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ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គៃរ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ថ្ងៃសុកៃ
មើលកម្មវិធីទូរទ

សៃសន៍ 
ឬភាពយន្ត។

 
បញ្ជី:

•ចំណងជើង
•តួអកៃសរសំខាន់

•ការកំណត់
•ចាប់ផ្តើម
•កណា្តៃល

•បញ្ចប់

ប្រើវត្ថុនៅក្នុងផ្ទះរ
បស់អ្នកដើមៃបីប

ង្កើត
អ្វីមួយ។

គូរនិងដាក់
សា្លៃកវា។

តើអ្នកដូចអ្វី? 
ប្រើកញ្ចក់ដើមៃបីគូរ
និងដាក់សា្លៃក
ខ្លួនឯង។

សរសៃរពាកៃយដៃ
ល

ចាប់ផ្តើមដោយ
អកៃសរទាំងអស់ 
(alphabet)។

ឧទាហរណ៍ៈ
A: apple

B: boy

ប្រើចៃៃសដុសធ្មៃញវាស់ ៥ ចំណុចនៅ 
ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក។

  

ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គៃរ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ថ្ងៃសុកៃ
រករបស់ ១០ 

យ៉ៃងដៃលធ្ងន់។ 
គូរឬសរសៃរប

ញ្ជី។
រកឃើញរបស់

ទាំង ១០ 
ដៃលមានពណ៌ 

កៃហម។
គូរឬសរសៃរប

ញ្ជី។
រកឃើញវត្ថុ ១០ 
យ៉ៃង ដៃលទន់។
គូរឬសរសៃរប

ញ្ជី។

ដាក់កំប៉ុងនិងបៃ
អប់
ដើមៃបី

ធ្វើអាគរខ្ពស់។ 
ឈរតៃឡប់មកវិ
ញហើយបោះ

ខ្នើយ
តូចមួយដើមៃបី
ឱៃយវាធ្លៃក់ចុះ។

សរសៃរសារទៅ
នរណា

មា្នៃក់បន្ទៃប់មក
សរសៃរវាទៅ
កៃៃយ។ 

សួរពួកគៃឱៃយដោ
ះសៃៃយ!

ឧទាហរណ៍ៈ
I love you
uoy evol I  

សរសៃរកំណាព្
យ  acrostic 

ដោយ 
បៃើឈ្មៃះ
របស់អ្នក។

ឧទាហរណ៍ៈ
R: Really fun
O: Outgoing
Y: Yellow hair

មើលរឿងទូរទ
សៃសន៍ឬយន្តចំនួ

ន 
ពីរហើយជៃើស 
រើសតួអកៃសរពីរ។
គូររូបតុក្កតារប

ស់
ពួកគៃជួបគ្នៃ។

ESL នៅផ្ទះ K-2 សប្តៃហ៍ 1-2
 1-2បៃើសៀវភៅកត់តៃៃដើមៃបីបញ្ចប់សកម្មភាពទាំងនៃះ។ ធ្វើមួយថ្ងៃៗ 



ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គៃរ ថ្ងៃពុធ      ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ថ្ងៃសុកៃ
អានសៀវភៅ

អោយគៃួសារអ្នក
សា្តៃប់។ អោយ
ពួកគៃនិយយ 
រឿងឡើងវិញ។

ធ្វើសញ្ញៃ T។ 
ធ្វើបញ្ជីជំទាស់ដូច

ជាធំនិងតូច 
yes / no។

ស្វែងរកអាហារនៅ
ក្នុងផ្ទះដូចជានំឬដប ទឹក។ 

សរសៃរឬគូ
របញ្ហៃរឿង 
គណិតវិទៃយា។

អូមា៉ៃមាននំចំនួន 
៦។ 

នៃវើបនបរិភោគបី
។ 

តើនៅសល់ប៉ុន្មៃន
?

ទៅខាងកៃៃ។ 
ប្រាប់នរណាមា្នៃក់

ពី
អ្វីដៃលអ្នកឃើញសា្តៃប់គិតអារម្មណ៍

និងក្លិន។

ជៃើសរើសសត្វ។ 
គូរវាហើយដាក់

ស្លាកផ្នៃករាងកាយរ
បស់វា។ សរសៃរ 
អំពីរបៀបដៃលវា
ធ្វើសកម្មភាព។

ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គៃរ ថ្ងៃពុធ      ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ថ្ងៃសុកៃ
ធ្វើឱៃយសៃមោលសៃមោលនៅលើ ជញ្ជៃំង។ 

តើអ្នក 
អាចបង្កើតរូបស 
ណ្ឋានខុសៗគ្នៃប៉ុន្មៃនដោយដៃរបស់អ្នក?

