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သင့်ကလေးနှင့်အတူ စာဖတ်ခြင်း 
စာဖတ်ခခင်းေည် အမမဲအားခဖင့် အသေးကကီးသော ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုခဖစ်ပါေည် - ၎င်းေည် ယသေတွ့င် ယခင်ရိှဘူးေည်ထက် ပုိ၍ပင် 
အသေးကကီးပါေည်။ ေင့်ကသလးနှင့်အတူ စာဖတ်သပးခခင်းအားခဖင့် အိမ်၌ စာတတ်သခမာက်မှု ထူသခပာသော ပတ်ဝေ်းကျင်တစ်ေပ်ကုိ ေင် 
ဖေ်တီးနုိင်ေည်။ 

ကသလးများေည် စာတတ်သခမာက်မှုကုိ အတူတကွ စာဖတ်ေည့်အသတွအ့ကကံအခပင် စာဖတ်ေည့်ညွှေက်ကားချက်တုိ့မှ တစ်ဆင့်လည်း 
ဖံွဖ့ဖိးကကပါေည်။  ဤအော နှစ်ခုလံုးေည် ေွက်လက်သော စာဖတ်ေူများခဖစ်လာသစေေ် ကသလးများအတွက် အသေးကကီးပါေည်။  

ဤအချက်အလက်စာရွက်အားခဖင့် စာဖတ်ေေ် ေင်ယူသေေည့် ကသလးများအား ပ့ံပုိးသပးေေ် အိမ်၌ ေင် လုပ်နုိင်ေည့် အောကုိ 
ရှင်းလင်းခပထားပါေည်။  

 

သကျာင်းများမှ ပ့ံပုိးမှု 
ေင့်ကသလး၏ ဆောဆောမ သေောကုိ ေင် ယူေေ်လုိေည်ဟု 
မထင်လုိက်ပါနှင့်။ ေူတ့ုိေည် ေင့် ကသလး အိမ်၌ စာဖတ် သလ့ကျင့်ေေ် 
စာအုပ်များနှင့် အေင်းအခမစ်များခဖင့် ေင့်အား ပ့ံပုိးသပးပါမည်။ ၎င်းတ့ုိမှာ 
ေင့်ကသလးအား ေင်ကကားသပးထားေည့်အတုိင်း စာလံုးများ၊ အေံများနှင့် 
စကားလံုးများတ့ုိနှင့် ကုိက်ညီပါမည်။ 

အိမ်၌ ေင့်ကသလး စာဖတ်ေည်ကုိ 
ပ့ံပုိးသပးပံု 
ေင့်ကသလးအား စာဖတ်ခပခခင်းေည် ေူတ့ုိ သကျာင်း စမတက်မီနှင့် 
စတက်ချေိ်၌ ေူတ့ုိအား အသထာက်အကူသပးမည်ခဖစ်ေည်။ ေင့်ကသလး စာ 
စတင်ဖတ်သေမပီခဖစ်လျှင် ေူတ့ုိ စာဖတ်ေည်ကုိ ေားသထာင်နုိင်ေည် ေုိ့မဟုတ် 
ေူတ့ုိနှင့်အတူ စာဖတ်နုိင်ေည်။ ၎င်းေည် လုပ်ရုိးလုပ်စဥ်ကုိ ဖေ်တီးသပးေေ်နှင့် 
မိေားစုနှင့် အဆက်အေွယ်ကုိ အဆင်သခပသအာင်လုပ်သပးခခင်းအတွက် 
အလွေ်သကာင်းသော ေည်းလမ်းများခဖစ်ပါေည်။ ၎င်းေည် 
အလွေ်သပျာ်စောလည်း သကာင်းပါေည်။ 

ငယ်ရွယ်သော ကသလးများအတွက် စာဖတ်ေည်ကုိ ေားသထာင်သပးခခင်း 
ေုိ့မဟုတ် ေင် စာဖတ် စာသေးေည်ကုိ သပးကကည့်ခခင်းေည် 
ေူတ့ုိအတွက် သအာက်ပါတ့ုိကုိ အသထာက်အကူပပေည်- 

