើរ ឬណគ្កាយណពលការគ្បជុំ ឬសក្សរមភាព
ណផសងៗណទ្ៀត្បដលអាចណលង នក្សាុងក្សំ ុងណពលគ្បជុកំ្សៃរប។ 

គ្ត្ូវចង់ចាថំ្ន សក្សរមភាពទាងំណនិះរឺណផ្ទត ត្សខំាន់ណលើការទ្នំាក្ស់ទ្ំនង ណហើយអាក្សសគ្របសគ្រួលម្ភនត្ួនាទ្ើក្សាុង
ការបណងកើត្នូវបរយិាកាសរ ើក្សរាយ បដលសិសសម្ភនអាររមណ៍ក្សក្ស់ណតត ណៅណពលបដលពួក្សណរនិយាយ និងម្ភនក្សំហុសឆគង។ 
សក្សរមភាពរំរ ូនងិសក្សរមភាពណគ្ត្ៀរម្ភនណៅក្សាុងឧបសរព័នធទ្ើ ៥។  

៤.២.២. សក្សរមភាពស្តត ប់គ្ត្ិិះរិិះ (Listening Comprehension Activities) 
សិសសជាណគ្ចើនម្ភនឱកាសត្ិចត្ួចក្សាុងការអនុវត្តភាស្តអង់ណរៃសបដលពួក្សណរ នណរៀនទាងំក្សាុង និងណគ្តស្តោ។ 

ណហតុ្ផលសំខានរ់ួយរឺការផតល់ឱកាសឱយសសិសស្តត ប់ នងិថ្នតារជាភាស្តអង់ណរៃសតារបដលពកួ្សណរអាចណធវើ នក្សាុងក្សំ
 ុងណពលណរៀនក្សៃរប។ ណហតុ្ណនិះណហើយ វាសំខាន់ណាស់ក្សាុងការផតល់ឱកាសឱយ នណគ្ចើនដលព់ួក្សណរសគ្ម្ភប់ ការស្តត ប់ និង
ណឆៃើយសណួំរជាភាស្តអង់ណរៃសណៅតារលទ្ធភាពណៅណពលណរៀនក្សៃរប។ ការស្តត ប់គ្ត្ិិះរិិះ រឺជាបណិំនរួយបដលពិ ក្សជាងណរ
បំផុត្សគ្ម្ភប់សសិស ប៉ាុបនតតាររយៈការអនុវត្តបណិំនរបសស់ិសសនរងពិត្ជា នរ ើក្សចំណរ ើនណ ើង។ សក្សរមភាពស្តត ប់គ្ត្ិិះរិិះ
ម្ភនណៅក្សាុងឧបសរព័នធទ្ើ ៦។  

៤.២.៣. ការសរណសរ គ្បក្សប (Writing/Spelling) 
 ការសរណសរ នងិការគ្បក្សប រជឺាបផាក្សដស៏ំខាន់បដលម្ភនណៅក្សាុងសក្សរមភាពសិក្សាភាស្តអង់ណរៃសរចួណហើយ។ ណៅ
ក្សាុងឧបសរព័នធទ្ើ ៧ ម្ភនវធិើរយួចំនួនក្សាុងការណរៀបចសំក្សរមភាពសរណសរ និងគ្បក្សប សគ្ម្ភប់ឱយសសិសណរៀន។  
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៤.២.៤. ការបណចច ញសំណលង (Pronunciation Activities) 
 សិសសភារណគ្ចើនបត្ងម្ភនការខាម ស់ណអៀនណៅណពលពកួ្សណរនយិាយភាស្តអង់ណរៃស ណគ្ពាិះពួក្សណររនិដរងថ្នណត្ើពួក្ស
ណរបណចច ញសំណលង នគ្ត្ររគ្ត្ូវណលើពាក្សយនើរួយៗឬយា៉ា ងណា។ ការហវរក្សហាត្់បណចចញសំណ ងពតិ្ជាម្ភនស្តរៈសខំាន់
ណាស់ណៅណពលបដលពួក្សណរណរៀនជារួយោា  និងកាន់បត្គ្បណសើរជាងណនិះណបើពកួ្សណរ នអនុវត្តការបណចច ញសំណលងបត្ម្ភា ក្ស់
ឯងឱយសសិសដម្ទ្ស្តត ប។់ ឧទាហរណ៍រយួចំននួសគ្ម្ភប់សក្សរមភាពបណចច ញសំណលងជាគ្ក្សរុធំណៅក្សាុងឧសរព័នធទ្ើ ៨។  
 ៤.២.៥. ការអាន ឬសូរសពទ  (Reading/Phonetic Activities) 
 ការអានរឺជាវធិើលអបផុំត្រយួសគ្ម្ភប់សសិសក្សាុងការបណងកើននូវចំណណិះដរងបផាក្សវាក្សយសពទ័ (ពាក្សយ) គ្ពរទាងំណលើក្ស 
ក្សរពស់ និងជរញុឱយសសិសណចិះណរៀនភាស្តអង់ណរៃសណោយមៃួនឯង។ វធិើរួយបដលណធវើឱយសិសសរ ើក្សរាយក្សាុងការអាន រឺគ្ត្ូវណធវើ
តាររយៈការអានណរឿងនិទាន (Story-telling)។ ណៅក្សាុងឧបសរព័នធទ្ើ៩ ម្ភនសក្សរមភាពរួយចំននួសគ្ម្ភប់ឱយសសិសចូល
ររួអានទាងំអស់ោា  ណហើយណៅក្សាុងឧបសរព័នធទ្ើ១០ ម្ភនរំរូរួយចំននួអំពើណរឿងនិទានបមមរបដលដក្សគ្សង់ពើណសៀវណៅកាត្ិ
ណោក្ស។  

៤.២.៦. ការនយិាយ (Speaking Activities)  
 សិសសបត្ងបត្ម្ភនភាពខាម ស់ណអៀនណៅណពលពួក្សណរនិយាយភាស្តអង់ណរៃសបត្ម្ភា ក្ស់ឯងណៅក្សាុងថ្នា ក្សណ់ារួយ។  
ណហតុ្ណនិះណហើយ វាសំខានណ់ាស់បដលគ្ត្ូវណធវើឱយបរយិាកាសក្សៃរបម្ភនផ្ទសុមភាព នងិ ោម នការរំរារក្សំបហង។ រំរូ
សក្សរមភាពនិយាយណផសងៗម្ភនណៅក្សាុងឧបសរព័នធទ្ើ១១។ ឱយសិសសបដលម្ភនភាពខាម ស់ណអៀនណគ្ចើនក្សាុងការនិយាយណធវើ
សក្សរមភាពរុន ណដើរបើឱយសិសសដម្ទ្ណទ្ៀត្ហា ននិយាយ។ 

៤.២.៧. សំណណរម្ចាគ្បឌិត្ (Creative Writing)  
ការនិពនធម្ចាគ្បឌិត្រឺជាទ្គ្រងប់ណចចញរត្ិបបបសលិបៈ បងាា ញពើការគ្សណរើលគ្សម្រណដើរបើបងាា ញអត្ថន័យតាររ

យៈការណគ្បើគ្ ស់រូបភាព ការពិពណ៌នា និងណរឿងណោខ ន។ ការនិពនធបបបណនិះរឺផទុយគ្ស ិះពើទ្គ្រង់ការនពិនធបបបវភិារ 
បដលណរបត្ងបត្ណ ើញណៅក្សាុងរ យការណ៍និងឯក្សស្តរបណចចក្សណទ្ស។ គ្បណភទ្ម្នការនពិនធណនិះ ររួម្ភនក្សំណាពយ ណរឿងគ្ប  
ឌិត្ (ណរឿងគ្បណោរណោក្ស ណរឿងមៃើ) អត្ថបទ្សបរែងណោខ ន ការចាក្ស់បចច ងំបមសភាពយនត និងណរឿងពតិ្បបបម្ចាគ្បឌិត្។ 
ចំណពាិះសសិសបដលរិនម្ភនបទ្ពិណស្តធន៍រ រងម្ភកំ្សាុងការនិពនធបបបម្ចាគ្បឌតិ្អាចគ្បឈរនរងការបសវងរក្សរនំិត្ ឬចណុំច
បដលគ្ត្ូវចាប់ណផតើរសរណសរ។ ដូណចាា ិះគ្រូដរក្សនាកំ្សៃរបគ្ត្ូវយល់ដរងពើបចា ណនិះ ណហើយចាប់ណផតើរការគ្បជុំក្សៃរបណោយណធវើ
សក្សរមភាពសំណណរបបបម្ចាគ្បឌិត្ និងសបាយរ ើក្សរាយ។ សសិសនរងម្ភនអាររមណ៍លអណគ្ចើនបដលអាចបណចចញនូវរំនិត្បបប
ម្ចាគ្បឌិត្ណៅក្សាុងបរយិាកាសរយួបដលម្ភនការោគំ្ទ្ ឧទាហរណ៍សំណណរបបបម្ចាគ្បឌតិ្ សូរណរើលណៅឧបសរព័នធទ្ើ១២។ 

៤.២.៨. ក្សណំាពយ (Poetry)  
  កំណាពយ លជឺាអតែបេនពិនធដ លបនងកើតការយល ់ឹង បេពិនសាធ្ន៍ដបបម្រសនម្ើម្រសម្ម្តាម្រយៈការនម្របើម្របាស់
ភាសា និងបនញ្េញជាអារម្មណ៍ជាកល់ាក់តាម្រយៈអតែនយ័ សំន ង និងោកយចណំាបចុ់ងជួន។ កំណាពយានលកាណៈ
ខុសគាន ពើភាសាដ លនម្របើម្របាស់ម្របចាមំ្ថៃ តាម្រយៈការបម្រងមួ្/បស្តងគប់ន័យ ដបបបេម្នការនម្របើម្របាស់ពាងគ និងចំណាបចុ់ង
ជួន ការនម្របើម្របាស់ឃ្លល ប ទ ត់ ការនម្របើវាកយសពទដបលកៗ នងិលោំប់លំនោយោកយ (Syntax)។ ខលឹម្សារកំណាពយសដម្តង
នចញតាម្រយៈបនចេកនេសសម្បូរដបប ការបរយិាយនោយតទ ល់នៅជានមិ្ិតតសញ្ហញ តណំាង  ូចជាការនម្របើម្របាស់ោកយ
នម្របៀបនធ្ៀបនោយន័យម្រតង ់(Metaphor) នងិការនម្របៀបនធ្ៀបនោយន័យនធ្ៀប (Simile)។ 
 អតែម្របនយាជន៍ម្ួយនេៀតម្នការនិពនធកណំាពយ លឺសសិសាននសរ ើភាពបង្ហា ញលនំិតតទ ល់ខលួនរបស់ពកួនល។ 
ម្របនភេកណំាពយាននម្រចើនសម្រាប់សសិសនម្រជើសនរ ើស នេើយម្រលូលួរបង្ហា ញនូវម្របនភេកំណាពយទងំអស់ន េះ ន ើម្បើឱយសសិស
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បាននម្រជើសនរ ើសតាម្តម្រម្ូវការតទ ល់ខលួន។ ឧទេរណ៍លំរសូម្រាបស់កម្មភាពនិពនធកំណាពយសូម្នម្ើលនៅកនុងឧបសម្ព័នធេើ 
១៣។  
 

៤.២.៩. ទ្និានុបបវត្តិ (Journal)  
សិសសភាលនម្រចើនចង់សរនសរសកម្មភាពម្របចាមំ្ថៃ នម្រកាម្បរយិាកាសគាម នការលំរាម្កំដេង។ សំនណរដបប

េិ នុបបវតតិនលអាចនធ្វើបានទងំកនុង និងនម្រៅនា៉ា ងសកិា នេើយវាម្ិនចាបំាច់ម្រតូវការរច សម្ព័នធចាស់លាស់ន ើយ។ ជា
ការពិតណាស់សសិសអាចនម្រជើសនរ ើសម្របធានបេសរនសរនោយនសរ ើ ដ លនលអាចបកម្រសាយ ឬ្លុេះបញ្ហេ ងំដផ្អកនលើបេ
ពិនសាធ្នក៍នុងជើវតិ ន ើម្បើពម្រងើកបេពិនសាធ្ន៍យល ់ឹងរបស់ពួកនល។ ម្របសនិនបើអនកចង់នម្ើលសំនណរដបបេិ នុបបវតតិ
ដ លានរច សម្ព័នធ សូម្នម្ើលលំរូនៅកនុងឧបសម្ព័នធេើ ១៤។  

 

៤.២.១០. សំបុគ្ត្ (Letters) 
  សិសសសរនសរសំបុម្រតជាលកាណៈនម្រៅផ្លូវការនៅកានម់្ិតតភកតិរបស់ពកួនល នេើយសបុំម្រតទងំន េះអាចសរនសរពើ
ម្របធានបេណាកប៏ាន។ សសិសអាចតល ស់បតូរសបុំម្រតគាន នៅវញិនៅម្ក (អាចបតូរជាម្ួយសិសសនៅកនុងថាន ក់ ឬ សិសស ម្េ
នេៀត) អំពើម្របធានបេោក់ពន័ធនឹងការនរៀនកនុងថាន ក់ ឬោកព់័នធជើវតិរស់នៅជាក់ដសតងរបស់ពួកនល ឬោក់ពន័ធនឹងសាលា 
នរៀន។ 

៤.២.១១. ការណ ិះពុរព (Publications) 
 សិសសម្និម្រតឹម្ដតអាចចូលរមួ្ជាម្ួយម្ិតតភកតិនធ្វើកិចេការនបាេះពុម្ពសាន ម្ និពនធរបស់ពកួនល ប៉ាុដនតកលបឹម្រពឹតតបិម្រត
សាលានរៀនអាចជួយម្តិតភកតិរបស់ពួកនលកនុងការបនងកើនបណិំនភាសាអង់នលលស។ ម្រពឹតតបិម្រតសាលាលួរបញ្េូ លសាន ម្ នពិនធ
ដបបម្ចនម្របឌ្តិ បណំកម្រសាយដបបរូបភាព ឬនសចកតើជូន ណឹំងពើម្រពឹតតិការណ៍សេលម្ន៍ដ លនឹងនម្រគាងនធ្វើ នពលខាងមុ្
ខ។ នៅនពលបនងកើតម្រពតឹតិបម្រត ការផ្តល់បរយិាកាសឱយសសិសនធ្វើការម្ចនម្របឌ្ិតលឺានសារៈសំខានណ់ាស។់ ការបនងកើត
ចំណងនជើង នងិបលង់ម្រពតឹតិបម្រតនោយខលួនឯងជំរុញឱយពួកនលានភាពាេ ស់ការ។ ម្រពតឹតិបម្រតសាលានរៀនផ្តល់ជានវេកិា
សម្រាប់សសិសផ្សពវផ្ាយការង្ហរបស់ពកួនលយា៉ា ងនេៀងទតន់ពញម្ួយនន សំិកា។ 

 ជនម្រម្ើសម្យួនេៀតកនុងការនបាេះពុម្ពម្រពឹតតបិម្រត លឺការនបាេះពុម្ពសំនណម្ចនម្របឌ្ិតរបសស់ាជកិកលឹបនៅចុងបញ្េប់ម្រតើ
ាស។ សិសសអាចនម្រជើសនរ ើសលេធផ្លកិចេការដ លពកួនលាននាេនភាពបផុំ្ត ដ លចង់ដចករដំលកនៅឱយម្តិតភកតិរបស់
ពួកនល។ លេធផ្លចុងនម្រកាយអាចរកាេុកនៅកនុងបណាា លយ័ ឬបនទប់កលឹបមុ្ខវជិាជ ន ើម្បើឱយសិសសនផ្សងនេៀតបានអាច នងិ
យល់ពើតម្ម្លសាន ម្ ។ 
 

