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ບົດທີ 7
ພັດທະນາການທາງດ້ານຄວາມຄິດ

ເດັກນ້ອຍຈະມີພັດທະນາການທາງດ້ານຄວາມຄິດ ໂດຍການມີໂອກາດໄດ້ຫ້ິຼນກັບຫຼາຍໆ 
ຄົນ ແລະ ວັດຖຸຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວລາວ. ບາງກິດຈະກຳຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ 
ທີ່ມີ ຢູ່ໃນໂລກປະຈຸບັນ. ໃນບົດນີ້ແມ່ນຈະເວົ້າເຖິງແນວຄວາມຄິດຕ່າງໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກ 
ນ້ອຍຜູ້ໜ່ຶງມີພັດທະນາການທາງດ້ານຄວາມຄິດເພີ່ມຂຶ້ນ. ເດັກນ້ອຍສ່ວນຫຼາຍເມື່ອແນມ  
ເຫັນກໍ່ຈະເລີ່ມຮຽນຮູ້ພັດທະນາການຕ່າງໆທາງດ້ານຄວາມຄິດ ເຊິ່ງຈະຢູ່ ໃນ ໄລຍະ ອາຍຸ:

ລະຫວ່າງ 6 ແລະ 9 ເດືອນ, ເດັກນ້ອຍຜູ້ໜຶ່ງ 
ຈະຮຽນຮູ້ຈາກວັດຖຸສິ່ງຂອງທ່ີຢູ່ອ້ອມຂ້າງ  
ແຕ່ລາວບໍ່ສາມາດ ເບິ່ງເຫັນໄກ, ຈັບ, ໄດ້ຍິນ  
ຫຼື ດົມກ່ິນຂອງພວກມັນ ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ: ຖ້າ 
ລາວສຳຜັດຖືກຈອກໜ່ວຍໜຶ່ງ ລາວບໍ່ເຫັນ 
ສິງ່ໃດປາກດົຢູ ່ແຕວ່າ່ລາວຮູວ້າ່ ວດັຖດຸັງ່ກ່າວ 
ແມ່ນຢູ່ເທິງພື້ນ.

ເມື່ອເຖິງໄລຍະເວວາ  9  ເດືອນ  ເດັກ 
ຈະເລ່ີມຮູຈ້ກັຮຽນແບບການເຄ່ືອນໄຫວ 
ຕ່າງໆ ຕາມຜູ້ໃຫຍ່.

ລະຫວ່າງ 9 ຫາ 12 ເດືອນ ເດັກ 
ຈະຮຽນຮູ້ຈາກທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ລາວ 
ເຮັດ ໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:  
ລາວຮຽນຮູຈ້າກການນຳເອາົບວ່ງໄປ 
ເຄາະກັບຈອກ ເຊິ່ງມັນ ຈະ ເຮັດ 
ໃຫເ້ກດີ ມສີຽງດງັ ແຕລ່າວກໍເ່ລີມ່ 
ຮູ້ຈັກແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທ່ີ 
ຈະ ເກີດຂຶ້ນໃນເວລານັ້ນ.

ເມື່ອເຖິງອາຍຸເວລາ 1 ປີ 
ເດັກຈະສາມາດຈຳແນກ
ສອງວັດຖຸທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ອີກບໍ່ດົນລາວກໍ່ຈະ 
ຮູ້ຊະນິດຂອງ ວັດຖຸ 
ແລະ ການນັບວັດ 
ຖຸຕ່າງໆ.

ສຳລັບເດັກ ທີ່ ບໍ່ ສາມາດ ເບິ່ງ ເຫັນໄດ້ດີ ກໍ່ຮຽນຮູ້ຈາກພັດທະນາການຕ່າງໆເຫຼົ່ານ້ີໄດ້ເຊ່ັນ 
ກັນ ເຊ່ິງຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາວຮຽນຮູ້ໄດ້ພາຍໃນ 3 ຫາ 6 ເດືອນ ແຕ່ຈະມີຄວາມຮັບຮູ້ຊ້າກວ່າ 
ເດັກທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີ.
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ກິດຈະກຳຕ່າງໆ

 ຖ້າ ລູກ ນ້ອຍຂອງ ທ່ານ ສາມາດ ເບິ່ງ ເຫັນ ໄດ້ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ແລ້ວ,  ແນ່ນອນ ທ່ານ ຕ້ອງ ປັບ  
ກິດຈະກຳ ເຫຼົ່າ ນ້ີ ເຂົ້າ  ເຊິ່ງມັນ ຈະ ເປັນ ການ ດີ ທ່ີ ສຸດຕໍ່ ການ ເບິ່ງ ເຫັນ ຂອງ ເຂົາ ໃນ ອະນາຄົດ. 
( ເບິ່ງ ບົດ ທີ 4).

 ສິ່ງ ທີ່  ເສີມ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ.

  ເດັກ ຈະ ຮູ້ ວັດຖຸ (ຫຼື ບຸກຄົນ) ທີ່ຢູ່ ອ້ອມ ຂ້າງ ເມື່ອ ພວກ ມັນ ຖືກ ເບ່ິງ ເຫັນ, ຖືກ ຈັບ,  ໄດ້ 
ຍິນ ສຽງ,  ໄດ້ ຮັບ ກິ່ນ ຫຼື  ໄດ້ ສຳຜັດ ລົດ ຊາດ,  ແຕ່ ຖ້າ ວັດຖຸ ນັ້ນຖືກ ວາງ ຢູ່ ໄກ ຈາກ ສາຍຕາ ຫຼື ມີ 
ສຽງຄ່ອຍ ລົງ,  ເດັກ ຈະ ຄິດ ວ່າ  ວັດຖຸ ນັ້ນບໍ່ ປາກົດມີ ຢູ່ ທີ່ ນັ້ນ ແລ້ວ.