ប្រើនំឬស្ករគៃៃប់ដើមៃបីសរសៃរពាកៃយ
ដៃលអ្នករកឃើ
ញនៅក្នុងផ្ទះ
របស់អ្នក។

ដើរនៅខាងកៃៃ
ផ្ទះរបស់អ្នក។ 

បៃើដំបងស្លឹកនិង
ថ្មដើមៃបីបង្កើត

ពាកៃយ។

 

តមៃៀបសម្លៀក
បំពាក់ឬបៃដាប់បៃ
ដាក្មៃងលៃងរបស់
អ្នកទៅជាពណ៌រប

ស់ឥន្ធនូ។

តមៃៀបសម្លៀក
បំពាក់ឬបៃដាប់បៃ
ដាក្មៃងលៃងរបស់
អ្នកឱៃយមានរបៀប
រៀបរយដៃលធំបំ
ផុតទៅតូចបំផុត។

បៃើអាហារនៅក្នុង
ផ្ទះរបស់អ្នកដើមៃបី
ធ្វើការបញ្ជីមុខម្ហូប
ដោយតម្លៃ។

ឧទាហរណ៍ៈ
ទឹកដោះគោ = 

$2.00
ចៃក = $3.00
ការ៉ៃម = $1.00

ESL នៅផ្ទះ K-2 សប្តៃហ៍ 3-4
បៃើសៀវភៅកត់តៃៃដើមៃបីបញ្ចប់សកម្មភាពទាំងនៃះ។ ធ្វើមួយថ្ងៃៗ 

Big Small
Yes No
Happy Sad



ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គៃរ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ថ្ងៃសុកៃ
មើលកម្មវិធី

ទូរទសៃសន៍ឬយន្ត។
 

បញ្ជី:
• ចំណងជើង
• តួអកៃសរសំខា

ន់
• ការកំណត់
• ចាប់ផ្តើម
• កណា្តៃល

• បញ្ចប់

បៃើរបស់ដៃល
អ្នកអាចរកបននៅ
ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក
ដើមៃបីច្នៃបៃឌិតអ្វី
ដៃលថ្មី។គូររូបនិង
ដាក់សា្លៃកវា។ 

សរសៃរអំពីរបៀប
ដៃលអ្នកនឹងបៃើ
ការច្នៃបៃឌិតនៃះ

ដើមៃបីដោះ
សៃៃយបញ្ហៃ។

សរសៃរសំបុតៃទៅ 
គៃូរបស់អ្នកអំពីអ្វី
ដៃលអ្នកបនធ្វើ
នៅថ្ងៃនៃះ។ 

បៃើពាកៃយដូចជា
ដំបូងបន្ទៃប់បន្ទៃប់
មកចុងកៃៃយនិង
ចុងកៃៃយ។

ស្វៃងរកអ្វីមួយនៅ
ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក
ដៃលចាប់ផ្តើមជា
មួយរាល់អកៃសរ
នៃអក្ខរកៃម។

ឧទាហរណ៍ៈ
A: យន្តហោះ
កូនក្មៃងលៃង

B: នំបុ័ង

ជ្រើសរើសអ្វីមួយ
នៅ

ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក
ដើមៃបី

ប្រើជាឧបករណ៍វាស់ដូចជាដប
ទឹកឬសា្លៃបពៃៃ។ 

វាស់ ១០ 
ចំណុចជា មួយ 
ឧបករណ៍នោះ
ហើយធ្វើបញ្ជី។

ឧទាហរណ៍ៈ 
គៃៃរបស់ខ្ញុំមាន
ដបទឹកចំនួន 

១២។
ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គៃរ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ថ្ងៃសុកៃ