៤.២.១២. ដំណណើ រទ្សសនក្សិចចឆៃុិះបចជ ងំ (Reflective Field Trips) 
  ក្សៃរបភាស្តអង់ណរៃសអាចណធវើដំណណើ រណៅកាន់ទ្ើក្សបនៃង បដលររួឱយចាប់អាររមណ៍ណារួយណៅក្សាុងរូលោា ន ណដើរបើ
ជាសក្សរមភាពរយួបណតុ ិះរំនតិ្សំណណរបបបម្ចាគ្បឌិត្ (ឧ. គ្ ស្តទ្បុរាណ ទ្រក្សណគ្ជាិះ ណឆារសរុគ្ទ្ វាលមាច់ ភា ំ នងិ
ម្គ្ព៘) សសិសអាចសរណសរអំពើបទ្ពិណស្តធន៍ បដលពួក្សណរជួបគ្បទ្ិះជាទ្គ្រង់បបបទ្ិនានុបបវត្តិ ក្សំណាពយ គ្បវត្តផ្ទទ លម់ៃួ
ន។ល។ 
៤.២.១៣. ការគ្បជុឆំៃុិះបចជ ងំណដើរបើវាយត្ម្រៃសក្សរមភាពគ្បចាឆំ្ា  ំ
  ការម្របជុំននេះអាចនធ្វើន ើងដបបជាការនធ្វើេសសនកិចេនៅកាន់មូ្លោា ន ន ើម្បើ្ លុេះបញ្ហេ ងំនូវបរយិាកាសលអពើអវើដ ល
បាន នកើតន ើងនៅកនុងកលឹបរយៈនពលម្យួនន ។ំ សសិសអាចចំណាយនពលន ើម្បើអាននូវអវើដ លពកួនលនពញចិតតពើាន ក់នៅ
ាន ក់កនុងរយៈនពលម្ួយនន ។ំ ម្រលូ ឹក កំលបឹអាចចំណាយនពលន ើម្បើនរៀបចំការវាយតម្ម្លខលើៗនៅនលើកលឹប ន ើម្បើដកលម្អ
សម្រាប់នន នំម្រកាយ។ 
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សម្ពន័ធទ្ី ១ ការវាយតម្ម្ៃចំណាប់អារម្ម ៍សសិស 
មសច្ក្តីផណន ំ

ការចូ្លរេួក្លឹបភាសាអ្ម់លលសលឺជាឱកាសេយួក្ន ្ការលតិតាេរយៈសក្េមភាពសំមណរច្ច្នត្បឌិត។ មនោះលឺជាច្នំ ច្
សំខានេ់យួច្ំននួផែលអនក្លួរផតែឹ្ មៅេ នមពលអនក្សមត្េច្ច្ិតតថាមតើត្តូវចូ្លរេួក្លឹប ឬេនិចូ្លរេួ។  

- វតែុបំណង៖ ផ្តលប់រយិាកាសជាវជិជាន និងគាម នការលំរាម្កដំេងចំនោេះការអភិវឌ្ឍបណិំនភាសាអង់នលលស។ 
- សកម្មភាព៖ ការចុេះតាម្មូ្លោា ន ការសរនសរកណំត់ម្រតាម្របចាមំ្ថៃ ការពិភាកាម្រកុម្អំពើនរឿងម្របនលាម្នលាក      
េំននើបៗ ការនបាេះពុម្ពផ្ាយអតែបេការដសត ការនពិនធកណំាពយ ៘  

- ការវាយតម្ម្ល៖ ពុំានការវាយតម្ម្ល ឬការោក់ពិនទុជាលកាណៈផ្លូវការនេ។ សសិសម្រតូវបានអនញ្ជ ើញឱយនធ្វើ
សកម្មភាព ពើនម្រោេះពួកនលចង់នធ្វើ ម្ិនដម្ននោយសារដតនលបងាំន ើយ។  

- ការចូលរមួ្៖ សាសភាពកលឹបចូលរមួ្នោយសមម្រល័ចតិត។  
- ការម្របជុ៖ំ ការម្របជុលំួរនធ្វើនេៀងទត់(ម្របដេល២ ង/សបាត េ៍)ន ើម្បើពិភាកាដផ្នការសកម្មភាពបាននម្រគាងេុក។ 
ការម្របជុំម្រតូវនធ្វើន ើងនៅនម្រៅនា៉ា ងសិកា ឬនពលសាលាឈប់សម្រាក។  
 

សំណួរ 
ចូរបញ្ហជ ក់នូវចំណាប់អារម្មណ៍របស់អនកកនុងការចូលរមួ្កលឹបនពិនធ នោយលូសញ្ហញ  (✓) នៅកនុងម្របអប់ដតម្ួយកនុងចំនណាម្
ម្របអប់ទងំអសខ់ាងនម្រកាម្៖ 

 

 ខ្ ំេនិចាបអ់ារេមណ៍នឹ្ ការចូ្លរេួក្លឹបភាសាអ្ម់លលសមនោះមសាោះ។ 

 ខ្ ំចាបអ់ារេមណ៍នឹ្ការចូ្លរេួក្លឹបភាសាអ្ម់លលសប  ផនតខ្ ំេនិច្ាស់ថា ខ្ ំមានមពលមវលាត្លបត់្ានស់ត្មាបវ់ា
ឬ យ ្ណាមទ។ 

 ខ្ ំចាបអ់ារេមណ៍នឹ្ការចូ្លរេួក្លឹបភាសាអ្ម់លលសណាស់ ម ើយខ្ ំច្ាស់ថាខ្ ំនឹ្ មានមពលមវលាត្លបត់្ាន ់
សម្រាប់វា។ 
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ឧបសម្ព័នធទ្ី ២៖ បំណ ងណចក្សភារក្សិចច 
១. គ្បធាន៖ 

- ណរៀបចំការគ្បជុំក្សៃរប 
- សគ្របសគ្រួលណរៀបចំរណបៀបវារៈសគ្ម្ភប់ការគ្បជុំនើរយួៗ 
- សគ្របសគ្រួលការគ្បជុ ំ
- ធានាថ្នក្សបនៃងគ្បជុំអាចណគ្បើគ្ ស់ ន ណោយណធវើការសគ្របសគ្រលួជារួយនរងនាយក្សស្តោ 
- ទ្ំនាក្ស់ទ្នំងជារយួនរងសម្ភជកិ្សក្សៃរប នងិរណៈក្សរមការរធយរសិក្សាស្តោធនធាន 
- តារោនការអនុវត្តន៍បផនការសក្សរមភាពគ្ក្សុរ 
- រាយការណ៍អពំើបចា ដល់គ្រូបដលទ្ទ្លួមុសគ្ត្ូវក្សៃរប គ្បសនិណបើម្ភន  

 
២. អនុគ្បធាន 

- បំណពញត្ួនាទ្ើជាគ្បធាន ណៅណពលគ្បធានអវត្តម្ភន 
- ជួយសគ្របសគ្រលួការគ្បជុ ំ
- សរណសរក្សណំត្់ណហតុ្គ្បជុ ំ

 
៣. ហរិចាិក្ស 

- ទ្ទ្ួលមុសគ្ត្ូវចំណពាិះថវកិាបដល នផតល់ឱយណោយគ្រូទ្ទ្លួមុសគ្ត្ូវក្សៃរបសគ្ម្ភប់សក្សរមភាពណផសងៗររួម្ភន ការ
ណសាើរទ្ិញសម្ភា រសគ្ម្ភបក់ារតាងំពិព័រណ៌ ការចុិះតាររូលោា ន។ល។ 

- បថរក្សាទុ្ក្សក្សណំត្់គ្តាថវកិាទាងំអស់ណពលបដល នទ្ទ្ួលពើគ្រូដរក្សនាកំ្សៃរប។ 
- ណរៀបចំសំណណើ រ ឬចណំាយតារការបណនារំបស់គ្រដូរក្សនាកំ្សៃរប។ 

 

៤. ត្បធានត្ក្ុេ 

- ែតល់ភាពជាអនក្ែឹក្នែំល់ត្ក្េុ 

- មធ្វើរ យការណ៍ក្ន ្នេតណំា្ត្ក្ុេជូនមៅត្បធានក្លឹប ឬត្លូែឹក្នកំ្លបឹ 

- ែសពវែាយពត័ម៌ានផែលទទលួ នពីត្បធាន ឬត្លែូឹក្នកំ្លឹបែល់សមាជកិ្ត្ក្ុេ 

ត្លែូឹក្នកំ្លឹប៖ 

- ែតល់ការផណនទូំមៅពីមាលការណ៍ក្លឹបក្ន ្ការមរៀបច្ំផែនការត្បជ ំ ែឹក្នកំារត្បជ ំ មត្ជើសមរ ើសត្បធានផែនក្ 
ក្លឹប ត្បធានផែនក្ក្លឹបអាច្មធ្វើការង្ហរជាមត្ច្ើន នមដ្ឋយខលួនរបស់មល។ 

- ែតល់ការាតំ្ទបមច្េក្មទសអំពបីញ្ហា ទាក្ទ់្និ្ ក្លឹបសិលបៈ (សត្េបសត្េួលសមាា ររូបវនត និ្សក្េមភាពតាេ
ដ្ឋនែំមណើ រឧបក្រណ៍សំមល្) 

- ភាពជាតំណា្ច្ំម ោះក្លឹបមៅកានល់ណៈក្េមការសាលាេធ្យេសិក្ាធ្នធានក្ន ្មពលែំមណើ រការថវកិា 
- សត្េបសត្េួលសក្េមភាពរេួមាន ផែនការ និ្សេទិធែលផែល នបម្កើតម ើ្  
- សត្េបសត្េួលរវា្សមាលេនក៍្លឹប និ្រែា លសាលាសត្មាបម់ាលបំណ្ននផែលមានក្ន ្បណាា ល័យ

មៅមពលមានក្ិច្េត្បជ ។ំល។ 
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- ត្តួតពិនិតយធ្នធានថវកិារបស់ក្លឹប 
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ឧបសម្ព័នធទ្ី ៣៖ ការក្ស ំត់ណផនការ 
ត្តីមាសទី ១៖ 

សក្េមភាព វចិ្ឆិកា ធ្នូ េក្រា 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

14.              

15.              

ត្តីមាសទី ២៖ 

សក្េមភាព វចិ្ឆិកា ធ្នូ េក្រា 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

14.              

15.              
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ឧបសម្ព័នធទ្ី៤៖ ការក្ស ំតធ់នធាន 
ក្រាច្ំណាយ រូបេនត ច្ំនួន 

1. ត្ក្ដ្ឋសផ្ទ ំ្ ធ្ ំ ១លី ូត្កាេ x ៨០០០៛/
លី ូត្កាេ 

៨០០០៛ 

2.  វឺតសរមសរកាត រមខៀន ២ ត្បអប ់x ១០០០០៛/ត្បអប ់ ២០០០០៛ 
3. ត្ក្ដ្ឋសពណ៌ ២ រា េ x ១៦០០០៛/រា េ ៣២០០០៛ 
4. ការម ោះព េាសំមណរ -- ៤០០០០៛ 
5. ការច្ ោះេូលដ្ឋា ន #1៖  

អាហារច្ថៃត្ត្៖់ 

រថយនតឈ្នួល៖  

មា ស ីនថតរូប៖ 

 

១៥ នក្ ់x ៤០០០៛/ នក្ ់

១០០០០០៛/ម្ថា x 1 ម្ថា 
1 ណគ្រឿង x ៣២០០០៛ 

 
៦០០០០៛ 
១០០០០០៛ 
៣២០០០៛ 
១៩២០០០៛ 

6. ការច្ ោះេូលដ្ឋា ន #2៖  
អាហារច្ថៃត្ត្៖់ 

រថយនតឈ្នួល៖ 

មា ស ីនថតរូប៖ 

 

១៥ នាក្ស់ x ៤០០០៛/នាក្ស ់
១០០០០០៛/ ម្ថា x ១ ម្ថា  
១ ណគ្រឿង x ៣២០០០៛ 

 
៦០០០០៛ 
១០០០០០៛ 
៣២០០០៛ 
១៩២០០០៛ 

សរ ប  ៤៨៤០០០៛ 
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ឧបសម្ព័នធទ្ី ៥៖ សក្សម្មភាពម្នុណពលចាប់ណផតើម្ណម្ណរៀន (Warm up Games and Activities) 
១. ២០ សណួំរ 
វតថ បំណ្ ៖ បណិំននិយយ និ្សាត ប ់

សមាា រ ៖ ាម ន 

មពលមវលា ១០នទី – ១មមា ្ 

ែំមណើ រការ ៖ សិសសមាន ក្ល់ិតរក្នឹក្អពំីវតថ េយួ (េន សស ទកឺ្ផនល្ ឬវតថ )។ សិសសត្លបា់ន ផ្ល ស់មវណសួរសំណួរ ត្ពេ ឬ

េនិត្ពេ (Yes/No) រ ូតែល់មាននរណាមាន ក្អ់ាច្ទាយ នត្តឹេត្តូវ (ឬរ ូតែល់មលសួរ ន២០

សំណួរ)។ ច្ណំ ច្ពិ ក្េយួ លឺថាសិសសេនិអាច្សួរសំណួរ WH-Question  នម ើយ  

ឧទា រណ៍ៈ PINEAPPLE. Does it talk? No. Does it make life easier? No. Do you eat it? 

Yes. Is it something you would eat for dinner? No. Etc... 

ត្បសិនមបើនរណាមាន ក្ម់ានក្ ំ សក្ន ្ការបម្កើសំណួរ សមាជិក្ក្លឹបែច្ទមទៀត អាច្ជយួ មធ្វើវាឱយត្តឹេ
ត្តូវវញិ ន។  

២. ពតិ ឬេនិពតិ (True or False) 

វតថ បំណ្ ៖ បណិំននិយយ និ្សាត ប ់

សមាា រ ៖ ាម ន 

មពលមវលា ៖១០នទី – ១មមា ្ 

ែំមណើ រការ ៖ មៅក្ន ្ការមល្ផលប្មនោះ សិសសមាន ក្ន់យិយឱយ ន៣លបោះអំពីខលួនឯ្។ លបោះ២ ពិត និ្លបោះ១ េនិ
ពិត មដ្ឋយព ំ នែតល់ច្មេលើយថាលបោះ១ណាពតិ ១ណាេនិពិត វាអាត្ស័យមៅមលើសមាជិក្ក្លឹបជាអនក្ទាយ។ 

ឧទា រណ៍ៈ Kanika says these three sentences: 

1) I have two cats and one dog. 
2) I have three brothers. 
3) I have never been to Phnom Penh. 

សិសសទាំ្ អស់មៅក្ន ្ថាន ក្ទ់សសទាយថាមតើលបោះេយួណាផែលពួក្មលលតិថាេនិពិត។ ពកួ្មលអាច្
ទាយ នផតេត្ប  មណាា ោះ។ មៅមពលផែលសិសសទាំ្ អស់ នទាយ Kanika ត្តូវែតល់ច្មេលើយផែល
ត្តឹេត្តូវ។  

1) I have two cats and one dog. – True. 
2) I have three brothers. – False. She has two brothers! 
3) I have never been to Phnom Penh. – True. 

