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ការអានជាមួយកូនរបស់លោកអ្នក 
តំងពីន ើមនរៀងមក ការអានជាជំនាញមួយន្ លសំខាន់ជានិចច - បចចុប្បននននះវាសំខាន់ជាង
នពលណាៗទំងអស់។ នោកអនកអាចបនងកើតបរិស្ថ្នសរនសរនិងអានន្ លមានភាពសម្បូរណ៍
ន្បបនៅផ្ទះនោយន វ្ើការអានជាមួយកូនរបស់នោកអនក។ 

កុមារបនងកើនចំនណះអក្សរតមរយៈបទពិនស្្ន៍កនុងការអានជាមួយជនមាន្ក់នទៀត និងតមក្បួន
បង្គ្ប់ឲ្យអាន។ ទំងពីរននះមានស្រៈសំខាន់សម្រមាប់ឲ្យកុមារកាល្យនៅជាអនកអានស្ទ្ត់។  

ឯកស្រននះពន្យល់ឲ្យនោកអនក ឹងថា នតើនោកអនកអាចន វ្ើអវីបាននៅផ្ទះន ើម្បីគំម្រទកូនន្ ល
កំពុងនរៀនអាន។ 

ការគំម្រទពីស្ោ
ចូរកុំមានអារមមណ៍ថាអនកម្រតូវយកតំន្ណងម្ររូរបសក់ូនអនក
ន ើយ។ ស្ោនឹងគំម្រទអនកនោយផ្ដល់នសៀវនៅនងិ្នធាន
នានាន ើម្បីជួយកនូអនកកនុងការហាត់អាននៅផ្ទះ។ អសទ់ំង
ននះនឹងម្រតូវគនជ្ាមួយអកស្រ សនមេង នងិ ក្យទំងឡាយន្ ល
ម្ររូបានបង្ហ្តក់ូនអនក។ 

នតើម្រតវូគំម្រទកនូអនកកនុងការអាន
នៅផ្ទះនោយវិ្ ណីា
ការអានឲ្យកូនអនកស្ដ្ប់នឹងជួយកនុងការនរៀនរបស់នរមុន
ចូលស្ោនិងនៅនពលចាប់នផ្ដើមចូលស្ោ។ នបើកូនអនក
បានចាប់នផ្ដើមអានន ើយ អនកអាចស្ដ្ប់ការអានរបស់នរ 
ឬអានជាមួយនិងនរ។ ទំងននះរឺជាវិ្ ី៏ម្របពពកនុងការបនងកើត
ទំនាក់ទំនងជាមួយម្រកុមម្ររសួ្រជាម្របចាំនិងម្របកបនោយ
ផាសុកភាព  ន្ែមទំងន្វើឲ្យមានការនសើចសប្ាយ 

យ ្ងនម្រចើនផ្ង។ 
សម្រមាប់បុម្រតបុម្រតីវ័យនកមង ការន្ លអនកអានឲ្យស្ដ្ប់ ឬការ
នមើលអនកអាននិងសរនសរ រឺជយួឲ្យនរ ៖

• យលថ់ាភាស្ ំនណើរការយ ្ង ូចនមដច

• យលថ់ាន តុអវីបានជាការអានមានស្រៈសខំាន់

• បនងកើតជំនាញបឋមនានាន ្្ះនៅការអាន

កុមារន្ លនទើបនឹងចាប់នផ្ដើមអាន

ជាមួយកូនន្ លនទើបនឹងចាប់នផ្ដើមនរៀនអាន អនកអាចនផាដ្ត 
នៅនលើការពន្យល់ ៖:

