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ເຄື່ອງຫລິ້ນທີ່ຊ່ວຍພັດທະນາໃນການໃຊ້ມືແລະປະສາດສຳຜັດ.
ທ່ານສາມາດເຮັດເຄື່ອງຫລິ້ນຈາກ ຫມາກຕຸ້ມ ຫຼື ໝາກເດືອຍ ຮ້ອຍເປັນສາຍສ້ອຍ ແລະ ແກ່ນໝາກໄມ້ຕ່າງໆ

ເມື່ອເດັກສາມາດໃຊ້ມືໄດ້ດີຂຶ້ນ ລາວ 
ສາມາດຮ້ອຍໝາກຕຸ້ມດ້ວຍຕົນເອງ.

ສາມາດ  ເຮັດງູ  ປອມ 
ເຄື່ອງ ຫຼິ້ນດ້ວຍ ການ 
ຮ້ອຍ ຫມາກ ຕຸ້ມ, ແກ່ນ 
ໝາກໄມ້, ຝາ ອັດ ແກ້ວ 
ຫລື  ປະສົມ ສິ່ ງ  ຂອງ 
ຫລາຍ ແນວ ເຂົ້າກັນ.

ຖ້າ ຫາກ ທ່ານ ຫາກ ໃຊ້ຈິນຕະນາ  
ການ ແລ້ວ ທ່ານ ສາມາດ ເຮັດ ເຄ່ືອງ  
ຫລິ້ນ ຮູບ ຫລາຍ ຢ່າງທີ່ລູກ ທ່ານ 
ສາມາດ ມ່ວນ ຊື່ນ ໃນ ການ ເຮັດ 
ເຄື່ອງ ຫລິ້ນ

ຫ້ອຍຮວດຫມາກຕຸ້ມໃສ່ບ່ອນທີ່ 
ເດັກສາມາດຢື້ຫລິ້ນ ໄດ້.

ໃຊ້ ຝັກໝາກ ຖົ່ ວ 
ແຫ້ງ ເປັນ ຫາງ ຂອງ 
ງູ  ຫາງ ກະດິງ

ຫມາກມ່ວງ ດິບ ຫລື  
ສິ່ງ ໃດທີ່ ສາມາດ ຫາ ມາ 
ເຮັດ ໄດ້ ຝາ ອັດ ແກ້ວ

ປະ ເພດ ຫນາມ ຊາ  ແລະ ກ້ຽງ ເປັນ ຂົນ ຫລຸບ  ຫຼື ນູນ ກ້ຽງ ດີ ງໍ ງ້ຽວ

ຕໍ່ ມາລາ ວກໍ ຮຽນວິທີ 
ຄັດ ເລືອກ.

ເດັກສາມາດເອົາເອົາແກ່ນ
ຫມາກໄມ້ ຫລື ລູກກົມໃສ່ ຫລື 
ຖອກອອກຈາກເຄ່ືອງບັນຈຸໄດ້.

ໂຕເຫມັ້ນ

ກິ່ງ ກ້ານຈາກ 
ຕົ້ນ ໄມ້

ແກ່ນ ໝາກ
ໄມ້ທີ່ຫາໄດ້

ຫມາກໄມ້ເກັບຈາກປ່າ

 ກ້ານພູ

ຫມາກ ໄມ້ທີ່ມີຮູບຮ່າງຄື

ພາກພະນວກຂ
ເຄື່ອງຫລິ້ນທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດເອົາເອງ

ໝາກຕຸ້ມ ຫຼື ໝາກເດືອຍຫີນ
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ຫມາກແຊັກແລະເຄື່ອງຫລິ້ນທີ່ມີສຽງ

ຊອກ ຫມາກ  ນ້ຳ ເຕົ້າ 
ມາ ເຮັດເຄື່ອງ ຫຼິ້ນ.

ເຈາະ ຮູ , ເອົາ 
ແ ກ່ ນ  ອ ອ ກ , 
ແລ້ວຕາກ ແຫງ້. 

ເອົາ ຫີນ ຫຼື ສິ່ງ 
ອື່ນທີ່ເປັນກ້ອນ
ນ້ອຍໆ  2-3 
ກ້ອນຍັດ ໃສ່ ໃນ.