  ເດັກ ທ່ີ ບ່ໍ ສາມາດ ເບິ່ງ ເຫັນ ໄດ້ ດີ ຈະ ຮຽນ ຮູ້ ກັບ ວັດຖຸ ຕ່າງໆ ຂ້ອນ ຂ້າງ ຍາກ ກວ່າ  ເດັກ ທີ່ 
ສາມາດ ເບິ່ງ  ເຫັນ ໄດ້ ດີ, ນ້ັນກ່ໍ ຍ້ອນ ວ່າ  ລາວ ຮັບ ຮູ້ ຂ້ໍ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ວັດຖຸ ດ່ັງກ່າວ ໄດ້ໜ້ອຍ, ຕົວ 
ຢ່າງ ເຊັ່ນ: ລາວ ອາດ ຈະ  ເບິ່ງບໍ່ ເຫັນ ວັດຖຸ ດັ່ງກ່າວ  ເມື່ອ ມັນ ບໍ່ ມີ ສຽງ ດັງ ແລ້ວ.

ຊ່ວຍ ໃຫ້ ລູກ ນ້ອຍຂອງ ທ່ານ ເຂົ້າ ໃຈ ວ່າ ວັດຖຸຕ່າງ ໆ   ຍັງ ມີ ຢູ່ ໄກ້ໆ  ເມື່ອ ເຂົາ ບໍ່ ສາ 
ມາ ດ ເບິ່ງ  ເຫັນ,  ໄດ້ ຍິນ ສຽງ, ຮູ້ສຶກ, ສຳຜັດ ລົດ ຊາດ ຫຼື ດົມ ກິ່ນ.

ມດັ ຂອງ ຫຼິນ້ ໃສ ່ເຊອືກ  ແລະ ຜກູ ໄວກ້ບັຕັງ່ນັງ່,  
ໂຕະ  ແລະ  ເຄື່ອງນຸ່ງ ຫຼື ມື ຂອງ ເດັກ. ( ໜ້າ ທີ 
41).  

ເອົາ ແກ່ນ ໝາກ ໄມ້ ຫຼື ກ ້ອນຫີນ ນ້ອຍໆ 
ໃສ່ ໃນ ເຕົ້າ ຫຼື ໝາກບານ ເຊິ່ງ ຈະ ເຮັດ 
ໃຫ ້ມ ີສຽງ ດັງ  ເມ່ືອ ເວລາ ກິງ້ ໄປ ມາ. ຈາກ  
ນັ້ນ ພະຍາຍາມ ກະ ຕຸ້ນ ໃຫ້ ລູກ ຂອງ 
ທາ່ນ ກ້ິງໝາກບານ ອອກ ຈາກ ຕົວ   ໂດຍ 
ຢູ່ ລະຫວ່າງ ທ່ານກັບ ລູກ, ສຽງ ທີ່ ດັງ 
ຈາກ ການ ກິງ້ ວດັຖ ຸດງັ ກາ່ ວ ຈະ ຊວ່ຍ ໃຫ ້
ເດັກຮູ້ ວ່າ  ວັດຖຸນັ້ນ ຍັງ ຄົງ ມີ ຢູ່  ຫຼັງ ຈາກ 
ທີ່ມັນ ອອກ ຈາກ ມື ຂອງ  ເຂົາ.
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ມດັ ຂອງ ຫຼິນ້ທີ ່ ເດກັ ມກັ ທີ ່ສດຸ ໃສ່ ເຊອືກ,   ແລວ້ ເອາົ  ໃຫ ້ລາວ  ເບິງ່  ຫຼ ືສຳ ຜັດຂອງ ຫຼິນ້  ແລະ  ເຊອືກ, 
ຕໍ່ ມາ ວາງ ຂອງ ຫຼິ້ນນ້ັນ ໃຫ້ ຢູ່ ຫ່າງ ຈາກ ລາວ ພໍປະມານຈັບ ເຊືອກ ເຖິງ  ແລ້ວ ພະຍາ ຍາມ ກະ ຕຸ້ນ  
ໃຫ້ ລາວ ດຶງ ເຊືອກ   ເພື່ອ ຈະ ເອົາ ຂອງ ຫຼິ້ນທີ່ ຈະ ຖືກ ດຶງ ມາ. ຈົ່ງ ຈື່ ໄວ້ ວ່າ,  ເຊືອກສາມາດ ເກີດ 
ອນັຕະລາຍ ຕໍ ່ເດັກ ນ້ອຍໄດ ້ທກຸ ເວລາ, ຈົງ່ ສງັ ເກດ ເບ່ິງ ລາວ ຢູ່ ສະ ເໝ ີ   ເພືອ່ ໃຫ ້ແນ ່ໃຈ ວາ່  ເຊອືກ 
ທີ່ ລາວ ຫຼິ້ນຢູ່ ນັ້ນບໍ່ ໄປ ພັນ ຄໍ .

ສະ ແດງ ໃຫ ້ລກູ ຂອງ ທ່ານ  ສັງ ເກດ ເບິງ່ ການ ນຳ ເອາົ ວດັຖ ຸໜຶງ່ ເຂົາ້ ໃນ ກັບ  ແລະ ອດັ ຝາ ຂອງມນັ 
ໄວ້, ຕໍ່ ມາສະ ແດງ ໃຫ້ ລາວ ເຫັນການ ເປີດ ຝາ ຂອງ ກັບ ດັ່ງກ່າວ ອອກ  ແລະ  ຊອກ ຫາ ວັດຖຸ ນັ້ນ.