• ဘာောစကား မည်ေ့ုိရိှေည်ကုိ ေားလည်ေည် 

• စာဖတ်ခခင်း အသေးကကီးသကကာင်းကုိ ေားလည်ေည် 

• စာဖတ်ခခင်းအသပါ် သစာသစာ ကျွမ်းကျင်လာေည်။ 

ယခုမှ စာစဖတ်သေေည့် ကသလးများ 

ယခုမှစတင်၍ စာစဖတ်သေေည့် ကသလးများကုိ ေင် သအာက်ပါတ့ုိအား 
ရှင်းခပသပးေေ် အာရံုစုိက်နုိင်ေည်- 

• ကျွန်ု ပ်တ့ုိ စာအုပ်ကုိ ကုိင်တွယ်ပံု 

• ပံုနိှပ်စာလံုးမှာ ကျွန်ု ပ်တ့ုိ ဖတ်ေည့်စာအုပ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းခဖစ်ေည် 

• စာကုိ ဘယ်ဖက်မှ ညာဖက်ေုိ့ ဖတ်ေည် 

• ဝါကျများမှာ စကားလံုးများနှင့် ပုဒခ်ဖတ်ပုဒ်ေပ်ခဖင့် 
ဖဲွစ့ည်းထားေည် 

စာဖတ်ခခင်းပါဝင်ေည့် သေစ့ဥ် စကားသခပာခခင်းများနှင့် လုပ်စောများတွင် 
ေင့်ကသလးအား ပါဝင်လုပ်သစပါ။ ဥပမာ၊ ပံုသခပာခပခခင်း၊ ချက်ေည်းပပတ်ေည်း 
အေံုးချခခင်း၊ သစျးဝယ်စာေင်းလုပ်ခခင်း ေ့ုိမဟုတ် လမ်းဆုိင်းဘုတ်များ 
ဖတ်ခခင်းတ့ုိခဖစ်ေည်။ ဤလုပ်စောများေည် စာဖတ်ခခင်းနှင့်စာသေးခခင်းမှာ 
သေစ့ဥ် ကိစ္စ အမျ ိုးမျ ိုး အသခမာက်အခမားအတွက် မည်ေုိ့ အေံုးပပသကကာင်း 
ေင့်ကသလး ေားလည်ေေ် အသထာက်အကူပပမည်ခဖစ်မပီး ကျွန်ု ပ်တ့ုိေည် 
အခခားသော စာများအခပင် စာအုပ်များကုိလည်း ဖတ်ပါေည်။
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စာရုိက်ေည်းေိေည့် ကသလးများ 

ေင့် ကသလး စာရုိက်ထုတ်ေည့်ေည်းကုိ ေိလျှင် စာအုပ်၏ ေီးခခား 
အေွင်အခပင်များကုိ ေင် အာရံုစုိက်နုိင်ေည်၊ ၎င်းတ့ုိမှာ- 

• သခါင်းစဥ်များနှင့် သခါင်းစဥ်ခဲွများ

• စာတေ်းများ

• စာေင်းများ

• ပံုဆဲွများနှင့် ပံုခပမျဥ်းများကုိ ေည်းလည်ခခင်း

• စာအရွယ်အစား နှင့် ပံုေဏ္ဍာေ်။

စာ ကျယ်ကျယ်ဖတ်ခခင်းမှာ အသေးကကီးေည် 

သအာက်ပါတ့ုိကုိ လုပ်သပးခခင်းအားခဖင့် ေင့်ကသလးအား 
စာဖတ်ခပခခင်းေည် ေူတ့ုိ၏ စာတတ်သခမာက်မှု ဖံွဖ့ဖိးသေးကုိ 
ပ့ံပုိးသပးေည့် အ့ံကေဖွယ်ော ေည်းလမ်းတစ်ခုခဖစ်ေည်- 

