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ကေလးမ်ားသည္ 
သဘာဝအေလ်ာက္ 
စူးစမ္းခ်င္စိတ္ရွိၾကသည္
ကစားျခင္း၊ ေလ့လာစံုစမ္းျခင္း ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားမ်ားေမးျမန္းျခင္း  
- ဤတြင္ ကေလးမ်ား မိမိတို႔၏ကိုယ္တိုင္အေၾကာင္း၊ အျခား 
သူမ်ားတို႔၏အေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔၏ ပတ္ဝန္း 
က်င္တစ္ဝန္းအေၾကာင္း တို႔ကို ေလ့လာသင္ယူ ၾကသည့္နည္း 
ျဖစ္ပါသည္။

STEM (သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ စက္မႈပညာ 
ႏွင့္ သခ်ၤာ) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ေနအိမ္၌ သင့္ကေလးႏွင့္အတူ 
သူတို႔၏ေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္ 
ဖြံ႕တိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္ 
သင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ဤစာေစာင္ထဲတြင္ မ်ားစြာပါရွိပါသည္။
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STEM ဆိုတာ ဘာလဲ။
STEM ဆိုသည္မွာ သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ စက္မႈပညာ ႏွင့္ သခ်ၤာ အပိုင္းအျခားမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ၿပီး ေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိေစရန္ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္း 
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

STEM မွတဆင့္ ကေလးမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေလ့လာသင္ယူမည္ျဖစ္ပါသည္ -

• ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း

• အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

• ထိုးထြင္းတီထြင္စြာ ေတြးေခၚျခင္း

• ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း

• စူးစမ္းေလ့လာျခင္း

• အႏၲရာယ္မ်ားကို ခန္႔မွန္းခ်င့္တြက္ျခင္း

• အေျဖမ်ားကို စမ္းသပ္ၾကည့္ျခင္း

• အရာရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို 
ရွာေဖြျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

သင့္ကေလး၏ ပထမဆံုးေသာဆရာတစ္ဦးအေနျဖင့္ သူတို႔၏ STEM 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ငယ္စဥ္ကတည္းက သင္ စတင္တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ၿပီး 
အနာတ္ေလ့လာသင္ယူျခင္းအတြက္ ခိုင္မာေသာအေျခခံအုတ္ျမစ္ကို 
ဖန္တီးျပႏိုင္ပါသည္။ သင့္ကေလးအား ေဆာ့ကစားရန္၊ ေလ့လာသင္ယူရန္ ႏွင့္ 
စူးစမ္းေထာက္လွမ္းရန္တို႔ကို အားေပးတိုက္တြန္းျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ဘာသာသူတို႔ 
ေလ့လာသင္ယူရာတြင္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္သူမ်ားျဖစ္လာၾကေစရန္ 
သင္ သူတို႔ကို ကူညီေနျခင္းျဖစ္သည္။

 တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် 
မူလတန္းေက်ာင္း 
စတင္တက္ေရာက္ၾကမည့္ 
ကေလးမ်ား၏ 65 ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ 
မရွိေသးသည့္  အလုပ္အကိုင္မ်ားကို 
ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ 
အလားအလာရိွပါသည္။
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ေဆာ့ကစားျခင္းသည္ 
ေလ့လာသင္ယူမႈ 
အတြက္ မရွိမျဖစ္  
လိုအပ္ပါသည္
ေဆာ့ကစားျခင္းသည္ ကေလးမ်ား၏ ေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္ ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္း 
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ေဆာ့ကစားျခင္းမွတဆင့္ ကေလးမ်ားသည္ - 

• မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အရာထဲတြင္ စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိၿပီး 
အဆက္အစပ္ရွိေစပါသည္

• အျခားသူမ်ားထံမွ အတုယူျခင္းအားျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူၾကသည္

• မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ 
ေမးခြန္းမ်ားကို မိမိတို႔ဘာသာမိမိတို႔ ေျဖဆိုရန္ 
လြတ္လပ္မႈရွိၾကသည္

• မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္အ႐ိွန္အဟုန္ျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူၾကသည္

• အရြယ္ေရာက္လူႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခားကေလးမ်ားတို႔ႏွင့္ 
ေျပာဆိုတံု႕ျပန္မႈတြင္ ေလ့လာသင္ယူရန္  

• မိမိတို႔၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစျခင္း 

• ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ကို တည္ေဆာက္ျခင္း။ 

STEM အေၾကာင္းကို ေနအိမ္၊ အျပင္ဘက္ ႏွင့္ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းထဲတြင္ 
ေလ့လာသင္ယူရန္ အခြင့္အေရးမ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ 
ယင္းအားလံုးထဲတြင္ အေကာင္းဆံုးမွာ ၎တို႔သည္ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္ ဘာကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သနည္း။

• သင့္ကေလး၏ သိခ်င္စိတ္ျပင္းျပျခင္းႏွင့္ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းမ်ားကို 
ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစၿပီး ေလးစားမႈေပးပါ။

• သင့္ကေလးမ်ား မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ေျခလွမ္းအဆင္အ႐ိွန္အဟုန္ျဖင့္ 
ေလ့လာေတြ႕ရွိၿပီး ေလ့လာသင္ယူမႈ ရွိပါေစ။

• သင့္ကေလးက ေျဖၾကားသည့္ အေျဖမ်ားကို လက္ခံပါ - ၎တို႔မွာ 
မိမိတို႔အတြက္ အဓိပၸာယ္ လံုးဝ႐ိွျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 

• ေမးခြန္းမ်ားမ်ား ေမးျမန္းပါ။ ေမးခြန္းမ်ားသည္ သင့္ကေလးအား 
အလုပ္တာဝန္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ 
အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

သင့္ကေလးမ်ားအား အျခားသူမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔္ဘာသာမိမိတို႔ 
ကစားရန္အခြင့္အေရးကို ေပးပါ - ဤသို႔အားျဖင့္ သူတို႔၏ 
မိမိကိုယ္မိမိယံုၾကည္မႈ ႏွင့္ အလိုက္သင့္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဆာက္တည္ေပးပါသည္။ 

