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«្រកឺង ្រកឺង ្រកឺង!»សំេឡង
នាឡិកាេរោទ៍ ដាស់េលោក្រគូសាន ឱ្យ
ភ្ញាក់ពីដំេណក។
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ម៉ូតូរបស់េលោក្រគូសានែបកកង់។
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េលោក្រគូសានបេណ្ដើរម៉ូតូ េទៅរកកែន្លង
ជួសជុល។
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េលោក្រគូសានេហវណាស់។ គាត់ពិសា
មីេឆៅមួយកញ្ចប់។
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េមឃចាប់េផ្តើមងងឹត។
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្រសាប់ែតមានេភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំង។
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េលោក្រគូសានមកដល់សាលាេរៀន។
គាត់បានលាងសម្អាតៃដេជើងែដល
្របឡាក់ភក់។
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េលោក្រគូសានឱ្យសិស្សទាំងអស់
េ្រកោកឈរ េ្រចៀងចេ្រមៀង«ស្អាត
ជានិច្ច»។
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ៃថ្ងមិនល្អរបស់េលោក្រគូសាន
ការែណនាំបែន្ថមអំពីការេ្របើ្របាស់
េសៀវេភៅ េសៀវេភៅេរឿងេនះ បានផលិត
េឡើងេដោយមានភ្ជាប់នូវសកម្មភាព
េនៅក្នុងទំព័រនីមួយៗ ស្រមាប់ឱ្យសិស្ស
េធ្វើសកម្មភាពតាមសាច់េរឿង។ េនៅក្នុង
សកម្មភាពទាំងេនោះមានេ្របើនូវញាណ
ទាំ៥ និងចលនាផងែដរ។ េលោក្រគូ
អ្នក្រគូអាចអានេរឿង បន្ទាប់មកសិស្ស
ប្តូរេវនគ្នាេដើម្បីេធ្វើសកម្មភាព។ អត្ថបទ
េរឿង - «្រកឺង ្រកឺង ្រកឺង!»សំេឡង
នាឡិកាេរោទ៍ ដាស់េលោក្រគូសាន ឱ្យ
ភ្ញាក់ពីដំេណក។ សកម្មភាព - ្រគូឱ្យ
សិស្សស្តាប់សំេឡងនាឡិកាេរោទ៍ ឬ
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ឱ្យសិស្សេធ្វើសំេឡងនាឡិកាេរោទ៍ «្រកឺ
ង ្រកឺង ្រកឺង!»សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ -
សន្លឹក្របតិទិន នាឡិកាេរោទ៍ ឬកណ្ដឹង
កង់ អត្ថបទេរឿង - ម៉ូតូរបស់េលោក្រគូ
សានែបកកង់។ សកម្មភាព - ្រគូផ្លុំ
េប៉ងេប៉ោងពាក់កណ្ដាល និងចងមាត់ឱ្យ
ជិត េហើយឱ្យសិស្សប៉ះេប៉ងេប៉ោងេនោះ។
សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ -សន្លឹក្របតិទិន
េប៉ងេប៉ោង អត្ថបទេរឿង - េលោក្រគូសាន
បេណ្ដើរម៉ូតូ េទៅរកកែន្លងជួសជុល។
សកម្មភាព - ្រគូឱ្យសិស្សរូញគ្នា េដោយ
យកៃដទល់គ្នា ឬរុញតុ ឬរុញជញ្ជាំង
សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ - គ្មាន អត្ថបទេរឿង
- េលោក្រគូសានេហវណាស់។ គាត់
