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ບົດທີ 8
ການ ສອນ ກິດຈະ ກຳ ໃນ ແຕ່ ລະມື້

ປະຈຸບັນລູກຂອງທ່ານຍັງນ້ອຍ, ແຕ່ລາວຈະກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໃນອະນາຄົດ, ເດັກນ້ອຍ
ທ່ີມີບັນຫາທາງສາຍຕາ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດແນມເຫັນໄດ້ດີຈະເຕີບໂຕເປັນຜູ້ທ່ີມີຄວາມສາມາດ,
ຊວ່ຍແບ່ງເບາົພາລະໃນຄອບຄວົແລະຊມຸຊນົຄືກນັກບັເດກັທົວ່ໄປໄດນ້ັນ້ລາວຕອ້ງໄດຮ້ຽນ
ຮູ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ເບິ່ງແຍງຕົນເອງ.•	

ຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານໃນຄອບຄົວ.•	

ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຄິດເປັນຂອງຕົນເອງ.•	

ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄຸນສົມບັດສິນທຳ.•	

ການເບິ່ງແຍງຕົນເອງ.
ການມີຄວາມຮອບຮູ້ໃນການດຳລົງຊີວິດ ລວມໄປເຖິງການກິນ, ການນຸ່ງຖື, ການນຳໃຊ້
ຫ້ອງນ້ຳ ແລະການຮັກສາຄວາມສະອາດ. ເດັກນ້ອຍທີ່ບ່ໍສາມາດແນມເຫັນໄດ້ດີກ່ໍຕ້ອງ
ໄດ້ຮຽນຮູ້ທັກສະເຫຼົ່ານ້ີ ເຊັ່ນດຽວກັນ ເພື່ອວ່າໃນອະນາຄົດເຂົາຈະຮູ້ຮັກສາຕົວຂອງເຂົາ
ເອງ. ມັນຈະງ່າຍຫຼາຍຂ້ຶນໃນການເບິ່ງແຍງຕົນເອງ ເມື່ອເວລາທຽວໄປໂຮງຮຽນ ແລະ
ການໃຊ້ຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້.

ມັນອາດຈະງ່າຍຫຼາຍກວ່າ ຖ້າວ່າ  
ຂ້ອຍຈະລ້ຽງດູ ແລະ ນຸ່ງເຄື່ອງໃຫ້ 
ກັບນາງ ອາໂຢກາ ເອງ. ເພາະ 
ວ່າມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນ ຖ້າຈະ 
ໄປສອນໃຫ້ລາວ ເຮັດແນວນັ້ນ, 
ຂ້ອຍບໍ່ມີເວລາພຽງພໍດອກ

ເຈົ້າ, ຂ້ອຍຮູ້ວ່າມັນຍາກສຳລັບເຈົ້າ ແຕ່ 
ວ່າ, ເຈົ້າລອງຄິດເບິ່ງ ຖ້າເຈົ້າສະຫຼະເວ 
ລາພຽງບໍ່ດົນ ຈົນກ່ວາ ນາງ ອາໂຢກາ  
ສາມາດນຸ່ງເຄື່ອງໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງແລ້ວ,  
ເຈ້ົາກ່ໍຈະມີເວລາເຮັດວຽກອ່ືນໆ ທ່ີເຈ້ົາ 
ຈະເຮັດໃນແຕ່ລະເຊົ້າໄດ້ຢ່າງສະດວກ.

ແມ່ຂອງຂ້ອຍກໍ່ຕາບໍ່ຄ່ອຍ 
ເຫັນຮຸ່ງຄືກັນ, ບາງເທື່ອ 
ລາວກໍ່ອາດຈະແນະນຳໃຫ້ 
ເຈົ້າ ກ່ຽວກັບບາງຢ່າງທີ່ 
ຄວນເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນ.

ແລະ ເຈ້ົາຄິດເບິ່ງວ່າເຈ້ົາ ຈະ 
ພູມໃຈພຽງໃດ ຖ້າວ່າ ນາງ ອາ 
ໂຍກາ ສາມາດນຸ່ ງເຄື່ອງໄດ້  
ດ້ວຍຕົນເອງ  ແລະ  ເຈ້ົາບ່ໍຈຳເປັນທ່ີ 
ຈະຕ້ອງໄປນຸ່ງເຄື່ອງໃຫ້ລາວ ຈົນ 
ກວ່າລາວໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ.
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ການຊ່ວຍວຽກຄອບຄົວ.
ຂັ້ນຕອນທຳອິດລາວຕ້ອງຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທ່ານ, ເດັກນ້ອຍທ່ີຕາບອດຫຼື
ບ່ໍສາມາດແນມເຫັນໄດ້ດີ ກ່ໍສາມາດຮຽນຮູ້ການຊ່ວຍວຽກຄອບຄົວໄດ້ຄືກັນກັບເດັກນ້ອຍ
ທົ່ວໄປ. ຂ້ັນຕອນທຳອິດມອບວຽກນ້ອຍໆໃຫ້ລາວເຮັດກ່ອນ ເພ່ືອໃຫ້ລາວຮູ້ສຶກວ່າ ຕົນ
ເອງສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດກັບສິ່ງທ່ີໄດ້ເຮັດ, ຕ່ໍມາ ເມື່ອລາວມີຄວາມຊຳນານໃນ
ວຽກນັ້ນແລ້ວ ກໍ່ໃຫ້ມອບວຽກທ່ີຍາກຂຶ້ນຕື່ມໃຫ້ກັບລາວ. ສ່ິງນີ້ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້
ທ່ານເຮັດວຽກຂອງທ່ານໜ້ອຍລົງ ຍ້ອນການໄປເພີ່ມຄວາມສຳຄັນໃນການໄປຝຶກ
ສອນລາວແຕ່ສ່ິງນ້ັນ ມັນອາດຈະສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບລາວ ແລະ ໃຫ້ລາວມີ
ຄວາມມຸ່ງຫວັງໃນອະນາຄົດ.

ເດັກນ້ອຍສາມາດເລີ່ມຕ້ົນດ້ວຍການ
ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການເຮັດສວນຜັກແລະ
ເບິ່ງແຍງດູແລຈົນໃຫ້ມັນໃຫຍ່ຂຶ້ນ.

