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	 ແຜນພາບນ້ີໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການພັດທະນາການຂອງເດັກໃນຫລາຍດ້ານໄປ	
ພ້ອມໆກັນ.	ດ່ັງການພັດທະນາການ:	ດ້ານຮ່າງກາຍ,	ດ້ານມັນສະຫມອງ,	ດ້ານການສ່ືສຳພັນ	
(ການເຫນັງຕີງ	 ຫລື	 ການປາກເວ້ົາ)	 ແລະ	 ດ້ານສັງຄົມ	 (ການພົວພັນກັບຄົນອ່ືນ).	 ເດັກ	
ຈະຮຽນບັນດາທັກສະຕ່າງໆ	ໃນເວລາດຽວກັນ	ຕົວຢ່າງ:	ໃນເວລາເດັກຢ້ືແຂນຂ້ຶນເພ່ືອໃຫ້ອຸ້ມ
ແມ່ນລາວໄດ້ໃຊ້	:
			•	ທັກສະດ້ານຮ່າງກາຍ	-	ລາວຍົກແຂນຢ້ືຂ້ຶນ
			•	ດ້ານມັນສະຫມອງ	-	ເດັກສາມາດຈ່ືຈຳເຈ້ົາໄດ້
			•	ດ້ານການສ່ືສຳພັນ	-	ເດັກບອກວ່າລາວຕ້ອງການຫຍັງ
			•	ດ້ານສັງຄົມ	-	ເດັກມີຄວາມມ່ວນຊ່ືນໃນເວລາທ່ີລາວຖືກອຸ້ມ
	 ແຜນພາບ	 ແຕ່ຫນ້າທີ	 178	 ຮອດ	 183	 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາທັກສະຕ່າງໆ	
ທ່ີເດັກຮຽນ	ແລະ	ພວກເຂົາຮຽນໄດ້ດີໃນເວລາໃດ.	 	 ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ແຜນພາບນ້ີ	 ເພ່ືອ	
ຊອກຫາຂ້ໍມູນ	ກ່ຽວກັບການພັດທະນາການຂອງເດັກ	ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈວ່າທັກສະ
ໃດທ່ີເດັກຄວນຮຽນ.

ອາຍຸ	6 ເດືອນ ອາຍຸ	12 ເດືອນ ອາຍຸ	2 ປີ

ພາກພະນວກ ກ
ແຜນພາບການພັດທະນາການຂອງເດັກ

ວິທີໃຊ້ແຜນພາບການພັດທະນາການຂອງເດັກ

ແຜນພາບຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງດ້ານຮ່າງກາຍໃນເມື່ອເດັກເຕີບໂຕຂຶ້ນ.

  ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈວ່າຈະນຳໃຊ້ທັກສະໃດທ່ີຈຳເປັນໃຫ້ເດັກຮຽນ. 
ໃຫ້ຊອກຫາແຜນພາບຕາມຫມວດກຸ່ມອາຍຸທີ່ໃກ້ຄຽງກັບອາຍຸເດັກຂອງທ່ານ	 ພາຍໃນ	
ແຜນພາບ	ໃຫຂ້ດີວງົອອ້ມທກັສະໃດທີເ່ດກັຂອງທ່ານມີ	ແລະ	ບາງຄ້ັງທາ່ນອາດຈະບໍພ່ບົທກັ	
ສະໃນເດກັຂອງທາ່ນ	ທີເ່ດກັຄນົອືນ່ມໃີນໄລຍະອາຍດຸຽວກນັ ເມືອ່ທາ່ນຫາກຮູບ້ນັຫານີແ້ລວ້	
ທ່ານກໍ່ສາມາດຕັດສິນໃຈວ່າ	ກິດຈະກຳໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງຝຶກໃຫ້ເດັກຂອງທ່ານ.