ເຮັດ  ກ້ານທີ່   
ໃ ຫ ຍ່ ເ ທົ່ າ ຮູ  
ຍັດເຂົ້າ ໃສ່ຮູ.

ຕິດ ກາວ ໃສ່ ກັບ 
ໝາກນ້ຳ ເຕົ້າ

ຢາກ ໃຫ້ ທົນ 
ທານ ແລະ ງາມ 

ປະສົມ ກາວກັບຂີ້ 
ເລື່ອຍ ອັດ ຮູ ເມື່ອ 

ກາວ ແຫ້ງຂັດດ້ວຍ 
ກະດາດຊາຍ.

ທາສ ີໃຫ້ ມີ ສີສັນ

ຕິດ ກາວນີ້

ຂວດ ຢາງ ໃສ

ດ້າມ ທີ່ ເຮັດ ດ້ວຍ ໄມ້

 ວົງ ແຫວນ ຕັດຈາກຂວດ ຢາງ, 
ໄມ້ ໄຜ່ ຫຼື ສິ່ງ ອື່ນໆທີ່ ມີ.  

ເສດ ປາ ສະຕິ ກທີ່ ມີ ສີສັນ 
ຕາ່ງໆ,  ຫນີສຕ່ີາງໆ, ແກ່ນ 
ໝາກໄມ້  ຫຼື ອື່ນໆ

ຫຸ້ມ ຫໍ່ ດ້ວຍ ຜ້າ ຫລື ຢາງ ຕີນ 
ລົດ ໃຫ້ ຈັບ ງ່າຍ

ຫມາກແຊັກທີ່ເຮັດດ້ວຍຂວດຢາງ

ຂອງ ຫຼິ້ນ ໝາກນ້ຳ ເຕົ້າ

ແບບ ທໍາ ມະ ດາ

ດ້າມ

ກະ ດອນ

ໝາກແຊັກໄມ້ໄຜ່ ໝາກແຊກທີ່ເຮັດ
ດ້ວຍກະປອງ

ເຄື່ອງດົນຕີທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຈາກສິ່ງທີ່ມີຕາມບ້ານເຮືອນ

ໝາກ ນຳ້ ເຕ້ົາທີ ່ມ ີ
ແກ່ນ ຢູ່ ໃນ ໜ່ວຍ

ໄມ້ກົມ 2 ທ່ອນ

ຝາອັດແກ້ວ
 ທັບແປໆ

ສິ່ງ ກະດິງ

ຝາອັດ 
ແກ້ວ

ກະດິງ

ລະນາດ ລູກ ລະນາດ ໄມ້ ເຄາະ

ໝາກແຊັກທີ່ເຮັດດ້ວຍເຂົາງົວ,ເຂົາຄວາຍ
ຂັດ ໃຫ້ ເຫຼື້ອມງາມ. ໃສ່ ເຈ້ຍ ແຂງ  ຫຼ ື 

ໄມ້ອັດ ດ້ານ ທີ່ 
ເປັນ ຮູ

ຫຼງັຈາກ ນັນ້ ແມນ່ ປນົ 
ຂີ້ ເລ່ືອຍ ໃສ່ ກັບ ກາວ 
ຫຼື ໃຊ້ຢາງຕິດ

ນີ້ ແມ່ນ ກ້ອນ ຫີນ

ກາວ
ຂີ້ເລື່ອຍ
ເຮັດ ໃຫ້ໜ້າບ່ອນ  
ຝາປົກລຽບ  ແລະ  
ເຮັດ ໃຫ້ ແຫ້ງ 
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186 ເຄື່ອງຫລິ້ນທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດເອົາເອງ

 ຫມາກແຊັກປະເພດອ່ອນ
ໃຊ້ ກະປ໋ອງ  ຫລື  
ແກ້ວ ໃສ່ ຫມາກ 
ຫີນ ນ້ອຍເຂົ້າ ໄປ

ຫລື ໃຊ້ ກະດິງ 2 
ອັນ ກໍ່ໄດ້. . .

