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សូឡី និង្រសីឡាំជាបងប្អូននឹងគ្នា។
ពួកេគងូតទឹកេភ្លៀងេនៅមុខផ្ទះ។



2

ពួកេគ្រតងទឹកដាក់ពាង។
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ពួកេគេឃើញេផ្លកបេន្ទោរភ្លឹបែភ្លតៗ និង
ឮផ្គរលាន់ សូរក្ឌាំងៗ។
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្រសីឡាំ្របាប់សូឡី ៖ កុំប៉ះែដកេនៅេពល
កំពុងេភ្លៀង។
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្រសីឡាំេយោលេទោងេនៅេ្រកោមេដើម
ស្វាយ។
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សូឡី្របាប់្រសីឡាំវិញ ៖ កុំេនៅេ្រកោម
េដើមេឈើេនៅេពលកំពុងេភ្លៀង។



7

េមើលចុះ! េ្រកោយេភ្លៀងរាំង ផ្ការីក្រសស់
ស្អាត។
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េពលេនះ ខ្ញុំេហវណាស់។
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ងូតទឹកេភ្លៀង ការែណនាំបែន្ថមអំពី
ការេ្របើ្របាស់េសៀវេភៅ េសៀវេភៅេរឿង
េនះ បានផលិតេឡើងេដោយមានភ្ជាប់
នូវសកម្មភាពេនៅក្នុងទំព័រនីមួយ
ៗ ស្រមាប់ឱ្យសិស្សេធ្វើសកម្មភាព
តាមសាច់េរឿង។ េនៅក្នុងសកម្មភាព
ទាំងេនោះមានេ្របើនូវញាណទាំ៥ និង
ចលនាផងែដរ។ េលោក្រគូអ្នក្រគូ
អាចអានេរឿង បន្ទាប់មកសិស្សប្តូរ
េវនគ្នាេដើម្បីេធ្វើសកម្មភាព។ អត្ថបទ
េរឿង -សូឡី និង្រសីឡាំជាបងប្អូន
នឹងគ្នា។ ពួកេគងូតទឹកេភ្លៀងេនៅមុខ
ផ្ទះ។ សកម្មភាព - ្រគូបាញ់ទឹកដាក់
េនៅេលើបាតៃដសិស្ស សម្ភារៈែដល
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្រតូវេ្របើ - គ្មដបទឹកតូច អត្ថបទេរឿង -
ពួកេគ្រតងទឹក ដាក់ពាង។ សកម្មភាព
- ្រគូឱ្យសិស្សយួរទឹកែដលេនៅក្នុង
កូនធុង សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ - កូន
ធុងទឹក អត្ថបទេរឿង - ពួកេគេឃើញ
េផ្លកបេន្ទោរភ្លឹបែភ្លតៗ និងឮផ្គរលាន់
សូរក្ឌាំងៗ។ សកម្មភាព - ្រគូបង្ហាញ
រូបេផ្លកបេន្ទោរ និងសំេឡងផ្គរលាន់
ែដលមានេនៅក្នុងទូរស័ព្ទ ឬ្រគូអាចនាំ
សិស្សេធ្វើសំេឡងផ្គរលាន់ េដោយេគោះ
តុ ឬេគោះវត្ថុេផ្សងៗែដល្រសេដៀងគ្នា
សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ អត្ថបទេរឿង - ្រសី
ឡាំ្របាប់សូឡី ៖ កុំប៉ះែដកេនៅេពល
កំពុងេភ្លៀង។ សកម្មភាព - ្រគូបង្ហាញ
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ែដកដល់សិស្ស សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ
- ែដកតូចែវង អត្ថបទេរឿង - ្រសីឡាំ
េយោលេទោងេនៅេ្រកោមេដើមស្វាយ។
សកម្មភាព - ្រគូឱ្យសិស្សអង្គុយ េហើយ
េយោលេជើង សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ - គ្មាន
អត្ថបទេរឿង -សូឡី្របាប់្រសីឡាំវិញ