ມັນ ຢູ່ ນີ້ ເດ

ເຈົ້າ ໄດ້ ຍິນ ສຽງດັງ ບໍ່? 
ດຶງ ເຊືອກ ໄປ ຕື່ມ!

ຈວນ ສຽງ ດັງ ຢູ່ ໃສ?
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ການ  ເຮັດ ສິ່ງ ທີ່ ຄ້າຍ ຄື ກັບ ສິ່ງ ອື່ນ (ການ ຮຽນ ແບບ).
 ເດັກນ້ອຍ ທີ່  ເບິ່ງ ເຫັນ ໄດ້ດີຈະ ຮຽນ ຮູ້ ຫຼາຍ ສິ່ງ ຫຼາຍ ຢ່າງ  ໂດຍ ການ ສັງ ເກດ   ແລະ ພະຍາຍາມ 
ເຮດັ ຕາມ (ຮຽນ ແບບ ) ສິງ່ ທີ ່ຄນົ ອືນ່ ເຮດັ,  ເຖິງ ຢາ່ງ ໃດ ກໍຕ່າມ  ເດກັນອ້ຍ ທີ ່ບ່ໍ ສາມາດເບິງ່  ເຫນັ ໄດ ້
ດ ີກ່ໍ ຍ່ິງ ພະ ຍາມ ເພິມ່ຄວາມ ສົນ ໃຈຈາກ ສຽງ ທ່ີ ໄດ ້ຍນິ  ແລະ ສ່ິງ ຕາ່ງໆ  ທີ ່ຜູ ້ອ່ືນ ກຳລງັ ກະທຳ ຢູ.່ 

ການ ກະ ຕຸ້ນ ໃຫ້ ລູກຮຽນ ແບບ ເອົາ ສິ່ງ ຕ່າງໆ.

ຮຽນ ແບບ ຄືນ  ເມ່ືອ ລູກ ນ້ອຍຂອງ ທ່ານເຮດັ ໃຫ ້ມສີຽງ 
ດັງ ຂຶ້ນ, ຮຽນ  ແບບ ສຽງ ທີ່ ຄ້າຍ ຄື ກັນ ກັບ ລາວ.

ເຮດັ ບາງ ສ່ິງ ບາງ ຢ່າງ ທີ ່ເຮດັ ໃຫ້ ເກີດ ມ ີສຽງ ດັງ ຂ້ຶນ  ແລະ  
ພະຍາຍາມ ກະ ຕຸ້ນ ໃຫ້ ລາວ ເຮັດ ຕາມ ສຽງ ດັ່ງກ່າວ.

ຟັງ ເດີ, ຟັງ ເດີ! ກັບ 
ພວກ ນີ້ ຕົກ ລົງ ແລ້ວ.

ຍູ້ ກັບ ອັນ ນີ້ ລົ້ມ  
ໄດ້ ບໍ່  ນາວ  

 ເມື່ອ ລາວ ໃຫຍ່ ຂ້ຶນມາ, ພະ 
ຍາຍາມ ກະ ຕຸ້ນໃຫ້ ລາວ ແຕ່ງ 
ເຄືອ່ງນຸ່ງ   ແລະ ສົມທຽບລາວ 
ຄືກັນກັບ ຄົນ ບາງ ຄົນ. 

ນີ້  ແມ່ນ ໝວກ ຂອງ  
ພໍ່  ເດີ ດຽວ ນ້ີ ເຈົ້າ 
ເປັນ ພໍ່  ແລ້ວ.
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ການ ທຳ ຄວາມ ເຂົ້າ  ໃຈສາ ເຫດ ຕ່າງໆ ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ. (ສາ ເຫດ  ແລະ ຜົນ ໄດ້ ຮັບ).

 ເມື່ອ ເດັກນ້ອຍ ຜູ້ ໜຶ່ງ ກຳລັງ ຫຼິ້ນຢູ່ ກັບ ຂອງ ຫຼິ້ນຕ່າງໆ, ລາວ ບໍ່ ຮູ້ ເລີຍ ວ່າ  ຈະ ມີ ສິ່ງ ໃດ ເກີດ ຂຶ້ນ  
ແຕ່ລາວ ຈະ ຮຽນ ຮູ້ ຢ່າງ ຊ້າໆ ກັບ ສິ່ງ ຕ່າງໆ ທີ່ ມີ ຢູ່ ເຊັ່ນ: ການ ຕຳ ຂອງ ຫຼິ້ນທີ່ຢູ່ ຕາມ ພື້ນ,  ເຮັດ 
ໃຫ້ ມີ ສິ່ງ ຕ່າງໆ ທ່ີ ເກີດ ຂຶ້ນ  ຄື: ສຽງດັງ ເນືອງ ນັນ. ນີ້ ແມ່ນ ບົດຮຽນ ທີ່ ມີ ຄວາ ມສຳຄັນ ຫຼາຍ 
ຕໍເ່ດກັນ້ອຍ  ເພາະວາ່  ລາວ ສາມາດ ຮຽນ ຮູ້  ຜນົ ໄດ້ ຮບັ ທ່ີ ເກດີ ຂຶນ້ຢູ ່ໃນ ໂລກ ສວ່ນ ຕວົ ຂອງ ລາວ.  
ເດັກຍັງສາມາດຮຽນ ຮູ້ ໄດ້ ອີກ ວ່າ ລາວ ມີ ຄວາມ ສາມາດ ຄວບ ຄຸມ ບາງ ສິ່ງ ບາງ ຢ່າງ ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ 
ໄດ້, ສິ່ງເຫຼົ່າ ນີ້  ເຮັດ ໃຫ້ ລາວ ຢາກ ຮູ້ ວ່າສິ່ງ ຕ່າງໆ  ເກີດ ຂຶ້ນ ໄດ້ ແນວ ໃດ.