• ေူတ့ုိအား သဝါဟာေ အေစ်ကုိ ထိသတွသ့ပးခခင်း

• ေူတ့ုိ၏ ဘာောေပ်အမျ ိုးမျ ိုး၏ ဗဟုေုတကုိ
တည်သထာင်သပးခခင်း 

• ေူတ့ုိ စိတ်ဝင်စားေည့် အသကကာင်းအောသခါင်းစဥ်များကုိ
ရှာသဖွသပးခခင်း။ 

၎င်းေည် ေူတ့ုိအား စာအဖတ်နှင့် အသေးတ့ုိ၏ အေံများ၊ 
ပံုေဏ္ဍာေ်များနှင့် ခဖစ်စဥ်များတ့ုိနှင့်လည်း ယဥ်ပါးသစပါမည်။ 
၎င်းေည် သပျာ်စောလည်း သကာင်းနုိင်ေည် – ေရုပ်သဆာငခ်ခင်း 
က့ဲေုိ့ခဖစ်ေည်။ 

ေင် ယဥ်ပါးေည့် ပံုအသကကာင်း ဖတ်သေလျှင် ေင့်ကသလးေည် 
ပါဝင်ပူးသပါင်း၊ ေံစဥ်ေီဆုိ ေ့ုိမဟုတ် ေံစဥ်နှင့်အညီ လုိက်တီးခပ် 
နုိင်ေည်။ အတူတူ ပံုအသကကာင်းကုိ တစ်ခါထက်ပုိ၍ ဖတ်သေေည်မှာ 
ကိစ္စမရိှပါ။ ကသလးများေည် ပံုအသကကာင်းများကုိ ခဏ ခဏ အကကိမ်ကကိမ် 
ေားသထာင်ေေ် ကကိက်ပါေည်။ 

ေီချင်းများနှင့် ေံစဥ်များကုိ သဝမျှဖလှယ်ခခင်းေည် ေူတ့ုိအတွက် 
ကျွန်ု ပ်တ့ုိ၏ ဘာောစကားရိှ အေံများကုိ ေားသထာင်ေေ်နှင့် 
အေံခပေ်ထုတ်ေေ် သောက်ထပ် အခွင့်အလမ်း တစ်ေပ် ေေည်။

ဖတ်စောတစ်ခုခုကုိ ရှာခခင်းနှင့် သရွးခခင်း 

အိမ်၌ ေင့်ကသလးအတွက် ဖတ်စော အမျ ိုးမျ ိုးရိှသကကာင်း သေချာသစပါ – 
ဝတ္တ ုစာအုပ်များနှင့် ေုတစာသပများခဖစ်ေည်။ စာအုပ်များကုိ ရှာသဖွေေ် 
သကျာင်းနှင့် စာအုပ်အသဟာင်းဆုိင်များေည် အလွေ်သကာင်းေည့် သေောများ 
ခဖစ်နုိင်ေည်။ ေင် အခခား မိေားစုများနှင့်လည်း စာအုပ်များကုိ 
လဲလှယ်နုိင်ပါေည်။ 

ေင့် ကသလးနှင့်အတူ စာအုပ်များကုိ သရွးပါ။ စာအုပ်များအသကကာင်း 
သခပာဆုိခခင်းေည် ေူတ့ုိအား ေက်သောင့်ေက်ောခဖစ်သစမပီး 
ယဥ်ပါးသစပါမည်။ 

စာအုပ်အေစ်တစ်အုပ်မှာ ကကီးကျယ်ေည့် ဦးစားသပးမှု ေုိ့မဟုတ် လက်သဆာင် 
တစ်ခုခဖစ်နုိင်ေည်။ 

ေင့် မိခင် ဘာောစကားခဖင့် စာဖတ်ခခင်း 

ေင့် မိခင် ဘာောစကားမှာ အင်္ဂ လိပ်ဘာောစကား မဟုတ်လျှင် 
ေင့်ကသလးကုိ ေင့်မိခင် ဘာောစကားခဖင့် စာဖတ်ေေ် အသေးကကီးပါေည်။ 
ေင့် မိခင် ဘာောစကားကုိ သခပာခခင်းေည် ေင့် ကသလး အင်္ဂ လိပ်လုိ 
ဖတ်တတ်ေေ် အသထာက်အကူပပသကကာင်း အသတွအ့ကကံရိှပါေည်။ 

