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លីណា និង ែដនឈរេមើលេគ
្របណាំងទូកេនៅមុខវាំង។
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េ្រកោយមក ពួកេគទាំងពីរនាក់ េដើរ
្របេ្រជៀតគ្នាក្នុងហ្វូងមនុស្សជាេ្រចើន។
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រំេពចេនោះ ែដនវិលមុខ។
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លីណា ក៏ឱ្យែដនហិតេ្របងកូឡា។
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បន្ទាប់មក ពួកេគនាំគ្នាេទៅទិញនំចំណី
ញុាំ េដើម្បីឱ្យមានកម្លាំង។
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្រសាប់ែតពួកេគឮសូរ «ក្ឌូង ក្ឌូង...
ក្ឌូង!»។
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លីណា និងែដនកាន់ៃដគ្នាយ៉ាងែណន។
ពួកេគភ័យញ័រទេ្រទើក។
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អ!ូ េភ្លើងកាំ្រជួច មានពណ៌ស្អាត
ណាស់។
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េទៅេលងបុណ្យអុំទូក ការែណនាំ
បែន្ថមអំពីការេ្របើ្របាស់េសៀវេភៅ
េសៀវេភៅេរឿងេនះ បានផលិតេឡើង
េដោយមានភ្ជាប់នូវសកម្មភាពេនៅក្នុង
ទំព័រនីមួយៗ ស្រមាប់ឱ្យសិស្ស
េធ្វើសកម្មភាពតាមសាច់េរឿង។ េនៅក្នុង
សកម្មភាពទាំងេនោះមានេ្របើនូវញាណ
ទាំ៥ និងចលនាផងែដរ។ េលោក្រគូ
អ្នក្រគូអាចអានេរឿង បន្ទាប់មកសិស្ស
ប្តូរេវនគ្នាេដើម្បីេធ្វើសកម្មភាព។ អត្ថបទ
េរឿង -លីណា និង ែដនឈរេមើល េគ
្របណាំងទូកេនៅមុខវាំង។ សកម្មភាព
- ្រគូឱ្យសិស្សកាន់េឈើ ឬេខ្មៅៃដម្នាក់
មួយ េហើយេធ្វើកាយវិការអុំទូកេដោយេធ្វើ
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ចលនាដងខ្លួន េទៅមុខេទៅេ្រកោយឱ្យ
្រសបគ្នា សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ - េឈើ
ែវង / េខ្មៅៃដ អត្ថបទេរឿង - េ្រកោយមក
ពួកេគទាំងពីរនាក់ េដើរ្របេ្រជៀតគ្នា
ក្នុងហ្វូងមនុស្សជាេ្រចើន។ សកម្មភាព
- ្រគូឱ្យសិស្សឈរែក្បរគ្នា ស្មាទល់
ស្មា េហើយេផ្អៀងេទៅេផ្អៀងមក (េដើរ
្របេ្រជៀតគ្នា)សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ -
គ្មាន អត្ថបទេរឿង - រំេពកេនោះ ែដន
វិលមុខ។ សកម្មភាព - ្រគូឱ្យសិស្ស
បង្វិលខ្លួនជុំវិញ សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ -
គ្មាន អត្ថបទេរឿង -លីណា ក៏ឱ្យែដន
ហិត េ្របងកូឡា។ សកម្មភាព - ្រគូឱ្យ
សិស្សហិតេ្របងកូឡា សម្ភារៈែដល្រតូវ
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េ្របើ - េ្របងកូឡា ឬេ្របងខ្យល់ អត្ថបទ
េរឿង - បន្ទាប់មក ពួកេគនាំគ្នាេទៅ
ទិញ នំចំណីញុាំ េដើម្បីឱ្យមានកម្លាំង។
សកម្មភាព - ្រគូឱ្យសិស្សភ្លក់នំែផ្អមៗ