រកវត្ថុចំនួន ៣០ 
នៅក្នុងផ្ទះ។ 

តមៃៀបពួកវាទៅ
ក្នុងបញ្ជី។

ឧទាហរណ៍ៈវត្ថុ
ដៃលមានពណ៌

កៃហមវ
ត្ថុប្លៃស្ទិកវត្ថុ

ដៃលជាមៃដៃក។

រុំកៃដាសបីដុំដើមៃបី
ធ្វើបំពង់។ 

កៃៃកឈរឡើង។ 
មើលថាតើមាន

អ្វីជាចៃើនដៃលអ្នកអាច
ដាក់លើបំពង់ខាង
លើ។ ធ្វើបញ្ជីនូវ

របស់
ទាំងអស់ដៃល 

អ្នកអាចដាក់បន។

ធ្វើបៃមាញ់រកកៃុម
គៃួសាររបស់អ្នក។ 
លាក់អ្វីៗនៅជុំវិញ
ផ្ទះរបស់អ្នកបន្ទៃប់
មកសរសៃរតមៃុយ
ដើមៃបីជួយពួកគៃ

ស្វៃងរក។

សរសៃរកំណាពៃយ
ខ្លី

ដើមៃបីពិពណ៌នអំ
ពី

សមាជិកមា្នៃក់ៗនៃ
គៃួសាររបស់អ្នក 
(សូមៃបីតៃសត្វ 

ចិញ្ចឹមរបស់អ្នក!)

ឧទាហរណ៍ៈ
M - magical
A - ambitious
X - eXcellent

គិតពីតួអកៃសរពីរពី
សៀវភៅឬការ

ស
ម្តៃងខុសគ្នៃពីរ។ 
សរសៃររឿងអំពី

អ្វី
ដៃលអាចនឹងកើ
តឡើងបៃសិនបើ
ពួកគៃបនជួប

គ្នៃ។

ESL នៅផ្ទះ 3-5 សប្តៃហ៍ 1-2
បៃើសៀវភៅកត់តៃៃដើមៃបីបញ្ចប់សកម្មភាពទាំងនៃះ។ ធ្វើមួយថ្ងៃៗ 



ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គៃរ ថ្ងៃពុធ       ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ថ្ងៃសុកៃ
អានសៀវភៅ
សមៃៃប់គៃួសារ
របស់អ្នកប៉ុន្តៃកុំ
អោយពួកគៃមើ
លឃើញចំណង

ជើង។ 
អនុញ្ញៃតឱៃយពួក 
គៃវៃនដើមៃបីទាយ
ចំណងជើង។

ធ្វើសញ្ញៃ T។ 
ធ្វើបញ្ជីនៃការ
បៃឆាំងនៅក្នុង
ផ្ទះរបស់អ្នក។

 

ស្វែងរកអាហារនៅ
ក្នុងផ្ទះដូចជានំឬ

ដបទឹក។ 
សរសៃរឬ 

គូរបញ្ហៃពាកៃយ។

អូមា៉ៃមាននំកៃក
ឃឺ

ចំនួន ៣៦។ 
ណៃវបនបរិ 
ភោគម្ភៃបី។ 
តើនៅសល់ប៉ុ

ន្មៃន?

ទៅខាងកៃៃ។ 
សរសៃរនិងគូរអ្វី
ដៃលអ្នកឃើញ
សា្តៃប់គិតអារម្មណ៍

និងក្លិន។

ជ្រើសរើសសត្វពីរ។ 
គូរនិងដាក់
សា្លៃកផ្នៃក

រាងកាយរបស់
ពួកគៃ។ 

ធ្វើដៃយាកៃៃមវ៉ៃន 
Venn 

ដើមៃបីបៃៀប 
ធៀបពួកវា។

ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គៃរ ថ្ងៃពុធ      ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ថ្ងៃសុកៃ
ច្នៃបៃឌិតរឿង
អាយ៉ងសៃមោ
លនៅលើជ
ញ្ជៃំង។ 

សរសៃរចំណង
ជើងតួអកៃសរប

ញ្ហៃ
ដំណោះសៃៃយ
និងបញ្ចប់ទៅ
រឿងរបស់អ្នក។

បៃើនំឬស្ករគៃៃប់
ដើមៃបីសរសៃរពា
កៃយដៃលអ្នករក
ឃើញនៅ

ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក។

ដើរកៃបៃរផ្ទះអ្នកជិ
ត ខាង។ 

ប្រើដំបងស្លឹកនិងថ្ម
ដើមៃបីទុកសារស
ម្រាប់អ្នកជិតខាង។

 

គិតពីនរណា
ម្នាក់ដៃលអ្នកចង់សមា្ភៃស។ 
សរសៃរសំបុតៃ
ឱៃយពួកគៃជាមួយ
សំណួររបស់អ្នក

។ 

 