ຊ່ວຍ ໃຫ້ ລູກນ້ອຍ ຂອງ ທ່າ ນ ຮຽນ ຮູ້ ສາ ເຫດ  
ແລະ ຜົນ ໄດ້ ຮັບ ຕ່າງໆ.

ວາງ ຫຼື ຫ້ອຍ ຂອງ ຫຼິ້ນທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດ ມີສຽງ ດັງ  
ໄວ້ ຕາມ ຂອບ  ເຂດທ່ີ ລາວ ນອນ ຫຼື ຫຼິ້ນຢູ່,  ເຮັດ 
ໃຫ້ ໝັ້ນ ໃຈ ວ່າ  ຂອງ ຫຼິ້ນ ເຫຼົ່ານັ້ນຢູ່ ໃກ້ກັບ ລາວ 
ພຽງພ ໍຖາ້ ບໍ ່ດັງ່ນ້ັນ ອາດ ຈະ ເກດີ ອບຸດັ ຕ ິເຫດ  ເມືອ່ 
ເວລາ ທີ ່ລາວ ຕ ີຫືຼ  ເຕະ ພວກ ມັນ. ບໍດ່ນົ ລາວ ກໍ ່ຈະ 
ຮຽນ ຮູ້ ເຖິງ ເປ້ົາໝາຍບ່ອນ ທີ່ຈະຕີ ຫຼື  ເຕະ ວັດຖຸ 
ດັ່ງກ່າວ.

ເອົາວັດຖຸ ທີ່ ເປັນ ກັບຢອງກັນ ຂຶ້ນສູງ ປະມານ ທີ່ລູກນ້ອຍ ຂອງ 
ທ່ານສາມາດຍູ້ ມັນ ໃຫ້ ລົ້ມລົງ,  ເມື່ອ ໃຫຍ່ ຂຶ້ນມາ ອີກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ 
ລາວ ຈະຮຽນ  ຢອງກັບ ນັ້ນ ຂ້ຶນດ້ວຍ ຕົນ ເອງ. ພະຍາຍາມ ກະ ຕຸ້ນ  
ໃຫ້ລາວ ເບິ່ງຄວາມ ສູງ ຂອງ ກັບ ທ່ີ ຢອງຂຶ້ນນັ້ນກ່ອນ  ທີ່ ລາວ ຈະ 
ຍູ້ ມັນ ໃຫ້ລົ້ມລົງ ແລະ ສັງ  ເກດ ຄວາມ  ແຕກ ຕ່າງ ສຽງ ທີ່ ຕົກລົງ 
ຂອງກັບແຕ່ ລະ ອັນ.

ກະ ຕຸ້ນ ໃຫ ້ລາວ ເອົາ ວດັຖ ຸບາງ ຢາ່ງ  
ໃສ່ ໃນ ກັບ  ແລະ  ໂຍນ ມັນ ອອກ  
ໄປ.

ໂອ… ມັນ ສູງ ແທ້ 
ເນາະ ກອນ ຕີ !
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ການ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ .
ລູກ ນ້ອຍ ຂອງ ທ່ານ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ ບາງ ສິ່ງ ບາງຢ່າງ ກ່ຽວ ກັບ ການ ແກ້ ໄຂ ບັນ ຫາ ຕ່າງໆ  ຜ່ານ ມາ  
ແລ້ວ ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ: ລາວ ຈະ ຮ້ອງ ໄຫ້ ເມື່ອ ມີ ຄວາມ ຕ້ອງການ ບາງ ສິ່ງ ບາງ ຢ່າງ,  ເຊິ່ງລາວ ໄດ້ 
ຮຽນ ຮູ້ ວ່າ ການ ຮ້ອງ  ໄຫ້ ນ້ັນຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ລາວ   ໄດ້ ສ່ິງ ທ່ີ ຕ້ອງການ  ແຕ່ ວ່າການ ຮ້ອງ ໄຫ້ ນ້ັນ  ແມ່ນ 
ກຳລັງບອກໃຫ້ ຄົນ ອື່ນ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ບາງຢ່າງ  ແລະ  ຮຽນ ຮູ້ ວ່າ ລາວ ສາມາດ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ໄດ້ 
ດ້ວຍ ຕົວ ເອງ .

ການ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ລູກນ້ອຍ ຂອງ ທ່ານ ຮຽນ ຮູ້  ການ ແກ້ ໄຂ ບັນ ຫາຕ່າງໆ.

ຢູ່ ນີ້ເດ!
ເອົາ ເຄື່ອງ  ຫຼື  ແພ ປົກ ໜ້າ ຂອງ ລາວ, ລາວ 
ອາດຈະດຶງ ຜ້າ ທີ່ ປົກ ໜ້າ ນັ້ນອອກ  ໄປ.  ແຕ່ຖ້າ 
ລາວບໍ່ ດຶງຜ້ານັ້ນອອກ,  ໃຫ້ ທ່ານ ດຶງ ອອກ ໃຫ້ 
ລາວ ເອງ  ແລ້ວນຳ ເອົາ ແພ ມາ ປົກ ໜ້າ ຂອງ 
ລາວອີກຄັ້ງ.

