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ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គៃរ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ថ្ងៃសុកៃ
សរសៃរអំពីអ្វីដៃលអ្នក 
នឹងធ្វើជាមួយសា្វៃចិញ្ចឹម។ 
តើអ្នកនឹងដាក់ឈ្មៃះ អ្វី?

បៃសិនបើខ្ញុំមនសត្វសា្វៃ       
ចិញ្ចឹម

បង្កើតកា្តៃរ tic-tac-toe 
ម្រាមជើងចៃញពីបន្ទះឈើរឺក៏ស្ពៃកោ្តៃបស្ងួត។ 
ប្រើរបស់របរបៃើបៃៃស់ក្នុងផ្ទះដូចជាប៊ូតុងរឺស្ទីកឃ័រសំរប់អកៃសរ“ O” និង spaghetti 
ឬឈើចាក់ធ្មៃញសំរប់          

“ X” ។

និយយជាមួយ
គ្រួសារអ្នកដើមៃបីមើលថាតើអាហារពណ៌និងសត្វចិញ្ចឹមដៃលពួកគៃចូលចិត្ត។ 
គូសលើលទ្ធផលដើមៃបីដឹ
ងថាតើអាហារពណ៌និង

សត្វចិ
ញ្ចឹមមនសំឡៃងគំទៃចៃើនជាងគៃ។

លោតដូចកង្កៃបហើយ
បន្ទៃប់មកវាស់ពីចម្ងៃយ 

ដៃលអ្នកលោត។ 
ធ្វើបៃបនៃះ ៣ ដង។ 

មើលថាអ្នកណាអាចលោ
តបនឆ្ងៃយបំផុតនៅក្នុង 

គៃួសាររបស់អ្នក។

រកឃើញវត្ថុ ១០ 
យ៉ៃងនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក 
ដៃលជារងចតុកោណ។

ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គៃរ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ថ្ងៃសុកៃ

សៃមៃថាអ្នកបនរក
ឃើញមសក្នុងឆ្នៃំង។ 
សរសៃរឬគូរអ្វីដៃលអ្នក

នឹងទិញ។

ធ្វើកៃដាសយន្តហោះ។ 
វាស់ថាតើវាទៅដល់ណា

។ 
បៃកួតបៃជៃងកៃុមគៃួសារ 
របស់អ្នកដើមៃបីមើលថាតើ 
អ្នកណាអាចហោះហើរ

បនឆ្ងៃយបំផុត។

សង់បន្ទៃយជាមួយ
ខ្នើយនិងភួយ។ 

អាននៅ
ក្រោមបន្ទៃយជាមួយពិល។

គូររូបភាពនៃអ្វីដៃលអ្នក
ចូលចិត្ត។ 

កាត់រូបភាពឡើងជា 
បំណៃក ៗ។ 

បន្ទៃប់មកដាក់បំណៃកជា 
មួយ

គ្នៃដូចជាលៃបៃងផ្គុំរូប។

ធ្វើកាតសមៃៃប់នរណាម្នៃក់ពិសៃសដោយបៃើរូបភាព
និងពាកៃយ។ 

បៃសិនបើពួកគៃរស់នៅ
ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកផ្តល់ឱៃយពួកគៃ

នូវកាត។ 
បៃសិនបើពួកគៃនៅក

ន្លែងផៃសៃងទៀតសូមផ្ញើកាត។
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បៃើសៀវភៅកត់តៃៃដើមៃបីបញ្ចប់សកម្មភាពទាំងនៃះ។ ធ្វើមួយថ្ងៃៗ 



ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គៃរ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ថ្ងៃសុកៃ
ប្រើអកៃសរខាងកៃៃមដើមៃបីសរសៃរពាកៃយឱៃយបនចៃើនដៃលអ្នកអាចធ្វើបន៖