ຖ້າຫາກເດັກຂອງທ່ານຫາກລ້າຫລັງກວ່າເດັກຄົນອື່ນ

ໃຫ້ນຳໃຊ້ປຶ້ມຫົວນີ້ເປັນຄູ່ມື	 ເພາະໃນແຕ່ລະບົດໄດ້ອະທິບາຍບັນດາທັກສະຕ່າງໆ	ແລະ	
ມີຂັ້ນຕອນວ່າ	ທັກສະໃດທີ່ເດັກຈຳເປັນຕ້ອງຮຽນ.	ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ທັກສະທີ່	
ເດັກຈຳເປັນຕ້ອງຮຽນ	ແລະ	ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະໃຊ້ທັກສະທີ່ເດັກອື່ນເຂົາກຳລັງຮຽນກໍ່ໄດ້.	ໃຫ້	
ພະຍາຍາມສອນເດັກຂອງທ່ານໃນທັກສະທີ່ລາວຕຽມພ້ອມເທົ່ານັ້ນ	ຖ້າລາວບໍ່ທັນພ້ອມ	
ສອນໄປຈະພາໃຫ້ລາວເສຍໃຈ	ແລະ	ທ່ານກໍ່ຈະມີຄວາມອ່ອນກຳລັງໃຈໄປນຳ.
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ຍ່າງ

ນັ່ງຢອງ ຢໍ້

ກອງສິ່ງ
ຂອງໃຫຍ່	ໄດ້

ຈັບຄູ່ສ່ິງຂອງ
ໃຊ້ຂອງທີ່
ຄືກັນ

ຫລິ້ນນຳ	ກັນກັບ	
ເດັກ	ອື່ນ

ຂໍຮ້ອງໃຫ້
ຊ່ອຍຍາມ
ຕ້ອງການ

ຮຽນ	ແບບສັບດ່ຽວ	
ຫລື	ສັນຍານງ່າຍໆ

	ໃຊ້ສັບງ່າຍໆ
ໄດ້

ໃຊ້ປະໂຫຍກ	
ທີ່ມີ	2-3	
ຄຳໄດ້

ຫລິ້ນ
ບານ

ຈອກ

ເອົາໃຈໃສ່ກິດຈະ
ກຳໄດ້ດົນຂຶ້ນ
ກວ່າເກົ່າ

ຮຽນ	ແບບຜູ້ດູແລ

ພໍ່
ພໍ່

ດ້ານຮ່າງກາຍ ດ້ານສະຫມອງ

ດ້ານສັງຄົມ ດ້ານສື່ສຳພັນ

ອາຍຸ 
2 ປີ

	 ໃນແຜນພາບຂ້າງເທິງ	 ແມ່ຂອງເດັກໄດ້ຂີດວົງອ້ອມທັກສະທີ່ລູກອາຍຸ	 20	 ເດືອນ	
ຂອງລາວສາມາດເຮັດໄດ້.	 ລູກຂອງລາວຕ້ອງການກິດຈະກຳຕ່າງໆເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລາວມີ	
ຄວາມສາມາດຮຽນຮູ້ທັກສະດ້ານຮ່າງກາຍ	ແລະ	ດ້ານສື່ສຳພັນ.

	 ໃຫເ້ບິງ່ບນັດາບົດຕ່າງໆທີແ່ນໃສທ່ກັສະທີທ່່ານຕອ້ງສອນເດກັຂອງທາ່ນ	ໃຫຮ້ຽນຮູ	້ແລະ	
ເມື່ອທ່ານອ່ານບົດຕໍ່ໆໄປກໍ່ຈະພົບຂໍ້ມູນຕ່າງໆ	ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫລາຍປະການນຳອີກ.	

ດ້ານຮ່າງກາຍ

ດ້ານມັນສະໝອງ

ດ້ານສັງຄົມ

ດ້ານສື່ສຳພັນ

ກ ິດ
ຈະ
ກາໍ
ສາໍ
ລບັ

ເດັ
ກນ

້ອຍ
ຕ ັງ້


ແຕ່
ມ ືເ້
ກດີ

ຫາ
ອາ
ຍໄຸ
ດ້
6
ເດ
ອືນ

5

ກາ
ນສ

ື່ສາ
ນ

6

ພັດ
ທະ

ນາ
ກາ

ນທ
າງ

ດ້າ
ນ

ຄວ
າມ

ຄິດ

7

ກາ
ນ ສ

ອນ
 ກິດ

ຈະ
 ກຳ

 
ໃນ

 ແຕ
່ ລະ

ມື້

8

ກາ
ນ ເ

ຄື່ອ
ນ ໄ

ຫວ
 ໄປ

ມາ

10

ກາ
ນຊ

ວ່ຍ
ເຫ

ຼອືເ
ດກັ

ໃຫ
ຮູ້ວ້

າ່ເ
ດກັ

ຢູ່ບ
່ອນ

ໃດ
( ວ

ິທີປ
ະຖ

ົມນ
ິເທ

ດ	
)