បៃើអាហារនៅក្នុង
ផ្ទះរបស់អ្នកដើមៃបី

ប
ង្កើតមុខម្ហូបដោយមានតំលៃ។ 
ប្រើពួកវាសរសៃរបញ្ហៃពាកៃយ។  

ឧទាហរណ៍ៈ
ទឹកដោះគោ = 

$2.00  
ចៃក = $3.00
ការ៉ៃម = $1.00

ESL នៅផ្ទះ 3-5 សប្តៃហ៍ 3-4
បៃើសៀវភៅកត់តៃៃដើមៃបីបញ្ចប់សកម្មភាពទាំងនៃះ។ ធ្វើមួយថ្ងៃៗ 

washer dryer
spoon fork



ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គៃរ ថ្ងៃពុធ      ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ថ្ងៃសុកៃ
ជ្រើសរើសសៀវភៅទូរទសៃសន៍ឬពយន្ត

ណាមួយ។ 
សរសៃរ 

ការសង្ខៃបកថាខ
ណ្ឌ ១ 

រួចសរសៃរ
និង 

បង្ហៃញនូវការ
បញ្ចប់ជំនួស។

ប្រើរបស់ដៃលអ្នក
អាចរកបននៅ

ក្នុង
ផ្ទះរបស់អ្នកដើមៃបី

ច្នៃបៃឌិតអ្វី
ដៃលថ្មី។ 
គូររូបនិង 

ដាក់សា្លៃកវា។ 
សរសៃរអំពីរ 
បៀបដៃលអ្នក
នឹងបៃើការច្នៃ
បៃឌិតនៃះដើមៃបី 

ដោះ
សៃៃយបញ្ហៃ។

ប
ង្កើតលៃខកូដស
មា្ងៃត់បន្ទៃប់មក
សរសៃរសារទៅ
កាន់សមាជិក

គៃួសារ។ មើលថា 
តើពួកគៃអាចដោ

ះ
កូដបនដៃរឬទៃ

។

ឧទាហរណ៍:

សមៃៃប់អកៃសរនី
មួយៗ (alphabet) 
នៃអក្ខរកៃម 

រកឃើញវត្ថុបួន 
នៅ

ក្នុងផ្ទះដៃលចាប់ផ្តើមដោយអកៃសរ។

ឧទាហរណ៍ៈ
A: airplane toy, 

animal 
crackers..
B: bread

C:
D:

ជៃើសរើសអ្វីមួយ
នៅ

ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក
ដើមៃបី

ប្រើជាឧបករណ៍វាស់ដូចជាដប
ទឹកឬសា្លៃបពៃៃ។ 
វាស់ ១០ ចំណុច 
ជាមួយឧបករណ៍

នោះហើយ
ធ្វើបញ្ជី។

ឧទាហរណ៍: 
គៃៃរបស់ខ្ញុំ = ១២ 
ដបទឹកចំនួន ១៦ 

ដប។
ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គៃរ ថ្ងៃពុធ      ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ថ្ងៃសុកៃ