ອີກບໍ່ດົນ, ເດັກນ້ອຍກໍ່ສາມາດ
ໄປໄຮ່ນາກັບພໍ່  ຫຼື  ແມ່ເພື່ອໄປ
ຊ່ວຍປູກພືດ ແລະ ຕີນຂອງລາວ
ຈະຍ່າງໄປຕາມຮ່ອງທີ່ໄດ້ໄຖໄວ້
ແລ້ວ.

ຊ່ວຍໃຫ້ລູກເຂົ້າໃຈແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໃນການເຮັດວຽກທຸກຢ່າງ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການອະທິ
ບາຍກ່ຽວກັບຄາບເຂົ້າເຊັ່ນ:ອາຫານໄດ້ມາຈາກໃສ,ກະກຽມມັນແນວໃດ,ບ່ອນເກັບມ້ຽນ
ຖ້ວຍ-ຈານແລະທຳຄວາມສະອາດແນວໃດເມື່ອກິນແລ້ວ.

ກາເມັນ ພໍ່ຈະສອນລູກໃຫ້
ລ້າງຈານທີ່ໃຊ້ແລ້ວເດີ.
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ການ ເປັນ ເອກະລາດຂອງຕົນເອງ

ການເປັນຜູ້ທ່ີມີຄວາມຄິດເປັນຂອງຕົນເອງ
ໝາຍເຖິງ ເດັກມີອິດສະຫຼະໃນການເຮັດສ່ິງ
ຕ່າງໆດ້ວຍຕົນເອງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍ
ເຫຼອືຈາກຄົນອ່ືນ.ບາງຄອບຄວົຈະເປັນຫວ່ງ
ລູກທີ່ຕາບອດຫຼາຍເກີນໄປ ໂດຍບ່ໍໃຫ້ເຂົາ
ເຮັດສ່ິງໃດດ້ວຍຕົນເອງເມ່ືອໃຫຍ່ຂ້ຶນເຂົາຈະ
ບ່ໍສາມາດເຮັດສ່ິງໃດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງເລີຍ.

ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີກ່ວາຖ້າສອນ
ໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານຮູ້ເຮັດ
ສິ່ງໃໝ່ໆທີ່ຄຳນຶງເຖິງຄວາມ
ປອດໄພດີກວ່າໄປຫ້າມໃຫ້
ລາວເຮັດສິ່ງນັ້ນ.

ການເປັນຜູ້ທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ ດີ

ເດັກນ້ອຍທີ່ຕາບອດຫຼືຕາບໍ່ເຫັນຮຸ່ງດີກໍ່ຕ້ອງການມີສ່ວນຮ່ວມແລະຄວາມຮັກຈາກຄອບ
ຄວົຄືກັນກບັເດກັນອ້ຍທົວ່ໄປ.ແຕວ່າ່ບາງກຸມ່ຄນົມກັຈະຄດິວາ່ເດກັນອ້ຍຕາບອດເປນັຄນົ
ທ່ີບ່ໍຮູຈ້ກັປັບປຸງນິດໄສຂອງຕົນເອງແລະ
ມັກບ່ໍບອກໃຫ້ເຂົາເຮັດຄືກັນກັບເດັກ
ຕາດີທົວ່ໄປ,ຈົງ່ພະຍາມບອກໃຫ້ລາວ
ປບັລະບຽບຂອງຕນົເອງເຊັນ່ດຽວກນັ
ກັບລູກຜູ້ອື່ນໆທີ່ຕາດີ.

ສອນກ່ຽວກັນນິດໄສໃຈຄໍ  ຄື ກັນກັບ
ສອນໃຫ້ລູກ ຜູ້ ທ່ີຕາດີ .  ເດັກທີ່ບໍ່ສາມາດ
ແນມເຫັນໄດ້ດີ ຈະມີນິດໄສກ່ຽວກັບ ການ
ກິນແຕກຕ່າງຈາກເດັກທ່ົວໄປ ເຊ່ັນ:ການ
ຈັບເອົາອາຫານວ່າມັນແມ່ນອາຫານ
ຫຍັງແລະມັນຢູ່ໃສ.ເຂົາຄວນຮຽນຮູ້
ນິດໄສກ່ຽວກັບການກິນ ເພາະຈະນຳ
ໄປໃຊ້ໃນຊຸມຊົນຂອງລາວ,ຕໍມ່າລາວ
ກ່ໍຈະສາມາດກິນຮ່ວມກັບຄົນທ່ົວໄປ

ໂດຍບ່ໍເຮັດໃຫ້ຄົນໃນຄອບຄົວຮູ້ສຶກ
ເກີດຄວາມລະອາຍ.
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ກິດຈະກຳຕ່າງໆ
ຖ້າລູກນ້ອຍຂອງທ່ານສາມາດເບ່ິງເຫັນໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງແລ້ວ, ແນ່ນອນທ່ານຕ້ອງປັບກິດຈະ
ກຳເຫຼົ່ານ້ີເຂົ້າ ເຊິ່ງມັນຈະເປັນການດີທີ່ສຸດຕໍ່ການເບິ່ງເຫັນຂອງເຂົາໃນອະນາຄົດ. (ເບິ່ງ
ບົດທີ4).

ການກິນ.

ເດັກນ້ອຍທ່ີຕາບອດ ຈະຮຽນຮູ້ທັກສະການກິນ ພ້ອມດຽວກັນກັບເດັກນ້ອຍຕາດີທ່ົວໄປ,
ຈົ່ງເຊ່ືອໝ້ັນວ່າ ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານສາມາດເຮັດສ່ິງອ່ືນໆ ຄືກັນກັບສ່ິງທ່ີເດັກນ້ອຍຕາດີຢູ່ຊຸມ
ຊົນຂອງທ່ານເຮັດໄດ້. ເດັກທ່ີມີອາຍຸເທ່ົາກັນຈະມີຄວາມຮັບຮູ້ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະຊຸມຊົນ
ແຕ່ເດັກນ້ອຍຫຼາຍໆຄົນຈະຮຽນຮູ້ທັກສະການກິນໃນຊ່ວງອາຍຸດັ່ງນີ້:

ອາຍຸ4ເດືອນ:ເດັກຈະມັກ
ດູດ ແລະມັກກືນນ້ຳລາຍ
ໄລຍະນີ້ເດັກຈະຮຽນ. ອ້າ
ປາກເມ່ືອຍາມກນິອາຫານ.