11

ເດ
ັກຕ

າບ
ອດ

ກໍ່ແ
ມ່ນ

ສ່ວ
ນໜ

ຶ່ງຂ
ອງ

ຊຸມ
ຊົນ

13

ກາ
ນ ກ

ຽມ
ພ້ອ

ມ ກ
່ອນ

 ເຂ
ົ້າ

ສູນ
 ລ້ຽ

ງ ເ
ດັກ

  ແ
ລະ

  ໂ
ຮງ

ຮຽ
ນ

14

ບດົທີ
ຂອບເຂດ
ພດັທະນາ
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178 ແຜນພາບການພັດທະນາການຂອງເດັກ

ດູດ ນົມ ແມ່

ໃຊ້ ມື ໄດ້

ຍົກ ຫົວ ຂຶ້ນ ເມື່ອ ເຫມບ ລົງ

ເດັກ ໄຫ້ ເວລາ ຫີ ວ 
ຫລື ຢູ່ລຳບາກ

ສາມາດ ຕອບ ສະ 
ຫນອງ ສຽງ  ຫລື 
ຫນ້າ ທີ່ ເຄີຍ 

ຈື່ ຜູ້ ທີ່ ລ້ຽງ ດູ ໄດ້

ສາມາດ ຈອບ ອອຍ 
ດ້ວຍ ສຽງ ຫລື ການ 
ສຳ ຜັດ

ເດັກ ຈະ ຍິ້ມ ຫົວ 
ເມື່ອເຮົາ ຫລິ້ນກັບ ເດັກ

ຕອບ ສະຫນອງ 
ສຽງ ກະທັນຫັນ

ອາຍຸ 
3 ເດືອນ

ດ້ານຮ່າງກາຍ ດ້ານສະຫມອງ

ດ້ານສັງຄົມ ດ້ານສື່ສຳພັນ

ວງົ	ມນົ	ແຕລ່ະ	ຢາ່ງ	ແມນ່	ສະ	ແດງ	ຂອບ	ເຂດ	ການ	ພດັທະນາ	ການ	ໃນ	ແຕ	່ລະ	ດາ້ນ.	ບັນດາ	ຮບູ	ພາບ		ແລະ	ຄຳ	ບັນຍາຍ	
ເປັນ	ພຽງ	ຕົວຢ່າງ	ທັກ	ສະ	ຕ່າງໆ	ທີ່	ເດັກນ້ອຍ	ມີ	ໃນ	ເມື່ອ	ມີ	ອາຍ	ຸ3		ເດືອນ.

	 ເດັກທ່ີບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້	 2	 ທັກສະ	 ໃນສ່ວນໃດສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຮູບວົງມົນ	 ຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດ	
ຈາກກິດຈະກຳ	ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກພັດທະນາໃນຂົງເຂດນີ້ໄດ້,	ແຕ່ຮູບກໍ່ເປັນພຽງຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບ	ທັກສະເທົ່ານັ້ນ	
ຕົວຢ່າງ:	ວົງມົນໃນພາກທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບ	ສື່ສຳພັນທີ່ມີການເປົ່າຂຸ່ຍ	ທ່ານ	ກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປົ່າກໍ່ໄດ້	ພຽງແຕ່ວ່າ	
ສັງເກດເດັກມີອາການຕອບສະຫນອງ	ກ່ຽວກັບສຽງກະທັນຫັນບໍ່.	

 ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວາ່ເດກັຈະຮຽນໄດດ້ທ່ີີສດຸ ໂດຍການເຄືອ່ນໄຫວກດິຈະກຳທີເ່ດກັຄນົອືນ່ໆ ຊຶງ່ມ ີອາຍໄຸລເ່ລຍ່ 
ກັນໃນຊຸມຊົນເຄື່ອນໄຫວ.
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179ແຜນພາບການພັດທະນາການຂອງເດັກ

