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េរៀងរាល់្រពឹក ខ្ញុំែតងហាត់្របាណេដើម្បី
ឱ្យមានសុខភាពល្អ។
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ខ្ញុំងូតទឹក េហើយដុសេធ្មញ។
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ខ្ញុំញុាំអាហារេពល្រពឹក។
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ខ្ញុំជួយេមើលប្អូន្រសី។
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ខ្ញុំឮសំេឡង «្រកុកៗ»។
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អ!ូ មាន់ឃ្លានេហើយ។ ខ្ញុំ្រតូវឱ្យចំណី
ពួកវាសិន។
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េមើលចុះ! ្រជូកក៏ឃ្លានែដរ។ «អ៊ូក អ៊ូក
អ៊ូក!»
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អា! ដល់េពលខ្ញុំេលងម្តងេហើយ។
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ៃថ្ងអាទិត្យ ការែណនាំបែន្ថមអំពី
ការេ្របើ្របាស់េសៀវេភៅ េសៀវេភៅេរឿង
េនះ បានផលិតេឡើងេដោយមានភ្ជាប់
នូវសកម្មភាពេនៅក្នុងទំព័រនីមួយ
ៗ ស្រមាប់ឱ្យសិស្សេធ្វើសកម្មភាព
តាមសាច់េរឿង។ េនៅក្នុងសកម្មភាព
ទាំងេនោះមានេ្របើនូវញាណទាំ៥ និង
ចលនាផងែដរ។ េលោក្រគូអ្នក្រគូអាច
អានេរឿង បន្ទាប់មកសិស្សប្តូរេវនគ្នា
េដើម្បីេធ្វើសកម្មភាព។ អត្ថបទេរឿង
- េរៀងរាល់្រពឹក ខ្ញុំែតងហាត់្របាណ
េដើម្បីឱ្យមានសុខភាពល្អ។ សកម្មភាព
- ្រគូឱ្យសិស្សេធ្វើចលនា េលើកៃដ
េឡើងេលើ ពត់ខ្លួនេទៅេឆ្វង ពត់ខ្លួនេទៅ
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ស្តា សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ - គ្មាន អត្ថបទ
េរឿង - ខ្ញុំងូតទឹក េហើយដុសេធ្មញ។
សកម្មភាព - ្រគូឱ្យសិស្សហិតក្លិន
ថ្នាំដុសេធ្មញ សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ -
ថ្នាំដុសេធ្មញ និង្រចាសដុសេធ្មញ
អត្ថបទេរឿង - ខ្ញុំញុាំអាហារេពល្រពឹក។
សកម្មភាព - ្រគូឱ្យសិស្សភ្លក់ៃឆប៉ូវ
ឬ្រតីេងៀត ... សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ -
ៃឆប៉ូវ ឬ្រតីេងៀត... អត្ថបទេរឿង - ខ្ញុំ
ជួយេមើលប្អូន្រសី។ សកម្មភាព - ឱ្យ
សិស្សេលើករបស់អ្វីមួយមកដាក់េលើ
ចេង្កះ េធ្វើដូចជាេគពប្អូន សម្ភារៈែដល
្រតូវេ្របើ - រូបតុក្កតា ឬេខ្នើយ ឬវត្ថុអ្វី
ែដលធំ្រសាលៗ អត្ថបទេរឿង - ខ្ញុំឮ
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សំេឡង «្រកុកៗ»។ សកម្មភាព - ្រគូ
ឱ្យសិស្សស្តាប់សំេឡងពីក្នុងទូរស័ព្ទ ឬ
្រគូអាចេធ្វើសំេឡងេដោយមាត់ េហើយឱ្យ
សិស្សេធ្វើ្រតាប់តាម សម្ភារៈែដល្រតូវ
េ្របើ - គ្មាន អត្ថបទេរឿង - េមើលចុះ!
្រជូកក៏ឃ្លានែដរ។ «អ៊ូក អ៊ូក អ៊ូក!»
សកម្មភាព - ្រគូឱ្យសិស្សេធ្វើសំេឡង
្រជូកែ្រសក និងបង្ហាញរូប្រជូក់ សម្ភារៈ
ែដល្រតូវេ្របើ - គ្មាន អត្ថបទេរឿង -
អា! ដល់េពលខ្ញុំេលងម្តង់េហើយ។
សកម្មភាព - ្រគូយកកូនឡានរុញ
េលើៃដរបស់សិស្ស សម្ភារៈែដល្រតូវ
េ្របើ - កូនឡានជ័រ ឬកូនឡានេឈើ ឬ
កូនឡានែដក េគោលបំណងក្នុងការេ្របើ
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វិធីសា្រស្តេនះ គឺេដើម្បីឱ្យកុមារអាច
ចូលរួមស្តាប់ការនិទានេរឿងេទៅតាម
ក្រមិតសកម្មភាពេផ្សងៗគ្នារបស់
ពួកេគ។ សិស្សខ្លះអាចចូលរួមពិភាក្សា
អំពីគំនិតេនៅក្នុងសាច់េរឿង។ សិស្ស
ខ្លះេទៀតអានេរៀន នូវពាក្យថ្មីៗ និងេរៀន
ពីការប្តូរេវនគ្នាម្តង់ម្នាក់ៗ។ ចំែណក
ឯសិស្សដៃទេទៀត ជាពិេសស កុមារ
េខ្សោយសតិបញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរ គឺេដើម្បីឱ្យ
ពួកេគេចះបង្ហាញទឹកមុខ ឬកាយវិការ
អំពីវត្ថុែដលពួកេគចូលចិត្ត ឬមិនចួល
ចិត្ត។ េសៀវេភៅេនះអាចេធ្វើឱ្យសិស្ស
េផ្សងៗេទៀត មានភាពសប្បាយរីករាយ
និងមានអន្តរសកម្មភាពជាមួយគ្នា ក្នុង
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ការស្តាប់េរឿងនិទាន និងេធ្វើឱ្យសិស្ស
ទាំងេនោះមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយ
េសៀវេភៅ។
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េរឿងេនះបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់
កុមារាសុខេនៅៃថ្ងអាទិត្យ ែដលជា
ៃថ្ងឈប់ស្រមាកពីសាលាេរៀន។ សុខ
បានេឃើញ ឮ ធុំក្លិន និងប៉ះពាល់វត្ថ
េផ្សងៗជាេ្រចើន តាមរយៈសកម្មភាព
របស់េគ តាំងពីភ្ញាក់ពីដំេណក េលង
ជាមួយប្អូន្រសី ដាក់ចំណីឱ្យសត្វ
មាន់ និង្រជូក ្រពមទាំងេលងជាមួយ
មិត្តភក្តិ។ េយើងអាចេ្របើេសៀវេភៅ
េនះស្រមាប់ មេត្តយ្យសិក្សា និង
បឋមសិក្សា ឬអាចេ្របើេនៅផ្ទះក៏បាន។
េយើងបេង្កើតេសៀវេភៅេនះេឡើង េដើម្បី
ឱ្យកុមារទាំងអស់អាចេ្របើ្របាស់បាន
រួមទាំងកុមារេខ្សោយសតិបញ្ញាផង
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ែដរ។ េគោលបំណងក្នុងការបេង្កើត
េសៀវេភៅេនះេឡើងគឺេដើម្បីេលើកកម្ពស់
នូវការចូលរួម និងការសិក្សារបស់កុមារ
តាមរយៈការេធ្វើសកម្មភាពសប្បាយៗ
េនៅអំឡុងេពលៃនការស្តាប់ និងអាន
េរឿងនិទាន។
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