ຫຼິ້ນກັບ ລາວ ໂດຍ ການ ນຳເອົາຂອງຫຼິ້ນຂອງ ລາວ 
ເຊື່ອງ ໄວ້  ແລະ ຊອກ ຫາ ມັນ. ສັ່ນຂອງ ຫຼິ້ນ ໃຫ້ ມີ ສຽງ 
ດັງ  ແລະ  ເຊືອ່ງ ມນັ ໄວຢູ້ ່ກ້ອງ ເຄ່ືອງ ບອ່ນ ໃດ ບອ່ນ ໜຶງ່.  
ສັງ ເກດ ເບິ່ງ ຖ້າ ຫາກ ລາວ ສາມາດ ດຶງ ເຄື່ອງ ດັ່ງກ່າວ 
ນ້ັນອອກເພື່ອ ຊອກຫາ ມັນ. ຕໍ່ ມາ ໃຫ້ ນຳ ເອົາ ຖ້ວຍ 
ຫຼື ພາ ຖາດ ມາ ກວມ  ເອົາຂອງ ຫຼິ້ນ ນັ້ນຕ່ືມ. ສັງ ເກດ 
ເບິ່ງການ ຄ້ົນຄຶດ ຂອງ ລາວ ໃນ ການ ທີ່ ຈຳ ເອົາ ຖ້ວຍ 
ທີ່ກວມ ຂອງ ຫຼິ້ນຢູ່ ນັ້ນອອກ ໄປ.

ມີ ຫຍັງ ຢູ່  ກ້ອງຖ້ວຍ?

 ເອົາ ກັບ ທີ່ ບັນຈຸ ຂອງ ຫຼິ້ນ ໂດຍ ໃສ່ ຂອງຫຼິ້ນ ທີ່ ມີ ຂະໜາດ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ  ແລ້ວ ນຳ ເອົາມັນ ໄປ 
ຫຼິ້ນນຳ ລູກ ຂອງ ທ່ານ. ຕ່ໍ ມາ  ໃຫ້ ເຈາະ ຝາ ຂອງ ກັບ ທີ່ ບັນຈຸ ວັດຖຸ ດັງ ກ່າ ວ ເປັນ ຮູບ ວົງມົນ  ໂດຍ 
ໃຫ້ ຮູ ນັ້ນມີ ຂະໜາດ ນ້ອຍ ກວ່າ ວັດຖຸ ທີ່ຢູ່  ໃນ ກັບ. ນຳ  ເອົາ ຝາ ໄປ ປິດ ໃສ່ ກັບ ທີ່ ບັນຈຸ ວັດ ຖຸນັ້ນຄືນ  
ແລະ ກະ ຕຸ້ນ ໃຫ ້ລາວ ພະຍາຍາມ ຈບັ ເອາົ ວດັຖ ຸທງັ ໝົດນັນ້ອອກຈາກ ກບັ, ສງັ ເກດ ເບິງ່ວາ່ ລາວ 
ຈະ  ເອົາ ວັດຖຸ ທີ່ ໃຫຍ່ ທ່ີ ສຸດ ອອກ ຈາກ ຝາ ຂອງ ກັບ ນີ້ໄດ້ແນວໃດ.

ຮ ູທີ ່ເຈາະ ຕອ້ງ ໃຫມ້ ີຂະໜາດ ໃຫຍ່ 
ພຽງພໍກັບ ມື ຂອງ  ເດັກ ທີ່ ຈະ ຈົກ 
ເຂ້ົາ ໄປ ໃນ ກັບ ນັ້ນ,  ແຕ່ ໃຫ້ ນ້ອຍ 

ກວ່າ ວັດຖຸທີ່ ຈະ ຈັບ ອອກ ມາ 
ຈາກກັບ ດັ່ງກ່າວ. 

ຂອງ ຫຼິ້ນ ໃຫຍ່ 
ຫຼາຍ ເອົາ ອອກ 
ບໍ່ ໄດ້,  ແມ່ນ ບໍ່?

ເຮົາ ຈະ ເຮັດ ແນວ ໃດ 
ເພື່ອ  ເອົາ ມັນ ອອກມາ 
ໄດ້?

ຫຼຸຍ  ຢູ່  ໃສ ນໍ?
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ການ ຈັບຄູ່  ແລະ  ແຍກ ປະ ເພດ ຂອງ ວັດຖຸ ສິ່ງ ຂອງ.
 ເດັກ ທຸກ ຄົນ ຕ້ອງການ ຢາກຮູ້ ວ່າ ວັດຖຸສິ່ງຂອງຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ແນວໃດ, 
ການຈັບຄູ່ ແລະ ການແຍກປະເພດຂອງວັດຖຸສ່ິງຂອງຕ່າງໆ ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກສຸມຈິດໃຈຕໍ່ 
ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງວັດຖຸສິ່ງຂອງຕ່າງໆ.

ຊ່ວຍ ໃຫ້ ລູກນ້ອຍ ຂອງ ທ່າ ນ ຮຽນຮູ້ເຖິງການຈັບຄູ່ວັດຖຸສິ່ງຂອງ.

ນຳ ເອົາ ວັດຖຸ 2 ອັນ  ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ  ເຊັ່ນ: ບ່ວງ  
ແລະ ກະທະ ນ້ອຍ  ວາງ ໄວ້ ຢູ່ ຕ່ໍໜ້າ ຂອງ ເດັກ 
ແລ້ວ ແນະນຳ ໃຫ້ ລາວ ສັງ ເກດ ເບິ່ງພວກມັນ, 
ຈາກນັ້ນ  ໃຫ້ ນຳ ເອົາ ວັດຖຸ ທີ 3 ທ່ີ ຄ້າຍຄ ືກັນ ກັບ 
ວັດຖຸ ອັນ ໃດ ອັນ ໜຶ່ງ ທ່ີ ວາງຢູ່ ເທິງ ໜ້າ ໂຕະ ໃຫ້ 
ລາວ  ແລະ ບອກ ໃຫ້ ລາ ວ ຊອກ ຫາ 2 ວັດຖຸ ທີ່ ມີ 
ຮູບ ຮ່າງ ຄ້າຍຄ ືກັນ.