ឧទាហរណ៍ៈ 

ធ្វើហាត់បៃៃណ ១០ 
ដងដើមៃបីឱៃយបន ៥០។

លោតចុះឡើង ១០ ដង
លើកជង្គង់ឡើង ១០ ដង
ប៉ះមៃៃមជើង ១០ ដង
លើកដៃឡើង ១០ ដង
លោតដូចកង្កៃប ១០ ដង

សង់ catapult 
ដោយ

ប្រើសា្លៃបពៃៃកៃុមកៅស៊ូខៃសៃអាត់កៃដាសនិងរបស់របរបៃើបៃៃស់ក្នុងផ្ទះផៃសៃង ទៀត។

ទៅខាងកៃៃហើយ   
មើលជុំវិញ។ 

ចុះបញ្ជីវត្ថុមនជីវិតទាំង 
៦ 

និងរបស់ដៃលគ្មៃនជីវិត 
៦។

a្វៃងរករបស់របរយ៉ៃង
ហោចណាស ់១០ 

នៅ
ក្នុងផ្ទះដៃលជាសុីឡាំង។ 

ដាក់ពួកវាចាប់ពី
ខ្លីបំផុតរហូតដល់ខ្ពស់បំផុត។

ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គៃរ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ថ្ងៃសុកៃ

សង់ផ្ទះដោយបៃើបៃៃស់ 
របស់របរបៃើបៃៃស់ក្នុងផ្ទះ 

តៃប៉ុណោ្ណៃះ។

កៃដាស ២ សន្លឹក
ជំនួយកៃុមតនៃ្តីចំនួន ២
ឈុតកៃដាស ២ សន្លឹក
ស្ករកៅស៊ូចំនួន ២ បន្ទះ

លៃងបៃណាំងពាកៃយ! 
ជៃើសយកលិខិតមួយជា 

មួយសមជិក
គៃួសារហើយ 

មើលថាតើអ្នកណាអាច 
រយពាកៃយភាគចៃើនដៃល 
ចាប់ផ្តើមដោយអកៃសរនោះ 
ក្នុងរយៈ ពៃល ២ នទី។

គូរផ្ទះស្ករគៃៃប់ដោយ      
បៃើរ៉ៃតៃីកោណនិង 

ចតុកោណ។  
លាបពណ៌ផ្ទះហើយដាក់ 

សា្លៃក រង។

សរសៃរបញ្ហៃពាកៃយ
គណិតវិទៃយាអំពីផ្លៃឈើ។ 
បៃើការបន្ថៃមឬដក។ 

សុំឱៃយនរណាម្នៃក់នៅក្នុង
គៃួសាររបស់អ្នកដោះ 

សៃៃយវា។ 
ឱៃយពួកគៃដឹងបៃសិនបើច 

ម្លើយរបស់ 
ពួកគៃតៃឹមតៃូវ។

រៀនលៃខទូរស័ព្ទនិង
អាសយដា្ឋៃនរបស់អ្នក។ 

អនុវត្តនិង
បៃៃប់ឪពុកម្តៃយ

ឬអ្នកថៃរកៃសារបស់អ្នក     
ថាវាជាអ្វី។
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បៃើសៀវភៅកត់តៃៃដើមៃបីបញ្ចប់សកម្មភាពទាំងនៃះ។ ធ្វើមួយថ្ងៃៗ 



ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គៃរ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ថ្ងៃសុកៃ
ជៃើសរើសចរិតពី

សៀវភៅ។ 
សរសៃរសារដៃលតួអង្គនឹ
ងតៃូវបង្ហៃះលើ 

អាចរួមបញ្ចូលរូបភាព!

ធ្វើសកម្មភាពបើកហាង 
មួយ។ 

បៃើរបស់របរក្នុងផ្ទះ 
ដើមៃបីលក់ (សម្លៀកបំពាក់ 

គៃឿងសង្ហៃរឹម។ )។ 
សរសៃរ

អ្វីដៃលអ្នកនឹងលក់ហើយអ្វីដៃលវានឹងតៃូវចំណាយ!
ឧទាហរណ៍ៈ

អាវយឺតពណ៌កៃហម: 
$១០ 

ខោខូវប៊យ: $១៧,៩៩ 
ខៃសៃកមស: $៤.៥០ 

ធ្វើឱៃយថា្នៃក់សមៃៃប់
បងៃៀនចម្អិនអាហារ! 