• នតើនយើងកាន់នសៀវនៅរនបៀបនម៉េច

• ម្រកោសអក្សររឺជាន្ផ្នករបស់នសៀវនៅន្ លនយើងអាន

• ម្រតូវអានពីនវវងនៅស្ដ្ំ

• ឃ្ល្ទំងឡាយរឺផ្្ុំន ើងនោយ ក្យនិងវណណយុតត។

ចូរ ក់ព័នធនិងកូនរបស់អនកកនុងការសនទនានងិសកមមភាពនានា
ម្របចាំពែៃន្ លមានការអាន។ ឧទ រណ៍ និយយនរឿងម្របាប់ 
នម្របើក្បួនន្វើមហូប ន្វើបញ្ជីសម្រមាប់ទិញឥវា ្ន់ ឬក៏នមើលផាល្កសញ្ញ្
ផ្េូវ។ សកមមភាពទំងននះនឹងជួយឲ្យកូនអនកយល់ថាការអានម្រតវូ
បាននម្របើសម្រមាប់កិចចការម្របចាំងពែៃនម្រចើនណាស់ ន ើយនិងថានយើង
អាននលើអវីៗនផ្្សងនទៀតក៏ ូចជានសៀវនៅផ្ងន្ រ។ 
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កុមារន្ ល ឹងថាការនបាះពុមព ំនណើរការរនបៀបនម៉េច

នបើសិនកូនរបស់អនក ឹងថាម្រកោសនបាះពុមព ំនណើរការរនបៀប
នម៉េចន ើយ អនកអាចនផាដ្តនៅនលើន្ផ្នកនផ្្សងៗរបសន់សៀវនៅ
 ូចជា ៖ 

• ចំណងនជើង និងចំណងនជើងតចូរបស់អតែបទ
• ចំណងនជើងរបស់រូបភាពនផ្្សងៗ
• តរាងបញ្ជីនានា
• ការយល់អំពីរំនូសតរាង
• ទំ ំនិងម្រទង់ម្រទយអក្សរ

ការអានឲ្យឭមានស្រៈសំខាន់

ការអានឲ្យកូនអនកស្ដ្ប់ជាវិ្ ីគំម្រទការលូតោស់ឲ្យកូន
នចះអក្សរនោយ ៖ 

• ឲ្យនរម្របទះន ើញ ក្យែមីៗ

• បនងកើតចំនណះរបស់នរអំពីវិស័យនផ្្សងៗ

• ចូលនៅកនុងស្ច់នរឿងទំងឡាយន្ លនរចលូចិតត។

វាក៏នឹងន្វើឲ្យនរស្គ្ល់សនមេង ម្រទង់ម្រទយ និងរនបៀបពនការ
អាននិងសរនសរ។ វាអាចជាសកមមភាពសប្ាយនសើច
នលងផ្ងន្ រ –  ូចការសំន្ ងសិល្បៈអញ្ចឹង!

នបើអនកអាននរឿងន្ លធាល្បឮ់ន ើយ កូនអនកអាចចូលរួម 
បំនពញ ក្យចុងជួន ឬក៏នគះសង្វក្់តម។ សូមកុំបារមភអំពី
ការអាននរឿង ន្ លន ើងវញិនលើសពីមួយ ង។ កុមារ
ចូលចិតតស្ដ្ប់នរឿង ន្ លៗមដងន ើយមដងនទៀត។ 

ការនម្រចៀងចនម្រមៀងឬកំណាព្យជាមួយគន្ ផ្ដល់ឱកាសឲ្យ
នរស្ដ្ប់និងបនងកើតន ើងវញិនូវសនមេងនានាកនុងភាស្
របស់នយើង។

ការន្សវងរកនិងនម្រជើសនរើសអវីមួយន ើម្បីអាន

ចូរន្វើយ ្ងណាឲ្យនៅផ្ទះមានសមាភ្រអាននម្រចើនសម្រមាប់កូន
របស់អនក– នសៀវនៅនរឿង ម្របឌិតនិងមនិម្របឌិត។ ហាងលក់
នសៀវនៅនៅស្ោ ឬហាងលក់នសៀវនៅជំនុំៗ  អាចជា
កន្នេង ៏លអសម្រមាប់ការន្សវងរកនសៀវនៅ។ នោកអនកក៏អាច
បដូរនសៀវនៅគន្ជាមួយម្ររសួ្រ ពទផ្ងន្ រ។ 

