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បូណា ជាមិត្តថ្មីរបស់ណារី។ អ!ូ ផ្កា
ទាំងេនះ្រកអូបណាស់។
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សូរជួង «មុឺង! មុឺង!»ណារី បូណា និង
មិត្តភក្តិរត់េទៅត្រមង់ជួរមុខថ្នាក់េរៀន។
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ណារី បូណា និងមិត្តភក្តិ ដាក់ៃដស្តាេលើ
ស្មាបន្តៗគ្នា។
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ណារីសម្លឹងេមើលរូបភាពច្រមុះពណ៌
ែដលបិតេនៅេលើជញ្ជាំងក្នុងថ្នាក់េរៀន។
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េនៅេពលេចញេលងណារីនិងបូណា
េលងេយោលេទោង។
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ពួកេគេលងរត់េដញគ្នា ណារីរត់ជាន់
េជើងបូណា។
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សូមេទោសបូណា! មិនអីេទ! េតោះ!
េយើងនាំគ្នាញុាំែផ្លេឈើ។
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ឆ្ងាញ់ណាស់ណារី! ឥឡូវេនះ ខ្ញុំ
បាត់ឈឺេជើងេហើយ។
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ណារី និងបូណាេនៅសាលាេរៀន
ការែណនាំបែន្ថមអំពីការេ្របើ្របាស់
េសៀវេភៅ េសៀវេភៅេរឿងេនះ បានផលិត
េឡើងេដោយមានភ្ជាប់នូវសកម្មភាព
េនៅក្នុងទំព័រនីមួយៗ ស្រមាប់ឱ្យសិស្ស
េធ្វើសកម្មភាពតាមសាច់េរឿង។ េនៅក្នុង
សកម្មភាពទាំងេនោះមានេ្របើនូវញាណ
ទាំ៥ និងចលនាផងែដរ។ េលោក្រគូ
អ្នក្រគូអាចអានេរឿង បន្ទាប់មកសិស្ស
ប្តូរេវនគ្នាេដើម្បីេធ្វើសកម្មភាព។ អត្ថបទ
េរឿង - បូណា ជាមិត្តថ្មីរបស់ណារី។ អ!ូ
ផ្កាទាំងេនះ្រកអូបណាស់។ សកម្មភាព
- ្រគូឱ្យសិស្សហិតក្លិន និងបង្ហាញ
ផ្កា ដូចជាផ្កាឈូករ័ត្ន ផ្កាេម៉ោងដប់
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ផ្កាៃស្បេរឿង... ជាេដើម សម្ភារៈែដល្រតូវ
េ្របើ - ផ្កាអ្វីក៏បាន អត្ថបទេរឿង -សូរ
ជួង «មុឺង! មុឺង!»ណារី បូណា និង
មិត្តភក្តិរត់េទៅត្រមង់ជួរមុខថ្នាក់េរៀន។
សកម្មភាព - ្រគូបេង្កើតសំេឡងជួង
េដើម្បីឱ្យសិស្សស្តាប់ ឬឱ្យសិស្សេធ្វើ្រតាប់
តាមស្នូរជួង សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ -
គ្មាន អត្ថបទេរឿង -ណារី បូណា និង
មិត្តភក្តិ ដាក់ៃដស្តាេលើស្មាបន្តៗគ្នា។
សកម្មភាព - ្រគូឱ្យសិស្សដាក់ៃដស្តាំ
េលើស្មាបន្តគ្នា សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ
- គ្មាន អត្ថបទេរឿង -ណារីសម្លឹង
េមើលរូបភាពច្រមុះពណ៌ែដលបិតេនៅ
េលើជញ្ជាំងក្នុងថ្នាក់េរៀន។ សកម្មភាព