ບິດ ໂຕ  ແລະ 
ດີດ ແຂນ ຂາ ໄດ້

ສາມາດ ນັ່ງ 
ຖ້າ ຈັບ ຊູ

ສາມາດ	ປີ້ນ	ຂວ້ຳ		ແລະ	
ຫງາຍ	ທ້ອງ

ຈັບ	ສິ່ງ	ຂອງ
ຍັດ	ໃສ່	ປາກ

ສາມາດ ຈື່  
ຈຳ ຄົນ ໄດ້ 
ຫລາຍຄົນ

ຫລິ້ນ ກັບ ຂອງ 
ຫລິ້ນ  ຫລາຍ 
ຢ່າງ

ສົນ ໃຈ ກັບ ສິ່ງ 
ຂອງ ທີ່ ຫລິ້ນ

ດຶງ ດູດຄວາມ
 ສົນ ໃຈ

ສະ ແດງ ອາ 
ການ ຢ້ານ ຄົນ 

ແປກ ຫນ້າ

ອອກສຽງ ງ່າຍໆ ໄດ້ 

ຫງ່ຽງ ຫົວ ໄປ ຫາ ບ່ອນ ມີ ສຽງມາ

ອາ...ອາ

ວງົ	ມນົ	ແຕລ່ະ	ຢາ່ງ	ແມນ່	ສະ	ແດງ	ຂອບ	ເຂດ	ການ	ພດັທະນາ	ການ	ໃນ	ແຕ	່ລະ	ດາ້ນ.	ບັນດາ	ຮບູ	ພາບ		ແລະ	ຄຳ	ບັນຍາຍ	
ເປັນ	ພຽງ	ຕົວຢ່າງ	ທັກ	ສະ	ຕ່າງໆ	ທີ່	ເດັກນ້ອຍ	ມີ	ໃນ	ເມື່ອ	ມີ	ອາຍ	ຸ6		ເດືອນ.

ດ້ານຮ່າງກາຍ ດ້ານສະຫມອງ

ດ້ານສັງຄົມ ດ້ານສື່ສຳພັນ

ອາຍຸ 
6 ເດືອນ

	 ເດັກທີ່ບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້	 2	ທັກສະ	 ໃນສ່ວນໃດສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຮູບວົງມົນຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກ	
ກດິຈະກຳ	ທີຊ່ວ່ຍໃຫເ້ດກັພດັທະນາໃນຂງົເຂດນີໄ້ດ,້	ແຕຮ່ບູກໍເ່ປນັພຽງຕວົຢາ່ງກ່ຽວກບັທກັສະເທ່ົານ້ັນ	ຕວົຢາ່ງ: 
ວງົມນົໃນພາກທີເ່ວົາ້ກຽ່ວກບັ	ດາ້ນຮາ່ງກາຍ	ທ່ີມກີານສັນ່ຫມາກແຊກັ	ທາ່ນ	ກໍບ່ໍຈ່ຳເປນັຕອ້ງຫລິນ້ຫມາກແຊກັ	
ກໍ່ໄດ້	ພຽງແຕ່ສັງເກດເບິ່ງ	ເດັກສາມາດປີ້ນໂຕ	ແລະ	ມີການຖີບຢັນ.

 ໃຫ້ເຂົາ້ໃຈວາ່ເດກັຈະຮຽນໄດດ້ທ່ີີສດຸ ໂດຍການເຄືອ່ນໄຫວກດິຈະກຳທີເ່ດກັຄນົອືນ່ໆ ຊຶງ່ມ ີອາຍໄຸລເ່ລຍ່ 
ກັນໃນຊຸມຊົນເຄື່ອນໄຫວ.
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180 ແຜນພາບການພັດທະນາການຂອງເດັກ

