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ៃថ្ងេនះជាៃថ្ងអាទិត្យ បូបូ្របាប់ប៉ាថា ខ្ញុំ
ចង់ញុាំសម្លកកូរ។
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ប៉ាបូបូបុកេ្រគឿង។
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ប៉ាបូបូ្របាប់ថា កុំេភ្លចដាក់អង្ករលីង។
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បូបូ និងប៉ាបូបូ លាងបែន្លឱ្យស្អាត។
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ប៉ាបូបូកាត់្រតីជាកង់តូចៗ។
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សម្លឆ្អិនេហើយ។ អូយ! េក្តៅណាស់។
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ប៉ាបូបូេលើកឆ្នាំងសម្ល េចញពីច្រង្កាន។
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បូបូថា សម្លប៉ាឆ្ងាញ់ណាស់ ែតៃ្រប
បន្តិច។
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សម្លកកូរបស់ប៉ាបូបូ ការែណនាំ
បែន្ថមអំពីការេ្របើ្របាស់េសៀវេភៅ
េសៀវេភៅេរឿងេនះ បានផលិតេឡើង
េដោយមានភ្ជាប់នូវសកម្មភាពេនៅក្នុង
ទំព័រនីមួយៗ ស្រមាប់ឱ្យសិស្ស
េធ្វើសកម្មភាពតាមសាច់េរឿង។ េនៅក្នុង
សកម្មភាពទាំងេនោះមានេ្របើនូវញាណ
ទាំ៥ និងចលនាផងែដរ។ េលោក្រគូ
អ្នក្រគូអាចអានេរឿង បន្ទាប់មកសិស្ស
ប្តូរេវនគ្នាេដើម្បីេធ្វើសកម្មភាព។ អត្ថបទ
េរឿង - ៃថ្ងេនះជាៃថ្ងអាទិត្យ។ បូបូ
្របាប់ប៉ាថា ខ្ញុំចង់ញ្ញាំសម្លកកូរ។
សកម្មភាព - ្រគូបង្ហាញសន្លឹក្របតិទិន
«ៃថ្ងអាទិត្យ» ែដលមានពណ៌្រកហម
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សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ -សន្លឹក្របតិទិន ឬ
្រកដាសពណ៌្រកហមែដលមានសរេសរ
ពាក្យ «ៃថ្ងអាទិត្យ» អត្ថបទេរឿង - ប៉ាបូ
បូបុកេ្រគឿង។ សកម្មភាព - ្រគូឱ្យសិស្ស
ហិតក្លិនស្លឹកៃ្រគ ឬរេមៀត ឬខ្ទឹមស
សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ -ស្លឹកៃ្រគ ឬរេមៀត
ឬខ្ទឹម ស អត្ថបទេរឿង - ប៉ាបូបូ្របាប់
ថា កុំេភ្លចអង្ករលីង សកម្មភាព - ្រគូឱ្យ
សិស្សស្តាប់សូរេនៅេពលដាក់អង្ករចូល
េទៅក្នុងខ្ទះ ឬសូរកំពុងលីងអង្ករលីង
សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ -អង្ករ ែវកឆា កូន
ខ្ទះ ឬកូនឆ្នាំង អត្ថបទេរឿង - បូបូ និង
ប៉ាបូបូលាងបែន្លឱ្យស្អាត។ សកម្មភាព
- ្រគូឱ្យសិស្សេមើលបែន្លពណ៌ៃបតង
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និងបែន្លេផ្សងេទៀត សម្ភារៈែដល្រតូវ
េ្របើ - អង្ករ ែវកឆា កូនខ្ទះ ឬកូនឆ្នាំង
អត្ថបទេរឿង - ប៉ាបូបូកាត់្រតីជាកង់
តូចៗ។ សកម្មភាព - ្រគូឱ្យសិស្ស
េធ្វើសកម្មភាពដូចជាកាត់សាច់្រតីកង់
ៗ (េធ្វើសកម្មភាពេនៅេលើៃដ េដោយៃដ
ម្ខាងេធ្វើជាកាំបិតេហើយៃដម្ខាងេទៀត
េធ្វើជា្រតី ឬេធ្វើសកម្មេដោយដាក់េនៅ
េលើេភ្លៅ)សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ - ែផ្លេល្ពៅ
ស្លឹកងប់ ឬស្លឹក្រមុំ ឬស្លឹកបាស់ ឬ្រតួយ
េម្ទស ឬែផ្ល្រតប់ ឬល្ហុង ឬសែណ្ដកកួរ
អត្ថបទេរឿង -សម្លឆ្អិនេហើយ។អូយ!