ညစ္ေပရွဳပ္ပြျခင္းက ေကာင္းပါသည္။ 
၎သည္ ေဆာ့ကစားျခင္းႏွင့္ 
ေလ့လာသင္ယူျခင္း၏ 
အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္ - ၿပီးသြားသည့္အခါ 
သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္မွာလည္း 
အေရးႀကီးပါသည္။
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ေပ်ာ္ရႊင္စရာ 
ကစားစရာအရုပ္ ေသတၲာ
• သင့္ကေလးႏွင့္အတူ အရာဝတၳဳမ်ားကို ကစားစရာအရုပ္ ေသတၲာထဲတြင္ 

အရြယ္အစား၊ ပံုသ႑န္၊ အေရာင္၊ အသား၊ အေလးခ်ိန္၊ ပစၥည္း ႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ 
အလိုက္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ခြဲျခားပါ။ 

• ကစားစရာအရုပ္ ႏွစ္ခုကို ယူၿပီး ဘယ္တစ္ခုက ပိုၿပီးေလးသည္ကို ခန္႔မွန္းပါ။ 
လက္တစ္ဖက္စီထဲတြင္ ကစားစရာအရုပ္ကို ကိုင္ထားၿပီး ေဖာ္ထုတ္ပါ။ 
အေလးခ်ိန္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ရန္ ခ်ိန္ခြင္ကို အသံုးျပဳပါ။ 

• မုန္႔ဖုတ္ဗန္းမ်ား၊ စာအုပ္အႀကီးမ်ား ႏွင့္ သစ္သားပ်ဥ္ျပားမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ 
မ်က္ႏွာျပင္အမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ား ေပၚတြင္ ကားအရုပ္၊ ေက်ာက္ဒိုးမ်ား၊ ႏွင့္ ေဘာလံုးမ်ား 
မည္မွ် လ်င္ျမန္စြာ လိမ့္ဆင္းသြားႏိုင္သည္ကို ၾကည့္ရွဳပါ။ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို 
ေျပာင္းလဲၾကည့္ပါက အရာဝတၳဳမ်ား မည္မွ် လ်င္ျမန္စြာ လိမ့္ႏိုင္သည္ကို ၾကည့္ရွဳပါ။ 

ကုတ္အကၤ်ီခ်ိတ္၏ အစြန္းတစ္ဖက္စီတြင္ 
ပလတ္စတစ္အိတ္ကို ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းအားျဖင့္ 
ဟန္ခ်က္ညီ ခ်ိန္ခြင္တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ပါ။ 
ကုတ္အကၤ်ီခ်ိတ္ကို တံျမက္စည္းလက္ကိုင္တြင္ 
ခ်ိတ္ဆြဲၿပီး ကုလားထိုင္ႏွစ္လံုးအၾကားတြင္ 
ဆိုင္းထားပါ။ အိတ္တစ္လံုးစီထဲတြင္ 
အရာဝတၳဳမ်ားကို ထည့္ထားပါ။ သင့္ကေလးက 
ပိုၿပီး ေလးလံေသာ အရာဝတၳဳမ်ားႏွင့္ ပိုၿပီး 
ေပါ့ေသာ အရာဝတၳဳမ်ားကို ထပ္ျဖည့္သည့္ 
အခါ ဘာျဖစ္သည္ကို ၾကည့္ရွဳပါ။
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မီးဖိုေဆာင္ထဲ၌
• ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းတြင္ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းကို ဖတ္ရွဳျခင္း၊ 

ပါဝင္ေသာအရာမ်ား၏ ပမာဏကို တိုင္းတာျခင္းႏွင့္ ၿပီးလွ်င္ ဖို၌ 
သို႔မဟုတ္ မီးဖိုေပၚတြင္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း စသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အဆင့္မ်ား 
ပါဝင္ေၾကာင္း သင့္ ကေလးအား သင္ျပပါ။

• ခ်က္ျပဳတ္ေနသည့္အခါတြင္ သင္ဘာလုပ္ေနေၾကာင္း သင့္ကေလးအား 
ရွင္းျပပါ။ ေနာက္ထပ္ပိုၿပီး၊ နည္းၿပီး၊ ပိုေပါ့၊ ပိုေလး၊ အရည္ေပ်ာ္၊ 
ေအးျမသည္၊ ပူသည္၊ ေအးသည္၊ အရည္ေပ်ာ္သည္ ၊ေဖ်ာ္္သည္၊ ႏွင့္ 
ၿပီးသြားၿပီ စသည့္စကားလံုးမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။

• ပါဝင္ေသာအရာမ်ားကို အမည္တပ္ၿပီး ရွင္းျပပါ။ ၎တို႔အား အတူတကြ 
သင္ ေရာေႏွာလိုက္သည့္အခါ ဘာျဖစ္လိမ့္မည္ကို သင့္ကေလးအား 
ခန္႔မွန္းေစပါ။ 

• ပါဝင္ေသာအရာမ်ား (ေဘးကင္းသည္ဟု သင္သိရွိသည့္ 
ပါဝင္ေသာအရာမ်ားကိုသာလွ်င္ သင့္ကေလးအား ျမည္းစမ္းေစပါ) 
ကို အနံ႔ခံၿပီး ျမည္းစမ္းၾကည့္ပါ။   

• ၎တို႔အား သင္ ခ်က္ျပဳတ္သည့္အခါ ပါဝင္ေသာအရာမ်ား မည္သို႔ 
ေျပာင္းလဲသြားပံုကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ။ 

ေက်ာက္ေက်ာ (ဂ်ယ္လီ)

• ေက်ာက္ေက်ာအခဲမ်ားအေၾကာင္းကို ေရ မေရာမီ ႏွင့္ 
ေရာေႏွာၿပီးသည့္အခါမ်ားတြင္ သင့္ ကေလးအား ရွင္းျပေစပါ။ 
(အရည္မွ အစိုင္အခဲသို႔ေျပာင္းလဲျခင္း) 

• ေက်ာက္ေက်ာ ခဲလိုက္လာသည္ႏွင့္အမွ် သင့္ကေလးအား 
ေရခဲေသတၲာထဲကို နာရီဝက္တိုင္း ၾကည့္ရွဳေစၿပီး 
မည္သို႔ေျပာင္းလဲလာပံုကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ။ 

• အကယ္၍ ေက်ာက္ေက်ာမ်ားသည္ခဲသြားၿပီးေနာက္ အခ်ိဳ႕ကို 
ေရခဲေသတၲာအျပင္ဘက္တြင္ ထားထားပါက ဘာျဖစ္သြားႏိုင္သည္ကို 
ေမးျမန္းပါ။ စမ္းၾကည့္ပါ။
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မီးဖိုေဆာင္ထဲ၌  
(မွ အဆက)္
ေဆာ့ကစားရန္ ေျမေစး၊မုုန္႔ႏွစ္နယ္ 