ບອກ ໃຫ້ ລູກນ້ອຍ ຂອງ ທ່າ ນ ຈັບ ຄູ່ ວັດຖຸ ທີ່ ມີ ຮູບ ຮ່າງ  ເທົ່າ ກັນ, ມີ ສີ ຄື ກັນ, ມີ ສຽງ ຄ້າຍຄືກັນ ຫຼື 
ມີ ຄວາມ ຮູ້ສຶກວ່າ ມັນຄ້າຍຄື ກັນ.

ເຈາະ ກ່ອງ ນ້ອຍໆ ອັນ ໜຶ່ງ ໃຫ້ ເປັນຮູທີ່ມີ ຮູບ ຮ່າງ ຄ້າຍ ຄື 
ກັນ ກັບ ວັດຖຸທີ່ ຈະ ເອົາ ໃສ່ ເຂົ້າ ໃນ ກັບ ນັ້ນ, ຕໍ່ ມາບ ອກ ໃຫ້ 
ລາວ ຊອກ ຫາ ວັດຖຸ ທີ່ ມີ ຮູບຮ່າງ ຄ້າຍຄື ກັບ ຮູ ບຮ່າງ ຂອງ 

ຮູ ທ່ີ ໄດ້  ເຈາະ ໄວ້ ນ້ັນ,  ແລ້ວ ປ່ອນ ມັນ ເຂົ້າ ໃສ່ ໃນ ກັບ 
ດັ່ງກ່າວ.

ຈາ ເວ ຍ ມ ີບາງ ສິງ່ ບາງຢາ່ງ 
ຢູ່ ເທິງ ໂຕະທີ່ຄ້າຍຄືສິ່ງນີ້,  
ເຈົາ້ ສາມາດ ຊອກ ຫາ ອັນທີ ່
ຄ້າຍ ຄື ກັນ  ໃຫ້ ພໍ່ໄດ້ ບໍ?

ນາ ຖ້າ ເຈົ້າຊອກ ໜາ ກບານ  
ໜ່ວຍ ໃຫຍ່ ໄດ້ ພວກ ຂ້ອຍ 
ຊິຫຼິ້ນ ກັບ ເຈົ້າ
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ຊ່ວຍ ໃຫ້ ລູກນ້ອຍ ຂອງ ທ່າ ນ ຮຽນ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ການ ແຍກ ຊະນິດ ຂອງ ວັດຖຸ.

ນຳ ເອົາ ກັບ ອັນ ໜຶ່ງ ທີ່ ໄດ້ ເຈາະ ຮູໄວ້ ຮຽບຮ້ອຍ ແລ້ວ  
ໃຫ້ ກັບ ລູກນ້ອຍ ຂອງ ທ່ານ, ຕໍ່ ມາບ ອກ  ໃຫ້ ລາວ 
ເລືອກຂອງ ຫຼິ້ນທັງ ໜົດທ່ີມີ ຮູບຮ່າງ ນ້ອຍ ພຽງພໍ ທີ່ ຈະ 
ເອົາມັນ ເຂົ້າ ໃນ ຮູ ນັ້ນ ໄດ້.

ສາ້ງ ເປນັ ຮູ ້ແບບ ເກ ມທີ ່ຝກຶ ໃຫ ້ລາວ ຮູ ້ແຍກ 
ວັດຖຸທີ່ ຄ້າຍ ຄືກັນ ອອກ ເປັນ ກອງ ໜຶ່ງ ຕ່າງ 
ຫາກ.

ການ ຫຼິ້ ນເກ ມທີ່ ສົມ ທຽບ 
ກັບ ວັດຖຸຕ່າງໆ.

ເກ ມການ ປະ ກອບ ຊິ້ນສ່ວນໂດຍ ການ ຕັດ ໃຫ້ມັນເປັນຮູ ບ 
ວົງ ມົນ ຫືຼ ຮູບ ສ່ີ ແຈ ແລະ  ຊ້ິນສ່ວນ ທີ່ ຖືກ ຕັດ ອອກ ໄປ ນັ້ນ 
ໃຫ້ ແຂງ ພໍ ສົມ ຄວນ ຫຼັງ ຈາກ ນັ້ນ ຊ່ວຍໃຫ້ ລູກນ້ອຍ ຂອງ 

ທ່ານປະກອບ ຊີ້ນ ສ່ວນ ທີ່ ຖືກ ຕັດ ອອກນັ້ນ ໃສ່ ບ່ອນຢູ່ ເກ່ົາ 
ຂອງ ມັນ,  ເມື່ອ ລາວ ສາມາດ ເຮັດ ໄດ້ແລ້ວ ລອງ ຕັດ ໃຫ້ 
ເປັນ ຮູບ ຮ່າງ ໃຫ້ ຍາກ ຂ້ຶນຕ່ືມ  ເຊ່ັນ: ຕັດເປນັ ຮູບສາມ ແຈ  
ແລະ ຮູ ບດາວ.

ຂອງ ຫຼິ້ນພວກ ນີ້  ສາ 
ມາດ ເອົາໃສ່ ໃນ ກັບ  
ໄດ້ ແຕ່ ວ່າ ຂອງ ຫຼິ້ນອັນ  
ໃດ ມັນ ໃຫຍ່ ໂພດ.

ເຮົາ ພາກັນ ເອົາ ແກນ່ໝາກ 
ໄມເ້ຮດັ ເປັນ ກອງໜຶງ່  ແລະ   
ແຍກ ກ້ອນຫີ ນ ອອກ ເປັນ  
ກອງ ໜຶ່ງ ຕ່າງຫາກ.