៖ កុំេនៅេ្រកោមេដើមេឈើេនៅេពលកំពុង
េភ្លៀង។ សកម្មភាព - ្រគូឱ្យសិស្សម្នាក់
ចាប់ទាញៃដសិស្សម្នាក់េទៀតេចញពី
កែន្លងមួយ សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ - គ្មាន
អត្ថបទេរឿង - េមើលចុះ! េ្រកោយេភ្លៀង
រាំង ផ្ការីក្រសស់ស្អាត។ សកម្មភាព -
្រគូឱ្យសិស្សហិតផ្កាមួយចំនួន ដូចជាផ្កា
កុលាប ផ្កាម្លិះ... សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ
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- ផ្កាអ្វីក៏បាន អត្ថបទេរឿង - េពលេនះ
ខ្ញុំេហវណាស់។ សកម្មភាព - ្រគូឱ្យ
សិស្សហិតក្លិន និងភ្លក់មី្រសុសទឺក
េក្តៅ សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ - មី្រសុសទឹក
េក្តៅមួយចាន េគោលបំណងក្នុងការេ្របើ
វិធីសា្រស្តេនះ គឺេដើម្បីឱ្យកុមារអាច
ចូលរួមស្តាប់ការនិទានេរឿងេទៅតាម
ក្រមិតសកម្មភាពេផ្សងៗគ្នារបស់
ពួកេគ។ សិស្សខ្លះអាចចូលរួមពិភាក្សា
អំពីគំនិតេនៅក្នុងសាច់េរឿង។ សិស្ស
ខ្លះេទៀតអានេរៀន នូវពាក្យថ្មីៗ និងេរៀន
ពីការប្តូរេវនគ្នាម្តង់ម្នាក់ៗ។ ចំែណក
ឯសិស្សដៃទេទៀត ជាពិេសស កុមារ
េខ្សោយសតិបញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរ គឺេដើម្បីឱ្យ
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ពួកេគេចះបង្ហាញទឹកមុខ ឬកាយវិការ
អំពីវត្ថុែដលពួកេគចូលចិត្ត ឬមិនចួល
ចិត្ត។ េសៀវេភៅេនះអាចេធ្វើឱ្យសិស្ស
េផ្សងៗេទៀត មានភាពសប្បាយរីករាយ
និងមានអន្តរសកម្មភាពជាមួយគ្នា ក្នុង
ការស្តាប់េរឿងនិទាន និងេធ្វើឱ្យសិស្ស
ទាំងេនោះមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយ
េសៀវេភៅ។
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េរឿងនិទានេនះបង្ហាញពីបងប្អូនពីរ
នាក់ គឺ្រសីឡាំ និងសូឡី ែដលចូលចិត្ត
ងូតទឹកេភ្លៀងដូចកុមារដៃទេទៀតែដរ។
ពួកេគសប្បាយរីករាយក្នុងការេលង
ទឹកេភ្លៀងេនៅខាងមុខផ្ទះ ្របកបេដោយ
ភាព្របុង្របយ័ត្ន។ ្រសីឡាំ និងសូ
ឡីបានេឃើញ ឮ ធុំក្លិន និងប៉ះពាល់
វត្ថុេផ្សងៗជាេ្រចើន តាមរយៈការ
េធ្វើសកម្មភាពរបស់ពួកេគ េនៅអំឡុង
េពលងូតទឹកេភ្លៀង។ េយើងអាចេ្របើ
េសៀវេភៅេនះស្រមាប់ មេត្តយ្យសិក្សា
និងបឋមសិក្សា ឬអាចេ្របើេនៅផ្ទះ
ក៏បាន។ េយើងបេង្កើតេសៀវេភៅេនះេឡើង
េដើម្បីឱ្យកុមារទាំងអស់អាចេ្របើ្របាស់
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បាន រួមទាំងកុមារេខ្សោយសតិបញ្ញា
ផងែដរ។ េគោលបំណងក្នុងការបេង្កើត
េសៀវេភៅេនះេឡើងគឺេដើម្បីេលើកកម្ពស់
នូវការចូលរួម និងការសិក្សារបស់កុមារ
តាមរយៈការេធ្វើសកម្មភាពសប្បាយៗ
េនៅអំឡុងេពលៃនការស្តាប់ និងអាន
េរឿងនិទាន។
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