េក្តៅណាស់។ សកម្មភាព - ្រគូឱ្យសិស្ស
ប៉ះដកែដលដាក់ទឹកេក្តៅ សម្ភារៈែដល
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្រតូវេ្របើ - ដបទឹក និងទឹកេក្តៅខណ្ហៗ
អត្ថបទេរឿង - ប៉ាបូបូេលើកឆ្នាំងសម្ល
េចញពីច្រង្កាន។ សកម្មភាព - ្រគូឱ្យ
សិស្សេលើកឆ្នាំង ឬវត្ថុអ្វីែដលធំ ឬធ្ងន់
សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ - ឆ្នាំង ឬកំប៉ុង
ធំ ឬវត្ថុអ្វីែដលធ្ងន់ អត្ថបទេរឿង - បូបូ
ថា សម្លប៉ាឆ្ងាញ់ណាស់ ែតៃ្របបន្តិច។
សកម្មភាព - ្រគូឱ្យសិស្សលិទ្ធអំបិល
ឬទឹក្រតី សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ - អំបិល
ឬទឹក្រតី េគោលបំណងក្នុងការេ្របើវិធី
សា្រស្តេនះ គឺេដើម្បីឱ្យកុមារអាចចូលរួម
ស្តាប់ការនិទានេរឿងេទៅតាមក្រមិត
សកម្មភាពេផ្សងៗគ្នារបស់ពួកេគ។
សិស្សខ្លះអាចចូលរួមពិភាក្សាអំពីគំនិត
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េនៅក្នុងសាច់េរឿង។ សិស្សខ្លះេទៀត
អានេរៀន នូវពាក្យថ្មីៗ និងេរៀនពីការ
ប្តូរេវនគ្នាម្តង់ម្នាក់ៗ។ ចំែណកឯសិស្ស
ដៃទេទៀត ជាពិេសស កុមារេខ្សោយសតិ
បញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរ គឺេដើម្បីឱ្យពួកេគេចះ
បង្ហាញទឹកមុខ ឬកាយវិការអំពីវត្ថុ
ែដលពួកេគចូលចិត្ត ឬមិនចួលចិត្ត។
េសៀវេភៅេនះអាចេធ្វើឱ្យសិស្សេផ្សងៗ
េទៀត មានភាពសប្បាយរីករាយ និង
មានអន្តរសកម្មភាពជាមួយគ្នា ក្នុង
ការស្តាប់េរឿងនិទាន និងេធ្វើឱ្យសិស្ស
ទាំងេនោះមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយ
េសៀវេភៅ។
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េរឿងនិទានបង្ហាញពីកុមារីេឈ្មោះបូបូ
ែដលចង់ញុាំសម្ល កកូរ េហើយបាន
សុំឱ្យប៉ារបស់នាងស្លសម្លកកូរ។ បូ
បូ និងប៉ារបស់នាង បានេឃើញ ឮ
ធុំក្លិន និងប៉ះពាល់វត្ថុេផ្សងៗជាេ្រចើន
េដើម្បីចម្អិនសម្លកកូរ។ េយើងអាចេ្របើ
េសៀវេភៅេនះស្រមាប់ មេត្តយ្យសិក្សា
និងបឋមសិក្សា ឬអាចេ្របើេនៅផ្ទះ
ក៏បាន។ េយើងបេង្កើតេសៀវេភៅេនះេឡើង
េដើម្បីឱ្យកុមារទាំងអស់អាចេ្របើ្របាស់
បាន រួមទាំងកុមារេខ្សោយសតិបញ្ញា
ផងែដរ។ េគោលបំណងក្នុងការបេង្កើត
េសៀវេភៅេនះេឡើងគឺេដើម្បីេលើកកម្ពស់
នូវការចូលរួម និងការសិក្សារបស់កុមារ
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តាមរយៈការេធ្វើសកម្មភាពសប្បាយៗ
េនៅអំឡុងេពលៃនការស្តាប់ និងអាន
េរឿងនិទាន។
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