ែូមច្នោះសិសសទាំ្ អស់ផែលទាយថា លបោះទី ២ េនិពតិ លឺត្តេឹត្តូវ។ សមាជិក្ក្លឹប អាច្ផ្ល ស់មវណ 
មធ្វើែូច្លនមាន ក្េ់ត្។  
 

 

៣. សាច្ម់រឿ្បណាត ក្ ់(Chain Story)  

វតថ បំណ្ ៖ បណិំនអាន និ្ សរសរ  
សមាា រ ៖ ត្ក្ដ្ឋស និ្មមម សត្មាបសិ់សសមាន ក្ ់

មពលមវលា ៖ ១មមា ្ 
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ែំមណើ រការ ៖ មនោះលឺជាការរឮក្មេមរៀនផបបសំមណរត្បក្បមដ្ឋយភាពសបាយរកី្រាយ។ សិសសទាំ្ អស់មានត្ក្ដ្ឋស 
ម ើយសរមសរលបោះេយួ ឬពីរ មែើេបចីាបម់ែតើេសរមសរមរឿ្ (េនិផេនសរមសរលបោះផែល នសរមសរ
រចួ្ មនោះមទ)។  

ឧទា រណ៍ៈ  Once upon a time there was a frog that had no legs. He wanted to get 

married, but there were no female legless frogs in the land. 

 

េយួនទីមត្កាយេក្ អនក្ែឹក្ននំិយយថា  "SWITCH"។ មពលមនោះអនក្សរមសរ ត្តូវដ្ឋក្ប់ ចិ្ច្ ោះ 
ម ើយ  ច្ត្ក្ដ្ឋសបនតឱយមៅសិសសមាន ក្ម់ទៀត។ ពួក្មលេនិអាច្បញ្េបល់បោះមនោះ នមទ។ បនទ បេ់ក្ 
អនក្បនទ បន់ឹ្សរមសរមរឿ្មនោះបនត។ ១០នទីមត្កាយេក្ អនក្នឹ្ ម ើញមរឿ្ផែលលួរឱយអស់
សំមណើ ច្ជាមត្ច្ើន សត្មាបអ់ានមៅក្ន ្ក្លឹប។ អនក្ែឹក្នលំួរែតល់សញ្ហា ត្ បឱ់យអនក្សរមសរត្តូវបញ្េប់
សាច្ម់រឿ្មនោះក្ន ្រយៈមពល២០នទីមទៀត មែើេបឱីយមរឿ្មនោះមានមសច្ក្តីបញ្េប។់ អានមរឿ្ទាំ្
អស់ឱយឮៗមែើេបឱីយ នសីច្សបាយ។ អនក្អាច្បនតសក្េមភាពមនោះមដ្ឋយពាយេផក្សំមណរាន
មៅវញិមៅេក្ និ្ក្ំ  សអក្ខរាវរិ ទធ។  

៤. លូររូបភាព  (Draw the Picture) 

វតថ បំណ្ ៖ សាត បត់្តោិះរោិះ   

សមាា រ ៖ រូបភាព មមម ច្ែ និ្ត្ក្ដ្ឋស 

មពលមវលា ៖ ១មមា ្ 

ែំមណើ រការ ៖ មៅក្ន ្សក្េមភាពមនោះ សមាជកិ្ទាំ្ អស់មធ្វើការង្ហរជាច្ែលូ ឬត្ក្ុេតូច្។ សិសសមាន ក្អ់ានសាច្ម់រឿ្េយួ
មៅក្ន ្ទសសនវែតី ឬមសៀវមៅ (អនក្ែឹក្នលំួរកាតរូ់បភាព ឬមានទសសនវែតឱីយ នត្លបត់្ាន់
សត្មាបក់្លឹប)។ សិសសមាន ក្ម់ទៀតមានមមម ច្ែ និ្ត្ក្ដ្ឋសទមទរេយួសនលឹក្។ សិសសផែលមានរូបភាព
ត្តូវពាយេពណ៌នពីអវីៗទាំ្ អស់ផែលមល នមេើលម ើញ មៅកានអ់នក្លូររូប។ មនោះលជឺាការអន 
វតតលអេយួក្ន ្ការមត្បើត្ ស់ធាន ក្ប់ញ្ហា ក្ព់ីទកី្ផនល្ (prepositions of place)។ មៅមពលការ
ពណ៌នច្ប ់ត្តូវមត្បៀបមធ្ៀបលំនូរមៅនឹ្សាច្ម់រឿ្ពិតផែល នមរៀបរាប។់ មតើនរណាត្តឹេត្តូវតាេ
លំនមំែើេជា្មល?    

៥. ត្ក្េុ ក្យ  (Categories) 

វតថ បំណ្ ការ វឹក្ហាត ់ក្យ 
សមាា រ  ាម ន 

មពលមវលា ១០នទ ី

ែំមណើ រការ សត្មាបផ់លប្មនោះ សិសសមាន ក្ត់្តូវលិតអំពីត្ក្េុ ក្យ ែូច្ជា FRUIT។ សិសសទាំ្ អស់ ត្តូវឈ្រជា

រ្វ្ ់ត្តូវលិតអំពីត្ក្េុ ក្យផែលមឈ្ើ (fruit) ជាភាសាអ្ម់លលស។ ត្បសិនមបើនរណាមាន ក្ច់្ណំាយ

មពលយូរក្ន ្ការរក្ ក្យ (អនក្ែឹក្នតំ្តូវរាបែ់ល់ ៥) បនទ បេ់ក្ សិសសមាន ក្ម់នោះលឺចាញ់ (ផល្ ន
សរមសរមទៀត) ម ើយត្តូវចាបម់ែតើេត្ក្ុេ ក្យថមេីយួមទៀត។ ត្បសិនមបើនរណាមាន ក្ែ់តល់ច្មេលើយេនិ
អាច្ទទួលយក្ ន ឬេនិត្តេឹត្តូវ អនក្មនោះក្ន៏ឹ្ត្តូវចាញ់ផែរ។ ឧទា រណ៍ ត្បសិនមបើត្ក្ុេ ក្យ
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មនោះ លឺសតីអំពី VEGETABLES ម ើយមាន ក្ន់ិយយថា "banana"  អនក្មនោះត្តូវចាញ់។ ផលប្មនោះ
បនតរ ូតទាល់ផតមៅសល់ផតេន សសមាន ក្។់  

៦. មតើខ្ ំជានរណា? (Who am I?) 

វតថ បំណ្ បំណិនសាត ប ់និ្នយិយ 

សមាា រ  បណា័ រូបភាពេ ខរបរ 
មពលមវលា ៣០នទ ី

ែំមណើ រការ មៅក្ន ្ផលប្មនោះ អនក្ែកឹ្នមំរៀបច្ំបណ័ា រូបភាពេ ខរបរ ម ើយបិទបណ័ា មនោះមៅពីមត្កាយខន្សិសស
មាន ក្់ៗ ។ បនទ បេ់ក្ សិសសទាំ្ អស់មធ្វើព ធ្ជាមៅឯពិធ្ជីបម់លៀ្េយួ ម ើយសួរសំណួរមែស្ៗ 
មែើេបរីក្ឱយម ើញពីេ ខរបរការង្ហររបស់ពួក្មល។ មៅមពលនរណាមាន ក្ទ់ាយការង្ហរមនោះត្តូវ មលនឹ្
យក្បណ័ា  ម ម្ ោះអនក្មនោះមៅដ្ឋក្ម់ៅខា្េ ខ ម ើយពកួ្មលអាច្បនតជផជក្មល្ក្ន ្ពិធ្ីជបម់លៀ្ 
រ ូតទាល់ផតសិសសទាំ្ អស់មានបណ័ា ម ម្ ោះមៅពីេ ខ។ ឧទា រណ៍េ ខរបរេយួច្ំននួមានែូច្ជា  
nurse, farmer, teacher, doctor, prime minister, singer, actor, animal doctor, market 

seller ៘ 

 

៨. ទាយសំណួរ (Guess the Question) 

វតថ បំណ្ ការមរៀបច្ំសំណួរ ការនិយយ ការសាត ប ់ការអាន និ្ ការសរមសរ 
សមាា រ  ត្ក្ដ្ឋស និ្មមម ច្ែសត្មាបសិ់សសមាន ក្់ៗ  

មពលមវលា ១មមា ្ 

ែំមណើ រការ មៅក្ន ្ផលប្មនោះ សិសសទាំ្ អស់សរមសរច្មេលើយសត្មាប១់០សំណួរ អំពពីួក្មលផ្ទ ល់។ បនទ បព់ី 
សរមសរច្មេលើយរចួ្ ត្តូវចាបច់្ែលូ ឬផបក្ផច្ក្ជាត្ក្ុេតូច្ ម ើយពាយេបម្កើតជាសំណួរវញិ។  
ឧទា រណ៍ (ច្មេលើយ = purple) "What is your favourite colour?" (ច្មេលើយ = horses) "What 

is your favourite animal?" (ច្មេលើយ = white) "What colour is your T-shirt?" អនក្អាច្ ឈ្ប់
មៅមពលទាយ ន ៣ែ្ មៅមលើច្មេលើយនីេយួៗ ឬបនតមធ្វើរ ូតទាល់ផតមាននរណាមាន ក្អ់ាច្ទាយ 
សំណួរមនោះ ន។  

៩. Hot Seat 

វតថ បំណ្ និយយ និ្ សាត ប ់

សមាា រ  បណ័ា  ក្យ ឬកាត រមខៀន និ្ែសី 

មពលមវលា ៣០នទី – ១មមា ្ 

ែំមណើ រការ មៅក្ន ្ការមល្ផលប្មនោះ សិសសត្តូវបំផបក្ាន ជា២ត្ក្ុេ។ សមាជិក្មាន ក្ច់្នត្ក្ុេនេីយួៗ ត្តូវអ្គ យ
ផបរេ ខរក្ាន  អនក្ែកឹ្នមំត្ជើសមរ ើស ក្យេយួ (ឬសរមសរ ក្យដ្ឋក្ម់លើកាត រមខៀន ត្បសិនមបើមៅក្ន ្
ថាន ក្ម់រៀន) មែើេបឱីយសិសសទាំ្ អស់ នមេើលម ើញ មលើក្ផល្ផតសមាជិក្២នក្ ់ផែលអ្គ យផបប
េ ខេក្រក្ត្ក្េុ។ សមាជិក្ត្ក្ុេត្តូវពាយេមធ្វើយ ្ណាឱយសមាជិក្២នក្ទ់ាយ ក្យមនោះ។ 
សមាជិក្ត្ក្ុេអាច្សំផែ្ ឬពណ៌ន ក្យ ប  ផនតពួក្មលេនិអាច្និយយ ក្យមនោះ នមទ។  
ឧទា រណ៍ៈ ( ក្យ = banana) It’s a fruit. It’s yellow. Monkeys like to eat it!  
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សិសសទីេយួផែលទាយត្តូវត្តូវមត្កាក្ឈ្រម ើ្ ម ើយសមាជិក្ថមីក្ន ្ត្ក្ុេរបស់មលត្តូវេក្ជំនសួ 
ក្ផនល្របស់មល។ សិសសមាន ក្ម់ៅក្ន ្ត្ក្ុេេយួមទៀត ត្តវូអ្គ យមៅទីមនោះ រ ូតទាល់ផតមលទាយ 
ច្មេលើយ នត្តឹេត្តូវ។ អនក្អាច្ក្តត់្តាពិនទ  ឬត្ានផ់តមល្មែើេបឱីយ នសបាយ។ ផលប្មនោះ ក្៏
អាច្មល្ជាលូ នផែរ។ សមាជិក្លូមាន ក្ប់ិទផននក្ មៅមពលអនក្ែឹក្នបំង្ហា ញ ក្យែល់មាន ក្ម់ទៀត។ 
លូទីេយួផែលទាយ ក្យត្តូវទទួល ន១ពិនទ ។ បត្េុ្ត្បយត័ន! ការមល្ផលប្មនោះលឺឮសំម ្ខាល ំ្
ណាស់មត្ ោះថាសិសសមានអារេមណ៍រមំនើបសបាយរកី្រាយ និ្ផត្សខាល ំ្ ៗ។   

 

៩. ទូរស័ពទខូច្ (Broken Telephone) 

វតថ បំណ្ ការបមញ្ហេ ញសំមល្ និ្ការសាត ប ់

សមាា រ  ាម ន 

មពលមវលា ១០ – ៣០នទ ី

ែំមណើ រការ សក្េមភាពមនោះមផ្ត តសំខានម់ៅមលើការបមញ្ហេ ញសំមល្ និ្ការសាត ប ់ផែលផត្ផតែតល់សំមណើ ច្
ែល់សិសសត្លបា់ន ។ ជាែំបូ្ អនក្ែឹក្នតំ្តូវរក្នកឹ្លបោះ ឬឃ្លល េយួ ម ើយខសបឹមៅកានអ់នក្ផែលមៅ
ផក្បរមនោះ។ បនទ បេ់ក្មទៀតអនក្មនោះ នឹ្ខសបឹមៅកានអ់នក្បនត។ េន សសមាន ក្់ៗ ត្ានផ់តនយិយថា  
"Can you please repeat that?" ផតេត្លត។់ មៅមពលផែលសារខសបឹមនោះ្នែល់អនក្ច្ ្
មត្កាយសិសសមាន ក្ម់នោះត្តូវនិយយ ក្យផែលខលួន នទទលួមនោះមច្ញេក្ឮៗ។ ជាទូមៅពត័ម៌ាន
ផែលទទួល នមៅច្ ្បញ្េប ់ត្ ក្ែជាខ សពពីត័ម៌ានែបំូ្។ ត្តូវពាយេផសវ្រក្ឃ្លល  ឬលបោះ
ផែល ន តប់្។់  
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ឧបសម្ព័នធទ្ី ៦៖ ការស្តត ប់តតរឹះរឹិះ (Listening Comprehension Activities) 
 

1. សក្េមភាព៖ Drawing Dictation/Color Dictation 

វតថបំណ្៖ អនវិឌឍបំណិនសាត ប ់

សមាា រៈ៖ ត្ក្ដ្ឋស និ្មមម ច្ែ (មមម ច្ែពណ៌ក្ ៏ន) 
រយៈមពល៖ ៣០នទី – ១មមា ្ 

ែំមណើ រការ៖  

ត្លូនិយយ។ 

• សិសសមធ្វើសក្េមភាព។  
• មែើេបមីធ្វើឱយសក្េមភាពមនោះកានផ់តលអ ឱយសិសសនយិយ និ្ មធ្វើសក្េមភាព។  

   

   ក្យលនលឹោះជាភាសាអ្ល់លស សត្មាបស់ក្េមភាពមនោះមាន៖  

  Draw 
  Color 
  Write 

  ឧ.  “Draw an apple.”  “Color the apple red.”  

 

ក្. សក្េមភាពមនោះអាច្មធ្វើម ើ្ មដ្ឋយផច្ក្សិសសជាត្ក្ុេតូច្ៗ ម ើយផច្ក្ត្ក្ដ្ឋសធ្ឱំយត្ក្ុេនីេយួៗ 
និ្ឱយពួក្មលលូររូបរេួាន  ។ សិសសអាច្មធ្វើសក្េមភាពមនោះផតមាន ក្ឯ់្ ឬជាេយួច្ែលូ។ សិសសអាច្លូរ
រូបង្ហយៗ ែូច្ជាលូររូបផែលម  េ  “Draw an apple,” ឬលូររូបផែលមានលក្ខណៈសម លសាម ញជា្មនោះ
មដ្ឋយមត្បើត្ ស់ធាន ក្ ់  (Prepositions) ែូច្ជា “Draw a pencil on the desk.”   