ອາຍຸ 6 ເດືອນຂຶ້ນໄປ: ເດັກຍັງຄົງກິນ
ນົມຈາກແມ່ຢູ່ສະເໝີ ແຕ່ລາວຈະເລ່ີມ
ກິນອາຫານອ່ອນໆ ຫຼື ອາຫານທີ່ບົດ
ແລ້ວ ເຊັ່ນ: ອາຫານທີ່ປະກອບມີພືດ
ຊະນິດເມດັແລະໝາກໄມ້ຫຼືເຂົາ້,ເດັກ
ອາດຈະດື່ມກິນຈາກຈອກເລີຍ.

ອາຍຸລະຫວາ່ງ6ຫາ12ເດືອນ
ເດັກສາມາດກິນອາຫານທ່ີ
ເປັນຕອນນ້ອຍໆໄດ້ ດ້ວຍມື
ຂອງລາວເອງ. ແຕ່ຍັງຄົງກິນ
ນມົຈາກແມໄ່ດທ້ກຸເວລາເມືອ່
ລາວຕ້ອງການ.

ອາຍຸ9ເດືອນຫາ1ປີ:ເດັກ
ຈະເລີ່ມກິນອາຫານທ່ີປະສົມ
ກັບນົມ ແລະ ຮູ້ນຳໃຊ້ອຸປະ
ກອນໃນການກິນເຊັ່ນ:ບ່ວງ.

ອາຍຸ 1ຫາ 3 ປີ: ເດັກຈະຮຽນຮູ້
ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນໃນການກິນ
ແລະໃຊ້ຈອກໄດ້ດີຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ.

ອາຍຸ 3 ປີ: ເດັກສາມາດກິນ
ອາຫານທັງໝົດທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ກິນ
ໄດ້.

ເດັກທີ່ບ່ໍສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີ ຈະຮຽນຮູ້ການກິນອາຫານດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ໄວກວ່າ ຖ້າເຂົາ
ກິນເວລາດຽວກັນ,ບ່ອນດຽວກັນ ແລະກິນກັບທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ.ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາວ
ຮຽນຮູ້ສະຖານທີ່ບອ່ນກນິທີ່ແນ່ນອນແລະພອ້ມນີ້ເຂາົຍງັຮຽນຮູ້ຊື່ຂອງອາຫານແຕ່ລະຊະນດິ
ໄດ້ໄວກວ່າຖ້າວ່າທຸກຄົນໃນຄອບຄົວເອີ້ນຊື່ຂອງອາຫານຄືກັນ.
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ກຽມ ອາຫານ ໄວ້ ໃຫ້ ລູກນ້ອຍ ຂອງ ທ່ານ   ໄດ້ ກິນ ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ.

ກ່ອນທ່ີລູກນ້ອຍຂອງທ່ານເລ່ີມຈະກິນອາຫານດ້ວຍຕົນເອງ, ທ່ານສາມາດສອນທັກສະເຫ່ົຼານ້ີ
ໃຫ້ແກ່ເຂົາ.

ເມ່ືອມີການໃຫ້ນົມແກ່ລູກ ທ່ານຕ້ອງສ້າງໃຫ້ລາວຮູ້ຕຳແໜ່ງທີ່
ແນ່ນອນເຊັນ່:ການເອາົມຂືອງລູກຈບັທີ່ນົມຂອງແມ່ເພືອ່ເຮດັໃຫ້
ລູກຮູ້ວ່າທ່ານກຳລັງປ້ອນເຂົາ ເຊັ່ນ: ເມື່ອເວລາກຳລັງກິນນົມຢູ່
ນັ້ນໃຫ້ທ່ານຈັບມືນ້ອຍໆຂອງລູກໃສ່ນົມຂອງທ່ານ,ການເຮັດ
ແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ລາວຮູ້ວ່ານ້ຳນົມນັ້ນແມ່ນໄດ້ມາຈາກໃສ.

ມາຣິໂຊນອ້າປາກ
ໄວ,ພໍ່ຊິເອົາເຂົ້າໃສ່
ປາກແລ້ວ.

ເມືອ່ທາ່ນເລີມ່ນຳເອາົອາຫານປະເພດອອ່ນໆ,ລະລາຍງາ່ຍ
ໃຫ້ລູກກິນ,ໃຫ້ບອກລາວວ່າຍາມໃດທ່ານຈະເອົາອາຫານ
ໃສ່ປາກຂອງລາວຕ່ືມ, ຊັກຊວນໃຫ້ລາວຈັບຖ້ວຍອາຫານ
ຫຼືຈບັມຂືອງທາ່ນເມືອ່ເວລາເອາົອາຫານໃສ່ປາກຂອງລາວ,
ໃຫ້ອະທິບາຍວ່າ ລູກກຳລັງກິນຫຍັງຢູ່ ແລະລົດຊາດຂອງ
ມັນເປັນແນວໃດ.ພະຍາຍາມກະຕຸ້ນໃຫ້ລາວຈັບແລະດົມ
ອາຫານ, ຖ້າລາວຄາຍອາຫານອອກ ໃຫ້ພະຍາມຫາວິທີ
ເຮັດໃຫ້ລາວກືນອາຫານລົງໄປ ເພາະວ່າລາວອາດຈະຢາກ
ກິນແນວອື່ນຫຼາຍກ່ວາການອົມຂວັ້ນນົມຂອງແມ່.

ໃຫ້ ລູກນ້ອຍ ຂອງ ທ່ານ ຈັບ ອາຫານ 
ກ່ອນ ທີ່ ຈະ ໃຫ້ ລາວກິນ. 