• သင္တို႔ အတူတကြ အရုုပ္သ႑န္မ်ား ႏွင့္ အဆင္မ်ား မည္မွ်ျပဳလုုပ္ႏိုုင္မည္ကိုု 
လုပ္ၾကည့္ပါ။

• ေဆာ့ကစားသည့္ ေျမေစး၊မုုန္႔ႏွစ္နယ္၏ အသား၊ အနံ႔တိုု႔အား ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ 
ဆီမ်ား၊ အလက္မႈန္႔မ်ား ႏွင့္ သဲတိုု႔ကို ေပါင္းထည့္လိုုက္ပါ။ 

မီးဖိုုေခ်ာင္သံုုး ပစၥည္းမ်ား

• သံဗူးဖြင့္တံ ႏွင့္ ေရခဲမုုန္႔ခပ္ဇြန္းကဲ့သိုု႔ေသာ မီးဖိုုေခ်ာင္သံုုး ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ 
အလုပ္လုပ္ပံုုမ်ားကိုု ရွာေဖြစူးစမ္းၾကည့္ပါ။ 

• ဇြန္းတစ္ေခ်ာင္း၏ မ်က္ႏွာျပင္ႏွစ္ဖက္စလံုုးေပၚမွ ေရာင္ျပန္ထင္ဟပ္ပံုုကို ၾကည့္ရႈပါ။  
ေမးခြန္းေမးျမန္းပါ - ဘာေၾကာင့္တစ္ဖက္စီက ကြဲျပားေနရတာလဲ။ ထိုု႔ေနာက္ 
ဘယ္တစ္ဖက္က မွန္ထဲကိုု ၾကည့္ရတာနဲ႔တူလဲ။ 

• သင့္ကေလးအား ညွပ္မ်ားအသံုုးျပဳျပီး ေသးငယ္ေသာ၊ ၾကီးေသာ၊ ေပါ့ေသာ၊ ေလးလံေသာ 
အရာမ်ားကိုု ေကာက္ယူေစပါ။ 

သင့္ကေလးႏွင့္အတူ မီးဖိုုတစ္ခုုအား 
ေဆာက္လုုပ္ပါ။ သင္လိုုအပ္ေသာ 
အစိတ္အပိုုင္းမ်ား။ ဥပမာ ဖို၊ ခလုုတ္ဘုုလံုုးမ်ား၊ 
ခလုုတ္မ်ား ႏွင့္ အကင္ဖိုုတိုု႔ကဲ့သိုု႔  
အစိတ္အပိုုင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေျပာ 
ဆိုေဆြးေႏြးပါ။ ဤအစိတ္အပိုုင္းမ်ားအား 
ဖန္တီးရန္အတြက္ ေသတၱာမ်ား၊ 
ပုုလင္းဖံုုးမ်ား ႏွင့္အေျမႇာင္းပံုေဖာ္ထား 
ကတ္ထူျပားမ်ားတိုု႔ကဲ့သိုု႔ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို 
စုုေဆာင္းပါ။ မီးဖိုုအား ေဆာက္လုုပ္ေနစဥ္ 
အစိတ္အပိုုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအား မည္သည့္ေနရာတြင္ 
ထည့္သြင္းအသံုုးျပဳေၾကာင္း၊ ၎တိုု႔အား မည္ကဲ့သိုု႔ 
ခ်ိတ္ဆက္ႏိုုင္ေၾကာင္းတို႔ကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ။ 
ထိုု႔ေနာက္ မီးဖိုုအား ေဆးျခယ္ပါ။ 
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ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းမႈဆိုုင္ရာ 
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား
ဟုုတ္သည္၊ မဟုုတ္ဘူး ဟူေသာ အေျဖမ်ားေပးျခင္းထက္စာလွ်င္ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းသည္ သင့္ကေလး၏ 
အေတြးအျမင္မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ေရးကို အားေပးသည္။

ေမးျမန္းပါ ဥပမာအားျဖင့္

ဘယ္လိုု… ခံစားရလဲ။ သင့္မ်က္လံုုးေတြကိုု မွိတ္ထားျပီး၊ 
ဘယ္လိုုခံစားရလဲဆိုုတာကိုု ေျပာျပပါ။

ဘာပံုုသ႑ာန္နဲ႔တူလဲ။ အေရာင္၊ အဆင္၊ အရြယ္အစား၊ 
ပံုုသ႑ာန္ နဲ႔အသားတိုု႔ကိုု ႏိႈင္းယွဥ္ပါ။ 

အရသာက ဘယ္လိုေနလဲ။ ဒီလိုုအရသာမ်ိဳး အရင္က 
ျမည္းစမ္းဖူးလား။ 

အနံ႔က ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ။ ဒီအရာက 
တစ္ျခားတစ္စံုုတစ္ရာအေၾကာင္းကိုု စဥ္းစားမိေစလား။

အသံက ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ။ ဒီလိုုအသံမ်ိဳး အရင္က 
ဘယ္မွာၾကားဖူးလဲ။

ဘယ္လိုုျဖစ္လာမယ္လိုု႔ထင္လဲ… အကယ္၍ ဒီအရာထဲ ငါတိုု႔ ေရကိုု ေရာထည့္လိုုက္ရင္။

အကယ္၍ ကစားကြင္းထဲက ေလွ်ာက ပိုုမိုုၾကီးလာခဲ့ရင္။

ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုုထင္ရတာလဲ… အရိပ္က ေရြ႕လ်ားေနတယ္လိုု႔။

ဘယ္လိုုမ်ိဳး… စက္ရုုပ္က အလုုပ္လုုပ္လဲ။

အကယ္၍ ငါတိုု႔… အရုုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚက ဘီးအရြယ္အစားေတြကိုု 
ေျပာင္းလဲၾကည့္ရင္ ဘာျဖစ္သြားမလဲ။

မင္း ဘယ္လိုုလုုပ္ႏိုုင္လဲ… ကစားစရာအတံုုးေတြကိုု ဟန္ခ်က္ညီေအာင္။ 

စာဖတ္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ 
သင္ယူျခင္း
သင့္ကေလးႏွင့္အတူ Irene Yates  
ေရးသားေသာ The Enormous Turnip 
(အလြန္ၾကီးမားေသာ မုုန္လာဥျဖဴ)  
စာအုုပ္ကို ဖတ္ရႈပါ။