ជ្រើសរើសអ្វីដៃលអ្នកចង់ធ្វើម្ជៃមួយគៃួសារអ្នក! 
ពនៃយល់ជំហាននៃរបៀបប

ង្កើតវាជាមួយគ្នៃ!

ធ្វើនិមិត្តសញ្ញៃ t 
នៃបៃដាប់បៃដាក្មៃងលៃង
របស់អ្នកដៃលធ្ងន់ហើយ
បៃដាប់បៃដាក្មៃងលៃង

ដៃលសៃៃល។

សៃមៃថាអ្នកជាសត្វ 
(ឧទាហរណ៍៖ 

សៃះគោជៃូកមន់) 
ដៃលរស់នៅលើដីសៃៃ
ដៃលសត្វទាំងអស់អាចនិ

យយបន។ 
សរសៃរនិងគូរអំពីអ្វីដៃល
អ្នកធ្វើជាមួយមិត្តសត្វ 

របស់អ្នក។

ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គៃរ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ថ្ងៃសុកៃ
រករបស់របរនៅជុំវិញផ្ទះ
របស់អ្នកហើយបង្កើតឧ   

បករណ៍មួយ។ 
សរសៃរពាកៃយនៃបទចមៃ

ៀងនិងលៃងភ្លៃង!

ជៃើសរើសតួអង្គសំខាន់
មួយពីខៃយន្តឬសៀវភៅ។ 
សរសៃរអំពីគត់។

 ឧទាហរណ៍ៈ Batman 
ស្លៀកពណ៌ខ្មៃ។ 

គត់មនចិត្តល្អពៃៃះគត់
ជួយសង្គៃៃះអ្នកដទៃ។

អានរឿងរ៉ៃវមួយទៅកាន់
កៃុមគៃួសាររបស់អ្នកប៉ុ
ន្តៃកុំអានទីបញ្ចប់ 

(ឬមនអ្វីកើតឡើង 
បន្ទៃប់)។ 

ឱៃយពួកគត់ពៃយាករណ៍ពីអ្វី 
ដៃលនឹងកើតឡើង។ 
បន្ទៃប់មកអានវាទៅពួក
គត់ហើយពិនិតៃយមើលថា
តើពួកគត់តៃឹមតៃូវទៃ!

ស
ម

្ភាសឪពុកម្តៃយឬជីដូនជីតារបស់អ្នកអំពីហ្គៃមដៃលពួកគត់បនលៃងនៅពៃលពួ
កគត់នៅតូច។ គូរ venn 
ដៃយាកៃៃមតាអំពីរបៀប 
លៃបៃងមនភាពសៃដៀង

គ្នៃនិងខុសគ្នៃ។

          អ្នក ឪពុកម្តៃយឬ
                    ជីដូនជីតា

ចុះបញ្ជីវត្ថុ ៤ យ៉ៃង 
នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកដៃល 
ផលិតថាមពលពន្លឺ 

។
ចុះបញ្ជីវត្ថុ ៤ យ៉ៃង 

នៅ
ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកដៃលផលិតថាមពលកំដៅ ។

ចុះបញ្ជីវត្ថុ ៤ យ៉ៃង 
នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក 

ដៃលឆ្លុះបញ្ចៃំងពី 
ពន្លឺ។

ESL នៅផ្ទះ 3-5 សប្តៃហ៍ 9-10
បៃើសៀវភៅកត់តៃៃដើមៃបីបញ្ចប់សកម្មភាពទាំងនៃះ។ ធ្វើមួយថ្ងៃៗ 



ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គៃរ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ថ្ងៃសុកៃ
ជៃើសរើសយន្តហើយ
សរសៃរការពិនិតៃយឡើង 