သေတုိ့င်း စာဖတ်ေေ် အချေိ်လုပ်ပါ 

စာ အတူတူဖတ်ခခင်းကုိ တီဗီ ေုိ့မဟုတ် ဖုေ်းက့ဲေုိ့ အသနှာင့်အယှက်များမှ 
ကင်းကွာ၍ အထူးအချေိ် လုပ်ပါ။ ေင့်ကသလးေည် အတူတူပဖေ်းေည့် 
အချေိ်ကုိ တေ်ဖုိးထားပါမည်။ ၎င်းေည် တီဗီအချေိ်မှ အားလပ်ချေိ်ယူေေ် 
အလွေ်သကာင်းသော ေည်းလမ်းတစ်ခုလည်း ခဖစ်ေည်။ 

ေင့်ကသလး ပင်ပေ်းသေလျှင် ေ့ုိမဟုတ် င်္ောမမငိမ်ခဖစ်သေလျှင် အချေိ်တုိတုိ 
လုပ်ပါ – ခေ့မှ်ေ်းသခခ ၅ မိေစ်ခဖစ်ေည်။ ေူတ့ုိ စိတ်ပါလာသေေည့်အခါ ေင် 
အချေိ်တုိးလုပ်နုိင်ေည်။ သေစ့ဥ် ၅ မိေစ်မှ ၁၀ မိေစ်ေည် တစ်ပတ် မိေစ် ၂၀ 
တစ်ကကိမ်ထက် ပုိသကာင်းပါေည်။ 
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ေင့်ကသလးနှင့်အတူ စာဖတ်ခခင်း 

ေင့်ကသလး၏ ဆောဆောမထံမှ စာအုပ်များကုိ ေံုးပါ 

အိမ်၌ စာဖတ်သလ့ကျင့်သေေည့်အခါ ေင့်ကသလး၏ ဆောဆောမ 
သပးထားေည့် စာအုပ်များကုိ ေံုးပါ။ စာအုပ်ေည် ေူတ့ုိ ေင့်ကသလးအား 
ေင်ကကားသပးခ့ဲေည့် စာလံုးများ၊ အေံများနှင့် စကားလံုးများတ့ုိနှင့် 
ကုိက်ညီပါမည်။ 

ေင် ဖတ်သေေည့်အသကကာင်းကုိ သခပာခပပါ 

ေင်နှင့်ေင့်ကသလး ဖတ်သေစဥ် ယခုထိ ဘာခဖစ်ခ့ဲေည်ကုိ သခပာဆုိမပီး 
သောက်ထပ် ဘာခဖစ်နုိင်ေည်ကုိ ေူတ့ုိ ထင်ခမင်သကကာင်း ေူတ့ုိကုိ သမးပါ။ 

ေင် စာအုပ်ကုိ ဖတ်ရှုမပီးေည့်အခါ ဇာတ်လမ်းနှင့် ရုပ်ပံုများအသကကာင်း 
သခပာဆုိမပီး သမးခွေ်းများ သမးပါ။ 

ပုိခက်သော စာအုပ်များကုိ အတူ အလှည့်ယူ ဖတ်ခခင်း 

ပုိခက်သော စာအုပ်ကုိ အတူဖတ်သေစဥ် အလှည့်ယူပါ။ သလ့လာသေေည့် 
စာဖတ်ေူေည် ပုိမုိ ရုိးစင်းသော အပုိင်းများ ေ့ုိမဟုတ် ခပေ်သကျာ့သော 
အပုိင်းများကုိ ဖတ်နုိင်ေည်။ ေင့်ကျက်သော စာဖတ်ေူေည် စာပုိဒ် ေ့ုိမဟုတ် 
စာတစ်မျက်နှာကုိ ဖတ်နုိင်ေည်။ 

ေင် စကားလံုးအေစ်တစ်လံုးကုိ သတွလ့ျှင် ေင့်ကသလးအား စကားလံုးကုိ 
ေိေေ် သခတ္တေပ်ဆုိင်းသပးပါ။ ေူတ့ုိအား စကားလံုးကုိ မခေ့မှ်ေ်းခုိင်းပါနှင့်။ 
အကယ်၍ ဤစကားလံုးကုိ ေင့်ကသလး မကကားဘူးခ့ဲလျှင် စကားလံုးကုိ 
ခပ်ကျယ်ကျယ်ဖတ်ခပမပီး ေင်နှင့်အတူ လုိက်ဆုိခုိင်းပါ။ ဤေုိ့ခဖင့် 
ေင်ေည် ေူတ့ုိ၏ စကားလံုး အေံထွက်ကုိ စစ်သဆးနုိင်ေည်။ 