• အခ်က္အလက္မ်ား ပိုုမိုုေပးႏိုုင္ရန္အတြက္ 
‘ရွင္းလင္းေဖာ္ျပသည့္’ စာေၾကာင္းမ်ား အသံုုးျပဳျပီး 
ပံုုျပင္အေၾကာင္းကိုုိုုိုု သင့္ကေလးႏွင့္အတူ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ၊ 
ဥပမာ - မုုန္လာဥျဖဴၾကီးက ေလးတယ္ေလ၊ 
ဘာျဖစ္လိုု႔လဲဆုုိေတာ့ အရမ္းၾကီးေနတာကုုိး။ 

• မုုန္လာဥျဖဴၾကီးကိုု ဖယ္ရွားႏိုုင္မ့ည့္ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ား၊ 
ဥပမာ ေသးငယ္ေသာအစိတ္အပိုုင္းေလးမ်ားျဖစ္ေအာ
င္ ျဖတ္ေတာက္ေပးျခင္း အစရွိသည္တိုု႔အေၾကာင္း ေျပာဆိုု 
ေျပာဆိုုေဆြးေႏြးပါ။

• ေနအိမ္အနီးဝန္းက်င္႐ိွ အရာဝတၳဳမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ 
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာဆိုုေဆြးေႏြးပါ။ 

သင့္ကေလးႏွင့္အတူ Eric Carle ေရးသားသည့္  
The Very Hungry Caterpillar 
(အလြန္ဆာေလာင္ေနေသာ ေပါက္ဖတ္)  
စာအုုပ္ကို ဖတ္ရႈပါ။

• သင့္ကေလးႏွင့္အတူ ဥယ်ာဥ္ျခံထဲရွိ လိပ္ျပာမ်ားကို ရွာေဖြပါ။ 
၎တိုု႔၏ ေတာင္ပံမ်ားေပၚရွိ အေရာင္မ်ား၊ အဆင္မ်ားကို 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပပါ။

• ေပါက္ဖတ္ကဲ့သိုု႔ ဝတ္ဆင္ၾကည့္ပါ။ ေပါက္ဖတ္ကဲ့သိုု႔ 
ေရြ႕လ်ားၾကည့္ပါ။ ပိုုးအိမ္တစ္လံုုးထဲတြင္ ၎တိုု႔ 
မည္သိုု႔ေနထိုုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း – ထိုု႔ျပင္ ပိုုးအိမ္ထဲမွ ၎တိုု႔ 
မည္သိုု႔ေဖါက္ထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  
သရုုပ္ေဖာ္ျပဖိုု႔  သင့္ကေလးအား ေစခိုုင္းပါ။ 

• တိရစၧာန္မ်ား ႏွင့္ လူသားမ်ား၏ ဘဝစက္ဝန္း မည္ကဲ့သိုု႔ 
းလည္ပတ္ေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေျပာဆိုုုုေဆြးေႏြးပါ။ 
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မိုုးရြာေသာ 
ေန႔ရက္မ်ားတြင ္
• မ်က္ႏွာျပင္အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ မိုုးေရက်သံမ်ားကို 

နားဆင္ပါ။ သင့္ကေလးအား ဤသိုု႔ေမးခြန္းမ်ိဳးမ်ားကို 
ေမးျမန္းပါ - ဒါက ဘယ္လုုိအသံမ်ိဳးနဲ႔တူလဲ။ ထိုု႔ေနာက္ 
ဒါက ဘယ္လုုိအနံ႔မ်ိဳးတူလဲ။  

• မိုုးမရြာခင္၊ မိုုးရြာေနစဥ္အတြင္း၊ မိုုးရြာျပီးေနာက္ 
အိမ္ေမြးတိရစၦာန္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ တိရစၦာန္မ်ား 
ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပံုုကိုု ၾကည့္ရႈပါ။

• တိမ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ။ ပံုုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ 
အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္ တိမ္မ်ား မည္သိုု႔ျဖစ္ေပၚ
လာေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေျပာဆိုုေဆြးေႏြးပါ။ 

မိသားစုုလိုုက္ အရည္ေပ်ာ္က်ပဲြႀကီး
• မိသားစုုဝင္ တစ္ဦးစီအား ေရခဲတံုုး တစ္တံုုးကိုေပးျပီး၊ 

၎တိုု႔အား ေရခဲေသတၱာ သိုု႔မဟုုတ္ ေရခဲစက္ကို 
အသံုုးမျပဳေစဘဲ ေရခဲတံုုး အရည္မေပ်ာ္ေစမည့္ 
နည္းလမ္းကို ႐ွာေဖြခိုင္းပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ၎တိုု႔အား 
ေရခဲတံုုးကိုု ေျခအိတ္တစ္လံုုးထဲထည့္ေစပါ၊ ခဲပတ္ 
သိုု႔မဟုုတ္ ပလတ္စတစ္ေဖာင္းၾကြ အပတ္ျဖင့္ 
ပတ္ေစပါ၊ သိုု႔မဟုုတ္ ေျမၾကီးထဲတြင္ ျမွဳပ္ေစပါ။ 
ေရခဲတံုုးမ်ား အရည္ေပ်ာ္က်သြားဖိုု႔အတြက္ 
အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာျမင့္သည္ကိုု တိုုင္းတာမွတ္သားပါ။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ေရခဲတံုုးမ်ားမွာ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
အျခားေသာ ေရခဲတံုုးမ်ားထက္ ပိုုမိုုလ်င္ျမန္စြာ 
အရည္ေပ်ာ္က်သြားေၾကာင္း ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး 
ေျပာဆိုုေဆြးေႏြးပါ။ 

အိုုင္မ်ားထဲ မိုုးစက္ပက္ေနပံုုကိုု 
ၾကည့္ရႈပါ။ သင့္ကေလးအား 
၎တိုု႔၏ လက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ 
လိႈင္းဂယက္မ်ား ျပဳလုုပ္ေစပါ။ သင့္ 
ေရာင္ျပန္ပံုုရိပ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ။ 
ဗြက္အိုုင္ထဲတြင္ ခုုန္ေပါက္ျခင္းအားျဖင့္ 
ေရမ်ားစင္ထြက္လာေအာင္ ျပဳလုုပ္ပါ။ 

တာဝန္
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အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား 
စုုေဆာင္းျခင္း
• သင့္ကေလးႏွင့္အတူ ခရုုခြံမ်ား၊ ေက်ာက္တံုုးငယ္မ်ား၊ သစ္ရြက္မ်ား ႏွင့္ 