ເຮົາ ພາກັນ ຊອກ ຫາ ໄມ້ ທີ່ ສັ້ນທີ່ ສຸດ   
ເພາະວ່າ ມນັ ຈະ ງາ່ຍ ໃນ ການ ແຕມ້ 
ຮູບຢູ່ ຕາມ ດິນຊາຍ.
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ການ ນັບ ເລກ.
ຊ່ວຍ ໃຫ້ ລູກນ້ອຍ ຂອງ ທ່າ ນຮຽນ ຮູ້ ການ ນັບ  ເລກ.
ແຕ່ ລະ ມື້ບໍ່ ວ່າ ຈະ ຢູ່ບ່ອນ ໃດ  ໃຫ້ ພະຍາຍາມ

ສອນ ໃຫ້ ລູກນ້ອຍ ຂອງ ທ່ານ ນັບ ເລກ.

 1, 2, 3... 

ນັບ ກະດຸມ ເສື້ອຂອງ 
ເຈົ້າ ເບິ່ງດູ1, 2, 3, …. 

ເມື່ອລູກຂອງທ່ານຈັບຄູ່ ແລະ ເລືອກ 
ຊະນິດຂອງວັດຖຸ, ທ່ານສາມາດ 

ສອນໃຫ້ລາວນັບໄປພ້ອມກ່ໍໄດ້ 
ເຊັ່ນກັນ.

ປະດດິສ້າງ ລູກຄິດອນັ ໜຶງ່ ຂຶນ້ມາ  ໂດຍທີລູ່ກນ້ອຍ ຂອງ ທ່ານ ສາມາດ ຍູ ້ລູກຄິດ ນ້ອຍ ຫຼ ື ເຮດັໃຫ ້
ມັນ ມີ ສຽງ ດັງ ຂ້ຶນ  ເມື່ອ ມັນ ໄປ ກະທົບ ກັບ ລູກຄິດ ໜ່ວຍ ອື່ນໆ  ໃນເວລາ ນັບ, ບວກ ເຂົ້າ  ແລະ 
ລົບ ອອກ.

ເມື່ອ ລູກນ້ອຍ ຂອງ ທ່ານ  ມີ ທັກ ສະ ໃນ ການ ນັບ 
ເລກ ໄດ້ ດີ ແລ້ວ, ລາວ ສາມາດ ຮຽນ ຮູ້ ການ ນຳໃຊ້ 
ວິທີ ນັບ ທີ່ມີຢູ່ ນັ້ນ  ເຂົ້າ ໃນ ການ ນັບ ກ້ອນຫີນ ຫຼື ນັບ 
ລູກຄິດ.

ນັບ ບ່ວງ ຢູ່  ໃນມື ຂອງ ລູກເບິ່ງ 
ດູມັນ ຄົບ ຄົນ ແລ້ວ ບໍ່?

ດ ີຫຼາຍ ປ ີດະ ໂຣ   ເຈ້ົາຊອກໝາກບານ 
ໜ່ວຍ ໃຫຍ່ ໄດ້ ແລ້ວ ນັບ ເບິ່ງດູວ່າ 
ມັນ ມີ ຈັກ ອັນ 1, 2, …
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ການ ເພີ່ມ ພັດທະນາ ການ ທາງ ດ້ານ ຄວາມ ຄິດ  ໃຫ້  ແກ່ ລູູກນ້ອຍ ຂອງ 
ທ່ານ.
ລູກນ້ອຍຂອງ ທ່ານ  ໄດ້ມີ ພັດທະນາ ການ  ໃນ ຕົວ ຢູ່ ແລ້ວ, ເຊ່ິງລາວ ຕ້ອງ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ ໃນ ກາ ນ ນຳໃຊ້ 
ພັດທະນາ ການ ຕ່າງໆ ເຫຼົ່ານັ້ນ  ປະກອບ ເຂົ້າ ໃສ່ ແນວ ຄວາມ ຄິດ ຕ່າງໆ  ຢູ່ ໃນ ໂລກ ອ້ອມ ຕົວ 
ຂອງລາວ ໃຫ ້ສມົບນູ ຂຶນ້ຕືມ່,  ທາ່ນກໍສ່າມາດ ຊວ່ຍ ໃຫ ້ລາວ  ໃຫໄ້ດ ້ມ ີໂອ ກາດ ຮຽນ ຮູ ້ກບັ ສ່ິງ ຕາ່ງໆ 
ທີ່ຢູ່ ໃນ ໂລກສ່ວນ ຕົວ ຂອງ ລາວ ໄດ້ ເຊັ່ນ ກັນ.

ເພີ່ມ ພັດທະນາ ການ ທາງ ດ້ານ ຄວາມ ຄິດ ຂອງ 
ລູກ.
ຊ່ວຍ ໃຫ້ ລູກນ້ອຍ ຂອງ ທ່າ ນ ຮຽນ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ວັດຖຸ ສິ່ງ 
ຂອງຕາ່ງໆຕ່ືມ ອກີ  ໂດຍ ການສອນ ໃຫ ້ລາວ ສຳ ຜດັ ກບັ ວດັຖ ຸ
ທັງໝົດ, ຈົນ ກ້າວ ໄປ ເຖິງ ວັດຖຸ ທີ່ ໃຫຍ່ ຂຶ້ນ. ກະ ຕຸ້ ນ ໃຫ້ ລາວ 
ຮູ້ຈັກ ໄຈ້ ແຍກ ຂະໜາດ, ຮູບ ຮ່າງ, ນ້ຳໜັກ  ແລະ ຄວາມ 
ຮູ້ສຶກໃນການ ສຳ ຜັດ ກັບ ສິ່ງວັດຖຸ  ເຫຼົ່ານັ້ນ.

ພໍ່ ຈະ ເອົາ  ໄລ ມອນ  ຂີ່ ຄໍ  ເດີ 
ດັ່ງນັ້ນ   ລູກຈະ ຮູ້ວ່າ ຕົ້ນ ໄມ້  

ໃຫຍ່ ສູງ ສໍ່າ ໃດ.