ຮຽນແກ້  ໄຂ 
ບນັຫາ ງາ່ຍໆ

ເລີມ່ ເຂົາ້ ໃຈ ເຫດ  ແລະ 
ຜົນ ຕ່າງໆ

ເດັກ ຮູ້ ວ່າ ສິ່ງ ຂອງ 
ມີ ຢູ່ບ່ອນ ໃດຫນຶ່ງ

ໃຊ້ ການ ເຫນັງ 
ຕີງ ຕ່າງໆ

ເລີ່ມ ມັກ ເກ ມທາງ ສັງຄົມ
ຕ່າງໆ  ເຊັ່ນ:  ເກ ມຈະ ເອ

ຮ້ອງ ໄຫ້  ເມື່ອ
ຜູ້ດູ ແລ ບໍ່ ຢູ່

ລວມສຽງ 
ເຂົ້າກັນ

ເຂົ້າ ໃຈ ຄຳ ເວົ້າ 
ງ່າຍໆ

ເລີ່	ມ	ເອີ້ນ	ຊື່ 
ສິ່ງຂອງ

ເດັກ ນັ່ງ  ເອງ

ເດັກ ຄານ

ຊູ ຕົວ ເອງ 
ຢືນຂຶ້ນ

ວາ	ວາເອົາ ມັນ
ໃຫ້ ແມ່  
ເນາະ

	 ເດັກທີ່ບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້	 2	ທັກສະ	 ໃນສ່ວນໃດສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຮູບວົງມົນຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກ	 
ກດິຈະກຳ	ທີຊ່ວ່ຍໃຫເ້ດກັພດັທະນາໃນຂງົເຂດນີໄ້ດ,້	ແຕຮ່ບູກໍເ່ປນັພຽງຕວົຢາ່ງກ່ຽວກບັທກັສະເທ່ົານ້ັນ	ຕວົຢາ່ງ: 
ວງົມນົໃນພາກທີເ່ວ້ົາກ່ຽວກັບ	ດ້ານສັງຄົມ	ທ່ີມີການຫລິນ້ຈະເອ໋	ກບັເດກັ	ທາ່ນກ່ໍບໍຈ່ຳເປນັຕ້ອງຫລິນ້ຈະເອ	໋ກ່ໍໄດ	້
ພຽງແຕ່ສັງເກດເບິງວ່າ	ເດັກມັກມ່ວນກັບເກມທາງສັງຄົມ.	

ວງົ	ມນົ	ແຕລ່ະ	ຢາ່ງ	ແມນ່	ສະ	ແດງ	ຂອບ	ເຂດ	ການ	ພດັທະນາ	ການ	ໃນ	ແຕ	່ລະ	ດາ້ນ.	ບັນດາ	ຮບູ	ພາບ		ແລະ	ຄຳ	ບັນຍາຍ	
ເປັນ	ພຽງ	ຕົວຢ່າງ	ທັກ	ສະ	ຕ່າງໆ	ທີ່	ເດັກນ້ອຍ	ມີ	ໃນ	ເມື່ອ	ມີ	ອາຍ	ຸ12		ເດືອນ.

ດ້ານຮ່າງກາຍ ດ້ານສະຫມອງ

ດ້ານສັງຄົມ ດ້ານສື່ສຳພັນ

ອາຍຸ 
12 ເດືອນ

ບາ ບາ 
ກາ ກາ

 ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວາ່ເດກັຈະຮຽນໄດດ້ທ່ີີສດຸ ໂດຍການເຄືອ່ນໄຫວກດິຈະກຳທີເ່ດກັຄນົອືນ່ໆ ຊຶງ່ມ ີອາຍໄຸລເ່ລຍ່ 
ກັນໃນຊຸມຊົນເຄື່ອນໄຫວ.
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ຍ່າງ

ນັ່ງ ຢອງ ຢໍ້

ກອງສິ່ງຂອງ
ໃຫຍ່ ໄດ້

ຈັບຄູ່ສິ່ງຂອງ

ໃຊ້ຂອງທີ່ຄືກັນ

ຫລິ້ນນຳ ກັນກັບ
 ເດັກ ອື່ນ

ຂໍຮ້ອງໃຫ້ຊ່ອຍ
ຍາມຕ້ອງການ

ຮຽນ ແບບສັບດ່ຽວ 
ຫລສືນັຍານງາ່ຍໆ 

ໃຊ້ສັບ
ງ່າຍໆໄດ້

ໃຊ້ປະໂຫຍກ 
ທີ່ມີ 2 - 3
ຄຳໄດ້

ຈອກ

ເອົາໃຈໃສ່ກິດຈະກຳ
ໄດ້ດົນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ຮຽນ ແບບ
ຜູ້ດູແລ

ພໍ່
ພໍ່

	 ເດັກທີ່ບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້	 2	ທັກສະ	 ໃນສ່ວນໃດສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຮູບວົງມົນຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກ	
ກດິຈະກຳ	ທີຊ່ວ່ຍໃຫເ້ດກັພດັທະນາໃນຂງົເຂດນີໄ້ດ,້	ແຕຮ່ບູກໍເ່ປນັພຽງຕວົຢາ່ງກ່ຽວກບັທກັສະເທ່ົານ້ັນ	ຕວົຢາ່ງ: 
ວົງມົນໃນພາກທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບ	ດ້ານມັນສະຫມອງ	ທີ່ມີການຕີກອງ	ເດັກກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕີກອງກໍ່ໄດ້	ພຽງແຕ່ເບິ່ງວ່າ	
ເດັກມັກໃຊ້ສອງວັດຖຸກະທົບໃສ່ກັນ.	