សមាគ ល់៖ សក្េមភាពមនោះ យក្លអលួរមានរូបភាពមែើេេយួផែលសិសសអាច្មត្បៀបមធ្ៀបជាេយួនឹ្រូប
ភាពផែល ពួក្មល នលូរ។ មតើរូបទាំ្ ពីរមនោះែូច្ាន ប  ណាា ? មតើរូបទាំ្ មនោះខ សាន ត្ត្ណ់ា?    

 

ខ.សក្េមភាពមនោះ ក្ម៏ានជាលក្ខណៈច្ែលូែ្ផែរ មដ្ឋយផច្ក្រូបភាពេយួឱយមៅសិសសមាន ក្ ់ម ើយ
មាន ក្ម់ទៀតទទួល នរូបភាពត្សមែៀ្ាន មនោះផែរផត តច់្ណំ ច្ខលោះ ឫក្ត៏្ក្ដ្ឋសទមទផតេត្។ សិសស
ផែលមានរូបភាពមពញមលញ ត្តូវែតល់ការផណនែំល់ច្ែលូរបស់ពួក្មល។   
 

2. សក្េមភាព៖   Racing Pictionary 

វតថ បំណ្៖ បំណិនអនវិឌឍបណិំនសាត ប ់និ្ ក្យថមី ឬ ពយញ្ានៈភាសាអ្ម់លលស 

សមាា រ៖  កាត រមខៀន និ្ែីស ឬ វតឺ 

រយៈមពល៖ ១០ នទី– ៣០នទ ី

ែំមណើ រការ៖ អនក្អាច្មត្បើបមច្េក្មទសបមត្្ៀនមនោះ ក្ន ្ការសរមសរអក្ខរត្ក្េភាសាអ្ម់លលស ឬ ក្យថមីៗ ។  

    

  សក្េមភាពមនោះែំមណើ រការមៅ នលអ មបើមលមានទីធាល ធ្ំ មដ្ឋយឱយសិសសរ ញត  និ្មៅអីមៅខា្មត្កាយ ឬផក្បរ
ជញ្ហា ំ្។ បនទ បេ់ក្ផច្ក្សិសសជាត្ក្ុេ(២ត្ក្េុលឺលអបែំ ត) ផតមបើមានសិសសមត្ច្ើន(មលើសពី ១៥នក្)់ យក្លអត្តូវផច្ក្
ជា ៣ ឬ ៤ត្ក្ុេ។ ផច្ក្កាត រមខៀនជាផែនក្ៗតាេច្ំនួនត្ក្េុផែលមាន។ ត្លូមៅសិសសមាន ក្ព់ីត្ក្ុេនេីយួៗ េក្លូររូបមលើ
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កាត រមខៀនមែើេបឱីយសិសសក្ន ្ត្ក្ុេមែស្មទៀតទាយម ម្ ោះរូបភាព។ ឧទា រណ៍ថាអនក្ក្ពំ ្បមត្្ៀនអំពីផែលមឈ្ើ។ ត្លូ
ែឹក្នអំាន ក្យធ្េមតាៗែូច្ជា ក្យ  “Apple” ម ើយសិសសត្បផជ្ាន លូររូបផែលម  េដ្ឋក្ម់លើកាត រមខៀន។ ត្លូអាច្មធ្វើជា
បណ័ា រូបភាព ឬ ក្យផែលមានផតសិសសផែលម ើ្េក្លូររូបមៅមលើកាត រមខៀនប  មណាា ោះផែលែឹ្។ សក្េមភាពមនោះនឹ្
កានផ់តសបាយមបើមល្ដ្ឋក្ព់ិនទ ។  ត្ក្ុេសិសសណាផែលទទួល នពនិទ ទាយត្តូវមត្ច្ើនជា្មល ជាត្ក្ុេផែលឈ្នោះ។ 

 សត្មាបស់ក្េមភាពអន វតតអាច្មេើលបផនថេតាេែំណភាា បខ់ា្មត្កាេ៖ 
https://www.youtube.com/watch?v=cLKBx1UEYbk&t=182s&ab_channel=EnglishforAsia 

3. សក្េមភាព៖   Race to Retrieve 

 

វតថ បំណ្: អនវិឌឍបំណិនសាត ប ់

សមាា រៈ ៖ វតថ តូច្ៗ 

រយៈមពល៖ ១៥ នទី – ៣០នទ ី

ែំមណើ រការ៖ សក្េមភាពមនោះអាច្ត្តូវ នមធ្វើមដ្ឋយផច្ក្សិសសជាត្ក្ុេតូច្ៗ ម ើយអ្គ យជាជួរ និ្ មានសមាា រៈតូ
ច្ៗេយួច្នំួន។ ត្លូែឹក្ន ំ(ឬតំណា្សិសស) មៅម ម្ ោះវតថ េយួ ម ើយសិសសេ ខមលក្ន ្ជួរនីេយួៗ 
ត្តូវរតម់ៅចាបវ់តថ មនោះ។ សក្េមភាពមនោះអាច្មធ្វើត្ក្ុេធ្ំ នផែរមដ្ឋយឱយសិសសអ្គ យជារ្វ្ ់ និ្
មានវតថ ទាំ្ មនោះមៅច្ំក្ណាត ល រចួ្ត្លូមៅសិសស ២ ឬ ៣នក្ ់េត្។ 

 

សមាគ ល់៖ ក្ន ្សក្េមភាពមនោះ អនក្អាច្មត្បើត្ ស់ ក្យសត្មាបព់ណ៌នបផនថេែូច្ជា“Red pen!” ឬ 

“2 blue pencils!”។  

 

4. សក្េមភាព៖   Real Object Dictation 

វតថ បំណ្៖ អនវិឌឍបំណិនសាត ប ់

សមាា រៈ៖ សមាា រៈក្ន ្ថាន ក្ ់ឬក្ន ្ែទោះ យ ។ល។ 

រយៈមពល៖ ២០នទ ី– ៤០នទ ី 
ែំមណើ រការ៖ មនោះលឺជាសក្េមភាពលអេយួសត្មាបសិ់ក្ា ក្យភាា បន់ឹ្ ធាន ក្។់ ផច្ក្សិសសជាត្ក្ុេតូច្ៗ ម ើយេនិ 

               ចា ំច្ម់ត្បើសមាា រៈមត្ច្ើនមពក្មទ។ ជាការលអ មបើមយើ្មត្បើសមាា រៈមានត្សាបក់្ន ្បនទប ់ឬសមាា រៈ 
   ង្ហយៗមែស្ត្ក្ណាត ់ចាន និ្អាហារ។ល។ ការមត្បើសមាា រៈសាេញ្ា ផែលសិសសជួបមត្ច្ើនក្ន ្ 
   ជីវភាពត្បចាចំ្ថៃ វានឹ្មធ្វើឱយសិសសនបច់ា ំក្យ នលអ។ ឧទា រណ៍៖ 
 
    ត្លូនិយយ៖ Put the pencil on the notebook. 
    សិសស ៖ សាត ប ់និ្ មធ្វើសក្េមភាព 
    ត្លូនិយយ៖ Put the pencil under the notebook. 
    សិសស ៖ សាត ប ់និ្ មធ្វើសក្េមភាព 
   សក្េមភាពមនោះ អាច្ឱយសិសសមាន ក្ម់ែើរតួជាត្លូក្ ៏ន។  
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cLKBx1UEYbk&t=182s&ab_channel=EnglishforAsia
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5. សក្េមភាព ៖ Simon Says 

 

វតថ បំណ្៖ សិសសអនវិឌឍបំណិនសាត ប ់និ្ មធ្វើច្លន 

សមាា រៈ៖ ទីធាល ធ្ ំ

រយៈមពល៖ ១០ នទី – ៣០ នទី  
ែំមណើ រការ៖    ែំបូ្ត្លូ ឬសិសសមាន ក្ម់ែើរតជួា Simon  ម ើយសិសសមែស្មទៀតត្តូវមធ្វើតាេអវីផែល Simon  
   និយយ ឬត្ បឱ់យមធ្វើ។ 

 

ក្ន ្នេជា Simon ត្លែូឹក្នតំ្តូវឈ្រមៅពីេ ខសិសសទាំ្ អស់។ ត្បសិនមបើសិសសទាំ្ អស់ លឺឃ្លល
ផែលមែតើេម ើ្មដ្ឋយ ក្យ “Simon says,” សិសសទាំ្ អស់ត្តូវ មធ្វើតាេ។ ប  ផនតមបើេនិលឺ  ក្យថា 

“Simon says,” មទ សូេក្ ំមធ្វើតាេ។ សិសសផែលមធ្វើខ ស ពកីារផណនមំនោះ នឹ្ត្តូវែក្មច្ញ។  
 

ឧទា រណ៍៖ ត្បសិនមបើត្លូនយិយថា  “Simon says, touch your toes!”  សិសសទាំ្ អស់ត្តូវមធ្វើ
តាេ   ប  ផនតមបើត្លូនយិយថា  “Touch your toes!” សិសសផែលមធ្វើតាេ ត្តូវែក្មច្ញ។  

  សត្មាបស់ក្េមភាពអន វតតអាច្មេើលបផនថេតាេែំណភាា បខ់ា្មត្កាេ៖ 
 https://www.youtube.com/watch?v=RewIoHJ9RdM&t=230s&ab_channel=MichelleCummings 

   6. សក្េមភាព៖ Hokey Pokey  

 

វតថ បំណ្៖ អនវិឌឍបំណិនសាត ប ់និ្មធ្វើច្លន 

សមាា រៈ៖ ទីធាល ធ្ ំ

មពលមវលា៖ ១០ នទី – ៣០ នទ ី

ែំមណើ រការ៖    Hokey Pokey លឺសក្េមភាពសិក្ាេយួមផ្ត តមលើការមត្ច្ៀ្ និ្រា។ំ 
   ឱយសិសសរបស់អនក្ឈ្រជារ្វ្ ។់ មពលត្លូមត្ច្ៀ្ សិសសមធ្វើកាយវកិារ។  
 
   “Put your arm in,  
  take your arm out,  
  put your arm in and you shake it all about –  
  you do the Hokey Pokey and you turn yourself around.  
  That’s what it’s all about *clap*clap*” 
 

  សត្មាបក់ារមត្ច្ៀ្ និ្ច្ង្ហវ ក្រ់ា ំអាច្ចូ្លមេើលតាេរយៈែណំភាា បខ់ា្មត្កាេ៖ 

  https://www.youtube.com/watch?v=Jrlsrr2SSDw&ab_channel=SingwithBella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RewIoHJ9RdM&t=230s&ab_channel=MichelleCummings
https://www.youtube.com/watch?v=Jrlsrr2SSDw&ab_channel=SingwithBella
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7. សក្េមភាព ៖ Word of the Week 

 

វតថ បំណ្៖ អនវិឌឍបំណិនសាត ប ់

សមាា រៈ៖ សករត្ាប ់ឬកាែូតូច្ៗ 

រយៈមពល៖ ២ នទ ី

ែំមណើ រការ៖    មនោះលឺជាវធិ្ីែល៏អេយួក្ន ្ការែតល់រង្ហវ នែ់ល់សិសសផែលយក្ច្ិតតទ ក្ដ្ឋក្ម់លើមេមរៀន។ស ត  ៍
នីេយួៗ អនក្មត្ជើសមរ ើស ក្យណាេយួ និ្ពនយល់ ក្យមនោះែល់សិសស។ បនទ បេ់ក្ មពលក្ំព ្
បមត្្ៀនស ត  ៍បនទ ប ់ មពលអនក្នយិយ ក្យេយួមនោះ សិសសត្តូវមលើក្ច្ែ និ្ឱយនយិេនយ័ ក្យ
មនោះ។ អនក្អាច្ែតល់រង្ហវ នជ់ាសករត្ាប ់ឬកាែូមែស្ៗ អាច្ជាពិនទ  សទីក្លរ័៘ 

8. សក្េមភាព៖ Bingo 

វតថ បំណ្៖ ឱយសិសសផសវ្យល់ ក្យថមី                 
សមាា រៈ៖ ត្ក្ដ្ឋសត្កាស់ និ្មមម ច្ែសត្មាបសិ់សសបម្កើតបណ័ា  Bingo  

មពលមវលា៖ ១ មមា ្ 

ែំមណើ រការ៖     អនក្អាច្មល្ផលប្មនោះជាេយួនឹ្មលខ  ក្យ រូបភាព ឬបញ្េូលាន ក្ ៏ន។ មៅមពលអនក្ឱយសិសស 
បម្កើតបណ័ា  Bingo មដ្ឋយខលួនឯ្ ត្តូវក្ណំតឱ់យច្ាស់ថាអនក្ នរក្ាទ ក្បណ័ា ទាំ្ មនោះ នលអ 
មែើេបមីត្បើត្ ស់សត្មាបម់លើក្មត្កាយ។   

  ឧទា រណ៍៖  Fruit Bingo 

 

 
 

Banana 

 
 

Mangosteen 

 
 

Apple 

 
 

Guava 

 
 

Mango 

 
 

Lime 

 
 

Rambutan 

 
 

Papaya 

 
 

Orange 

 
 

Dragon fruit 

 
 

Coconut 

 
 

Longan 

 
 

Pomelo 

 
 

Watermelon 

 
 

Pineapple 

 
 

Rose apple 
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- ឱយសិសសលូរតារា្េយួ។ ត្តូវចាថំា កាលណាតារា្កានផ់តធ្ំ ការមល្ផលប្កានផ់តយូរ។     
- បនទ បេ់ក្ សិសសទាំ្ អស់បំមពញ ក្យមៅក្ន ្តារា្ ផែលមត្ជើសមរ ើសមដ្ឋយអនក្សត្េបសត្េួល។ ក្ណំតឱ់យ 

 នច្ាស់ថាសិសស នយល់អំពីការបំមពញ ក្យមៅក្ន ្តារា្ជាេយួនឹ្ ក្យតាេលំដ្ឋបម់ែស្ៗាន ។ (េយួ
វញិមទៀត សិសសអាច្លូររូបភាពផែលបញ្ហា ក្អ់ំពី ក្យមនោះក្ ៏ន) 

- ត្លូមត្តៀេបណ័ា  ក្យទាំ្ មនោះ ម ើយដ្ឋក្ចូ់្លក្ន ្ថ្ ់ឬត្បអប។់ 

- មពលមល្ ត្លូ ឬសិសសែក្បណ័ា  ក្យេត្េយួពីក្ន ្ថ្ ់ឬត្បអប។់ 

- សិសសមាន ក្់ៗ ត្តូវមានែ ំត្លួសតូច្ៗ កាក្ ់ឬច្ំមរៀក្ត្ក្ដ្ឋសមែើេបដី្ឋក្ព់ីមលើ ក្យផែលពួក្មលលឺមៅក្ន ្តារា្។ 

- សិសសែំបូ្ផែលមានែ ំត្លួសមលើ ក្យទាំ្ អស់ (ជួរឈ្រ ឬជួរមែក្ ឬតាេអ្កតត់្ទូ្  ) ត្តូវផត្សក្ថា  “Bingo!” 