ငွက္ေမႊးမ်ားကဲ့သိုု႔ေသာ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကို စုုေဆာင္းပါ။ ၎တိုု႔ကို 
သင့္ေနအိမ္အတြင္း ျပသထားပါ၊ သိုု႔မဟုုတ္ အထူးေနရာ တစ္ေနရာတြင္ ထားထားပါ။

• အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကို အုုပ္စုုလိုုက္ ခြဲျခားထားပါ၊ ဥပမာ အေရာင္အားျဖင့္၊ 
အရြယ္အစားအားျဖင့္၊ အသားအားျဖင့္၊ ပံုုသ႑ာန္ ႏွင့္ အနားအေရအတြက္မ်ား 
အားျဖင့္ တူရာတူရာကို အုုပ္စုုခြဲပါ။ အုုပ္စုုတစ္စုုစီသည္ မည္သိုု႔ တူညီေၾကာင္းႏွင့္၊ 
ကြဲျပားျခားနားေၾကာင္း သင့္ကေလးႏွင့္အတူ ေျပာဆိုုေဆြးေႏြးပါ။ မ်ဥ္း၊ စက္၀ိုုင္း၊ 
စတုုရန္း၊ ၾတိဂံ ႏွင့္ ေထာင့္မွန္စတုုဂံ အစရွိသည္တိုု႔ကဲ့ေသာ စကားလံုုးမ်ားကို 
အသံုုးျပဳပါ။ ထပ္ေနသည့္ အဆင္မ်ား ႏွင့္  
အထူးပံုစံမ်ားကို ရွာေဖြပါ။

• အရာဝတၳဳတစ္ခုုစီကို မွန္ဘီးလူးေအာက္တြင္  
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါ၊ သိုု႔မဟုုတ္  
သင့္ဖုုန္းျဖင့္ ဓာတ္ပံုုရိုုက္ယူျပီး  
ကြန္ပ်ဴတာ ဖန္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္  
ပံုုၾကီးခ်ဲ႕ၾကည့္ပါ။

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ေနစ
ဥ္အတြင္း ဓာတ္ပံုုမ်ားစြာ ရိုုက္ယူပါ။ 
ျမင္ေတြ႕ေနရသည့္ ဓာတ္ပံုုမ်ား၏ 
ပံုုစံကိုု ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ မိုုဘိုုင္း 
အပလီေကးရွင္းတစ္ခုုကို အသံုုးျပဳပါ။ 
ဤသည္မွာ သင့္ကေလး၏ 
ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို 
တိုုးတက္လာေစမည္ျဖစ္သည္။ 
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ေကာင္းမြန္လွေသာ 
အျပင္ထြက္ေဆာ့ကစားျခင္းမ်ား 
• သင့္ကေလးအား ေရ၊ သဲ ႏွင့္ ရႊံ႕တိုု႔ျဖင့္ တူးဆြ၊ ေဆာ့ကစားေစရန္အတြက္ ဆန္ခါမ်ား၊ 

ကေတာ့မ်ား၊ ပန္းကန္မ်ား ႏွင့္ ကရားမ်ား အစရွိသည္တုုိ႔ကဲ့သိုု႔ေသာ မီးဖိုုေခ်ာင္သံုုးပစၥည္း
အေဟာင္းမ်ားကို အသံုုးျပဳေစပါ။

• ေရမ်ား မည္သည့္ေနရာမွလာျပီး မည္္သည့္ေနရာသိုု႔သြားေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သ
က္၍ ေျပာဆိုုေဆြးေႏြးပါ။ ကြန္ကရစ္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ သင့္ကေလးအား 
ေရမ်ား ျဖန္းပက္ေစျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ စပေရးဖ်န္းမႈတ္ေစျခင္းအားျဖင့္ 
ဤအိုုင္ဒီယသေဘာသဘာဝမ်ားကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးပါ၊ ထိုု႔ေနာက္ ဘာျဖစ္သည္ကိုု 
ၾကည့္ရႈပါ။ အဝတ္မ်ားကို ေလွ်ာ္ဖြပ္ျပီးေနာက္ မည္သိုု႔ ေျခာက္ေသြ႕သြားေၾကာင္း 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုုျခင္းအားျဖင့္ ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအားကို တိုုးခ်ဲ႕ပါ။ 

• ဆုတ္ၿဖဲထားသည့္ သတင္းစာအပိုုင္းအစမ်ားကို ၾကီးမားေသာ ကရားတစ္ခုုအတြင္း 
ထည့္ျပီး၊ ေရျဖင့္စိမ္ပါ။ ပဲေစ့အခ်ိဳ႕ကို ကရားခြက္အတြင္း တစ္ဝက္အထိ ထိုုးသြင္းပါ၊ 
သိုု႔မွသာ ၎တိုု႔ကို အလြယ္တကူ ျမင္ေတြ႕ ႏိုုင္ေပမည္။ ကရားခြက္ကို ေႏြးေထြးျပီး 
ေနေရာင္ျခည္ရရွိသည့္ေနရာတြင္ ထားပါ၊ စာရြက္မ်ားကို အစဥ္ စိုုစြတ္ေနေစပါ။ 
တစ္ပတ္တာအတြင္း မည္သိုု႔ ျဖစ္လာေၾကာင္းကိုု ၾကည့္ရႈပါ (အေစ့မွ အျမစ္မ်ား 
ေအာက္သိုု႔ ထိုုးထြက္လာျပီး၊ အေစ့မွ အေညွာက္ ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္)။

ဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ ေဆာ့ကစားျခင္း

• ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ျဖတ္စအက်န္မ်ား ႏွင့္ အေစ့မ်ား၊ 
ပန္းပင္အေစ့မ်ား ႏွင့္ မ်ိဳးေစ့မ်ားတိုု႔ကို သင့္ကေလးႏွင့္အတူ 
စိုုက္ပ်ိဳးပါ။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ၎တိုု႔ 
မည္သိုု႔ၾကီးထြားလာသည္ကိုု ၾကည့္ရႈပါ။ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို 
မွတ္တမ္းတင္ထားရန္အတြက္ ဓာတ္ပံုုမ်ား ရိုုက္ယူပါ။  
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေၾကာင္းကို အတူတကြ 
ေျပာဆိုုေဆြးေႏြးပါ။