ກະຕຸ້ນໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານລອງກິນອາຫານ
ຫຼາຍໆຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເມື່ອລາວກິນ
ອາຫານທີບົ່ດໄດ້ດີແລວ້ໃຫ້ເອາົອາຫານຊະນິດ
ດຽວກັນ ແຕ່ເຮັດຄືກັນກັບອາຫານຂອງຜູ້ໃຫຍ່
ໃຫ້ລາວກິນ. ຕ່ໍໄປລາວຈະມັກ ແລະຢາກກິນ
ອາຫານຊະນິດນີ້ ເມື່ອລາວໃຫຍ່ຂຶ້ນມາຕື່ມ.
ຖາ້ລາວບ່ໍມກັອາຫານທີ່ແຕກຕາ່ງຈາກຮູບແບບ
ເກ່ົາ ກ່ໍພະຍາຍາມບັງຄັບໃຫ້ລາວກິນຈົນໄດ້
ເພາະວ່າການກິນອາຫານທ່ີແຕກຕ່າງໄປຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ລາວກືນອາຫານໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ເມື່ອລູກນ້ອຍຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຍົກແຂນຂຶ້ນເອງໄດ້, ໃຫ້ເອົາລາວໃສ່ຕັກ,ຫົວຂອງລາວ
ແມ່ນເອົາໝູນຢູ່ແຂນຂອງແມ່ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ກ້າມຊ້ີນຄໍຂອງລາວແຂງແຮງຂ້ຶນ.(ເບ່ິງໜ້າ37).
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ຊ່ວຍ ໃຫ້ ລູກນ້ອຍ ຂອງ ທ່ານ ຮຽນ ຮູ້ ການ ກິນ ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ.

ເມື່ອລາວສາມາດດ່ືມນ້ຳທ່ີຢູ່ໃນຈອກແລ້ວ, ຂັ້ນຕອນທຳອິດ
ທ່ານຕ້ອງເຮັດໃຫ້ລາວຮູ້ສຶກວ່າ ຢູ່ໃນຈອກແມ່ນມີຂອງແຫຼວ
ບັນຈຸຢູ່ພາຍໃນ,ຕໍ່ມາໃຫ້ລາວຈັບຈອກແລະດົມຂອງແຫຼວທີ່
ຢູ່ພາຍໃນຈອກນ້ັນຫຼງັຈາກນັນ້ກ່ໍຍກົໃສ່ປາກໃຫ້ລາວດືມ່,ສດຸ
ທ້າຍຊ່ວຍໃຫ້ລາວນຳເອົາຈອກນັ້ນກັບໄປໄວ້ບ່ອນເກົ່າ.

ລູກນ້ອຍ ຂອງ ທ່ານ ຈະ ເຫັນ ການ ກິນ 
ເປັນ ສິ່ງ ສຳຄັນ ທີ່ ສຸດ  ເມື່ອ ລາວ ກຳລັງ 
ນັ່ງຢູ່ ຊື່ ກັບ ອາຫານ.

ເມື່ອລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ ເລີ່ມໃຊ້ມືຈັບອາຫານແລ້ວ
ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ລາວມີຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ດົມອາຫານ
ປະເພດນ້ັນ.ທຳອິດລາວອາດຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍ
ເຫືຼອໃນການເອົາອາຫານໃສ່ປາກ, ຕໍ່ມາລາວຈະ
ຄ່ອຍໆສາມາດກິນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ.

ຊ່ວຍໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານຮູ້ນຳໃຊ້ອຸປະກອນການກິນເຊັ່ນ:ບ່ວງ,ໄມ້ຖູ່ຫຼືນິ້ວມືຕາມທີ່
ຊຸມຊົນຂອງທ່ານມັກໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ. ສອນໃຫ້ລາວຮູ້ການຈັບອຸປະກອນຕ່າງໆ, ວິທີການ
ຕັກອາຫານແລະການເອົາອາຫານໃສ່ປາກ,ຊ່ວຍໃຫ້ລູກປະຕິບັດຢ່າງຊ້າໆ,ແມ່ຈະຢູູ່ທາງ
ຫຼັງແລະຈັບແຂນຂອງລູກ.ຈົ່ງອົດທົນເພາະວ່າຄັ້ງທຳອິດລູກນ້ອຍຂອງທ່ານຈະເປິເປື້ອນ
ເຊິ່ງມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກຄ່ອຍໆມີຄວາມຊຳນານຂຶ້ນ.

ຫຼັງຈາກລູກນ້ອຍຂອງທ່ານໄດ້ເລີ່ມຮຽນຮູ້ 
ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ອຸປະກອນຕ່າງໆແລ້ວ,
ຊວນໃຫ້ລາວຈັບເບ່ິງອາຫານ ເພາະລາວ
ຈະຮູ້ວ່າ ມັນແມ່ນອາຫານປະເພດໃດ
ແລະມັນຢູ່ບ່ອນໃດເມື່ອມັນຢູ່ໃນຖ້ວຍ
ແລະມັນກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າລາວ
ຕ້ອງກິນ ແລະ ດ່ືມນ້ຳຢູ່ບ່ອນເກົ່າ
ໃນຄາບເຂົ້າແຕ່ລະມື້.

ປາກຂອງລູກຢູ່ໃສ?ອາຫານຢູ່
ປາກຂອງລູກແລ້ວເມີລີຊາ.

ຖົ່ວຂອງລູກຢູ່ເບື້ອງຂວາ
ແລະເຂົາ້ຢູ່ເບ້ືອງຊາ້ຍຂອງ
ລູກສະເໝີ.
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ເອົາລູກນ້ອຍຂອງທ່ານນ່ັງກິນອາຫານ ຮ່ວມກັບທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ ເຊິ່ງມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້
ລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ ໃນການຮ່ວມກິນອາຫານກັບສັງຄົມ,ກະຕຸ້ນໃຫ້ທຸກຄົນແລະທັງລູກນ້ອຍ
ຂອງທ່ານຮູ້ວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນແດ່ໃນຂະນະກິນເຂົ້າຢູ່ນັ້ນ.

ຊ່ວຍໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານຮຽນຮູ້ການກັດຕ່ອນ
ສ່ວນອາຫານ ໂດຍໃຊ້ແຂ້ວທາງໜ້າ ແລະ ຮູ້
ໃຊ້ແຂ້ວໂຄບຫຍ້ຳອາຫານ. ສະແດງໃຫ້ລາວ
ເຫັນການຫຍ້ຳອາຫານຢູ່ໃນປາກໂດຍການເອົາ
ມືຂອງລາວຈັບທີ່ແກ້ມຂອງທ່ານ ຂະນະທີ່
ຫຍ້ຳອາຫານ.ຖ້າລາວບໍ່ເຮັດຕາມທ່ານໃຫ້
ຫຍບັແກມ້ຂອງທາ່ນລງົຕໍາ່ໆເພືອ່ສະແດງ
ໃຫ້ລາວເຫັນຄວາມຮູ້ສຶກໃນການ
ຫຍ້ຳອາຫານ.