ឬទឹកអំេពៅ សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ - នំកង
នំអាេកោរ ទឹកអំេពៅ ឬនំ និងទឹកេផ្សង
ៗ អត្ថបទេរឿង - ្រសាប់ែតពួកេគឮសូរ
«ក្ឌូង ក្ឌូង... ក្ឌូង!»។ សកម្មភាព - ្រគូ
ឱ្យសិស្សស្តាប់សំេឡងបាញ់កាំ្រជួច
ែដលអាចរកបានេនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិត
/ ឬទះៃដឮទាំង្រគូនិងសិស្ស សម្ភារៈ
ែដល្រតូវេ្របើ - គ្មាន អត្ថបទេរឿង -លី
ណា និងែដន កាន់ៃដគ្នាយ៉ាងែណន
ពួកេគភ័យញ័រទេ្រទើក។ សកម្មភាព
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- ្រគូឱ្យសិស្សកាន់ៃដ្រគូ ឬ្រគូកាន់ៃដ
សិស្សយ៉ាងតឹងែណន សម្ភារៈែដល
្រតូវេ្របើ - គ្មាន អត្ថបទេរឿង - អ!ូ េភ្លើង
កាំ្រជួច មានពណ៌ស្អាតណាស់។
សកម្មភាព - ្រគូឱ្យសិស្សេមើលរូប
ថត ឬវីេដអូបាញ់កាំ្រជួច ឬបង្ហាញ
កាំ្រជួចធូប ឬែដកេកះ ឬបិទេបើកេភ្លើង
សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ - កាំ្រជួចធូប
េគោលបំណងក្នុងការេ្របើវិធីសា្រស្ត
េនះ គឺេដើម្បីឱ្យកុមារអាចចូលរួមស្តាប់
ការនិទានេរឿងេទៅតាមក្រមិតសកម្ម
ភាពេផ្សងៗគ្នារបស់ពួកេគ។ សិស្សខ្លះ
អាចចូលរួមពិភាក្សាអំពីគំនិតេនៅក្នុង
សាច់េរឿង។ សិស្សខ្លះេទៀតអានេរៀន នូវ
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ពាក្យថ្មីៗ និងេរៀនពីការប្តូរេវនគ្នាម្តង់
ម្នាក់ៗ។ ចំែណកឯសិស្សដៃទេទៀត
ជាពិេសស កុមារេខ្សោយសតិបញ្ញា
ធ្ងន់ធ្ងរ គឺេដើម្បីឱ្យពួកេគេចះបង្ហាញ
ទឹកមុខ ឬកាយវិការអំពីវត្ថុែដលពួកេគ
ចូលចិត្ត ឬមិនចួលចិត្ត។ េសៀវេភៅេនះ
អាចេធ្វើឱ្យសិស្សេផ្សងៗេទៀត មាន
ភាពសប្បាយរីករាយ និងមានអន្តរ
សកម្មភាពជាមួយគ្នា ក្នុងការស្តាប់
េរឿងនិទាន និងេធ្វើឱ្យសិស្សទាំងេនោះ
មានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយេសៀវេភៅ។
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េរឿងនិទានេនះបង្ហាញពីបងប្អូនពីរនាក់
ែដលនាំគ្នាេទៅេមើលការ្របណាំងទូក
េនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូក។ ពួកេគទាំ
ពីរនាក់េឃើញ ឮ ធុំក្លិន និងប៉ះពាល់
វត្ថុេផ្សងៗគ្នាជាេ្រចើន។ េយើងអាចេ្របើ
េសៀវេភៅេនះស្រមាប់ មេត្តយ្យសិក្សា
និងបឋមសិក្សា ឬអាចេ្របើេនៅផ្ទះ
ក៏បាន។ េយើងបេង្កើតេសៀវេភៅេនះេឡើង
េដើម្បីឱ្យកុមារទាំងអស់អាចេ្របើ្របាស់
បាន រួមទាំងកុមារេខ្សោយសតិបញ្ញា
ផងែដរ។ េគោលបំណងក្នុងការបេង្កើត
េសៀវេភៅេនះេឡើងគឺេដើម្បីេលើកកម្ពស់
នូវការចូលរួម និងការសិក្សារបស់កុមារ
តាមរយៈការេធ្វើសកម្មភាពសប្បាយៗ
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េនៅអំឡុងេពលៃនការស្តាប់ និងអាន
េរឿងនិទាន។
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