វិញសមៃៃប់វា! 
រួមប

ញ្ចូលសៃចក្ដីសង្ខៃបនិងមូលហៃតុដៃលអ្នក 
ចូលចិត្ត/មិនចូលចិត្ត។

ទីមួយ ___។ បន្ទៃប់ ___។ 
ចុងកៃៃយ __។ ខ្ញុំចូល    
ចិត្ត/មិនចូលចិត្តវាទៃ 

ពីពៃៃះ ___។ 
មូលហៃតុមួយទៀតគឺដោ

យសារតៃ ___។

a្វៃងរកមុខម្ហូបចំនួន ១០ 
មុខដៃលអ្នកជៃើសរើស

នៅក្នុងផ្ទះ។ 
តមៃង់ជួរពួកគៃតាមលំដា

ប់
អកៃសរកៃម។ A-Z។

ឧទាហរណ៍ៈ

ដើរខាងកៃៃ។ 
តើធនធានធម្មជាតិអ្វីខ្លះ 

ដៃលអ្នកបនឃើញ? 
តើតំបន់រងកាយ 

របស់អ្នកមន 
លក្ខណៈអ្វីខ្លះ? 

គូរហើយសរសៃរថាវាជា
អ្វី។

ធនធានធម្មជាតិ 
: ទឹករុក្ខជា

តិពន្លឺពៃះអាទិតៃយ។
លក្ខណៈរូបវន្ត 

ភ្នំភ្នំទន្លៃ។

គូរផ្ទះដៃលអ្នកចង់រស់នៅ
។

គូរនិងរយធាតុឬលក្ខណ
ៈពិសៃសដៃលអ្នកមន
នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក!

សរសៃរប
ញ្ហាគណិតវិទៃយាដោយខ្លួនឯងហើយដោះសៃៃយវា។ បន្ទៃប់មកសរសៃរ 
ដើមៃបីពនៃយល់ពីរបៀប 

ដៃលអ្នកដោះសៃៃយវា។

ឧទាហរណ៍ៈ 
៤៦៨ + ៧៨២ =

ទីមួយ ____ ។ បន្ទៃប់ ___ 
។ ចុងកៃៃយ ____ ។

ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គៃរ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ថ្ងៃសុកៃ
អានសៀវភៅពីរកៃបាល។ 

បៃៀបធៀប/
ផ្ទុយសៃឡះពីតួអង្គសំខាន់ៗការបង្កើតបញ្ហៃដំណោះសៃៃយ។ ដោយបៃើ venn 

ដៃយាកៃៃម។

បៃើរបស់របរនៅជុំវិញ
ផ្ទះរបស់អ្នកដើមៃបីបង្កើត
ការច្នៃបៃឌិតដើមៃបីដាក់
ធាតុចូលទៅក្នុងអាកាស 

ដោយបៃើកម្លៃំង។ 
តើអ្នកយករបស់របរទៅ

ណាឆ្ងៃយ? 
ចម្ងៃយតិចជាង? 
ខ្ពស់ជាងនៃះ? 

គូរនិងសរសៃរឈ្មៃះ 
នៃការ

ច្នៃបៃឌិតរបស់អ្នក។

អានទៅនរណាម្នៃក់នៅ
ក្នុងគៃួសាររបស់អ្នក។ 
បន្ទៃប់មកសួរគត់សំណួ 
រអំពីអត្ថបទដើមៃបីមើលថា
តើគត់បនសា្តៃប់ទៃ!

សវ្ៃងរករបស់របរ ៥ 
យ៉ៃងនៅ

ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកដៃលមនតៃីកោណតូច
សវ្ៃងរករបស់ ៥ 

នៅក្នុងផ្ទះ របស់ អ្នកដៃល 
មនតៃីកោណ ធំ 

a្វៃងរករបស់ ៥ 
យ៉ៃងនៅ ក្នុងផ្ទះ 

របស់អ្នកដៃលមនប
ន្ទៃត់សៃបគ្នៃ ។

គូរនិងសរសៃរ
ឈ្មៃះរបស់ ធាតុ!