មាននយ័ថា ឈ្នោះ។   
- សមាគ ល់៖ យក្លអអនក្សត្េបសត្េួលត្តូវត្តួតពិនិតយតារា្សិសសផែល Bingo មែើេបមីេើលឱយច្ាស់ផត្ក្្ពួក្មល 

មានក្ំ  សណាេយួ។  
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ឧបសម្ព័នធទ្ី ៧៖ សក្សម្មភាពសរណសរ ឬតបក្សបពាក្សយ  (Writing/Spelling Activities) 
 

1. ការែគ ំរូប (Jigsaw Puzzle Words/ Sentences) 

 

វតថ បំណ្ Jigsaw Puzzle Words លជឺាសក្េមភាពែល៏អសត្មាបឱ់យសិសសអន វតតការត្បក្ប  
   ក្យថមី ម ើយ Jigsaw Puzzle Sentences លឺជាសក្េមភាពសត្មាបឱ់យសិសសអន វតត  
  លំដ្ឋប ់ក្យ។  
សមាា រៈ   ក្យ ឬលបោះត្តូវកាតជ់ាបំផណក្តូច្ៗ 

មពលមវលា ១ មមា ្  
ែំមណើ រការ  

• សត្មាប ់Jigsaw Puzzle Words ត្តូវយក្ ក្យផែលអនក្ច្្អ់ន វតតសរមសរដ្ឋក្ម់លើបនទោះបណ័ា ។ 

• កាតប់ណ័ា មនោះជាបនទោះអក្សរតូច្ៗ ម ើយត្តូវត្ ក្ែថាមានអក្សរយ ្មហាច្េយួ មៅមលើបនទោះបណ័ា
តូច្ៗមនោះ។ (ត្លូលួរដ្ឋក្ច់្នំួនបណ័ា អក្សរ មសមើច្ំនួនសិសសមៅក្ន ្ថាន ក្ម់រៀន)។ 

• ត្លូត្ច្បល់បណ័ា ទាំ្ អស់បញ្េូលាន  ម ើយ  ច្ឱយសិសសមាន ក្េ់យួ។  
• បនទ បេ់ក្ សិសសទាំ្ អស់ត្តវូផសវ្រក្ច្ែលូ ផែលត្តូវាន ជាេយួបំផណក្បណ័ា របស់ខលួន។ មៅមពល

សិសសរក្ម ើញ និ្ែគ ំ ក្យ នម ើយ ពួក្មល អាច្អ្គ យច្ ោះ ន។  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              លត្េូ Jigsaw Puzzle Words              លត្េូ Jigsaw Puzzle sentence 

 

សមាគ ល់៖ េនិត្តូវឱយសិសសផែលពូផក្ជា្មលមៅក្ន ្ថាន ក្ត់្បេូលបណ័ា អក្សរ ម ើយបម្កើតផ្ទ ំ្  
Puzzles មដ្ឋយខលួនឯ្មនោះមទ។ ផលប្ Jigsaw Puzzle Words មានែំមណើ រការលអ មពលមធ្វើ
សក្េមភាពត្ក្ុេធ្ំ រឯីផលប្ Jigsaw Puzzle Sentences សេត្សបនឹ្ត្ក្ុេតូច្។ ត្លូត្តូវែតល់ឱយ
ត្ក្ុេសិសសនីេយួៗ នូវច្ំននួបណ័ា អក្សរមសមើៗាន  បនទ បេ់ក្ឱយសិសសមរៀបជាលបោះឱយ នត្តឹេត្តូវ។    

2. ផលប្ Hangman 

 

វតថ បំណ្៖ អន វតតត្បក្ប ក្យថម ី
សមាា រ៖  កាត រមខៀន និ្ែីស 

មពលមវលា ៥ – ៣០នទ ី

ែំមណើ រការ      ផលប្មនោះមានត្បមយជនក៍្ន ្ការមល្បំមពញមពលមវលារយៈមពលខលី ឬមែើេបឱីយសិសសមាន
អារេមណ៍ ត្ជោះថាល បនតចិ្ បនទ បព់ីមធ្វើសក្េមភាពមនឿយ តណ់ាេយួ។ ក្ន ្សក្េមភាពមនោះ អនក្ត្តូវ
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មត្ជើសមរ ើស ក្យ េយួ (ឬលបោះេយួ) មៅក្ន ្ច្តិត ម ើយលរូបនទ តព់យួរក្េយួមៅមលើកាត រមខៀន។ មៅ
មពលផែលសិសសទាយ  ក្យ នត្តឹេត្តូវ ត្បម ោះបនទ ត ់ ត្តូវ នបំមពញជាេយួនឹ្ អក្សរមនោះ។ 
ត្បសិនមបើទាយអក្សរខ ស មលនឹ្លូរបំផនក្របស់េន សសពយួរបនតិច្េត្ៗ។ ត្បសិនមបើរូបេន សសទាំ្  
េូលត្តូវ នលូរម ើ្ (ក្ាល ខលួន ច្ែ២ ត្បអបច់្ែ២ ផននក្២ ត្ច្េ ោះ និ្មាត ់- ទាយខ ស១០ែ្) េ ន
មពលផែលសិសសទាយ ក្យ ត្លូែឹក្នទំទួល ន ១ពនិទ ! ត្បសនិមបើសិសសទាយ ក្យ ឬលបោះត្តូវ 
សិសសទទួល នេយួពិនទ ។ 

 
 

                                 

មៅក្ន ្ឧទា រណ៍ញខា្មលើ លឺ ក្យ FIVE។ អក្សរផែលទាយខ ស ត្តូវ នសរមសរមៅមត្ៅបនទ ត ់
ពយួរក្េយួ ម ើយអក្សរផែលត្តូវ ត្តូវ នសរមសរមៅក្ន ្បនទ តរ់បស់វា។ ជាអក្ សល សិសសេយួ 
ត្ក្ុេមនោះទាយអក្សរេនិ នត្តឹេត្តូវេ នមពលពកួ្មលបំមពញ នជា ក្យ ែូមច្នោះត្ក្ុេមនោះ ឬេន សស 
ត្តូវ នមលពយួរក្។   
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ឧបសម្ព័នធទ្ី ៨៖ សក្សម្មភាពបណចច ញសណំលង  (Pronunciation Activities) 
 

1. ក្ណំាពយ (Poetry) 

 

វតថ បំណ្៖ អន វតតការបមញ្ហេ ញសំមល្តាេរយៈក្ំណាពយ 
សមាា រ៖  ក្ំណាពយសាេញ័្ា  
មពលមវលា៖ ១មមា ្ 

ែំមណើ រការ៖      ការបម្កើត ក្យជួនមៅក្ន ្ក្ណំាពយលឺជាវធិ្ីលអេយួសត្មាបឱ់យសិសសអន វតតនូវរមបៀបផែលពួក្មល    
បមញ្ហេ ញសំមល្មលើ ក្យ។ វាក្ជ៏ាវធិ្ីលអផែរសត្មាបឱ់យពកួ្មលច្្ចាពំីការបមញ្ហេ ញសំមល្ត្តឹេត្តូ
វ។ ចូ្របផនថេការមធ្វើកាយវកិារ ឱយសិសសមធ្វើមដ្ឋយខលួនឯ្។ ខា្មត្កាេលឺជាលំរូសាេញ័្ាេយួច្ំនួន៖ 

 
“Elephant” 

Right foot, left foot, see me go. 
I am gray and big and slow. 

I come walking down the street 
With my trunk and four big feet. 

(Play Rhymes, Marc Brown 1987) 
 

“The Little Turtle” 
There was a little turtle. 

He lived in a box. 
He swam in a puddle. 

He climbed on the rocks. 
He snapped at a mosquito. 

He snapped at a flea. 
He snapped at a minnow. 
And he snapped at me. 
He caught the mosquito. 

He caught the flea. 
He caught the minnow. 
But he didn’t catch me! 

(When the Wind Blows, Vachel Lindsay 1984) 
 

2. ការអានតាេ (Rote repetition) 

 

វតថ បំណ្៖ អន វតតការបមញ្ហេ ញសំមល្  

សមាា រ៖  ាម ន 

មពលមវលា៖ ២០នទ ី

ែំមណើ រការ៖       វាជាសក្េមភាពលអបំែ តមៅមពលផណនបំង្ហា ញ ក្យថមីេយួ។ សិសសត្តូវនិយយឱយលឺៗ ម ើយវាក្៏
ជាវធិ្ីផែលលអបំែ តក្ន ្ការផក្ការបមញ្ហេ ញសំមល្ផែលខ សពីែំបូ្។ មៅមពលឱយសិសសរបស់ អនក្
អាន ក្យ ឬឃ្លល  ចូ្រឱយសិសសេយួត្ក្ុេៗមៅក្ន ្ថាន ក្អ់ានដ្ឋច្ម់ដ្ឋយផ ក្ពីាន  មែើេបឱីយ ត្លូែឹក្នំ
ង្ហយត្សួលសាត បលឺ់ ម ើយផក្ក្ំ  ស។   
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3. Tongue Twisters 
 

វត បំណ្៖ អន វតតការបមញ្ហេ ញសំមល្  
សមាា រ៖  លំរូច្ន  tongue twisters 

មពលមវលា៖ ៥ – ២០នទ ី

ែំមណើ រការ៖  លបោះទាំ្ មនោះមានការលំ ក្សត្មាបសិ់សស ប  ផនតក្ស៏បាយណាស់ផែរ ម ើយសិសសនឹ្មានការ
សបាយ រកី្រាយក្ន ្ការអានលបោះទាំ្ មនោះ។ ចាបម់ែតើេអានលបោះទាំ្ មនោះយឺតៗ ម ើយបនទ បេ់ក្
មទៀតបម្កើនមលបឿន។  

 
  “How much would could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck would?” 
 
  “Sally sells seashells by the seashore.” 
 

“Fuzzy Wuzzy was a bear.  Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn’t very 
fuzzy, was he?!” 

 
  “Peter Piper picked a peck of pickled peppers...” 
  

4. ច្ំមរៀ្/សូត្ត (Songs/Chants) 

 

វតថ បំណ្៖ អន វតតការបមញ្ហេ ញសំមល្ 

សមាា រ៖  លំរូច្ំមរៀ្/សត្ត songs/ chants កាត រមខៀន និ្ ែ-ីស 

មពលមវលា៖ ៥ – ៣០នទ ី

ែំមណើ រការ៖        សូេចាបម់ែតើេមដ្ឋយអានក្ំណាពយជាែបំូ្។ មនោះលឺជាឱកាសែល៏អេយួក្ន ្ការអន វតតការបមញ្ហេ ញ 
សំមល្ជាេយួនឹ្សិសស ម ើយត្តូវពនយល់ពួក្មលនូវខលឹេសារទាំ្  យ។ អនក្អាច្ផច្ក្ក្ំណាពយ 
ជូនែល់សិសស ឬសរមសរក្ំណាពយមៅមលើកាត រមខៀនមែើេបសិីសសច្េល្ចូ្លក្ន ្មសៀវមៅសរមសររបស់ 
ពួក្មល។  

ច្ំមរៀ្ត្តូវ នផណនយំ ្លអបំែ តជាលក្ខណៈជាឃ្លល  អនក្ត្តូវមត្ច្ៀ្ ឬសូត្ត ម ើយសិសសត្តូវ
មត្ច្ៀ្ ឬសូត្តតាេ រ ូតទាល់ផតពួក្មលយល់។ ចូ្រមលើក្ទឹក្ច្ិតតឱយមត្ច្ៀ្ ឬសូត្ត ក្យនីេយួៗ ែ្
ផែរ។ ការមត្បើកាយវកិារលឺជាវធិ្ីក្ន ្ការមរៀន ក្យថមី។                              
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“Little Birds” 
Way up in the sky, 
the little birds fly. 

Way down in the nest, 
the little birds rest. 

With a wing on the left 
and a wing on the right, 

the little birds sleep 
all through the night. 

“Shh...THEY’RE SLEEPING!” 
The bright sun comes up! 

The dew falls away. 
“Good morning! Good morning!” 

The little birds say, 
“GOOD MORNING!!!!” 

 
“Teapot” 

I’m a little teapot, 
short and stout. 

Here is my handle, 
here is my spout. 

When I start to steam up, 
hear me shout! 

Tip me over and pour me out! 
“Teddy Bear” 

Teddy Bear, Teddy Bear turn around. 
Teddy Bear, Teddy Bear touch the ground. 
Teddy Bear, Teddy Bear show your shoe. 

Teddy Bear, Teddy Bear that will do! 
Teddy Bear, Teddy Bear go upstairs. 

Teddy Bear, Teddy Bear say your prayers. 
Teddy Bear, Teddy Bear, turn off the light. 

Teddy Bear, Teddy Bear, say goodnight! 
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ឧបសម្ព័នធទ្ី ៩៖ សក្សម្មភាពអនំាន/និម្តិតសចា   (Reading/ Phonetic Activities) 
 

1.  មសៀវមៅមរឿ្ (Story books)  

 

វតថ បំណ្៖ មលើក្ទឹក្ច្ិតតសិសសថាន ក្ែ់ំបូ្ ឱយរកី្រាយនឹ្ការអានមសៀវមៅមរឿ្។  
សមាា រ៖  មសៀវមៅរូបភាពមរឿ្ជាភាសាអ្ម់លលស 

មពលមវលា៖ ៣០នទ ី

ែំមណើ រការ៖       ផែនក្េយួច្នការបមត្្ៀនអំននលឺការមធ្វើឱយសិសសមានច្ំណាបអ់ារេមណ៍ក្ន ្ការអាន។  
  ការអានមរឿ្លឺៗលឺជាវធិ្ីេយួែល៏អក្ន ្ការបម្កើននូវច្ំណាបអ់ារេមណ៍របស់សិសសច្ំម ោះមសៀវមៅ។  
 

1. ត្ បច់្ណំ្មជើ្ មសៀវមៅែល់សិសស ម ើយបង្ហា ញត្ក្បមសៀវមៅ រចួ្សួរពួក្មលថាមតើមរឿ្មនោះ 
នឹ្នយិយអំពអីវី។ 

2.  អានមរឿ្ជាភាសាអ្ម់លលសមដ្ឋយេនិបង្ហា ញរូបភាព រចួ្សរមសរ ក្យទាំ្ អស់ផែលពួក្មល ច្្
ចា ំពីការសាត ប ់ម ើយសួរពួក្មលេត្មទៀតថាមតើពួក្មលលិតថាមរឿ្មនោះនឹ្និយយអំពីអវ។ី   
3.  អានមរឿ្ជាភាសាអ្ម់លលស ម ើយមពលមនោះបង្ហា ញរូបភាពែល់សិសស រចួ្សួរពួក្មលេត្មទៀតថា
មតើ មរឿ្មនោះនិយយអពំីអវ។ី   
4.  អានមរឿ្ជាភាសាអ្ម់លលស ម ើយបក្ផត្បេយួជួរេត្ៗ រចួ្សួរ៖ Did you like the story? Is it 

a happy story or a sad story? សួរអពំីសាច្ម់រឿ្។  

 

2. ការពិភាក្ាអំពីមរឿ្មត្ព្និទាន (Discussion of Cambodian Folktales) 

 

វតថ បំណ្៖ ឱយសិសសយល់អំពីសារៈសំខានអ់ំពីមរឿ្មត្ព្ផែអក្តាេត្បវតតិសាស្តសត ទំមនៀេទលំាប ់និ្វបបធ្េព៌ី  
េយួជំននម់ៅេយួជំនន។់   

សមាា រ៖  អតថបទមរឿ្មត្ព្និទានផខមរ 
មពលមវលា៖ ១មមា ្ 

ែំមណើ រការ៖  

  1.  េ នមពលអានមរឿ្លឺៗ សូេសួរថាមតើសិសសចូ្លច្ិតមរឿ្ត្បមនទណា៖ 

       they are familiar with. Does anyone in their family tell them stories?  
       What are they about?  