ចូរព្ាយមនរើសនសៀវនៅទំងឡាយជាមយួកូនរបស់អនក។ 
ការនិយយអំពីនសៀវនៅ ន្វើឲយ្នរមានអារមមណ៍ម្រសួល 
ន ើយនិងស្ ្ំ។ 

នសៀវនៅែមីអាចជាកា ូមយួ ៏លអ។ 

ការអានជាភាស្ន្ លអនកនម្របើនៅផ្ទះ

នបើភាស្នម្របើនៅផ្ទះរបស់អនកមិនន្មនជាភាស្អង់នរេសនទ 
វាជាការសំខាន់ន្ លអនកអានឲ្យកូនស្ដ្ប់ជាភាស្របស់
អនក។ បទពិនស្្ន៍បានឲ្យ ឹងថា ការនម្របើភាស្នៅផ្ទះ
របស់អនក ជួយកូនអនកកនុងការនរៀនភាស្អង់នរេស។ 

ោក់នពលនវោន ើម្បីអានជានរៀងរាល់ពែៃ

ចូរន្វើឲ្យការអានជាមួយគនជ្ានពលពិនសសន្ លផ្ុតពីការ
រំខាននានា ូចជាទូរទស្សន៍ឬទរូស័ពទ។ កូនរបស់អនកនឹងឲ្យ
តពមេនលើនពលចំណាយជាមួយគន្។ វាក៏ជាវិ្ី ៏ឧតដមមួយ
កនុងការផាដ្ច់នចញពីការនមើលទូរទស្សន៍។ 

នបើសិនជាកូនរបស់អនកននឿយណាយឬនៅមនិសុខមិនស្ប់ 
ចូររក្ាឲ្យនពលននាះនៅខេី – ម្របមាណ៥នាទី។ នពលណានរ
ចង់វិញ អនកអាចបនងកើននពលន ើងនទៀត។ ៥ នៅ ១០ នាទី
ជានរៀងរាល់ពែៃវាម្របនសើរជាង ២០ នាទីកនុងមួយសបាដ្ ៍។.
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ការអានជាមួយកូនអនក
ចូរនម្របើនសៀវនៅពីម្ររូរបស់កូនអនក

នៅនពលហាត់អាននៅផ្ទះ ចូរនម្របើនសៀវនៅន្ លផ្ដល់នោយ
ម្ររូរបស់កូនអនក។ នសៀវនៅននាះម្រតូវជាមួយនិងអក្សរ សនមេង 
និង ក្យទំងឡាយន្ លម្ររូបានបនម្រងៀនកនូអនក។ 

និយយអំពីអវីន្ លអនកកំពុងអាន

កនុងនពលន្ លអនកន ើយនងិកូនអនកអាន ចូរនយិយអំពីអវី
ន្ លបាននកើតន ើងមកទល់នពលននាះ ន ើយសួរនរថា
នតើនរយល់ថាបនាទ្ប់នទៀតនឹងនចញនៅជាយ ្ងនម៉េច ។  

នៅនពលអនកអាននសៀវនៅចប់ និយយនិងសួរសំនួរអំពី
នរឿងននាះន ើយនិងអំពីរូបភាពទំងននាះ។

ោក់នវនគន្អាននសៀវនៅន្ លកាន់ន្តពិបាកន ើង
ជាមួយគន្

នពលអាននសៀវនៅន្ លពិបាកន ើងជាមយួគន្ ចូរោក់នវន
គន្។ អនកនរៀនអាចអានន្ផ្នកន្ លង្យៗឬន្ ល ន្ លៗ។ 
អនកន្ លមានបទពិនស្្ន៍ អាចអានមួយវរ្ឬមួយទំព័រ។

នពលអនកន ើញ ក្យែមី ផាអ្កន ើម្បីផ្ដល់នពលឲ្យកនូអនក
រិតយល់ ក្យននាះ។ កុំឲ្យកូនទយស្មន្ ក្យននាះ។ 
នបើកូនពុំន្ លឮពីមុនមកនទ សូមថាវាឲ្យឮ ន ើយឲ្យកូន
ថាតមអនក។ ន្វើរនបៀបននះ អនកអាចនផ្ទៀងសនមេងរបស់នរ។