• ၎တိုု႔ မည္သိုု႔ ကြဲျပားျခားနားစြာ 
ၾကီးထြားလာႏိုင္ေၾကာင္းကို ၾကည့္ရႈရန္အတြက္ 
ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳး (အရိပ္က်သည့္ေနရာ သိုု႔မဟုုတ္ 
ေနေရာင္ျခည္ရသည့္ေနရာ၊ ေျမဆီအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပန္းအိုုး 
သိုု႔မဟုုတ္ ဥယ်ာဥ္ေျမေပၚ) တြင္ စိုုက္ပ်ိဳးၾကည့္ပါ။  
ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆိုုျပီး၊ မည္သည့္ပံုစံက 
အေကာင္းဆံုုးအလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါ။

မွန္ဘီလူးကို အသံုုးျပဳျပီး သင့္ကေလးႏွင့္အတူ 
ေျမျပင္ဧရိယာ ေသးေသးေလးတစ္ခုုကို 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးပါ။ ေဖာ္ျပပါကဲ့သိုု႔ ေမးခြန္းမ်ား 
ေမးျမန္းပါ - ပိုးမႊား မည္မွ် သင္ ျမင္ေတြ႕သလဲ။ 
အင္းဆက္ပိုးေကာင္တစ္ေကာင္အေပၚ 
အာရံုုစိုုက္၍ ၎က လုပ္ေနေၾကာင္း ၾကည့္ရႈပါ။ 
၎က မည္သည့္ေနရာသိုု႔သြားေၾကာင္း 
ၾကည့္ရႈရန္အတြက္ ၎ေနာက္သိုု႔ လုုိက္ပါ။ 
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ညဘက္အခ်ိန္တြင္
• သင့္ကေလးႏွင့္အတူ ညဘက္၌ အျပင္ဘက္တြင္ 

လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးကို သံုုးလ်က္ျဖစ္ေစ၊ 
မသံုုးလ်က္ျဖစ္ေစ၊ ေလ့လာစူးစမ္းပါ။ ေဖာ္ျပပါကဲ့သိုု႔ 
ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းပါ - ဘာကုုိ ေတြ႕ရလဲ။ ႏွင့္ 
ဘာကုုိ ၾကားရလဲ။ 

• လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးအသံုုးျပဳျပီး နံရံေပၚတြင္ 
အရိပ္မ်ားကို ျပဳလုုပ္ေစပါ။ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီး 
သိုု႔မဟုုတ္ အရာဝတၳဳမ်ား နံရံဘက္သိုု႔ 
နီးကပ္လာသည့္အခါ သိုု႔မဟုုတ္ 
ေဝးကြာသြားသည့္အခါ အရိပ္မ်ား မည္သိုု႔ေျပာင္းလဲ
သြားေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေျပာဆိုုေဆြးေႏြးပါ။ 
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ကမ္းေျခတြင္
• သင့္ကေလးအား ေဖာ္ျပပါကဲ့သိုု႔အရာမ်ားကို ေလ့လာစူးစမ္းရန္ ၎တိုု႔၏ အာရံုုံမ်ားကို 

အသံုုးျပဳေစပါ – ဥပမာ ေလကို အနံ႔ရႈၾကည့္ျခင္း၊ လိႈင္းလံုုးမ်ားကို ၾကည့္ရႈျခင္း၊ 
ငွက္မ်ား၏အသံကို နားေထာင္ျခင္း၊ ပင္လယ္ေရကို ျမည္းၾကည့္ျခင္း၊ ႏွင့္ သဲ၏ထိေတြ႕မႈကို 
ခံစားၾကည့္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ 

• ေရစပ္အနီးတြင္ မတ္တပ္ရပ္ျပီး၊ သင့္ေျခေပၚသိုု႔ လိႈင္းလံုုးမ်ားကို တဖ်ပ္ဖ်ပ္ ႐ိုက္ခတ္ေစပါ။  
ေဖာ္ျပပါကဲ့သိုု႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းပါ - သင့္ ေျခေထာက္ေအာက္မွာ ဘာကုုိ 
ခံစားရလဲ။

ပန္းျခံထဲတြင္
• သစ္ပင္တစ္ပင္ကို အတူတကြ စံုုစမ္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါ။  သစ္လံုုးပတ္ပတ္လည္ကို 

လက္မ်ားခ်ိတ္ဆက္ျပီး ပတ္ဝိုုင္းၾကည့္ပါ။ သစ္ေခါက္မွာ မည္သည္ႏွင့္တူေၾကာင္း၊ 
မည္သိုု႔ ခံစားရေၾကာင္း၊ မည္သည့္အနံ႔ႏွင့္တူေၾကာင္း အစရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို 
ေမးျမန္းပါ။ အေရာင္ေပါင္းမည္မွ်ကို ေတြ႕ ရွိႏိုုင္ေၾကာင္း ၾကည့္ရႈၾကည့္ပါ။ သစ္ပင္ေပၚ၌ 
ဘာေတြ ေနထိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေျပာ ဆိုုေဆြးေႏြးပါ၊ ထိုု႔ေနာက္ တစ္စံုုတစ္ရာ 
ေတြ႕ႏိုုင္၊မေတြ႕ ႏိုုင္ ရွာေဖြၾကည့္ပါ။ 

• သင့္မ်က္စိမ်ားအား မွိတ္ထားျပီး၊ အသံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို နားဆင္ၾကည့္ပါ။ သင္ ၾကားရသည္ ့
အသံမ်ား ဥပမာ ငွက္သံမ်ား ႏွင့္ သစ္ရြက္ၾကားေလတိုုးသံမ်ားအေၾကာင္းကို 
ေျပာဆိုုေဆြးေႏြးပါ။ ပန္းျခံျပင္ပမွ အသံမ်ား ဥပမာ ကားသံမ်ား ႏွင့္ ေလယာဥ္သံမ်ားကို 
နားဆင္ၾကည့္ပါ။   

• တစ္ေနရာတည္းတြင္ မလႈပ္မယွက္ ရပ္ေနပါ။ သင့္အနီးအနားတြင္ ေ႐ြ႕လ်ားေနသည့္ 
သင္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာဆိုုေဆြးေႏြးပါ၊ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းပါ၊ 
ဥပမာ အေပၚတြင္ ပ်ံံသန္းေနေသာငွက္မ်ား၊ ေျမျပင္ေပၚ ေၾကြဝဲေနသည့္ သစ္ရြက္မ်ား၊ 
ေျပးလႊားေနသည့္ ေခြးမ်ား ႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ေနသည့္ လူမ်ားအေၾကာင္း။