  2.  ពនយល់អពំីសារៈសំខានច់្នមរឿ្មត្ព្និទាន ។ 

  3.  ផណន ំក្យថមីមៅក្ន ្អតថបទ។  

  4.  ផច្ក្អតថបទមរឿ្មត្ព្នទិានផខមរ ឬឱយសិសសអានមរឿ្ឱយលឺៗ ម ើយអនក្ែច្ទចាសំាត ប។់ 

  5.  Who are the main characters in the story? What characteristics do  
                             they have?  



 30 

6.  What is the moral of the story? វាសំខានស់ត្មាបត់្លូែឹក្នផំែលជាអនក្សត្េបសត្េួលក្ន ្
ការជំរ ញឱយសិសសមច្ោះផច្ក្រផំលក្នូវលំនិតរបស់មលមដ្ឋយឥតសាទ ក្ម់សទើ។ ត្លូែឹក្នលំួរនសិំសសឱយ 
មច្ោះអំពីសីលធ្េព៌ិតរបស់មរឿ្មដ្ឋយេនិត្ បព់ួក្មលមដ្ឋយត្ត្ម់ទ។  
7. ជាការតាេដ្ឋន សូេឱយសិសសសួរសមាជិក្ត្លួសាររបស់មលអំពីមរឿ្និទាន ម ើយសរមសរ  
មៅមពលពួក្មលត្ត បម់ៅែទោះវញិ។ មៅមពលមរៀនក្លឹបមលើក្មត្កាយ សិសសអាច្ត្ បម់រឿ្ផែពួក្មល
 នរក្ម ើញ។ 

3. សរមសរមរឿ្និទានរបស់អនក្ផ្ទ ល់  (Write your own folktale) 

 

វតថ បំណ្៖ ឱយសិសសក្លឹបសរមសរមរឿ្និទានរបស់មលផ្ទ ល់  

សមាា រ៖  កាត រមខៀន ែី-ស សត្មាបប់ំែ សលំនិតត្ក្ុេ, ត្ក្ដ្ឋស និ្មមម ច្ែ សត្មាបម់ាន ក្់ៗ  ឬលូ 

មពលមវលា៖ ១មមា ្ 

ែំមណើ រការ៖  

 

1.  សត្មាបម់ពលែំបូ្  ឱយសិសសបម្កើតមរឿ្ជាត្ក្ុេធ្ំ  
2.  រឮក្មរឿ្ផែលពួក្មលែឹ្ ៖ What characters are there? What are their characteristics?  Where 

do the stories usually take place?  

3.  មដ្ឋយមធ្វើការជាត្ក្ុេ សិសសត្តូវលិតរក្នឹក្នូវឧទា រណ៍ច្នែំបូនម ន និ្តច្េលរបស់មរឿ្ផែល នបង្ហា ញ  
មៅក្ន ្មរឿ្។ ត្តូវមត្ជើសមរ ើសែំបូនម នេយួមែើេបមីលើក្យក្េក្ពិភាក្ា។ 

4.  បនទ បេ់ក្សិសសត្តូវសមត្េច្ច្ិតតថាមតើតួអ្គអវីផែលអាច្បង្ហា ញនូវល ណធ្េ ៌និ្ទម្វើែទ យនឹ្ល ណធ្េ ៌  
ទាំ្ មនោះ។  
5.  សិសសត្តូវសមត្េច្ក្ំណតនូ់វែំមណើ រមរឿ្ច្នត្ពឹតតការណ៍ជាត្ក្ុេធ្ំ។  
6.  បនទ បេ់ក្ ឱយសិសសបំផបក្ាន មធ្វើការជាលូ ឬត្ក្ុេតូច្មែើេបសីរមសរមរឿ្។ 

7.  មៅត្ក្ុេទាំ្ អស់មធ្វើការង្ហរច្ប ់ត្តូវឱយសមាជិក្ត្ក្ុេេយួនក្អ់ានមរឿ្លឺៗ។ ពភិាក្ាអំពីភាពខ សាន  និ្
ភាពែូច្ាន  ច្នែំមណើ រមរឿ្ផែលសិសស នមត្ជើសមរ ើស។   
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ឧបសម្ព័នធទ្ី ១០៖ គំរណូរឿងនិទានណមមរ (Examples of Cambodian Folktales) 
 

មរឿ្ទាំ្ មនោះ ែក្ត្ស្ព់កី្ត្េ្មរឿ្មត្ព្ផខមរ ច្នមសៀវមៅកាតិមលាក្ ផែលសរមសរម ើ្វញិមដ្ឋយ Muriel Paskin 

Carrison បក្ផត្បមដ្ឋយអនក្សម័ត្លច្ិតត មលាក្ ល្ ់្ន។   

 

មរឿ្ The Bee and the Frog 

 
Once there was a yellow bee who loved to slip from one flower to another sipping sweet 

nectar and gathering soft pollen.  One day she met a fat frog sitting under a flower. “Hello Frog,” 
she buzzed.  “Why are you just sitting there?” 
 “Oh,” the frog boasted, “I am on my way to the Himalaya Mountains.” 
 The yellow bee turned up her nose.  “Fiddlesticks,” she sneered.  “How can you go to the 
Himalayas?  Your legs are too short.  I myself am on my way to the Himalayas.  Can’t you see how 
beautifully I fly?” 
 “Humph!” the frog retorted.  “And I suppose you can fly there with your little wings?” 
 “My dear Frog,” the yellow bee snapped back.  “I can fly around the Himalayas seven times 
in one day!”   
 The frog puffed himself up.  “That’s nothing!” he blustered.  “I can go to the Himalayas in 
the morning and return home in the evening of the same day.  Besides,” he croaked, “what kind of 
useless animal would waste his time just flying around the Himalayas seven times in one day?” 
 “Well, indeed!” the bee bristled.  “And I would like to know what kind of useless animal 
would waste his time just hopping to the Himalayas and back again in one day!” 
 Then the yellow bee stiffened her body and, leaning down close to the frog’s ear, slowly 
hissed, “Anyway, my fine friend, when I was flying around the Himalayas all day yesterday, I did 
not see you there!” 
 The fat frog said nothing more, and the yellow bee flew away.   
 
Note: Modesty and humility are Buddhist virtues.  Cambodian monks used this talk to teach the 
people that self-conceit should always be avoided.  
 

មរឿ្ The King and the Poor Boy 

 
 In a small village near the edge of the forest, there once lived a buffalo boy who had no 
mother or father.  His uncle, who was the chief cook for the king, pitied the poor boy.  So he invited 
the boy to stay with him in the palace.  The grateful boy worked hard to help his uncle.  He washed 
the plates, polished the cups, cleaned the dining room tables, and mopped the floors.  At the end 
of each month, his uncle gave him six sen as his wages. 
 Now the king frequently inspected the palace quarters.  He often noticed the hardworking 
boy mopping the floors or polishing the cups, cheerfully and in good humor.  One day the king 
asked the boy, “Do you receive wages for your hard work?” 
 The boy bowed and said, “Yes, I do, Your Majesty.  I earn six sen every month.” 
 Then the king asked, “Do you think you are rich or do you think you are poor?” 
 “Your Majesty,” the boy replied, “I think that I am as rich as a king.” 
 The king was taken by surprise.  “Why is this poor boy talking such nonsense?” he mused 
to himself.  
 Once more, the king spoke to the boy, “I am a king and I have all the power and riches of 
this country.  You earn only six sen a month.  Why do you say you are as rich as I am?” 
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 The boy laid down his broom and slowly replied to the king, “Your Majesty, I may receive 
only six sen each month, but I eat from one plate and you also eat from one plate.  I sleep for one 
night and you also sleep for one night.  We eat and sleep the same.  There is no difference.  Now, 
Your Majesty, do you understand why I say that I am as rich as a king?” 
 The king understood and was satisfied.  
 
Note: The Buddha preached about the equality of all human beings.  In this story, a vain king, too 
proud of his wealth, is taught by his lowly servant that in the most important things of life, all men 
are equal brothers.  
 

មរឿ្ The Polecat and the Rooster 

 
 Once there was a hungry polecat who decided to leave the forest to find food in a nearby 
village.  He soundlessly padded his slender body through the fields, carefully sniffing the air for the 
smell of food.  Through the evening darkness, he soon caught a delicious whiff of some tasty bird.  
The polecat looked up and there, perched upon a limb of a tree, sat a rooster sleeping with his 
head tucked into his ruffled feathers.  
 Now, the polecat wanted to eat the rooster, be he could not climb the tree.  So he decided 
to try to trick the rooster into coming down.  The polecat crouched his body close to the tree trunk 
and gently called up to the rooster, “Hey, dear friend, wake up! I bring you a special message from 
our Supreme Lord. Our Lord says that from now on, all animals who have hated each other must 
become friends and never fight again.  We must all live happily together in peace and harmony.  
So let us both begin our friendship now.  Come down from your perch so that you and I can 
embrace each other just like peaceful, loving brothers.” 
 When the rooster heard the polecat’s voice, he woke up quickly.  He looked sharply down 
upon his cunning old enemy whose slinky body crouched against the tree trunk.  Now, the rooster 
had always been a sensible bird, and he just did not trust that old polecat.  He thought awhile and 
then he slowly replied, “My dear brother Polecat, your message from our Lord is very beautiful.  
Yes, we should love each other and live in peace and friendship.  I want to come down and make 
peace with you.  But could you wait a few minutes, please?  My friend, the dog, lives together with 
me here.  He went out to the forest to find some food.  Let us wait for him to return.  Then I will 
come down from the tree and the three of us can celebrate our new friendship together.” 
 Then the rooster stretched his body and opened his wings.  He turned to the north and 
called loudly into the forest, “Hello-o, dear Dog, hello-o! Come home now!  Our friend the polecat is 
waiting for you here!” 
 When there was no answer from the forest, the rooster called still more loudly, “Hello, hello-
o, Dog! Can you hear me? Please come right now. Our friend the polecat is waiting.” 
 The wary polecat thought he heard the dog coming.  He was fearful because the dog was 
his old enemy.  So he began to slip his soft body away from the tree.  
 The rooster pouted.  “Oh, dear Polecat, don’t go,“ he said.  “Please wait.  Our friend the dog 
will be here soon.” 
 But the polecat fidgeted and cringed.  “No, I cannot wait any longer.  I must bring the 
message of the Supreme Lord to all the other animals.” 
 And with that, the polecat scurried back into the forest.  The rooster watched him go and 
then, settling his feathers, went back to sleep again. 
 
Note: In Buddhist traditions, people were often reborn as animals.  Therefore, animals often talked 
and behaved just like ordinary people. Cambodian Buddhist monks used this story as an example 
of how clever reasoning can outwit scoundrels.   
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ឧបសម្ព័នធទ្ី ១១៖ សក្សម្មភាពនយិាយ (Speaking Activities) 
 

1. ផលប្ច្្ចា ំ(Memory) 

 

វត បំណ្៖ អន វតត ក្យថមី  
សមាា រ៖  បណ័ា  មមម ច្ែពណ៌ និ្ មមម ច្ែធ្េមតា  
មពលមវលា៖ ១មមា ្ និ្៣០នទ ី

ែំមណើ រការ៖      ផលប្ច្្ចាអំាច្មល្ជាលក្ខណៈ whole class ប  ផនតលអបំែ តលឺមល្ជាត្ក្េុតូច្។ ឱយសិសសមាន ក្់ៗ
មធ្វើបណ័ា រូបភាពច្ន ក្យមាលមៅ។ សិសសត្តូវបម្កើតបណ័ា ឱយ ន ៨ សត្មាបផ់លបមនោះ មែើេបឱីយមាន
លក្ខណៈសបាយរកី្រាយ។ បនទ បេ់ក្ ឱយសិសសមត្បើបណ័ា ផែលពួក្មល នបម្កើត មដ្ឋយដ្ឋក្ប់ណ័ា
ទាំ្ មនោះផ្ក បេ់ ខ រចួ្សិសសផ្ល ស់មវណាន មបើក្បណ័ា ទាំ្ មនោះ ម ើយនិយយ ក្យមនោះឱយលឺៗ។ 
ត្បសិនមបើបណ័ា ២ផែលពួក្មល នមបើក្ ជាលូនឹ្ាន  ពួក្មល ត្តូវរក្ាទ ក្បណ័ា ទាំ្ មនោះ។ ត្បសិនមបើប័
ណា ទាំ្ មនោះេនិផេនជាលូនឹ្ាន មទ ពួក្មលត្តូវទ ក្បណ័ា មនោះមៅវញិម ើយត្តូវែល់មវណអនក្បនទ ប។់ 
អនក្ឈ្នោះលឺជាអនក្ផែលទទួល នលូមត្ច្ើនជា្មលមៅច្ ្បញ្េបច់្នផលប្។ មែើេបឱីយវាកានផ់តមាន 
លក្ខណៈត្បក្តួត្បផជ្ផថេមទៀត មៅមពលសិសសណាមានលូេយួ អនក្អាច្ ឱយមលត្បក្ប ក្យមនោះ 
ផថេមទៀត។ ត្បសិនមបើពួក្មលេនិមច្ោះត្បក្ប ពកួ្មលត្តូវដ្ឋក្ប់ណ័ា មនោះច្ ោះផែរ។    

 
2. Go Fish 

 

វតថ បំណ្៖ បំណិនសាត ប ់និ្នយិយ 

សមាា រ៖  បណា័  ក្យរបស់សិសស 
មពលមវលា៖ ៣០នទី   
ែំមណើ រការ៖       ផលប្ែល៏អេយួមទៀតសត្មាបម់ល្ជាេយួនឹ្បណ័ា  ក្យផែលសិសស នបម្កើត លឺមានម ម្ ោះថា Go 

Fish។សក្េមភាពមនោះលអបែំ តសត្មាបត់្ក្ុេផែលមានសិសស ៤នក្។់ សិសសត្ច្បល់បណ័ា  
flashcards របស់ពួក្មលលាយបញ្េូលាន  ម ើយដ្ឋក្ជ់ាលនំរធ្ំ ផ្ក បេ់ ខ មៅច្មនល ោះពួក្មល។ បនទ ប់
េក្ ពកួ្មលមាន ក្់ៗ  យក្បណ័ា ៦។ សិសសេនិអាច្មេើលបណ័ា របស់អនក្ែច្ទ នមទ។ សិសសបតូរមវណ
សួរាន ពីមាន ក្ម់ៅមាន ក្ម់ែើេបរីក្បណ័ា មែស្មទៀត។ ឧទា រណ៍៖ Oy, Som, Bang និ្  Dong ក្ំព ្
មល្ផលប្មនោះ។ 

   Oy: “Dong, do you have any apples?” 

   Dong: “No. Go Fish!”      (Oy យក្បណ័ា ពីលំន) 

   Dong: “Som, do you have any bananas?” 

   Som: “Yes, I have 2 bananas.” (Som ឱយបណ័ា មច្ក្ពីរមៅ Dong.) 