အတူစာဖတ်ေည့်အခါ ေတိထားေမည့် အောများ 

ေင့်ကသလးအား သအာက်ပါတ့ုိကုိ ပ့ံပုိးသပးပါ- 

• စာလံုးအေံများကုိ ေံုး၍ စကားလံုးတစ်ခုလံုး
အေံထွက်ဖတ်ေေ်  (စကားလံုးကုိ မခေ့မှ်ေ်းပါနှင့်) 

• စကားလံုးရိှအေံများကုိ အတူသောစပ်ေေ် (ဥပမာ
h-o-p hop, sh-e-ll shell, ch-i-ck-e-n
chicken) 

• စကားလံုးကုိ ထပ်တလည်လည် ဖတ်ေေ်

• စာ၏ အဓိပ္ပါယ်ကုိ ေေေ် ဝါကျကုိ ခပေ်ဖတ်ေေ်

• စကားလံုး၏ အဓိပ္ပါယ်ကုိ ရှင်းခပပါ – အချ ို ့စကားလံုးများတွင်
အဓိပ္ပါယ် တစ်ခုထက်ပုိ၍ ရိှေည် 

• စာရုိက်ေည့်အတွက် ေင့်ကသလးအာ ချးီသခမှေ ာက်သပးပါ၊
မှားယွင်းမှုများမှာ စာေင်ယူသေး၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းခဖစ်ေည်။ 

စာဖတ်ေင်ယူသေေည့် ကသလးများနှင့်အတူ ေင် ဖတ်သေေည့် 
ဇာတ်လမ်းထဲမှ စကားလံုးများကုိ ဆဲွထုတ်ေေ် စာလံုး အခပားသလးများကုိ 
ေံုးပါ။ ေင့်ကသလး စကားလံုး ကကယ်ဝသပးသစမပီး ေင့်အား ခပေ်ဖတ်ခပသစပါ။ 
ဝါကျအတုိေုိ့ တုိးခမှေ င့်ေငက်ကားသပးပါ။ 

ေင့်ကသလးေည် စာဖတ်ေင်ယူသေစဥ် သအာင်ခမင်သကကာင်း ခံစားေေေ် 
လုိေည်။ ေူတ့ုိအား များများ ချးီသခမှေ ာက်မပီး များများ အားသပးအားသခမှေ ာက် 
လုပ်သပးပါ။ ကျွန်ု ပ်တ့ုိ ကသလးများအား သလ့ကျင့်ေေ် အခွင့်အလမ်း 
များများသပးခခင်းအားခဖင့် ကျွန်ု ပ်တ့ုိေည် ေူတ့ုိအား မိမိကုိယ်မိမိ 
ယံုကကည်စိတ်ချလာနုိင်သစေည်၊ စိတ်လှုပ်ရှားေေ် မဟုတ်ပါ။
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ေင်ေည် တစ်သေလံု့း သေောတုိင်းတွင် စာေင်သပးနုိင်ေည့် အချေိ်ကုိ 
သတွနုိ့င်ပါေည်။ 

ေည်းလမ်းများ အချ ိုတွ့င် ေင်ေည် ေင်၏ သေစ့ဥ် သအာက်ပါလုပ်စောများ၌ 
စာဖတ်ခခင်းကုိ ထည့်သပးနုိင်ေည်- 

• ‘I spy…something beginning with d’ က့ဲေုိ့ 
ကစားစောငိ်္မ်း ကစားခခင်း   

• ေင် အတူတူ ချက်ပပတ်စဥ် ေင့်ကသလးအား ရုိးရုိး 
ချက်ပပတ်ေည်းကုိ ကျယ်ကျယ်ဖတ်ခုိင်းခခင်း 