រកវត្ថុចំនួន ៣០ 
នៅក្នុងផ្ទះ។ 
តមៃៀប 
ពួកវាទៅ
ក្នុងបញ្ជី។

ឧទាហរណ៍: 
ត្ថុដៃលមានពណ៌កៃហមវត្ថុប្លៃស្ទិកវត្ថុ
ដៃលជាមៃដៃក

។

រុំកៃដាសបីដុំដើម្
បី

ធ្វើបំពង់។ 
ធ្វើឱៃយវាឈរ 
ឡើង។ 

មើលថាតើមានអ្វី 
ជាចៃើនដៃលអ្នក
អាចដាក់លើបំព

ង់
ខាងលើ។

ធ្វើបញ្ជីនូវរបស់ទាំង
អស់ដៃលអ្នកអា

ច
ដាក់បន។

ធ្វើការបៃមាញ់រកកៃុមគៃួសាររបស់អ្នក។ 
លាក់អ្វីៗនៅជុំវិញ
ផ្ទះរបស់អ្នកប

ន្ទៃប់
មកសរសៃរត

មៃុយ
ដើមៃបីជួយពួកគៃ

ស្វៃងរក។

សង្កៃតមើលឡាន
ដៃលឆ្លងកាត់ផ្ទះរ

បស់អ្នក
ក្នុងរយៈពៃល ១ 

មោ៉ៃង។ 
ពណ៌សរុប 

នៃឡាននីមួយៗ។ 
ប

ង្កើតសមាមាតៃដើមៃបីពនៃយល់ពីបៃូបប៊ី
លីតៃនៃរថយន្តព
ណ៌ជាក់លាក់មួយ
ដៃលឆ្លងកាត់។

គិតពីតួអកៃសរពីរ
ពី

សៀវភៅឬការ
សម្តៃងខុសគ្នៃ
ពីរយន្ត។ 
សរសៃរ 

រឿងអំពីអ្វីដៃល
អាចនឹងកើតឡើ

ង
បៃសិនបើពួកគៃ
បនជួបគ្នៃ។

ESL នៅផ្ទះ 6-8 សប្តៃហ៍ 1-2
បៃើសៀវភៅកត់តៃៃដើមៃបីបញ្ចប់សកម្មភាពទាំងនៃះ។ ធ្វើមួយថ្ងៃៗ 

A B C D E F G H

Z Y X W V U T S



ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គៃរ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ថ្ងៃសុកៃ
ជ្រើសរើសទំព័រពីសៀវភៅ។ 
ផ្លៃស់ប្តូរនមទាំង

អស់ទៅ
អ្វីដៃលអ្នក

មើលឃើញនៅខា
ងមុខអ្នកនៅ

ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកបន្ទៃប់មកអាន
វាឱៃយលឺ។

គូរសញ្ញៃ T។
ធ្វើបញ្ជីរបស់អ្វីដៃល
អ្នកចូលចិត្តអំពី

ការ
រៀនសូតៃនៅផ្ទះ
និងសាលារៀន។

ស្វែងរកអាហារនៅ
ក្នុងផ្ទះដូចជានំឬដប
ទឹក។ សរសៃរឬ 
គូរបញ្ហៃពាកៃយ។

អូមា៉ៃមាននំកៃកឃឺ
ចំនួន ៣៤៦។ នៃវើ
បន បរិភោគមួយ 
រយបី។ តើនៅ
សល់ប៉ុ ន្មៃន?

ចៃញទៅខាង
ក្រៅហើយកៃឡៃក
មើលពពក។ 
គូរអ្វីដៃលអ្នក 
ឃើញ។

ជៃើសរើសសត្វ
ពីរ។ 

គូរនិងដាក់សា្លៃក
គៃហទំព័រអាហារ
របស់ពួកគៃ។ 
គូរដៃយាកៃៃម 

Venn 
ដើមៃបីបៃៀប 

ធៀបបៃព័ន្ធអៃកូ
ឡូសុីរបស់ពួកគៃ

។

ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គៃរ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ថ្ងៃសុកៃ
ធ្វើរឿងអាយ៉ងសៃមោលនៅលើ ជញ្ជៃំង។ 

សរសៃរចំ 
ណងជើងតួអកៃសរ

ប
ញ្ហាដំណោះសៃៃយ
និងបញ្ចប់ទៅរឿង

របស់អ្នក។

បៃើនំឬស្ករគៃៃប់
ដើមៃបីសាងសង់
បៃៃសាទមួយ។ 
តើអ្នកអាចបង្កើត
កម្ពស់បនប៉ុន្មៃន? 

តើអ្នក
បៃើប៉ុន្មៃនបំណៃក

? 
រាយសំភារៈ
របស់អ្នក។

ដើរនៅខាងកៃៃ
ផ្ទះរបស់អ្នកហើ

យ
ស្វែងរករបស់របរដៃលមានទៃង់ទៃៃយ

អកៃសរ។ 
គូរអ្វីដៃលអ្នក
ឃើញ។

 

គិតពីនរណា
មា្នៃក់

ដៃលអ្នកចង់
សមា្ភៃស។ 

សរសៃរសំបុតៃ
ឱៃយពួកគៃនូវសំ
ណួរយ៉ៃងហោច
ណាស់បី។

 

បៃើអាហារនៅក្នុង
ផ្ទះរបស់អ្នកដើមៃបី
បង្កើតមុខម្ហូប

ដោយមានតំលៃ។ 
បៃើពួកវា 

សរសៃរបញ្ហៃ
ពាកៃយ។ 

ឧទាហរណ៍ៈ
ទឹកដោះគោ = 

$21.00
ចៃក = $33.00
ការ៉ៃម = $12.00

ESL នៅផ្ទះ 6-8 សប្តៃហ៍ 3-4
បៃើសៀវភៅកត់តៃៃដើមៃបីបញ្ចប់សកម្មភាពទាំងនៃះ។ ធ្វើមួយថ្ងៃៗ

Home School