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ពិសាមីេឆៅមួយកញ្ចប់។ សកម្មភាព
- ្រគូសិស្សញុាំមីកញ្ចប់ (េឆៅ)សម្ភារៈ
ែដល្រតូវេ្របើ - មីកញ្ចប់ អត្ថបទេរឿង
- េមឃចាប់េផ្តើមងងឹត។ សកម្មភាព -
្រគូឱ្យសិស្សយកៃដខ្ទប់ែភ្នក ឬបិទេភ្លើង
ឬេធ្វើឱ្យបន្ទប់ងងឹត សម្ភារៈែដល្រតូវ
េ្របើ - គ្មាន អត្ថបទេរឿង - ្រសាប់ែតមាន
េភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំង។ សកម្មភាព - ្រគូ
បាញ់ទឹកដាក់ៃដសិស្ស េដើម្បីឱ្យេគមាន
អារម្មណ៍្រតជាក់េពលប៉ះទឹក សម្ភារៈ
ែដល្រតូវេ្របើ - ទឹក និងដបទឹក ែដលអា
ចប៉ាញ់សាចេលើៃដសិស្ស អត្ថបទេរឿង
- េលោក្រគូសានមកដល់សាលាេរៀន។
គាត់បានលាងសម្អាតៃដេជើងែដល
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្របឡាក់ភក់។ សកម្មភាព - ្រគូឱ្យសិស្ស
ហិតក្លិនសាប៊ូលាងៃដ សម្ភារៈែដល្រតូវ
េ្របើ -សាប៊ូដុំ និងសាប៊ូទឹក ែដលបាន
ក្លិន្រកអូប អត្ថបទេរឿង - េលោក្រគូសាន
ឱ្យសិស្សទាំងអស់េ្រកោកឈរ េ្រចៀង
ចេ្រមៀង«ស្អាតជានិច្ច»។ សកម្មភាព
- ្រគូឱ្យសិស្សេ្រកោកឈរ េហើយេធ្វើ
ចលនា ឬកាយវិការេទៅតាមអត្ថន័យ
ៃនបទចេ្រមៀង សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ -
គ្មាន េគោលបំណងក្នុងការេ្របើវិធីសា្រស្ត
េនះ គឺេដើម្បីឱ្យកុមារអាចចូលរួមស្តាប់
ការនិទានេរឿងេទៅតាមក្រមិតសកម្ម
ភាពេផ្សងៗគ្នារបស់ពួកេគ។ សិស្សខ្លះ
អាចចូលរួមពិភាក្សាអំពីគំនិតេនៅក្នុង
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សាច់េរឿង។ សិស្សខ្លះេទៀតអានេរៀន នូវ
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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េរឿងនិទានេនះបង្ហាញពីេលោក្រគូេឈ្មោះ
សាន ែដលបានជួបបញ្ហាមួយចំនួនេនៅ
តាមផ្លូវេធ្វើដំេណើរពីផ្ទះេទៅសាលាេរៀន។
េលោក្រគូសានបានេឃើញ ឮ ធុំក្លិន និង
ប៉ះពាល់វត្ថុេផ្សងៗជាេ្រចើន តាមរយៈ
ការេធ្វើសកម្មភាពរបស់គាត់ តាំងពីការ
ភ្ញាក់ពីដំេណក ការេធើ្វដំេណើរតាមផ្លូវ
និងការេទៅដល់ថ្នាក់េរៀន។ េយើងអាច
េ្របើេសៀវេភៅេនះស្រមាប់ មេត្តយ្យសិក្សា
និងបឋមសិក្សា ឬអាចេ្របើេនៅផ្ទះ
ក៏បាន។ េយើងបេង្កើតេសៀវេភៅេនះេឡើង
េដើម្បីឱ្យកុមារទាំងអស់អាចេ្របើ្របាស់
បាន រួមទាំងកុមារេខ្សោយសតិបញ្ញា
ផងែដរ។ េគោលបំណងក្នុងការបេង្កើត
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េសៀវេភៅេនះេឡើងគឺេដើម្បីេលើកកម្ពស់
នូវការចូលរួម និងការសិក្សារបស់កុមារ
តាមរយៈការេធ្វើសកម្មភាពសប្បាយៗ
េនៅអំឡុងេពលៃនការស្តាប់ និងអាន
េរឿងនិទាន។
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