សរសៃរគំនិតរបស់អ្នក
លើការរៀនសូតៃពីច

ម្ងៃយ។ 
តើអ្នកមនអារម្មណ៍យ៉ៃង
ណាចំពោះវា? តើអ្នកចូល 
ចិត្តវា/មិនចូលចិត្តវាទៃ? 

ហៃតុអ្វី? 
សរសៃរមូលហៃតុ ៣ 

យ៉ៃង។

ខ្ញុំចូលចិត្ត/មិនចូលចិត្តកា
រ រៀនសូតៃពីចម្ងៃយ។    
ទីមួយ ___ ពីពៃៃះ ___។ 
ហៃតុផលមួយទៀតដៃល
ខ្ញុំ ___ គឺដោយសារតៃ 

___។ ទីបំផុត ___។

ESL នៅផ្ទះ 3-5  សប្តៃហ៍ 11-12

បៃើសៀវភៅកត់តៃៃដើមៃបីបញ្ចប់សកម្មភាពទាំងនៃះ។ ធ្វើមួយថ្ងៃៗ



ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គៃរ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ថ្ងៃសុកៃ
ជ្រើសរើសយន្តហើយសរសៃរការពិនិតៃយឡើង វិញសមៃៃប់វា! 

រួមប
ញ្ចូលការសង្ខៃបហើយបៃសិនបើអ្នកចង់ណៃនំវាទៅនរណាម្នៃក់។

ទីមួយ ___ ។ បន្ទៃប់ ___ ។ 
ចុងកៃៃយ __ ។ អ្នកគួរ / 
មិនគួរមើលរឿងនៃះ

ពៃៃះ ___ ។ 
ហៃតុផល ផៃសៃងទៀត 

___។

ធ្វើសកម្មភាពបើកហាង 
មួយ។ 

បៃើរបស់របរក្នុងផ្ទះ 
ដើមៃបីលក់ (សម្លៀកបំពាក់ 

គៃឿងសង្ហៃរឹម។ )។ 
សរសៃរ

អ្វីដៃលអ្នកនឹងលក់ហើយអ្វីដៃលវានឹងតៃូវចំណាយ! “ លក់” 
របស់របរទៅអោយ

ក្រុមគៃួសាររបស់អ្នកនិងបន្ថៃមចំនួនសរុបរបស់ពួកគៃ!
ឧទាហរណ៍ៈ

អាវយឺតពណ៌កៃហម: 
$១០ 

ខោខូវប៊យ: $១៧,៩៩ 
ខៃសៃកមស: $៤.៥០ 

ធ្វើឱៃយថា្នៃក់សមៃៃប់
បងៃៀនចម្អិនអាហារ! 

ជ្រើសរើសអ្វីដៃលអ្នកចង់ធ្វើម្ជៃមួយគៃួសារអ្នក! 
ពនៃយល់ជំហាននៃរបៀបប

ង្កើតវាជាមួយគ្នៃ!

ដើរខាងកៃៃ។ 
តើធនធានធម្មជាតិអ្វីខ្លះ 

ដៃលអ្នកបនឃើញ? 
តើតំបន់រងកាយ 

របស់អ្នកមន 
លក្ខណៈអ្វីខ្លះ? 

គូរហើយសរសៃរថាវាជា
អ្វី។

ធនធានធម្មជាតិ 
: ទឹករុក្ខជា

តិ ពន្លឺពៃះអាទិតៃយ។
លក្ខណៈរូបវន្ត 

ភ្នំភ្នំទន្លៃ។

សៃមៃថាអ្នកជាសត្វ 
(ឧទាហរណ៍៖ 

សៃះគោជៃូកមន់) 
ដៃលរស់នៅលើដីសៃៃ
ដៃលសត្វទាំងអស់អាចនិ

យយបន។ 
សរសៃរនិងគូរអំពីអ្វីដៃល
អ្នកធ្វើជាមួយមិត្តសត្វ 

របស់អ្នក។

ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គៃរ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ថ្ងៃសុកៃ

រករបស់របរនៅជុំវិញ
ផ្ទះនិងធ្វើឧបករណ៍មួយ។ 
សរសៃរចមៃៀងនិងលៃង 

ភ្លៃង។ បៃើរូបភាព 
!