ផលប្មនោះត្តូវច្បម់ៅមពលសិសសណាមាន ក្អ់ស់បណ័ា មៅក្ន ្ច្ែ។ អនក្ឈ្នោះលឺជាសិសសផែល ន
បញ្េប ់ត្តឹេត្ក្ុេភាលមត្ច្ើនផែលមានបណ័ា  ៤។   
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3. Disappearing Dialogue 
 

វតថ បំណ្៖ ការអន វតតការនិយយ និ្ សាត បម់ៅមលើឃ្លល ផែលមានត្បមយជន ៍

សមាា រ៖  កាត រមខៀន និ្ែី-ស 

មពលមវលា៖ ២០នទ ី

ែំមណើ រការ៖        Disappearing dialogue លឺជាវធិ្ីែល៏អេយួមែើេបឱីយសិសសអន វតតឃ្លល ផែលមានត្បមយជន។៍ 
ឧទា រណ៍ ត្បសិនមបើអនក្បមត្្ៀនអំពីការមែើរែារ។ ចូ្ររមសរក្ិច្េសនទនខលីេយួមៅមលើកាត រមខៀន 
រវា្អនក្ទិញ និ្អនក្លក្ ់មដ្ឋយមត្បើឃ្លល លនលឹោះផែលអនក្ច្្ឱ់យសិសសរបស់អនក្មច្ោះ។  

  Seller: Hello, how can I help you? 
  Customer: Yes, how much is this T-shirt? 
  Seller: 150 B.  
  Customer: What colors do you have? 
  Seller: Red, blue, green, yellow, and pink. What color do you like? 
  Customer: Pink, please. 
  Seller: What size? 
  Customer: Medium.  
  Seller: Here you are.  
  Customer: Thank you. Can I try it on?
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មៅមពលក្ិច្េសនទនរបស់អនក្មៅកាត រមខៀន អនក្ត្តូវផប្ផច្ក្សិសសជាពីរត្ក្ុេ ក្ក់្ណាត លមសមើាន ។ 
មត្ជើសមរ ើសត្ក្ុេេយួឱយមធ្វើជាអនក្លក្ ់ម ើយេយួត្ក្ុេមទៀតជាអនក្ទិញ។ អនក្អានក្ិច្េសនទនមនោះជាេយួ
សិសស ២ ឬ ៣ ែ្ ម ើយពនយល់ពួក្មលឱយច្ាស់ ម ើយអានបមញ្ហេ ញសំមល្ឱយ នត្តឹេត្តូវ។ បនទ ប់
េក្ សិសសត្តូវអានមដ្ឋយខលួនឯ្។ បនទ បព់ីមលអានរចួ្ អនក្ចាបម់ែតើេល ប ក្យ ម ើយលូសបនទ តព់ីមត្កាេ
 ក្យមនោះ ជាច្ ្មត្កាយ ក្ចិ្េសនទននឹ្ផត្បជាទមទរ ប  ផនតសិសសមៅច្្ចា ំន។ មៅមពលវាកាល យជា 
ទមទរ ម ើយអនក្ នទោះច្ែមែើេបអីបអរច្ំម ោះការខតិខំរបស់ពួក្មល ចូ្រត្ បត់្ក្ុេអនក្ទញិ មអាយមធ្វើជា
អនក្លក្ ់ម ើយអនក្លក្ឱ់យមធ្វើជាអនក្ទិញវញិ។ សក្េមភាពមនោះប្កឱយមានភាពភ្ាក្ម់ែអើលជាេយួនឹ្វធិ្ីច្ន
ការច្្ចាកំ្ិច្េសនទន នលអ។  
 
4. Q&A 
 

វតថ បំណ្៖ អន វតតការសួរ និ្ម្លើយសំណួរ 
សមាា រ៖  វតថ ក្ន ្ថាន ក្ម់រៀន ២ (ឧ. កាវបតិ និ្ វឺត ឬែ-ីស និ្ មមម ច្ែ ៘) 
មពលមវលា៖ ៥ – ៣០នទ ី

ែំមណើ រការ៖ 

 

សត្មាបស់ក្េមភាពមនោះ សូេផច្ក្វតថ ២មៅឱយសិសសរបស់អនក្ ឧ. ការវបិត និ្ វតឺ។ សិសសផែល
កានក់ាវបិត សួរសំណួរេយួ។ សិសសផែលកាន ់វតឺម្លើយ។ បនទ បេ់ក្ ពួក្មល  ច្វតថ ទាំ្ មនោះ ត
ាន ។ វាអាច្ជាសក្េមភាពផែលមានការត្តួតពិនិតយ ផែលមានសំណួរ  រចួ្មត្សច្ និ្ច្មេលើយផែល
អនក្ច្្ឱ់យសិសសរបស់អនក្មច្ោះ ឬវាអាច្មានលក្ខណៈជាការមបើក្ច្ំ  មដ្ឋយឱយសិសសសាក្លប្នូវ
ភាសារបស់មល និ្ត្បក្ួតត្បផជ្ជាេយួច្ែលូ។  

5. សំផែ្ក្ិច្េសនទន (Performing Dialogues) 

 

វតថ បំណ្: បំណិននិយយ 

សមាា រ:  ត្ក្ដ្ឋស និ្មមម ច្ែ វតថ ជាក្ផ់សត្  
មពលមវលា ១មមា ្ 

ែំមណើ រការ:         ការឱយសិសសសរមសរក្ិច្េសនទនមដ្ឋយខលួនឯ្ ម ើយបនទ បេ់ក្ឱយសំផែ្វាម ើ្ អាច្មធ្វើឱយ ពកួ្មល
មានការនយ័ខាល ច្តិច្។ ការឱយសិសសមត្បើវតថ ពិតៗ អាច្មធ្វើឱយការសំផែ្ការសនទន កានផ់តមានការ
សបាយ។ 

 

6. ប្វិលត្ាប ់ ក្ ក្ ់(Roll the Dice) 

 

វតថ បំណ្៖ បនិននយិយ 

សមាា រ៖  ត្ាបអ់ាម  ្ ១ ឬ ២  
មពលមវលា៖ ៥ – ៣០នទ ី

ែំមណើ រការ៖        អវីៗទាំ្ អស់ផែលសក្េមភាពមនោះត្តូវការលឺ ត្ាប ់ ក្ ក្េ់យួ (ប្  ២ ត្បសិនមបើអនក្ច្្ឱ់យការ ច្ច្ន
ត្បឌិតកានផ់តមានការត្បក្តួត្បផជ្។ សក្េមភាពជាេូលដ្ឋា នមនោះ អាច្ត្តូវ នមធ្វើម ើ្ ជាេយួនឹ្ 
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 ក្យផែល នក្ំណត។់ សិសសមាន ក្់ៗ ប្វិលត្ាប ់ ក្ ក្ ់បនទ បេ់ក្មទៀត ត្តូវនយិយ ក្យឱយ 
 នមត្ច្ើន។ សត្មាបអ់វីៗ មត្ច្ើនជា្មនោះមទៀត សិសសផែលមានច្ំមណោះែឹ្ខពស់អាច្មធ្វើសក្េមភាព
មនោះជា លក្ខណៈរឮក្មេមរៀនចាស់ ម ើយឱយសិសសអន វតតនិយយអពំីខលួនមលផ្ទ ល់។ ឧ. ត្បសិនមបើ
សិសសមាន ក្ ់ប្វិលប ោះច្ំមលខ ៣ (THREE) ត្តូវនិយយលបោះមពញមលញឱយ ន៣លបោះអពំីខលួនឯ្ 
ែូច្ជា “I am 14 years old. I live in Kampong Cham. I like to play football.”  ជាការពិត 
សក្េមភាពមនោះ មត្បើមពលយូរ ត្បសិនមបើអនក្មានសិសសមត្ច្ើន មត្ ោះពួក្មលត្តូវមធ្វើសក្េមភាពទាំ្ អ
ស់។ ត្បសិនមបើពកួ្មលមានរយៈមពល ២នទី នឹ្ សំលាប ់អនក្អាច្មត្ជើសមរ ើសសិសសតាេវធិ្ីមត្ពៀវ 
(random)  
 
 
 

7. ក្ចិ្េសនទនជាបណាត ញ (Conversation Chain) 

 

វតថ បំណ្៖ អន វតតការនិយយ 

សមាា រៈ៖ ាម ន 

មពលមវលា៖ ៥ – ២០នទ ី 
ែំមណើ រការ៖        មនោះលឺជាសក្េមភាពច្ ្មត្កាយមេមរៀនែល៏អេយួផែលអាច្ឱយសិសស និ្ម្លើយ ម ើយេនិមធ្វើ

ឱយ មៅែផែលៗ ផែលស្ឃេឹថាសិសសត្បផ លជាទទួល នមជាលជយ័។ ជាធ្េមតាេ ត្តូវមត្ជើសមរ ើ
សំនួរ និ្ច្មេលើយ ផែលអនក្ច្្អ់ន វតត ម ើយឱយសិសសបតូរមវណសួរ និ្ម្លើយមៅជ ំវញិរ្វ្ ។់ ការ
និយយ ផែលលអសត្មាបម់ក្ម្  លឺ  “How are you? – I’m fine, thanks.” “What’s your name? 

– My name is ____.” “How old are you? – I’m ____ years old.”  
 
 
8. Conversation Cabbage 
 

វតថ បំណ្: អន វតតការនិយយ 

សមាា រ:  ត្ក្ដ្ឋសផែលមានសំណួរសរមសរមៅពីមលើ 
មពលមវលា ២០នទ ី

ែំមណើ រការ:        អវីផែលអនក្មធ្វើលឺបម្ើកតឱយ ននូវ cabbage (ច្សពមកាត ប) មៅមលើត្ក្ដ្ឋស ផែលត្តូវ នក្ិបបញ្េូ ល 
ាន ។ មៅមលើត្ក្ដ្ឋសេយួសនលឹក្មទៀត ផែលអនក្ែតល់ជាសំណួរ។ ត្ក្ដ្ឋសេយួសនលឹក្មទៀត អនក្ត្តូវ 
សរមសរសំណួរែូច្ជា How old are you? What is your name? How are you? What is 

your favorite color? ៘ (អវីផែលអនក្ក្ំព ្បមត្្ៀន)។ បនទ បេ់ក្ អនក្ចាក្ច់្ំមរៀ្ ម ើយសិសស
  ច្ ច្សពមកាត ប។ មៅមពលតស្តនតីមនោះឈ្ប ់សិសសមនោះត្តូវបក្សំបក្ច្សពមកាត បមនោះមច្ញ ម ើយអាន
សំណួរ ។ ឥលូវ រមបៀបផែលអនក្អាច្មធ្វើវា នលឺឱយសិសសផែលក្ំព ្អានសំណួរ ម្លើយឱយលឺៗ ឬ 
ដ្ឋក្ស់មាព ធ្តិច្តួច្បែំ តមៅមលើសិសសមនោះ។ ឱយពកួ្មលអានសំណួរឱយលឺៗ ម ើយសិសសែច្ទមទៀត 
អាច្ម្លើយសំណួរមនោះ ន។ ឬ សិសសមនោះអាច្សួរសំណួរមៅកានសិ់សសមាន ក្ ់មទៀត។   

 
9. Alphabet 
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វតថ បំណ្៖  វឹក្ហាតម់រៀនពយញ្ានៈ 
សមាា រ៖  បណ័ា អក្សរពយញ្ានៈ 
មពលមវលា៖ ១០ – ៣០នទ ី

 

ែំមណើ រការ៖    មានវធិ្ីមត្ច្ើនយ ្ណាស់ផែលអនក្អាច្មធ្វើជាេយួនឹ្បណ័ា ពយញ្ានៈ។ វារតឹផតត្បមសើរផថេមទៀត 
ត្បសិនមបើអនក្មានអក្សរពីរត្បមនទ៖ េយួជាអក្សរតូច្ (lowercase) និ្ េយួមទៀតជាអក្សរធ្ំ 
(capital letters)។ បនទ បេ់ក្ ផច្ក្សិសសរបស់ជាពីរត្ក្ុេ ម ើយពួក្មលត្បផជ្ាន ។ ឱយពួក្មល 
ត្បផជ្ែមណតើ េយក្អក្សរ ឱយពួក្មលត្បផជ្ាន ដ្ឋក្អ់ក្សរតាេលំដ្ឋប ់ ឱយពកួ្មលត្បផជ្ត្បក្ប  ក្យ
សាេញ័្ា ផែលត្លូ នបមត្្ៀន ឬសត្មាបក់ារបមញ្ហេ ញសំមល្ ឱយពួក្មលែមណតើ េយក្អក្សរ ផែល
បម្កើតជាសំមល្ផែលត្លូក្ំព ្ផតមធ្វើ (លអសត្មាបសិ់សសផែលក្ំព ្មរៀនអាន)។ វាលអណាស់ពីមត្ ោះ
វាលឺជាសក្េមភាពផែលអាច្មរៀនមដ្ឋយខលួនឯ្។  
 

ផលប្ែស៏បាយជាេយួនឹ្ ពយញ្ានៈ លឺជាការមល្និយយម្លើយ្ល្ាន ជាេយួនឹ្ អក្សរមនោះ។ ឱយ
សិសសម ើ្េក្បង្ហា ញបណ័ា មាន ក្េ់ត្ៗ ម ើយឱយពួក្មលពាយេបតខ់លួនយ ្ណាឱយមច្ញ ជារូបរា្
អក្សរមនោះ។ សិសសមាន ក្ម់ទៀតត្តូវទាយថាមតើវាជាអក្សរអវី។  
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ឧបសម្ព័នធទ្ី ១២៖ សក្សម្មភាពសណំ រម្ចនតបឌិត (Creative Writing Activities) 
 

 

1. ការសរមសរអំពីក្ំណបផ់ែល នរក្ម ើញ (Found Treasures Writing)                                                                        

        
 

វតថ បំណ្៖ សក្េមភាពមនោះលឺជាវធិ្ីែល៏អេយួសត្មាបឱ់យសិសសចាបម់ែតើេសាគ ល់ខលួនឯ្ជាេយួនឹ្ែំមណើ រការច្ន  
ការសរមសរត្បក្បមដ្ឋយភាពច្ច្នត្បឌិត។ 

សមាា រៈ៖  ិបដ្ឋក្វ់តថ មែស្ៗ  
មពលមវលា៖  ១ – ២មមា ្ 

ែំមណើ រការ៖ ត្បេូលរបស់ក្ំប ិច្ក្ំប  ក្ ម ើយមរៀបដ្ឋក្ក់្ន ្ថ្ត់្ក្ដ្ឋសតូច្។ អនក្អាច្ដ្ឋក្អ់វីៗមែស្មទៀតែូច្ជា ែ ំ
ថម ត្ក្ដ្ឋសមចាលេយួសនលឹក្ មរាេសតវេយួ រូបថតរបស់មក្ម្ ត្សីណាេយួ និ្ផ្ករបស់ន្ មលវអាវ 
និ្អវីៗមែស្ៗមទៀត។ អនក្ត្តវូមានថ្ស់ត្មាបសិ់សសត្លបា់ន  ថ្េ់យួសត្មាបសិ់សសេយួត្ក្ុេ ឬ
ថ្េ់យួ សត្មាបសិ់សសេយួថាន ក្។់  

 

ការសរមសរអំពីក្ិច្េការមៅឱយសិសស (Writing Assignment to give to students):  

 
The bag you’ve received stores a collection of treasures left behind by someone. 
Your job is to write a short story that depicts the character who gathered the objects 
and shows why the objects are important to the character. How do the objects 
connect to one another — or do they? Why has the character saved the objects? 
What do they tell you about him or her? How old is the character, and how old was 
the character when these objects were collected? Do you think they were all 
collected at the same point in the character’s life? Spin out a tale from these 
treasures that your character has left behind. 