ເມື່ອນ້ຳຂຶ້ນຮອດນິ້ວມືຂອງ
ລູກໃຫ້ຢຸດຖອກນ້ຳເດີ.

ເມ່ືອລູກນ້ອຍຂອງທ່ານສາມາດຖືໂຖນ້ຳເອງໄດ້ແລ້ວ,
ຊວ່ຍໃຫ້ລາວຮຽນຮູ້ການຖອກນຳ້ໃສ່ຈອກດວ້ຍຕົນເອງ
ໂດຍການເອົານ້ິວມືໃສ່ປາກຂອງຈອກ,ລາວຈະຮູ້ວ່າ
ເວລາໃດນ້ຳຈະເຕັມຈອກ. (ລອງຫຼັບຕາແລ້ວປະຕິບັດ
ຄືແນວນັ້ນດ້ວຍຕົນເອງ).

ໂອ…ອານິຕາ ສຽງດັງນັ້ນ
ແມນ່ອາ້ຍຂອງລກູເຮດັຈອກ
ນົມຂວ້ຳ.

ອາຕິປາກຂອງພໍ່ເໜັງ
ນີ້ແຫຼະແມ່ນການ
ຫຍ້ຳອາຫານຂອງພໍ່.
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ການ ນຸ່ງ  ເຄື່ອງ.

ເດັກນ້ອຍຈະຮຽນຮູ້ທັກສະໃນການນຸ່ງເຄື່ອງ ຕາມແຕ່ລະໄວອາຍຸ, ຕາມປະເພນີຂອງແຕ່
ລະທ້ອງຖິ່ນ.ເດັກນ້ອຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະຮຽນຮູ້ທັກສະໃນການນຸ່ງເຄື່ອງຕາມໄວອາຍຸດັ່ງ
ລຸ່ມນີ້.

ອາຍຸ ຕໍ່າ ກ່ວາ 1 ປີ: ເດັກ 
ຈະ ບໍ່ ສາມາດຊ່ວຍ ຕົນ 
ເອງ ໄດ້ ເລີຍ. 

ອາຍຸ 1 ປີ :  ເດັກ ຈະ ເລີ່ມ 
ພະຍາຍາມຊ່ວຍ ຕົນ ເອງ 
ເມື່ອກຳລັງ ນຸ່ງ ເຄື່ອງ.

ອາຍຸ 2 ປີ:  ເດັກ ຈະ 
ສາມາດ ແກ້ ເຄື່ອງ 
ທີ່ຫລົມໆ  ດ້ວຍ ຕົນ 
ເອງ. 

ອາຍຸ 3 ປີ:  ເດັກ ຈະຮູ້ 
ນຸ່ງ ເຄື່ອງ ທີ່ ຫຼົມໆ  ໄດ້ 
ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ.

ອາຍຸ 4 ປີ:  ເດັກ ຈະ 
ຮູ້  ໃສ່  ກະດຸມ ເສື້ອ 
ໃຫຍ່ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ.

ອາຍຸ 5 ປີ:  ເດັກ ຈະສາ 
ມາດ ນຸ່ງ ເຄື່ອງ ດ້ວຍຕົນ 
ເອງ ໂດຍ ບໍ່ ຄຳນຶງ  ເຖິງ 
ຂັ້ນຕອນ ທີ່ຫຍຸ້ ງຍາກ 
ເລີຍ

ເດັກນ້ອຍທ່ີຕາບອດ ກໍ່ຮຽນຮູ້ການນຸ່ງເຄື່ອງໄດ້ໄວເຊັ່ນດຽວກັນ, ຖ້າລາວນຸ່ງເຄື່ອງຢູ່
ບ່ອນເກົ່າທຸກໆມື້ ຫຼື ມັນກໍ່ຈະເປັນການດີ ຖ້າວ່າສະມາຊິກໃນຄອບຄົວເວົ້າຄຳສັບທ່ີກ່ຽວ
ກັບ ເຄື່ອງນຸ່ງແຕ່ລະຊະນິດ ແລະ ໃຊ້ອຸປະກອນຕ່າງໆ ຄ້າຍຄືກັນຕະຫຼອດເວລາ. ດີທີ່
ສຸດແມ່ນການສອນທັກສະການນຸ່ງເຄ່ືອງໃຫ້ກັບລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ ເມື່ອເຂົາຕ້ອງການ
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການແກ້ເຄື່ອງເມື່ອອາບນ້ຳ ແລະ ການນຸ່ງເຄື່ອງກ່ອນຈະອອກໄປຂ້າງ
ນອກ. ນ້ັນມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາວເຂ້ົາໃຈວ່າ ຍ້ອນຫຍັງລາວຈຶ່ງແກ້ເຄື່ອງ ແລະຍ້ອນຫຍັງ
ຈຶ່ງນຸ່ງເຄື່ອງ.
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ກະກຽມ  ເຄື່ອງນຸ່ງ ໃຫ້ ລູກ ເພື່ອ ໃຫ້ ເຂົາ ໄດ້ ນຸ່ງ ເຄື່ອງ   ແລະ  ແກ້ ເຄື່ອງ ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ.

ໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານຈັບເບ່ິງເຄື່ອງນຸ່ງ ເພື່ອ
ໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າ ຈະນຸ່ງເຄື່ອງໄດ້ແນວໃດ. ສ່ິງນີ້
ຈະຊວ່ຍໃຫ້ລາວມີຄວາມຮູສ້ກຶກຽ່ວກບັເຄືອ່ງນຸງ່
ແລະມັນມີຮູບຮ່າງລັກສະນະແນວໃດ ກ່ອນ
ລາວຈະສວມໃສ່ມັນ. ອະທິບາຍໃຫ້ລາວຮູ້ສະ
ເໝີວ່າເຄື່ອງເປັນແນວໃດແລະມີສີຫຍັງ.

ທຸກ ຄັ້ງທີ່ ທ່ານ ນຸ່ງ ເຄື່ອງ ໃຫ້ ລູກ  ບອກ 
ລາວໃຫ ້ຮູ ້ ເອີນ້ ຊືທ່ກຸ ພາກສວ່ນຕາ່ງໆ  
ຂອງ ເຄື່ອງນຸ່ງ  ແລະ ທຸກ ພາກ ສ່ວນ 
ຂອງ ຮ່າງກາຍ ທີ່ ຈະ ສວມ ໃສ່ .

ບອກໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານຊ່ວຍ
ພ້ອມເມື່ອທ່ານນຸ່ງເຄື່ອງໃຫ້ລາວ.
ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາວຮຽນຮູ້ກ່ຽວ
ກັບການນຳໃຊ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່
ໄດ້ສວມໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງ.

ມີນາ ເສື້ອສີແດງ
ຂອງເຈົ້າຢູ່ນີ້ເດ.

ດຽວນີ້ແມ່ກຳລັງເອົາ
ເສື້ອສີແດງສຸບໃສ່ຫົວ

ໃຫ້ລູກ

ໂລຊາຍົກແຂວນຂວາຂອງເຈົ້າ
ອອກຂ້ອຍຈະສວມເສື້ອສີ

ເຫຼືອງຂອງເຈົ້າໃສ່ແຂນໃຫ້ເຈົ້າ.
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ຊ່ວຍ ໃຫ້ ລູກນ້ອຍ ຂອງ ທ່ານ ຮຽນ ຮູ້ ການ ນຸ່ງ  ເຄ່ືອງ  ແລະ  ແກ້ ເຄ່ືອງ ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ.

ອ້ວນຂອດອັນນີ້
ແມ່ນຢູ່ສົ້ງເບື້ອງທາງ

ຫຼັງເດີ

ເຮັດເຄື່ອງໝາຍໃສ່ເບື້ອງທາງຫຼັງຂອງ
ເຄ່ືອງນຸ່ງລູກ (ເຊັ່ນ:ຂອດໄວ້, ໃຊ້ວັດສະ
ດຸນ້ອຍໆຫຼື ໃຊ້ເຂັມຄັດ)ເພື່ອວ່າ ລາວ
ຈະສາມາດເຫນັຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວາ່ງ
ທາງໜາ້ກບັທາງຫຼງັແລະເຮດັເຄ່ືອງໝາຍ
ໃສ່ເກີບຂອງລາວພ້ອມ ເພື່ອວ່າລາວຈະ
ສາມາດບອກໃຫ້ຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງລະ
ຫວ່າງເກີບເບື້ອງຊ້າຍ ແລະ ເກີບເບ້ືອງ
ຂວາ.

ການແກ້ເຄືອ່ງນຸ່ງໃຫ້ລູກແມ່ນຈະງ່າຍກ່ວາການນຸງ່ເຄືອ່ງໃຫ້ລາວ,ທຳອດິສອນໃຫລ້າວຮູຈ້ກັ
ວິທີການແກ້ເຄື່ອງຂອງລາວອອກ.

ມາເຣຍເອົາສົ້ງຂອງ
ລູກລົງກ່ອນ.

…ຕໍ່ມານັ່ງລົງແລະ
ຍູ້ມັນອອກ.

ຊ່ວຍໃຫ້ລູກນອ້ຍຂອງທາ່ນຮຽນຮູ້ການນຸ່ງສ້ົງ,ທຳອດິແມນ່ໃຫ້ຊ່ວຍລາວຊອກຫາເບືອ້ງທາງ
ໜ້າຂອງສົ້ງ.ຕໍ່ມາຊ່ວຍໃຫ້ລາວສວມໃສ່ມັນ.

ໂຣເບີຕາເອົາຂາເບື້ອງຂວາຂອງລູກສຸບ
ໃສ່ຂາຂວາຂອງສົ້ງ,ສອດມັນເຂົ້າຈົນ

ເຫັນຕີນເຈົ້າ.ຕໍ່ມາກໍ່ເອົາຂາເບື້ອງຊ້າຍສຸບ
ເຂົ້າຂາສົ້ງເບື້ອງຊ້າຍ.

ບາດນີ້ດຶງສົ້ງຂຶ້ນ.
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ຊ່ວຍໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານນຸ່ງເສື້ອ,ອະທິບາຍໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າມີຮູ3ຮູແລະຮູໃຫຍ່ກວ່າໝູ່
ແມ່ນເອົາສຸບໃສ່ທາງຫົວເຊັ່ນ:

ຊ່ວຍໃຫ້ລູກ
ຍົກແຂນຂຶ້ນ
ຈັບເສື້ອພ້ອມ
ກັນສອງເບື້ອງ
ເພື່ອໃຫ້ລາວ
ສາມາດເອົາ
ຫົວສຸບເຂົ້າຮູ
ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.

...ແລະສອດ
ແຂນຂອງລູກ
ໃສ່ແຂນເສື້ອ
ແລ້ວດຶງເສ້ືອລົງ.

ຊ່ວຍລູກນ້ອຍຂອງທ່ານຮຽນຮູ້ການແກ້
ກະດຸມເສືອ້.ມັນອາດຈະງ່າຍກວ່າ ຖ້າໃຫ້
ລາວແກ້ກະດຸມເສືອ້ຂອງຜູໃ້ຫຍ່ກອ່ນຈາກ
ກະດມຸເສ້ືອທີໃ່ຫຍກ່ວາ່.ເມືອ່ລາວສາມາດ
ແກ້ກະດຸມເສື້ອ ແລ້ວກໍ່ສອນໃຫ້ລາວໃສ່
ກະດຸມເສື້ອ.

ສອນໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານນຳເສ້ືອໄປຫ້ອຍໄວ້ບ່ອນເກ່ົາຢູ່ຕະຫຼອດ
ເວລາ.ການເຮັດແບບນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາວຊອກຫາມັນໄດ້ງ່າຍແລະຕ້ອງ
ການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ອື່ນໜ້ອຍລົງ.

ສອນໃຫ້ລູກນ້ອຍຮູ້ຈັກຊັກ
ເຄື່ອງແລະຕາກເຄື່ອງ.

ເຢນາຊອກຫາ
ຮູໃຫຍ່ໆສຸບໃສ່
ຫົວຂອງລູກ

ແລ້ວເອົາແຂນ
ຂອງເຈົ້າສຸບໃສ່ຮູ
ນ້ອຍໆສອງຮູ

ຊຽງຢີເອົາມືເບື້ອງໜຶ່ງ
ຈັບກະດຸມເສື້ອແລ້ວເອົາ
ຢັດເຂົ້າຮູນ້ອຍໆຢູ່ເສື້ອ.