ជៃើសរើសតួអង្គសំខាន់
មួយពីខៃសៃភាពយន្តឬ

សៀវភៅ។ 
សរសៃរនិងពិពណ៌នអំពី 

ចរិតល 
ក្ខណៈនៃចរិតនោះ។

ឧទាហរណ៍ៈ Batman 
ស្លៀកពណ៌ខ្មៃ។ 
គត់មនចិត្តល្អ

ព្រោះគត់ជួយសង្គៃៃះអ្នកដទៃ។

Rអានរឿងរ៉ៃវទៅកាន់នរ
ណាម្នៃក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ 
អ្នកប៉ុន្តៃកុំអានទីបញ្ចប់ 

(ឬមនអ្វីកើតឡើងបន្ទៃប់
)។ 

ឱៃយគត់ពៃយាករណ៍ពី
អ្វីដៃលនឹងកើតឡើង។ 

ប
ន្ទាប់មកអានវាទៅគត់ហើយពិនិតៃយមើលថាតើគត់តៃឹមតៃូវទៃ!

ស
ម្ភាសឪពុកម្តៃយឬជីដូនជីតារបស់អ្នកអំពីជីវិតរបស់គត់នៅពៃលពួកគៃមនអាយុរបស់អ្នក។ 
សរសៃរអំពីរបៀបដៃលជី
វិតរបស់អ្នកគឺសៃដៀង
គ្នៃនិងខុសពីគត់!

ចុះបញ្ជីវត្ថុ ៤ 
យ៉ៃងនៅក្នុង 

ផ្ទះរបស់អ្នកដៃលផលិត
ថាមពលពន្លឺ 

។
ចុះបញ្ជីវត្ថុ ៤ 

យ៉ៃងនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក 
ដៃលផលិតថាមពលកំ
ដៅ ។
ចុះបញ្ជីវត្ថុ ៤ យ៉ៃង 

នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកដៃល 
ឆ្លុះបញ្ចៃំងពី 

ពន្លឺ។

ESL នៅផ្ទះ 6-8 សប្តៃហ៍ 9-10

បៃើសៀវភៅកត់តៃៃដើមៃបីបញ្ចប់សកម្មភាពទាំងនៃះ។ ធ្វើមួយថ្ងៃៗ 



ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គៃរ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ថ្ងៃសុកៃ
ជ្រើសរើសតួអកៃសរសំខាន់

មួយពីសៀវភៅ។ 
សរសៃរសារចំនួន ៣ 

ផៃសៃងៗ
គ្នាដៃលតួអង្គតៃូវបៃកាសនៅ ! 
អាចរួមបញ្ចូលរូបភាព!

a្វៃងរកមុខម្ហូបចំនួន ១០ 
មុខដៃលអ្នកជៃើសរើស

នៅក្នុងផ្ទះ។ 
តមៃង់ជួរពួកគៃតាមលំដា

ប់
អកៃសរកៃម។ A-Z ។

ឧទាហរណ៍ៈ

សរសៃរលិខិតមួយចៃបាប់
ទៅកាន់សិសៃសដៃលនឹង

រៀននៅថា្នៃក់ទី ៦ 
ឆ្នៃំកៃៃយ។ 

តើគៃ
ត្រូវដឹងអ្វីខ្លះដើមៃបីកា្លៃយជាសិសៃសមធៃយមឬសិសៃស

ថា្នៃក់ទី ៦ 
ដៃលទទួលបនជោគជ័

យ?

ត្រូវបៃៃកដថាអ្នកចៃករំលៃកជាមួយគៃូរបស់អ្នក!