• စကားလံုး ပသဟဠိများ ေုိ့မဟုတ် ခသော့စ်ဝတ်ဒ် (crosswords) 
အတူတူလုပ်ခခင်း 
စာသေတ္တာလက်ကမ်းစာသစာင်များ၊ သကကာ်ညာစာများ၊ စာတေ်းများ၊ 
မင်္္ဂဇင်းများနှင့် လမ်းဆုိင်းဘုတ်များက့ဲေုိ့ သေစ့ဥ်အောများကုိ အတူတူ 
ဖတ်ခခင်း  

• ဘုတ်ငိ်္မ်းကစားစောကုိ အတူ ကစားခခင်း၊ စည်းမျဥ်းများ 
ေုိ့မဟုတ် ဘုတ်ကုိ ဖတ်ခခင်း 

• ေင် ေူတ့ုိအား ဖတ်ခပေည့်အောကုိ ေင့် ကသလးအား 
ခပေ်သခပာခုိင်းခခင်း 

• ပလတ်စတစ် စာလံုးများ၊ သောင်စံုခဲတံများ၊ သဖာင်တိေ်များနှင့် 
စာသေးစက္ကူများကုိ သပးအပ်ခခင်း 

• သဖာင်တိေ်များနှင့် သောင်စံုခဲတံများကုိ ကုိင်ေေ် 
ေင့်ကသလးအား တုိက်တွေ်းအားသပးခခင်း  

မိတ်သဆွများနှင့်မိေားစုတ့ုိနှင့်တကွ သခပာဆုိ 
ဆက်ဆံေေ် အချေိ်လုပ်ပါ 

ပံုဇာတ်လမ်းများ သခပာဆုိသပးခခင်းနှင့် သဝါဟာေ အေစ် အေံုးပပခခင်းေည် 
ကသလးများအား ဘာောစကားအသပါ် စိတ်ချသစေေ် အသထာက်အကူပပေည်။ 

ဤကိစ္စ ေူတ့ုိလုပ်နုိင်ေည့် ေည်းလမ်းတစ်ခုမှာ မိတ်သဆွများနှင့် 
မိေားစုနှင့်တကွ ဖုေ်းသပါ်မှ ေ့ုိမဟုတ် ဗီဒီယုိချက် မှတစ်ဆင့် 
ဖတ်ခပသစခခင်းအားခဖင့်ခဖစ်ေည်။ 

၎င်းေည် ေူတ့ုိအား ယဥ်ပါးေည့် စာအုပ်များကုိ ခပေ်ဖတ်ေေ်နှင့် 
ေွက်လက်စွာဖတ်ေေ်အတွက် သလ့ကျင့်ေေ် သကာင်းသော အခွင့်အလမ်း 
တစ်ခုခဖစ်ေည်။ ေင့်ကသလးေည် ဇာတ်လမ်းကုိ ေရုပ်သဆာငခ်ခင်းအား 
ကကိက်နှစ်ေက်နုိင်သကာင်းေည် ေုိ့မဟုတ် အေံသေးအေံသကကာငခ်ဖင့် 
ဖတ်ရှုခခင်းကုိ ကကိက်နှစ်ေက်နုိင်သကာင်းေည်။ 

 
 

အွေ်လုိင်း ဖတ်စော ေင်းခမစ်များ 

Our Learning SA ဝက်ဘ်ဆုိက် (ourlearning.sa.edu.au) တွင် 
ေင့်ကသလး၏ စာတတ်သခမာက်မှုကုိ ပ့ံပုိးသပးေေ် ေင် ေံုးနုိင်ေည့် 
ေင်းခမစ် အသခမာက်အခမားရိှေည်။ 

စတင်လုပ်ေေ် သကာင်းသော အချ ိုသ့ေောများမှာ- 
 

• the prior to school section 

• the English area of the reception to year 2 section. 

 
 
 
 

 
သေောတုိင်းတွင် စာဖတ်ခခင်း  

https://www.education.sa.gov.au/our-learning-sa
https://www.education.sa.gov.au/our-learning-sa/prior-to-school
https://www.education.sa.gov.au/our-learning-sa/years-r-2
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ပုိမုိသော အချက်အလက်များအတွက် 

ourlearning.sa.edu.au 

https://www.education.sa.gov.au/our-learning-sa
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