ကစားကြင္း ကိရိယာပစၥည္းမ်ား

• ဒန္းစီးလိုုက္ပါ။  ဒန္းလႈပ္ရွားေနေအာင္ မည္သည့္အရာက ျပဳလုုပ္ေပးေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သ
က္ျပီး ေျပာဆိုုေဆြးေႏြးပါ။ ဒန္းကိုု ဘယ္လိုု ပိုၿပီးျမင့္တက္ေအာင္ ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ေၾကာင္းႏွင့္ပတ္
သက္ျပီး ရွင္းျပပါ။ 

• ေလွ်ာစီးခ်ျပီး၊ အလယ္၌ ေလွ်ာစီးေနျခင္းကို ရပ္တန္႔သြားေစရန္ မည္သိုု႔ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ေၾကာင္း၊ 
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေျပာဆိုုေဆြးေႏြးပါ။ 

• အရာဝတၳဳတစ္ခုုကို ေလွ်ာေပၚမွ လွိမ့္ခ်လိုုက္ပါ။ ၎ကို ပိုုျမန္ျမန္သြားေအာင္ သိုု႔မဟုုတ္ 
ပိုုေႏွးေႏွးသြားေအာင္ မည္သိုု႔ ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေျပာဆိုုုေဆြးေႏြးပါ။ 

ေရစပ္အနီးတြင္ အေပါက္တစ္ေပါက္တူးျပီး၊ 
ေရျပည့္သြားရန္ အခ်ိန္မည္မွ် 
ၾကာျမင့္ေၾကာင္းကိုု ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ ေရမ်ား 
မည္သည့္ေနရာမွလာေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး 
ေျပာဆိုုေဆြးေႏြးပါ။ အေပါက္ထဲတြင္  
ရပ္ေနျပီး၊ ဘာျဖစ္လာမည္ကိုု  
ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

တာဝန္
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ပူေပါင္းမႈတ္ျခင္း 
• ပူေပါင္းမ်ားမႈတ္ပါ၊ ထိုု႔ေနာက္ သင့္ကေလးအား ၎တိုု႔ကိုု ဖမ္းယူဖိုု႔ ၾကိဳးစားၾကည့္ေစပါ။ 

ေဖာ္ျပပါကဲ့သိုု႔ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းပါ - ပူေပါင္းမ်ား ဝဲပ်ံေနေအာင္ မည္သည့္အရာက 
ျပဳလုုပ္ေပးသနည္း။ ထိုု႔ေနာက္ ပူေပါင္းမ်ား ေပါက္သြားေအာင္ မည္သည့္အရာက 
ျပဳလုုပ္ေပးသနည္း။ ပူေပါင္းတစ္လံုုး ေလထဲတြင္ မည္မွ်ၾကာၾကာ ေနႏိုုင္ေၾကာင္း 
ၾကည့္ရႈပါ။ 

• သင့္ကေလးအား ၎၏ လက္မႏွင့္ လက္ညႇိဳးအသံုုးျပဳ၍ စက္ဝိုုင္းငယ္ပံုုစံတစ္ခုု 
ျပဳလုုပ္ေစျပီး၊ ၎စက္ဝိုုင္းမွတစ္ဆင့္ ေလမႈတ္ထုုတ္ေစကာ ၎တိုု႔၏လက္မ်ားျဖင့္ 
ပူေပါင္းမ်ားကိုျပဳလုုပ္ေစပါ။ 

ပူေပါင္းမ်ား ကို မည္သိုု႔ ျပဳလုုပ္ရမည္နည္း။

ပန္ကန္ေဆး ဆပ္ျပာ 600ml ႏွင့္ ဂလိုုင္ဆရင္း 
25ml တိုု႔ကို တစ္လီတာ ဝင္ဆံ့သည့္ 
ထည့္ခြက္တစ္ခုုအတြင္းသိုု႔ ထည့္ျပီး၊ 
ေရျဖည့္လိုုက္ပါ။  ထိပ္တြင္ အ၀ိုုင္းေလးပါသည့္ 
တုတ္တံတစ္ခုုျပဳလုုပ္ရန္အတြက္ 
ပိုုက္သန္႔ရွင္းေရး အတံတစ္ခုုကို သင့္ကေလးအား 
အသံုုးျပဳေစပါ။  သင့္ကေလးအား 
၎တုတ္တံကိုု ပူေပါင္းဆပ္ျပာရည္ထဲႏွစ္ေစျပီး၊ 
အေပါက္ဝိုုင္းေလးမွတစ္ဆင့္ ေလမႈတ္ၾကည့္ေစပါ။ 

တာဝန္
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ေရခ်ိဳးခ်ိန္ ေဆာ့ကစားျခင္း
• သင့္ကေလးႏွင့္အတူ ေရခ်ိဳးကန္အတြင္းသိုု႔ အရာဝတၳဳအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထည့္သြင္းပါ။  

၎ပစၥည္းမ်ား ေရထဲျမဳပ္သြားလား သိုု႔မဟုုတ္ ေရေပၚ ေပၚေနလား သင့္ကေလးအား 
ၾကည့္ရႈေစပါ။ ထိုသို႔ မၾကိဳးပမ္းၾကည့္မီဘာျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္႐ိွမည္ဟုု ၎တိုု႔ထင္ေၾကာင္း 
ခန္႔မွန္းေစပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ အရာဝတၳဳမ်ား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေရေပၚေပၚျပီး၊ 
အခ်ိဳ႕မွာမူ ျမဳပ္သြားေၾကာင္းကိုု ေမးျမန္းပါ။ ေရေပၚေပၚေနသည့္ အရာဝတၳဳမ်ားကို 
ေရထဲျမဳပ္သြားေစရန္၊ ျမဳပ္ေနသည့္ အရာဝတၳဳမ်ားကို ေရေပၚေပၚေစရန္ ျပဳလုုပ္ႏိုုင္သည္ ့
နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာဆိုုေဆြးေႏြးပါ။ 