ຫລິ້ນ
ບານ

 ໃຫ້ເຂົາ້ໃຈວາ່ເດກັຈະຮຽນໄດດ້ທ່ີີສດຸ ໂດຍການເຄືອ່ນໄຫວກດິຈະກຳທີເ່ດກັຄນົອືນ່ໆ ຊຶງ່ມ ີອາຍໄຸລເ່ລຍ່ 
ກັນໃນຊຸມຊົນເຄື່ອນໄຫວ.

ວງົ	ມນົ	ແຕລ່ະ	ຢາ່ງ	ແມນ່	ສະ	ແດງ	ຂອບ	ເຂດ	ການ	ພດັທະນາ	ການ	ໃນ	ແຕ	່ລະ	ດາ້ນ.	ບັນດາ	ຮບູ	ພາບ		ແລະ	ຄຳ	ບັນຍາຍ	
ເປັນ	ພຽງ	ຕົວຢ່າງ	ທັກ	ສະ	ຕ່າງໆ	ທີ່	ເດັກນ້ອຍ	ມີ	ໃນ	ເມື່ອ	ມີ	ອາຍ	ຸ2		ປີ.

ດ້ານຮ່າງກາຍ ດ້ານສະຫມອງ

ດ້ານສັງຄົມ ດ້ານສື່ສຳພັນ

ອາຍຸ 
2 ປີ

Appendix A.indd   181 23/6/2554   13:33:32



182 ແຜນພາບການພັດທະນາການຂອງເດັກ

ແລ່ນ,  
ເຕັ້ນ , 
ປີນ

ໃຊ້ ມື ເຮັດ ວຽກ ທີ່ຍາກ ໂຍນ ບານ

ແຍກ  ແລະ  ປະກອບ 
ສິ່ງ ຂອງ

ຄດັ ເລອືກ 
ສິ່ງ ຂອງ

ຈັບ ສິ່ງ ຂອງ ເຂົ້າກັບ ຮູ 
ເຈາະຮູບຮ່າງຕ່າງໆ

ມັກຊ່ວຍ ວຽກ ໃນ ເຮືອນ

ມັກ ໃຫ້ ຍ້ອງ  ເມື່ອ ເຮັດ ວຽກ ໃດ ຫນຶ່ງ

ຮັບ ຮູ້ຄວາມ
ຮູ້ສຶກ ຄົນ ອື່ນ

ສື່ສານ ຈະ ແຈ້ງ

ເຂົ້າ ໃຈ ພາສາ ງ່າຍ 
ໄດ້ ເກືອບ ຫມົດ

ຢາກ ໄປ ກັບ ພໍ່

ປາກ ເຈົ້າ 
ຢູ່ ໃສ?

ຂອບ ໃຈ
 ທີ່ ຊ່ວຍ

ອາຍຸ 
3 ປີ

ວງົ	ມນົ	ແຕລ່ະ	ຢາ່ງ	ແມນ່	ສະ	ແດງ	ຂອບ	ເຂດ	ການ	ພດັທະນາ	ການ	ໃນ	ແຕ	່ລະ	ດາ້ນ.	ບັນດາ	ຮບູ	ພາບ		ແລະ	ຄຳ	ບັນຍາຍ	
ເປັນ	ພຽງ	ຕົວຢ່າງ	ທັກ	ສະ	ຕ່າງໆ	ທີ່	ເດັກນ້ອຍ	ມີ	ໃນ	ເມື່ອ	ມີ	ອາຍ	ຸ3		ປີ.

ດ້ານຮ່າງກາຍ ດ້ານສະຫມອງ

ດ້ານສັງຄົມ ດ້ານສື່ສຳພັນ

	 ເດັກທີ່ບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້	 2	ທັກສະ	 ໃນສ່ວນໃດສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຮູບວົງມົນຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກ	
ກດິຈະກຳ	ທີຊ່ວ່ຍໃຫເ້ດກັພດັທະນາໃນຂງົເຂດນີໄ້ດ,້	ແຕຮ່ບູກໍເ່ປນັພຽງຕວົຢາ່ງກ່ຽວກບັທກັສະເທ່ົານ້ັນ	ຕວົຢາ່ງ: 
ວົງມົນໃນພາກທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບ	 ດ້ານມັນສະຫມອງ	ທີ່ມີການກວາດເຮືອນ	 ເດັກກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນກວາດເຮືອນກ່ໍໄດ້	
ພຽງແຕ່ສັງເກດວ່າ	ເດັກມັກຊ່ວຍວຽກຄອບຄົວ.	

 ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວາ່ເດກັຈະຮຽນໄດດ້ທ່ີີສດຸ ໂດຍການເຄືອ່ນໄຫວກດິຈະກຳທີເ່ດກັຄນົອືນ່ໆ ຊຶງ່ມອີາຍ ຸໄລເ່ລຍ່ 
ກັນໃນຊຸມຊົນເຄື່ອນໄຫວ.
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183ແຜນພາບການພັດທະນາການຂອງເດັກ

ຍ່າງ ຖອຍຫລັງໄດ້ສະບາຍ ເຕັ້ນ ຂາ ດຽວ

ຮຽນ ແບບ
 ຮູບງ່າຍໆ

ນຳ ທິດ ທາງ ແບບ 
ງ່າຍໆ ໄດ້

ເຂົ້າ ໃຈ ການ
ນັບ ເລກ

ແກ້ ບັນຫາ 
ປິດສະໜາ 
ໄດ້

ຫລິ້ນ ກັບ ເດັກອື່ນ ເຂົ້າ ໃຈ ລະບຽບ

ສະ ແດງ ຄວາມ 
ຮູ້ສຶກ ຫຼາຍ ແບບ

ເວົ້າ ສິ່ງ ທີ່ ລາວ ເຮັດ

ຖາມ ຫລາຍຂຶ້ນ

ສຽງ ມາ ຈາ ກ  
ຫຍັງ? ສິ່ງ ນັ້ນ  
ເປນັ ແນວ ໃດ? 

ຂ້ອຍ ໂສກ ເສົ້າ

ຂ້ອຍ ເສຍໃຈ

ຂ້ອຍ ຕົກ ນ້ຳ

ດ້ານຮ່າງກາຍ ດ້ານສະຫມອງ

ດ້ານສັງຄົມ ດ້ານສື່ສຳພັນ

ວງົ	ມນົ	ແຕລ່ະ	ຢາ່ງ	ແມນ່	ສະ	ແດງ	ຂອບ	ເຂດ	ການ	ພດັທະນາ	ການ	ໃນ	ແຕ	່ລະ	ດາ້ນ.	ບັນດາ	ຮບູ	ພາບ		ແລະ	ຄຳ	ບັນຍາຍ	
ເປັນ	ພຽງ	ຕົວຢ່າງ	ທັກ	ສະ	ຕ່າງໆ	ທີ່	ເດັກນ້ອຍ	ມີ	ໃນ	ເມື່ອ	ມີ	ອາຍ	ຸ5		ປີ.

ອາຍຸ 
5 ປີ

	 ເດັກທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້	 2	 ທັກສະ	 ໃນສ່ວນໃດສ່ວນຫນ່ຶງຂອງຮູບວົງມົນຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາ
ກ	ກິດຈະກຳ	ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກພັດທະນາໃນຂົງເຂດນີ້ໄດ້,	 ແຕ່ຮູບກໍ່ເປັນພຽງຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບທັກສະເທົ່ານັ້ນ	
ຕວົຢາ່ງ: ວງົມນົໃນພາກທີເ່ວົາ້ກຽ່ວກບັ	ດາ້ນມັນສະຫມອງ	ທີມ່ຮີບູເດັກກຳລັງຟງັຄູ	ເດັກກ່ໍບ່ໍຈຳເປັນນ່ັງຟງັຄູກໍໄດ້	
ພຽງແຕ່ສັງເກດວ່າ	ເດັກເຂົ້າໃຈລະບຽບຕ່າງໆ	ຄືກັບເດັກຄົນອື່ນ.	

 ໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່ເດກັຈະຮຽນໄດດ້ທີີສ່ດຸ ໂດຍການເຄືອ່ນໄຫວກດິຈະກຳທີເ່ດກັຄນົອືນ່ໆ ຊຶງ່ມອີາຍ ຸໄລເ່ລຍ່ 
 ກັນໃນຊຸມຊົນເຄື່ອນໄຫວ.
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