ຕັດ ຜ້າ ຂົນຫນູ 
ອ່ອນສີ  ເປັນ ຮູບ 
ຮ່າງຄື ໃນ ຮູບ

ຫຍິບ ເຂົາ້ກນັ ແລະ ປີນ້ 
ທາງ ໃນ ອອກ

ຍັດ ກະປ່ອງ ຫລື ກະດິງ ໃສ່ 
ຖົງ ຜ້າ ຍັດ ງີ້ວ, ຍອງຝ້າຍ ຫຼື 
ຟອງ ນ້ຳ ໃສ່  ແລ້ວຫຍິບ ປິດ

 ງີ້ວ

ແຊັກຮູບຕຸກກະຕາ
ແຕ້ມ ຮູບ ຕຸກ 
ກະຕາ ໃສ່ ຜ້າ 
ສ ອ ງ  ຕ່ ອ ນ 
ແລ້ວ ຕັດ
ຕາມ ຮູບ ນັ້ນ

ຫຍິບຜ້າ 2  
ແຜ່ນ ເ ຂ້ົ າ 
ໃສ່ ກັນ

ປີ້ນ ຂ້າງ ໃນ
ອອກ ນອກ

ຈົ່ງ ປ່ອງ ໄວ້ 
ຍັດ ໄສ້

ຍັດ ກະດິງ ຫລື   
ສິ່ງ ມີ ສຽງ ເຂົ້າ ໃນ 
ແລະ  ຍັດ  ງີ້ ວ ,  
ຍອງຝາ້ຍ ຫຼ ືຟອງ 
ນ້ຳ, ຫຍິບ ປິດ

ຫຼງັຈາກຫຍິບແລ້ວ  
ແຕ້ມຮູບ ຫນ້າ ໃສ່

ຫມາກແຊັກຮູບສັດ

ສາມາດ ເຮດັ ຄ ືກນັກບັ 
ຂ້າງ ເທິງ

ໝາກແຊກຮູບໝາກບານ
ຕັດ ແຜ່ນ ຜ້າ ສີດຽວ 
ກັນ 3 ແຜ່ນ...

. . .ຕັດແຜ່ນ ຜ້າສີ  
ອື່ນ ອີກ 3  ແຜ່ນ.

ຫຍິບ ແຖບ ຜ້າ ນັນ້ ຕໍ ່ກນັ  ແລະ ຈົງ່ 
ຮູ ນ້ອຍ ໄວ້ ເພື່ອ ຍັດ ໄສ້  ແລ້ວໆ 
ໃຫ້ ປີ້ນ  ດູກ ຫຍິບ ເຂົ້າ ໃນ  ແລະ 
ຍັດ ໄສ້ດ້ວຍ ຍອງ ຝ້າຍ ຫຼື ງີ້ວ.

ເຄື່ອງຫລິ້ນມີສຽງເວລາຊຸກ
ເຈາະ ຮູ ໃສ່ ປາກ 
ແລະ ກົ້ນ ກະປ່ອງ

ຍດັ ຝາອດັ ແກວ້, ຫ ີນ 
ນອ້ຍ  ແລະ ອ່ືນໆ  ເຂົາ້  
ໄວ້ ຂ້າງໃນ

ເອົາ ເຫຼກັ ລວດທີ ່ຂດົ ໄດ້ ຮບູ   ສອດ 
ເຂົ້າ ໃນ ກະປ໋ອງ ໂດຍ ໃຫ້ ສົ້ນ ທັງ 
ສອງ ຂອງ ມັນ ຢູ່ ຂ້າງ ໃນ ກະປ໋ອງ

ເຄື່ອງຫລິ້ນຊຸກແບບໄມ້ໄຜ່

ຕັດ ຂ້າງ ຂໍ້ ທັງ ສອງ ເບື້ອງ
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187ເຄື່ອງຫລິ້ນທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດເອົາເອງ

ເກມສຽບຮູກົມ-ຮູຫລ່ຽມ

ເຈາະ ຮູ ຫລາຍ ຮູໃສ່ ທ່ອນ 
ໄມ້  ແລະ ຕັດ ງ່າ ໄມ້ເປັນ 
ທ່ອນນ້ອຍໆ  ເພື່ອ ໃຊ້ ສຸບ  
ລົງ ຮູ.