11

- ្រគូយក្រកដាសពណ៌េ្រចើនច្រមុះគ្នា
ឬរូបផ្ទាំងគំនូរធំៗែដលដាក់តាំងក្នុង
ថ្នាក់បង្ហាញសិស្ស សម្ភារៈែដល្រតូវ
េ្របើ - ្រកដាសពណ៌ ឬរូបផ្ទាំងគំនូរធំ
អត្ថបទេរឿង - េនៅេពលេចញេលង
ណារីនិងបូណាេលងេយោលេទោង។
សកម្មភាព - ្រគូឱ្យសិស្សអង្គុយេលើ
េកៅអី េហើយេយោលេជើងចុះេឡើង
សម្ភារៈែដល្រតូវេ្របើ - គ្មាន អត្ថបទ
េរឿង - ពួកេគេលងរត់េដញគ្នា ណារី
រត់ជាន់េជើងបូណា។ សកម្មភាព - ្រគូ
ឱ្យសិស្សជាន់េជើងគ្នាថ្មមៗ េហើយសួរ
ថាេតើឈឺែដរឬេទ? សម្ភារៈែដល្រតូវ
េ្របើ - គ្មាន អត្ថបទេរឿង -សូមេទោស



12

បូណា! មិនអីេទ! េតោះ! េយើងនាំគ្នា
ញុាំែផ្លេឈើ។ សកម្មភាព - ្រគូយកែផ្ល
ខ្នុរឱ្យសិស្សហិតក្លិន សម្ភារៈែដល្រតូវ
េ្របើ - ែផ្លខ្នុរ ឬែផ្លេឈើអ្វីក៏បាន អត្ថបទ
េរឿង - ឆ្ងាញ់ណាស់ណារី! ឥឡូវេនះ ខ្ញុំ
បាត់ឈឺេជើងេហើយ។ សកម្មភាព - ្រគូ
ឱ្យសិស្សភ្លក់ែផ្លខ្នុរ េហើយសួរសិស្សថា
េតើវាមានរសជាតិយ៉ាងេម៉ច? សម្ភារៈ
ែដល្រតូវេ្របើ - ែផ្លខ្នុរ ឬែផ្លេឈើអ្វីក៏បាន
េ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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េរឿងេនះបង្ហាញពីមិត្តភក្តិពីរនាក់ គឺ
ណារី និងបូណា ែដលេទើបែតស្គាល់គ្នា
េនៅៃថ្ងចូលេរៀនដំបូងេនៅសាលាេរៀន។
ណារី និងបូណារីករាយណាស់ែដល
បានចូលេរៀន េ្រពោះពួកេគបានស្គាល់
មិត្តភក្តិជាេ្រចើន នឹងបានរត់េលង
ជាមួយគ្នាេនៅេពលឈប់ស្រមាក
ពីការសិក្សាក្នុងថ្នាក់េរៀន។ណារី
និងបូណា បានេឃើញ ឮ ធុំក្លិន និង
ប៉ះពាល់វត្ថុេផ្សងៗជាេ្រចើន តាមរយៈ
ការេធ្វើសកម្មភាពរបស់ពួកេគ ទាំង
េនៅក្នុង និងេ្រកៅថ្នាក់េរៀន។ េ្រកៅពី
ណារី និង បូណា ប្អូនៗនឹងបានេឃើញ
សកម្មភាពែប្លកៗ ជាេ្រចើនរបស់សត្វ



15

ស្វាពីរផងែដរ។ េយើងអាចេ្របើេសៀវេភៅ
េនះស្រមាប់ មេត្តយ្យសិក្សា និង
បឋមសិក្សា ឬអាចេ្របើេនៅផ្ទះក៏បាន។
េយើងបេង្កើតេសៀវេភៅេនះេឡើង េដើម្បី
ឱ្យកុមារទាំងអស់អាចេ្របើ្របាស់បាន
រួមទាំងកុមារេខ្សោយសតិបញ្ញាផង
ែដរ។ េគោលបំណងក្នុងការបេង្កើត
េសៀវេភៅេនះេឡើងគឺេដើម្បីេលើកកម្ពស់
នូវការចូលរួម និងការសិក្សារបស់កុមារ
តាមរយៈការេធ្វើសកម្មភាពសប្បាយៗ
េនៅអំឡុងេពលៃនការស្តាប់ និងអាន
េរឿងនិទាន។
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