ຖ້າ ລູກນ້ອຍ ຂອງ ທ່ານ ບໍ່ ສາມາດ  ເບິ່ງ ເຫັນ ໄດ້ ດີ,  ໃຫ້ ທ່ານ ອະທິບາຍ ໃຫ້ ລູກ ຟັງ ກ່ຽວ ກັບ ຮູບ 
ຮ່າງ ລັກສະນະ ຂອງ ວັດຖຸ  ແລະ ວາດ ພາບ ຂອງ ພວກ ມັນ ພ້ອມ. ວິທີ ນີ້ ເຈົ້າຈະ ຮູ້ ວ່າ  ເມື່ອ ລາວ 
ສາມາດ ເບິງ່ ເຫນັ ໄດ ້ດ ີພຽງພໍ ແລວ້  ລາວ ຈະ ເຂົາ້ ໃຈ ວ່າ ວັດຖ ຸສິງ່ ຂອງ ເຫຼົາ່ນັນ້ມີ ຮູບ ຮ່າງ ຄ ືແນວ 
ນີ້ແທ້ໆ, ຖ້າ ລາວ ບໍ່ ເຫັນ ວັດຖຸ ສິ່ງ ຂອງ ນັ້ນກໍ່ ໃຫ້ ອະທິບາຍ ວ່າ  ມັນ ມີ ຮູບ ຮ່າງ ຄື ແນວ ໃດ.

ໝາ ໂຕ ນີ້ ງາມ ຫຼາຍ ເນາະ 
ບອກ ແມ່ ເບິ່ງດູ ວ່າ ມັນ 
ເປັນ ໂຕ ແນວ ໃດ?
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ຊ່ວຍ ໃຫ້ ລູກນ້ອຍ ຂອງ ທ່ານ ຮຽນ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ  ໃນ ແຕ່ ລະ ຂັ້ນຕອນຂອງ ກິດຈະ 
ກຳໃດ ໜຶ່ງ ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ:  ເອົາລູກນ້ອຍ ຂອງ ທ່ານ ໄປ ນຳ ສະ ເໝີ  ເພື່ອ ຈະ ອະທິບາຍ ທຸກ ສິ່ງ ທຸກ 
ຢ່າງ ທີ່  ທ່ານ ຈະ ກະກຽມ ໃນ ຄາບ ເຂົ້າ.

ອາ ມານ ໂດ ຕອນທຳ ອິດ 
ແມ່ນໄປ ເກັບ ໝາກ ເຫຼັ່ນ 
ຢູ່ ສວນ…

…  ແລະ   ເອົາໄຂ່ນຳ ໄກ່

ຕໍ ່ມາ ແມ ່ກ່ໍ ຊອຍ ໝາກ ເຫຼັນ່ ໃສ ່ກັບ 
ໄຂ່ ສຳ ລັບ ອາຫານ ຄໍ່າ ໃນ ມື້ນີ້.

ຊ່ວຍ ໃຫ້ ລູກ ນ້ອຍ ຂອງ ທ່ານຮຽນ ຮູ້ ວ່າ ວັດຖຸ ປ່ຽນ ແປງ ໄດ້  ແນວ ໃດ ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ: ການ ຄົວກິນ 
ຢູ່ ໃນ ຮູບ ພາບ ດັ່ງຕົວ ຢ່າງຂ້າງ ເທິງ ນັ້ນ,  ເດັກກໍ່ ຈະ ສາມາດ ຮຽນ ຮູ້ ວ່າ ຜັກ  ແລະ  ໄຂ່ ປ່ຽນ ແປງ  
ໄປ ຫຼື ຮູ້ສຶກ ແຕກ ຕ່າງ  ຫຼັງ ຈາກ ຄົວ ສຳ ເລັດ ແລ້ວ, 

ນີ ້ກໍ ່ ແມນ່ ໄຂ ່ອນັ ດຽວ ກນັ  ເຮາົ 
ໄດ້ ແຕ່ງ ມັນ ເປັນ ອາຫານ 
ແລ້ວດຽວ ນີ້, ມັນ ອ່ອນ ນຸ່ມ   
ແລະ ອຸນ່ໆ,  ເຊິງ່ລກູ ສາມາດ 
ກິນ ມັນ ໄດ້ເລີຍ

ອາ ມານ ໂດ ລູກຈື່ ໄດ້ ບໍ ວ່າ  
ໄຂ່ ໜ່ວຍ  ແຂງໆ, ມົນໆ 

ມັນ ໄດ້ ມາ ຈາກ  ໄກ່? ທາງ  
ໃນ ຂອງ ມັນ ມື່ນໆ, ປຽກໆ
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ຊ່ວຍ ໃຫ້ ລູກນ້ອຍ ຂອງ ທ່ານ ມີ ປະສົບ ການ ໃນ ການ ກະທຳ ສິ່ງ  ໃດ ສິ່ງ ໜຶ່ງ ຕົວ ຢ່າງ ເຊັ່ນ: 

ຈວນ  ນີ້ ກໍ່  ແມ່ນ ນ້ຳຄື ກັນ  
ແຕ່ ວ່າ ນ້ຳທີ່ ເອົາ ມາ ຈາກຖັງ 
ທີ່ ຕາກ ແດດ ຢູ່ ນ້ັນ ແມ່ນ ຈະ 
ອຸ່ນ ກວ່າ.

ຈວນ  ລູກ ຮູ້ ສຶກບໍ່ວ່າ  ນ້ຳທີ່ ຢູ່ 
ແມ່ນ້ຳນີ້ ມັນ ເຢັນ ປານ  ໃດ.
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