ໂອລີວິດຫຼັງຈາກແມ່ຊັກ
ເຄື່ອງແລ້ວແມ່ກໍ່ຈະນຳ
ມັນມາຕາກແດດ.
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ການ ນຳ ໃຊ້ ຫ້ອງ ນ້ຳ ຫຼື ວິດ ຖ່າຍ. (ການ ຝຶກ ໃຫ້ ຮູ້ຈັກ ການ ນຳ ໃຊ້ ຫ້ອງ ນ້ຳ).

ການຝຶກໃຫ້ຮູ້ຈັກການນຳໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳໝາຍເຖິງການຊ່ວຍໃຫ້ເດັກໃຊ້ຢ່າງສະອາດແລະຖືກ
ຫຼັກອະນາໄມ.ເດັກຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ການນຳໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳເມື່ອ:

ລາວຮູ້ວ່າເມື່ອໃດລາວຕ້ອງການໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳແລະລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ການອົດກັ້ນຖ້າ•
ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເປິເປື້ອນໃສ່ເຄື່ອງຫຼືພື້ນເຮືອນ.

ລາວຈະໄປເຂົາ້ຫອ້ງນຳ້ດວ້ຍຕນົເອງ,ຊວ່ຍໃນການທຳຄວາມສະອາດດວ້ຍຕົນເອງ,•
ນຸ່ງເຄື່ອງດ້ວຍຕົນເອງແລະກຳຈັດສິ່ງທີ່ເປິເປື້ອນດ້ວຍຕົນເອງ(ຖ້າຈຳເປັນ).

 ໄວອາຍຸເດັກນ້ອຍທີ່ທ່ານຄວນຈະຝຶກເຂົາໃຫ້ຮູ້ຈັກການນຳໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳນັ້ນ ແມ່ນ
ຈະມີຄວາມງ່າຍຫຼື ຍາກຂຶ້ນກັບເດັກແຕ່ລະຄົນ,ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະເຂດທີ່ແມ່ນ
ຂຶ້ນກັບວັດທະນະທຳຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ. ເດັກທົ່ວໄປຈະໃຊ້ເວລາຝຶກບ່ໍຍ່ຽວໃສ່ບ່ອນນອນ
ໃນໄລຍະອາຍຸ 2 ປີ ຫຼື 2,5 ປີ. ເດັກຕາບອດອາດຈະໃຊ້ເວລາຝຶກດົນກວ່າເດັກທີ່ຕາດີ
ທົ່ວໄປ.

 ເມືອ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານບ່ໍຍ່ຽວໃສ່ບ່ອນນອນເປນັເວລາ2ຊົວ່ໂມງລາວຈະເລີມ່ຈືໄ່ດ້ວາ່
ກຳລັງຮູ້ສຶກຢາກໄປຫ້ອງນ້ຳ ໄລຍະນີ້ ຈະເປັນໄລຍະທີ່ເລີ່ມຕ້ົນຂອງການຝຶກໃຫ້ຮູ້ຈັກການ
ໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳໃຫ້ແກ່ເດັກ.

ກະກຽມ ການ ຮຽນ ຮູ້ ທັກ ສະໃນການ ນຳ ໃຊ້ ຫ້ອງ ນ້ຳ ໃຫ້ ຖື ກວິທີ.

ເມືອ່ປຽ່ນຜາ້ອ້ອມໃຫ້ລູກທຸກຄ້ັງຕ້ອງເວ້ົາຄຳສບັແບບດຽວ
ກນັສະເໝີເພືອ່ໃຫ້ເຂາົເຫນັຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງຜາ້
ອ້ອມປຽກ ແລະ ຜ້າອ້ອມແຫ້ງ. ຊ່ວຍໃຫ້ລາວມີຄວາມ
ຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບຜ້າອ້ອມ ເພື່ອວ່າລາວຈະສາມາດບອກ
ທ່ານເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງອື່ນໆ.

ນີ້ແມ່ນປະຕູວິດເດີ
ຊິນເວຍ

ເອົາເດັກທຽວໄປຫ້ອງນ້ຳພ້ອມກັບທ່ານ
ແລະອະທິບາຍເຫດການທຸກຢ່າງທ່ີເກີດ
ຂ້ຶນ. ໃຊ້ຄຳສັບຄືເກ່ົາຕະຫຼອດເວລາແລະ
ບອກໃຫ້ຄົນໃນຄອບຄົວທັງໝົດເວົ້າຄຳ
ສັບຄືກັນ.

ພາເດັກຍ່າງຫາວິດຕາມເສັ້ນທາງເກົ່າສະເໝີ
ເພື່ອໃຫ້ລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ເສ້ັນທາງພ້ອມ.

ຜ້າອ້ອມຜືນນີ້ປຽກ
ແລ້ວ.ແມ່ຈະປ່ຽນ
ເອົາຜ້າອ້ອມແຫ້ງ

ໃຫ້ເດີ
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ຊ່ວຍ ໃຫ້ ລູກນ້ອຍ ຂອງ ທ່ານ ຮຽນ ຮູ້ ການ ນຳ ໃຊ້ ຫ້ອງ ນ້ຳຂອງ ເຂົາ ເອງ.

ຈິນນີໄປຫ້ອງນ້ຳດຽວນີ້,ເຈົ້າຍ່ຽວ
ໃສ່ກະໂປງອີກແລ້ວ.ເທື່ອໜ້າ
ຖ້າລູກປວດຍ່ຽວໃຫ້ບອກວ່າ

“ຍ່ຽວ”ເດີ.

ສັງເກດເບິ່ງວ່າຖ້າຜ້າອ້ອມຂອງລູກເລີ່ມ
ປຽກໃຫ້ພະຍາຍາມເອາົລາວໄປເຂົາ້ຫອ້ງ
ນ້ຳທັນທີເຮັດແບບນີ້ທຸກຄັ້ງເມື່ອສັງເກດ
ເຫັນມັນປຽກ (ຕົວຢ່າງ:ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າ
ແລ້ວ, ກ່ອນຈະນອນ ແລະ ກ່ອນຈະໄປ
ເຂົ້ານອນທຸກໆມື້.