ສ້າງ  ແທ່ງ ຊີມັງ ເປັນ ແບບ ສີ່ຫລ່ຽມ ດ້ວຍ ການ ຖອກ ຊີມັງ, ຫລື ແປ້ງ  
ປາສະ ເຕີ ຫລື ດ້ວຍ ດິນ ຫນຽວ. ຫລື  ຈະ 
ເຮັດ ແທ່ງ ດ້ວຍການ ປະສົມ ຂີ້ ງົວ, ດິນ 
ຫນຽວປະສົມ ຊາຍ  ເອົາຫລອດ ແທງ  
ລົງ ໃສ່ .  ເມ່ືອມັນ  ເກືອບແຫ້ງ ຈ່ຶງ ຖອດ 
ຫຼອດ ອອກ.

ຫຼື ຕັດຮູ ໃສ່ ກັບກະດາດ ແຂງ  
ແລ້ວ ທາ ກາວ  ແລະ  ເອົາ ແຜ່ນ 
ກະດາດ ຫນີບ ທັບ ໃສ່ ອີກ

ແທງ່ ຫລອດ ກມົ ສາມາດ 
ໃຊ້ ຂວດ ແກ້ວ,  ທໍ່  ນ້ຳ 
ປະປາ, ກ້ານ ຟອຍ, 
ນ໊ອດຫັນ ຫລື  ສິ່ງ ໃດ ທ່ີ 
ສາມາດ ຫາ ມາ ໄດ້.

ສ້າງ ເກ ມທີ່ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ເດັກ ພັດທະນາ 
ການ  ໃນ ການ ປິ່ນ ມື  ແລະ ຂໍ້ມື .

ເກມຮູບແບບອື່ນໆ

ໃຊ້ແຜ່ນເຈ້ຍແຂງໆມີສີສັນກັບຫລອດກົມ
ວິທີ ນ້ີ ຈະ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ເດັກ ຮຽນຮູ້ 
ການຈັບ ຄູ່ ສີ, ຮູບ ຮ່າງ  ແລະ 
ຂະຫນາດ

ການໃຊ້ແທ່ງມົນທົນຫຼືແທ່ງກົມສ້າງຫໍຄອຍ

ເຮັດ  ໃຫ້ ມັນ ເປັນ 
ຕາ ຫຼິນ້ມວ່ນດ້ວຍ 
ການ ເຮັດ ໜ້າ ຕາ 
ໃສ່  ທ່ອນຕໍ່  ເ ທິງ 
ສຸດ.

ທ່ອນ ຕໍ່  ນີ້  ສາ 
ມາດ ເຮັດ ມາ 
ຈາກ ທ່ອນ ໄມ້ 
ກໍ່ ໄດ້.

ທາ ດ້ວຍ ສີສັນ 
ສົດ ໃສ

ບະລອກກໍ່ເຮືອນ
ເຮັດ ບະ ລອກ ດ້ວຍ ໄມ້, 
ດິນ ຫນຽວ ຫລື ດ້ວຍ 

ກະດາດ ແຂງ ກໍ່ໄດ້

ເຮັດລົດແຂ່ງດ້ວຍຫມາກບວບ

ຕົກ ແຕ່ງ ດ້ວຍ ແກ່ນ 
ໝາກ ຖົ່ວ

 ເຊືອກ ແກ່ 
ລົດ

 ເກ ມປະ ເພດ ເຫລົ່າ ນີ້  ຈະ ຊ່ວຍ ໃນ ການ ພັດທະນາ ການ ໃຊ້ ມື  ແລະ ປະສານ ກັບ ສາຍຕາ ໄປ ພ້ອມ ກັນ ໄດ້ ດີ ນອກ 
ຈາກ ນີ້  ມັນ ຍັງ ຈະ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ເດັກ ຮຽນ ຮູ້ ໃນ ການ ສົມ ທຽບ ຂະຫນາດ ຂອງ ສິ່ງ ຂອງ, ຂະຫນາດຮູບຮ່າງ  ແລະ ສ.ີ
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