 

2. ស្តរណៅក្សាុងដប (A Message in a Bottle) 
វតថ បំណ្៖ សិសសមាន ក្់ៗ នឹ្បម្កើតមរឿ្ច្ច្នត្បឌិតអពំីការមធ្វើែំមណើ រ  
សមាា រៈ៖ ផែនទីពិនពមលាក្ មសៀវមៅផែនទី ែបជរ័មានលំរប (េយួសត្មាបសិ់សសមាន ក្/់េយួត្ក្េុ សត្មាប ់ 

សរមសរមរឿ្ ធ្ ្ដ្ឋក្ត់្តី ឬអា្ទឹក្ធ្ំ (ត្បសិនមបើមាន)  
ែំមណើ រការ៖ 

1. ត្ បសិ់សសថា ពួក្មលមាន ក្់ៗ នឹ្សរមសរមរឿ្អំពីការមធ្វើែំមណើ រជាលក្ខណៈច្ច្នត្បឌិត ឬការមធ្វើែំមណើ រផែល
 នទ ក្ មលជាបា់ំ្ មៅមលើមកាោះេយួ។ ចូ្រពនយល់ថា ឱកាសផតេយួលតស់ត្មាបក់ារជយួ សមស្តង្ហគ ោះលឺ សរមសរ 
សារេយួ ដ្ឋក្វ់ាចូ្លក្ន ្ែប ម ើយដ្ឋក្ែ់បបផណត តទឹក្ មដ្ឋយស្ឃេឹថានឹ្មាននរណាមាន ក្ម់ ើញវា។  

2. លិតជាេយួសិសសអពំីត្បមនទច្នពត័ម៌ានផែលពួក្មលលួរផតរាបប់ញ្េូ លមៅក្ន ្មរឿ្របស់ពកួ្មល។ ឧទា រណ៍ 
ពួក្ មលអាច្ច្្ព់នយល់ថាមតើពកួ្មលមៅក្ផនល្ណា ពួក្មលនឹ្មៅក្ផនល្ណា ពួក្មលជាបា់ំ្ មៅមពលណា ពកួ្
មលេក្ពីណា ម ើយមតើពួក្មលមធ្វើែំមណើ រយ ្ែូមេតច្។ សិសសលួរផតសរមសរែ្ផែរនូវពត័ម៌ានអំពីថាមតើពួក្មល
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មៅឯណា មតើមកាោះមនោះយ ្ែូច្មេតច្ផែរ អាកាសធាត យ ្ណា មតើសតវ និ្រ ក្ខជាតិអវីផែលពួក្មល នម ើញ 
ម ើយមតើពួក្មលរចួ្ែ តជីវតិមដ្ឋយរមបៀបណា។ ចូ្រក្តត់្តានូវសំណូេពររបស់ពកួ្មលមៅមលើកាត រមខៀន ឬមៅមលើ
ត្ក្ដ្ឋសផ្ទ ំ្ ធ្។ំ 

3. មៅមពលសិសសមរៀបច្ំខលួនក្ន ្ការសរមសររចួ្រាល់ម ើយ ត្តូវបម្កើតផែនទី និ្/ឬ មសៀវមៅផែនទី ផែលឱយ ពួក្
មលមត្បើត្ ស់ ន។ សិសសអាច្មេើលផែនទី ត្បសិនមបើពួក្មលត្តូវការជំនួយក្ន ្ការមធ្វើផែនការអំពីការមធ្វើ 
ែំមណើ ររបស់ពួក្មល ឬត្បក្បម ន្ ោះទីក្ផនល្ ផែលពួក្មលច្្ស់រមសរមៅក្ន ្មរឿ្មនោះ។          

4. មៅមពលសិសសសរមសររចួ្ ឱយពួក្មលដ្ឋក្ម់រឿ្ចូ្លមៅក្ន ្ែប ម ើយត្បមេៀលែបមលើត មត្បៀបបីែូច្ជា ែូច្
ទឹក្ ូរ (ឬធ្ ្អវីមែស្មទៀតផែលអាច្មត្បើត្ ស់ ន)។ 

5. បនទ បេ់ក្មទៀត ឱយសិសសមាន ក្់ៗ សទូច្ែប (េនិផេនជាក្េមសិទធិមទ)ពកី្ន ្ទកឹ្ ម ើយអានវាឱយលឺៗ។ បនទ បេ់ក្ 
មរឿ្នីេយួៗត្តូវ នច្ប ់សិសសអាច្សមស្តង្ហគ ោះ “rescue” អនក្សរមសរ នមដ្ឋយមត្បើផែនទី និ្ពត័ម៌ាន លំអតិ
ច្នសាច្ម់រឿ្មែើេបផីសវ្រក្ឱយម ើញថាមតើេន សសមនោះ នជាបក់្ នមៅឯណា។ 

3.  Childhood Place 

វតថ បំណ្៖ ឱយសិសសមច្ោះបញ្េូ លសំមណរច្ច្នត្បឌិត 

សមាា រៈ៖ មមម ច្ែ និ្ត្ក្ដ្ឋស 

មពលមវលា៖ តាេតត្េូវការ 

ែំមណើ រការ៖   ផណនឱំយសិសសលិតអពំីទីក្ផនល្សំខានេ់យួ ឬត្ពឹតតការណ៍េយួកាលមៅក្ មារ។ សរមសរមរឿ្ ត្បឌិ
តេយួសតីអំពកី្ មារមាន ក្ផ់ែលផត្មៅក្ផនល្មនោះ ឬចូ្លរេួក្ន ្ត្ពឹតតការណ៍មនោះ មដ្ឋយយក្លំរូ តាេ
មសៀវមៅក្ មារផែលនិយយអំពីេន សសណាមាន ក្ផ់ែលមានអាយ ត្បហាក្ត់្បផ លាន ។ មដ្ឋយសារ 
ពួក្មលក្ំព ្សរមសរក្ំណតត់្តាអំពីទីក្ផនល្  ឬត្ពឹតតការណ៍ណាេយួ ពត័ម៌ានលំអិតរបស់មលេនិ
ចា ំច្ ់ឱយែូច្ាន មៅនឹ្ការពិតជាក្ផ់សត្មទ។ ពួក្មលអាច្បញ្េូលពត័ម៌ានផែលមលច្្ចា ំ២ ឬ ៣ 
(ឬមត្ច្ើន) ជាេយួាន មៅក្ន ្មរឿ្ផតេយួ។ ពកួ្មលអាច្បម្កើតជាបញ្ហា អំពីទកី្ផនល្ផែលពកួ្មលេនិែឹ្  
ច្ាស់ ឬអវីផែលមលត្ ថាន   នមក្ើតម ើ្។ មរឿ្របស់ពួក្មលលួរបង្ហា ញអំពីការលតិ និ្អារេមណ៍ 
ច្ំម ោះ ទីក្ផនល្  ឬត្ពឹតតការណ៍មនោះកាលពីមៅវយ័ក្ មារ។ អនក្អាន េនិផែលធាល ប ់នមៅក្ផនល្
មនោះមទកាលពី េ នេក្ ែូមច្នោះពួក្មលនឹ្ត្តូវមត្បើពត័ម៌ានលំអិត ម ើយច្ាស់លាស់ ផែលមធ្វើឱយមល
សាគ ល់ក្ផនល្មនោះ កានផ់ត ច្ាស់លាស់។  
 

ស្កតធ់្ៃនច់្ំម ោះសិសសថា ពកួ្មលត្តូវផតមត្ជើសមរ ើសទីក្ផនល្េយួផែលពួក្មលច្្ន់យិយ ម ើយផច្ក្
រផំលក្ ពត័ម៌ានអពកី្ផនល្មនោះជាេយួអនក្ែច្ទ។ ពួក្មលេនិលួរមត្ជើសមរ ើសយក្ពត័ម៌ានអវីផែលខលួន
េនិចូ្លច្តិត  ឬេនិែឹ្ ច្ាស់េក្សរសរមទ។   
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ឧបសម្ព័នធទ្ី ១៣៖ ការនពិនធក្សណំាពយ (Poetry Activities) 
1. Personal Poem 

វតថ បំណ្៖ ឱយសិសសកានផ់តសាគ ល់ាន មៅវញិមៅេក្  
សមាា រៈ៖ ត្ក្ដ្ឋស និ្មមម ច្ែ 

មពលមវលា៖ ១មមា ្ 

ែំមណើ រការ៖ Persona Poem លឺជាក្ំណាពយផែលមាន៨ជួរ មផ្ត តមលើលក្ខណៈជីវសាស្តសតមៅក្ន ្ធ្េមជាតិ។ វា
ត្តូវ នផក្សត្េួលមច្ញពីលនំិតរបស់មលាក្ June B. White បច្េ បបននមៅឯ Fundacion Grace 

Polit ច្នទីត្ក្ុ្ Quito ត្បមទស Ecuador។ 

 

លំរូក្ំណាពយ Persona-Poem  

 

Melissa… 
Motivated, Energetic, Reserved, Caring 
Daughter of Diane 
Who loves swimming, reading, and listening to music. 
Who is afraid of sharks, snakes, and walking in dark places alone. 
Who wants to see Africa, Jamaica, and my brother graduate college. 
A resident of planet Earth 
…Krakower  

 

សក្េមភាពរឮក្មេមរៀនចាស់ (WARM-UP ACTIVITIES) 

Persona-poems មធ្វើឱយមានក្ិច្េការសំមណរែល៏អេយួមៅក្ន ្ថាន ក្ ់មៅមែើេត្តីមាស មៅមពលផែលសិសសក្ំព ្ជបួ 
និ្ រាបអ់ានាន ជាេតិត។ សិសសយក្រូបថត ឬត្បេូលរូបភាពពីទសសនវែតី ឬលូររូបភាពមដ្ឋយខលួនឯ្ណាេយួ។ របស់
មនោះ នឹ្កាល យជាេូលដ្ឋា នក្ន ្ការនិពនធក្ំណាពយរបស់ពួក្មល។  

 

ការផណន ំ(INSTRUCTIONS) 

1. ជាត្ក្ុេតូច្ ឬថាន ក្ទ់ាំ្ េូល ត្តូវមេើលមៅលំរូក្ំណាពយអំព ី“Kate” ម ើយពិភាក្ាអពំីកាមរៀបច្ំជា ៨ ជួរ។ មតើ
ថាន ក្ ់ក្យ ឬត្ក្ុេច្ន ក្យវាតណំា្ឱយអវីមៅក្ន ្ជួរនីេយួ? 

1. មដ្ឋយមត្បើលំរូ (ខា្មត្កាេ) សិសសអាច្មធ្វើការង្ហរផតឯ្ ម ើយសរមសរអំពីខលួនពួក្មលផ្ទ ល់ ឬមធ្វើការ
ជាលូ ម ើយសរមសរអំពីច្ែលូ។   
 

លំរូវភិាលមលើក្ំណាពយ Persona-Poem  

ជួរទី 1: Kate = ម ម្ ោះ/ម ម្ ោះមៅមត្ៅរបស់េន សសមៅក្ន ្ក្ំណាពយ  
ជួរទី ២ 2: ខពស់ សាវ ហាប ់សបាយ នល ត  = ល ណនេ ៤ ផែលមរៀបរាបអ់ំពីេន សស  
ជួរទី 3: មាត យរបស់ Danny = រូបេន X ច្ន Y ពណ៌អពំីទនំក្ទ់ំន្ែសំ៏ខានម់ៅមលើនរណាមាន ក្ ់  
ជួរទី 4: ផែលត្សលាញ់តស្តនតី មសៀវមៅ និ្ខយល់អាកាសបរសិ ទធ = វតថ  ៣ ផែលន្ត្សលាញ់   
ជួរទូ 5: ផែលខាល ច្មលាក្ត្បធានធ្ិបតី  Bush សតវពី្ ្ និ្ក្េពស់  = វតថ  ៣ ផែលមធ្វើឱយន្/
ាតខ់ាល ច្   
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ជួរទី 6: ផែលច្្ម់ ើញ អាមេរកិ្ ទនី (Latin America) ច្ ្បញ្េបច់្នភាពត្ក្ត្ក្ី និ្ រែូវមៅត  = 

វតថ        ៣ ផែល ន្ច្្ម់ ើញ។  

ជួរទី 7: អនក្ត្សុក្... (resident of this moment) = resident of…+ ទកី្ផនល្/មពលមវលា/ទសស
នៈ  

ជួរទី 8: Thompson. = ត្តកូ្លរបស់េន សសមៅក្ន ្ក្ណំាពយ 
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គំរតូស្តប ់
TEMPLATE 

 

(តត្េេឹសាត ំ ក្ណាត ល ឬម្វ្ សត្មាបក់ារចូ្លច្ិតតខ សៗាន )  
 
Title of Poem  
Author’s Name  
 
_________________ …..(first name/s)  
____________, ____________, _____________, ____________  
____________ of ____________  
who loves ____________, ____________ and ____________  
who is afraid of ____________, ____________ and ____________  
who wants to see ____________, ____________ and ____________  
resident of ____________  
….. ________________. (last name)  
 

សក្េមភាពតាេដ្ឋន 

FOLLOW-UP ACTIVITIES 

សិសសបញ្េបក់ារបិតរូបភាពរបស់ពួក្មល រេួទាំ្ ក្ំណាពយែ្ផែរ។ . Persona-poems បម្កើត នជាត្ក្ដ្ឋសផ្ទ ំ្  
posters យ ្លអ និ្ ក្ត្េ្ក្ំណាពយដ្ឋក្ម់ៅក្ន ្ថាន ក្!់ មនោះលឺជាវធិ្ីេយួែល៏អសត្មាបឱ់យសិសសផសវ្រក្បផនថេមទៀត 
អំពីេតិតនក្តិរបស់ពកួ្មល ម ើយវាអាច្ត្តូវ នមត្បើត្ ស់ជាច្ំន ច្ចាបម់ែតើេសត្មាបក់ារសនទនលួរឱយ ចាបអ់ារេមណ៍។  
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ឧបសម្ព័នធទ្ី ១៤៖  ទ្ិនានុបបវតតិ (Journals) 
 
 

 
 
 
 
 

• ចូ្របម្កើតទិនន បបវតតិមៅក្ន ្មសៀវមៅអំនន – ឱយសិសសបម្កើតទត្េ្សំ់ណួរអំពអីំនន ក្តត់្តាពីអារេមណ៍ របស់ពកួ្
មល ឬត្បតិក្េមច្ំម ោះការមត្ជើសមរ ើស ម្លើយសំណួរផែលអនក្ នដ្ឋក្ ់៘  
• ចូ្របម្កើតសំណួរផែលលួរឱយចាបអ់ារេមណ៍សត្មាបត់្ពឹតតការណ៍បច្េ បបនន ជីវតិមៅក្ន ្ស លេនរ៍បស់ពកួ្មល ឬជីវតិជា
ទូមៅសត្មាបឱ់យសិសសរបស់អនក្ម្លើយ។ សូេឱយសិសស នលិតទ ក្ជាេ ន។  
• ឱយសិសសសរមសរត្ត បេ់ក្អនក្វញិ ឬសរមសរឱយាន មៅវញិមៅេក្ មៅមពលពួក្មលទទួលយក្នូវការែតល់លំនតិ 
មយបល់មៅមលើការង្ហររបស់មល។ 

• ឱយសិសស នសបាយរកី្រាយ មដ្ឋយមត្បើត្ ស់ការមត្បៀបមធ្ៀប។ ឱយសិសសបំមពញលបោះែូច្ខា្មត្កាេៈ  
“Life is like a ________, because __________.” 
 

• ជំរ ញឱយសិសសសរមសរក្ំណាពយ។  