ធ្វើផ្ទៃំងរូបភាព poster 
នៅលើកៃដាសដើមៃបីប

ញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដទៃអំពីការអភិរកៃស ។ 
វាអាចនិយយអំពីការកៃ
ឆ្នៃការសនៃសំបៃភៃទសត្វជិត

ផុតពូជ។ 

សរសៃរប
ញ្ហាគណិតវិទៃយាដោយខ្លួនឯងហើយដោះ សៃៃយវា។ 

ប
ន្ទាប់មកសរសៃរដើមៃបីពនៃយល់ពីរបៀបដៃលអ្នកដោះ សៃៃយវា។

ឧទាហរណ៍ៈ 
៥/៨ + ៧/១១ =

ទីមួយ ____ ។ បន្ទៃប់ 
___ ។ ចុងកៃៃយ ____ 

។

ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គៃរ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ថ្ងៃសុកៃ

សរសៃរផ្នៃកខ្លះនៃរឿង
បៃឌិតពីទសៃសនៈខុសគ្នៃ 

។
តើរឿងរ៉ៃវផ្លៃស់ប្តូរទៃ? 

តើយើងនឹងរៀន
អ្វីខ្លះអំពីតួអង្គផៃសៃងៗ? 
មនគំនិតច្នៃបៃឌិត!

បៃើរបស់របរនៅជុំវិញ
ផ្ទះរបស់អ្នកដើមៃបីប

ង្កើតការច្នៃបៃឌិតដើមៃបីដាក់ធាតុចូលទៅក្នុងអាកាសដោយបៃើ កម្លៃំង ។
តើអ្នកយករបស់របរទៅ

ណាឆ្ងៃយ? 
ចម្ងៃយតិចជាង? 
ខ្ពស់ជាងនៃះ? 

ប
ង្ហាញបៃភៃទរូបភាពនិងដាក់សា្លៃកការច្នៃបៃឌិតរបស់

អ្នក។

អានទៅនរណាម្នៃក់នៅ
ក្នុងគៃួសាររបស់អ្នក។ 
បន្ទៃប់មកសួរគត់សំណួ     
រអំពីអត្ថបទដើមៃបីមើលថា
តើគត់បនសា្តៃប់ទៃ!

a្វៃងរករបស់របរ ៥ 
យ៉ៃងនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក
ដៃលមនតៃីកោណតូច

a្វៃងរករបស់ ៥ 
នៅក្នុងផ្ទះ របស់ អ្នកដៃល 
មនតៃីកោណ ធំ 

a្វៃងរករបស់ ៥ 
យ៉ៃងនៅ ក្នុងផ្ទះ 

របស់អ្នកដៃលមនប
ន្ទៃត់សៃបគ្នៃ ។

គូរនិងសរសៃរ
ឈ្មៃះរបស់ ធាតុ!

សរសៃរគំនិតរបស់អ្នក
លើការរៀនសូតៃពីច

ម្ងៃយ។ 
តើអ្នកមនអារម្មណ៍យ៉ៃង
ណាចំពោះវា? តើអ្នកចូល 
ចិត្តវា / មិនចូលចិត្តវាទៃ? 

ហៃតុអ្វី? 
សរសៃរមូលហៃតុ ៣ 

យ៉ៃង។

ខ្ញុំចូលចិត្ត/មិនចូលចិត្តកា
ររៀន សូតៃពីចម្ងៃយ។ 
ទីមួយ ___ ពីពៃៃះ ___ ។ 
ហៃតុផលមួយទៀតដៃល
ខ្ញុំ ___ គឺដោយសារតៃ ___ 

។ ទីបំផុត ___ ។

ESL នៅផ្ទះ 6-8 សប្តៃហ៍ 11-12

បៃើសៀវភៅកត់តៃៃដើមៃបីបញ្ចប់សកម្មភាពទាំងនៃះ។ ធ្វើមួយថ្ងៃៗ 