• သင့္ကေလးအား အရာဝတၳဳအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရျဖည့္ေစျပီး၊ ထိုု႔ေနာက္ ေရျပန္ထုုတ္ေစပါ။  
ေရမ်ား ပန္းထြက္ေစရန္အတြက္ သန္႔စင္ျပီးျဖစ္ေသာ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ပုုလင္းမ်ားကို 
အသံုုးျပဳပါ။  ပုုလင္းထဲ၌ ဘာမွမရွိခ်ိန္၊ ပုုလင္းထဲ၌ ျပည့္ေနခ်ိန္ ပုုလင္းကို ဖိညွစ္ေစျပီး၊ 
မည္သိုု႔ ခံစားရေၾကာင္းကိုု ေမးျမန္းေျပာဆိုုေဆြးေႏြးပါ။  ပုုလင္းကို ေရေအာက္ထဲတြင္ ႏွင့္ 
ေရေပၚတြင္ ဖိညွစ္ေစျပီး၊ ဘာျဖစ္သည္ကိုု ၾကည့္ရႈပါ။ 

ေရခ်ိဳးပလပ္ကို ဖယ္ရွားလိုုက္သည့္အခါ 
ဘာျဖစ္သည္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေမးခြန္းမ်ား 
ေမးျမန္းပါ။
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ျပန္လည္စဥ္းစားပါ၊ ေလွ်ာ့ခ်ပါ၊ 
ျပန္လည္အသံုုးခ်ပါ၊ ထိုု႔ေနာက္ 
ျပန္လည္သံုုးစြဲပါ
ျပန္လည္စဥ္းစားပါ
• သင့္ကေလးအား ေက်ာင္းသိုု႔ ကားေမာင္းပိုု႔မည့္အစား လမ္းေလွ်ာက္၍ ေက်ာင္းပိုု႔ပါ။  

အကယ္၍ သင့္ေနရာသည္ ေက်ာင္းျဖင့္ေဝးလွ်င္ လမ္းတစ္ေနရာေလာက္အထိ 
ကားေမာင္းျပီး၊ က်န္ရွိသည္ကိုု လမ္းေလွ်ာက္သြားပါ။

• သင့္ကေလးအား ၎၏ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ အသံုုးျပဳပံုု 
နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို စဥ္းစားရန္ တိုုက္တြန္းအားေပးပါ။ အမိႈက္ပံုုးမ်ားအတြင္းသိုု႔ 
အမႈိက္မ်ားထည့္ျခင္း၊ ေဆာ့ကစားျပီးေနာက္ သိမ္းဆည္း႐ွင္းလင္းရန္ အၾကံျပဳပါ။

ေလွ်ာ့ခ်ပါ

• အိမ္သံုုးပစၥည္းမ်ား ႏွင့္  မီးလံုးမ်ားကို အသံုုးမျပဳခ်ိန္တြင္ သင့္ကေလးအား 
ပိတ္ေစျခင္းအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္အသံုုးျပဳမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ပါ။ သတိေပးခ်က္အေနႏွင့္ 
အမွတ္အသားမ်ားကို အတူတကြ ျပဳလုုပ္ပါ။ 

• ၎တိုု႔သြားတိုုက္ေနစဥ္တြင္ သင့္ကေလးအား ေရပိတ္ထားေစပါ။

• သင့္ကေလးအား ဓာတ္ေငြ႕၊ ေရ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ မီတာမ်ားကို ျပသထားပါ၊ သိုု႔မွသာ 
အသံုုးျပဳမႈမ်ားကို မည္သိုု႔တိုုင္းတာေၾကာင္းကိုု ၎တိုု႔ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုုင္မည္ျဖစ္
သည္။

• သင့္ကေလး ေရပန္းျဖင့္ ေရခ်ိဳးေနခ်ိန္တြင္ ေရပံုုးတစ္ပံုုးကို ထည့္သြင္းထားျပီး၊ 
ေရမည္မွ်စုုမိေၾကာင္းကိုု တိုုင္းတာပါ။ 

ျပန္လည္အသံုုးခ်ပါ

• သင့္ကေလးအား ‘ျပန္လည္အသံုုးခ်မႈ’ သေကၤတကို ျပသပါ။ ျပန္လည္အသံုုးခ်ရန္ မည္မွ် 
အေရးၾကီးေၾကာင္း ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေျပာဆိုုေဆြးေႏြးပါ။  

• ျပန္လည္အသံုုးခ်၍ရေသာ၊ မရေသာ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးပါ။

ျပန္လည္သံုုးစြဲပါ

• စကၠဴပန္းကန္မ်ား၊ ေသတၱာမ်ား၊ ကတ္မ်ား၊ ထုုတ္ပိုုးစာရြက္မ်ား ႏွင့္ ဖဲၾကိဳးမ်ားကို 
အႏုုပညာႏွင့္ လက္မႈပစၥည္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္သံုုးစြဲပါ။ 
ၾကယ္သီးမ်ား၊ ဖေယာင္းေရာင္ျခယ္မ်ား ႏွင့္ ခဲတံမ်ားကို ဖန္ခြက္ သိုု႔မဟုုတ္ 
ပလက္စတစ္ခြက္မ်ားထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားပါ။

• ကစားစရာမ်ားအတြက္ အိမ္မ်ား ႏွင့္ အဖိုးတန္ပစၥည္း ေသတၱာမ်ားကို ဖန္တီးရန္အတြက္ 
ရႈးဖိနပ္ဗူးမ်ားကို ျပန္လည္သံုုးစြဲပါ။ 

• ေရမ်ား ေရေျမာင္းထဲသို႔ စီးထြက္သြားေစျခင္းအစား ေရမ်ားကို စုုေဆာင္းႏိုုင္သည့္နည္းလမ္း
မ်ား၊ ေနအိမ္ဝန္းက်င္တြင္ ျပန္လည္အသံုုးျပဳႏိုုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုုတ္ပါ။
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ပစၥည္းမ်ားကို အမႈိက္အျဖစ္မပစ္မွီတြင္ ၎ 
ပစၥည္းတစ္ခုုစီကို မည္သည့္အရာမ်ားႏွင့္ 
ျပဳလုုပ္ထားေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးေျပာျပၿပီး 
သင့္ကေလးအား ျပန္လည္အသံုုးခ်မႈ သေကၤတကို 
ရွာၾကည့္ေစပါ။ ျပန္လည္အသံုုးခ်ႏိုုင္သည့္ 
ပစၥည္းမ်ားကို အတူတကြ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျပီး၊ 
၎တိုု႔ကို ျပန္လည္အသံုုးခ်မႈ အမႈိက္ပံုုးအတြင္းသိုု႔ 
ထည့္သြင္းပါ။

တာဝန္
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