ສອນໃຫ້ລູກນອ້ຍຂອງທາ່ນບອກໃຫ້ທ່ານ
ຮູ້ວ່າ ລາວຕ້ອງການໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳ. ລາວ
ສາມາດໃຊ້ຄຳສັບທີ່ລາວຮູ້ ຫຼື ສະແດງ
ເຄື່ອງໝາຍອື່ນໆເພື່ອບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້.

ສອນໃຫ້ລາວຮູ້ວິທີນັ່ງ ຫຼື ນ່ັງຢ່ອງ
ຢໍຢູ້່ເທງິຫວົວດິແລະອະນາໄມດ້ວຍ
ຕົນເອງ. ໃຫ້ຄຳຍ້ອງຍໍ ເມື່ອລາວ
ເຮັດໄດ້ດີ.

ຢູ່ໃກ້ໆລູກນ້ອຍຂອງທ່ານຕະຫຼອດເວລາໃນຂະນະທ່ີ
ເຂົາກຳລັງໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳຢູ່ ຈົນກວ່າເຂົາບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ
ຢາ້ນກວົເມືອ່ເວລາຢູ່ຄນົດຽວ.ສະແດງໃຫລ້າວເຫນັວທິີ
ການນັ່ງຢູ່ເທິງຫົວວິດໂດຍການໃຊ້ຕີນທັງສອງຂ້າງ
ຢຽບໃສ່ພື້ນເບື້ອງລະຟາກ. ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລາວບ່ໍຢ້ານ
ຕົກລົງໄປ.

ຖ້າລູກນ້ອຍຂອງທ່ານເຮັດເຄື່ອງປຽກກ່ອນໄປເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ,
ໃຫ້ເອົາລາວໄປຫ້ອງນ້ຳ ແລະປ່ຽນເຄ່ືອງໃຫ້ລາວຢູ່ທີ່ນັ້ນ
ເລີຍ, ເຊິ່ງວິທີນ້ີຈະເຮັດໃຫ້ເດັກຮຽນຮູ້ວ່າ ຕ້ອງໃສ່ເຄ່ືອງທີ່
ແຫ້ງເມື່ອເຂົ້າໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳ.

ດີຫຼາຍ,ລຸຍຊາເຈົ້າ
ໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳໄດ້ຄື
ຂ້ອຍແລ້ວ.

ຂອ້ຍຢູ່ໃກ້ໆ ເຈົ້າ
ໜີ້ເດີລີເດຍ
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ການທຳ ຄວາ ມສະອາດ.
ເດັກທ່ີຕາບອດຕ້ອງຮຽນຮູ້ການລ້າງມື,ອາບນ້ຳ,ສີແຂ້ວແລະຫວີຜົມຂອງລາວ,ຄືກັນກັບເດັກ
ນ້ອຍທົ່ວໄປ.

ສອນໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານຮຽນຮູ້ວິທີການທຳຄວາມສະອາດ. ພໍບ່ໍ່ຢາກໃຫຄ້ວາມ
ເປິເປື້ອນຖືກອາ

ຫານພໍ່ກຳລັງລ້າງມືເພື່ອ
ລ້າງຄວາມເປິເປື້ອນ

ອອກໄບ

ຊ່ວຍໃຫ້ລາວຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການທຳຄວາມສະ
ອາດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງມັນ. ຕົວຢ່າງ:
ເມື່ອເຈົ້າລ້າງມືແລະເຊັດມືໃຫ້ແຫ້ງ,ອະທິບາຍ
ວາ່ເຈົາ້ກຳລັງເຮດັຫຍງັຢູ່ແລະກໍາລງັນຳໃຊພ້າກ
ສ່ວນໃດຂອງຮ່າງກາຍ. ຊວນໃຫ້ລາວຮູ້ສຶກເຖິງ
ການເຄ່ືອນໄຫວຕ່າງໆ,ເຊ່ັນນ້ຳແລະຜ້າເຊັດມື.

ຣາໂມນາຖູມືຂອງເຈົ້າໃສ່ກັນເພື່ອ
ໃຫ້ຄວາມເປິເປື້ອນອອກໝົດ.ຫຼັງ
ຈາກເອົາສະບູໃສ່ແລ້ວ,ຊັກມັນຈົນ

ໃຫ້ສະບູໝົດເດີ.

ຊ່ວຍໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານເຮັດກິດຈະກຳ
ຕ່າງໆ ດ້ວຍຕົນເອງ.ໂດຍໃຫ້ທ່ານແນະນຳ

ເຂົາຢູ່ທາງຫຼັງສະເໝີ. ເມື່ອທ່ານແນະນຳ
ລາວແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າ ແລະ ຄວາມຮູ້
ສຶກແບບເກົ່າສະເໝີ. ການຊ່ວຍເຫຼືອລາວ
ນັ້ນແມ່ນໃຫ້ຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງເທ່ືອລະໜ້ອຍ
ຈົນກ່ວາລາວຈະສາມາດເຮັດ ໄດ້ດ້ວຍ
ຕົນເອງ.

ເຮັດກິດຈະກຳແບບນີ້ໃນເວລາດຽວ
ກັນໃນແຕ່ລະມື້. ສິ່ງນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້
ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານຈື່ໄດ້ ແລະ
ປະຕິບັດມັນທຸກໆມື້.

ຖ້າຂ້ອຍເອົາຜ້າ
ເຊັດມືໄວ້ບ່ອນໜີ້
ຂ້ອຍຈະຊອກຫາ

ໄດ້ງ່າຍ.

ເກັບມ້ຽນສິ່ງຂອງທີ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານຕ້ອງ
ການໃຊ້ມັນທຸກໆມື້ແລະສອນໃຫ້ລາວເມື່ອ
ໃຊ້ແລ້ວໃຫ້ນຳໄປມ້ຽນໄວ້ບ່ອນເກົ່າ. ເຮັດ
ເຄ່ືອງໝາຍພິເສດໃສ່ສິ່ງຂອງທີ່ລາວໃຊ້ສ່ວນ
ຕົວເຊັ່ນ:ໄມ້ສີແຂ້ວຂອງລາວ

ຊີກາຖ້າເຈົ້າສີແຂ້ວທຸກໆເຊົ້າ
ແລະກ່ອນນອນແຂ້ວຂອງ
ເຈົ້າຈະສະອາດແລະແຂງ

ແຮງດີ.
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