ចំណ ចន្ លម្រតូវចាំនៅនពលអានជាមួយគន្

គំម្រទកូនអនកកនុងការ ៖ 

• ន្វើសនមេង ក្យននាះទំងមូលនោយនម្របើសនមេង
របស់អក្សរ (កុំទយស្ម្ន ក្យននាះ) 

• បញ្ចូលសនមេងទំងឡាយនៅកនុង ក្យននាះចូលគន្ 
(ឧទ រណ៍ h-o-p hop, sh-e-ll shell, ch-i-ck-

e-n chicken) 

• ថា ក្យននាះន ើងវិញ

• អានឃ្ល្ននាះន ើងវិញន ើម្បីរក្ាអតតន័យរបស់នសច
កដី

• ពន្យល់ន័យរបស់ ក្យននាះ –  ក្យខេះមានន័យ
នលើសពីមួយ។

• ចូរសនសើរកូនអនកន្ លបានព្ាយម។ កំ ុសជា
ន្ផ្នកពនការនរៀនសូម្រត។

ជាមួយកុមារន្ លកំពុងនរៀនអាន នម្របើបនទះពុមពអក្សរ
ន ើម្បីទញ ក្យពីកនុងនរឿងន្ លអនកកំពុងអាន។ ឲ្យកូន
អនកផ្្ុំបនងកើត ក្យននាះន ើយអានឲ្យអនកស្ដ្ប់វិញ។ 
បនងកើតឲ្យបាននៅជាឃ្ល្ខេីៗ ។ 

កូនរបស់អនកម្រតូវការមានអារមមណ៍ថាបាននជារជ័យនពល
នរៀនអាន។ ចូរសនសើរនិងនលើកទកឹចិតតឲ្យបាននម្រចើន។  
នោយផ្ដល់ឱកាសជានម្រចើនឲ្យកូនរបស់នយើងន ើម្បីហាត់ 
នយើងអាចជួយឲ្យនរមានទនំុកចិតត មិនអនទះអន្នទងចិតត។
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អនកអាចរកឱកាសបនម្រងៀននៅម្ររប់ទីកន្នេងនងិនពញមួយពែៃ
របស់អនក។ 

រនបៀបខេះៗន្ លអនកអាចបញ្ចលូការអាននៅកនុងសកមមភាព
ម្របចាំពែៃរបស់អនក រឺ ៖

• នលងន្ល្បង  ូចជា ‘I spy…something beginning

with d’ 

• សុំឲ្យកូនអនកអានក្បួនន្វើមហូបឲ្យឮៗនៅនពលន្ លអនក
ោំសេជាមួយគន្

• នលងន្ល្បងផ្្ុំអក្សរ ឬន្វើ ក្យន្ខវង (crosswords)
ជាមួយគន្

• អានម្រកោសទទួលបានរាល់ពែៃនានា  ូចជាម្រក
ោសផ្្សពវផ្្ាយោក់តមម្របអប់សំបុម្រត ផាល្ក 
ទស្សនាវ ដី និងផាល្កសញ្ញ្ផ្េូវ ជាមួយគន្

• នលងន្ល្បងនម្របើកាដ្រជាមយួគន្ អានក្បួនឬកាដ្ររបស់វា

• សួរកូនរបស់អនកឲ្យនិយយម្របាប់បកមកវិញនូវព័ត៌
មានន្ លអនកបានអានឲ្យស្ដ្ប់។

• ផ្ដល់អក្សរផាល្សតិច ន្ម្ព ពណ៌ ន្ម្ព  ប ៊ិច និង
ម្រកោសសរនសរ 

• នលើកទឹកចិតតកូនអនកឲ្យកាន់ន្ម្ព និងន្ម្ព ពណ៌

ោក់នពលសម្រមាប់ការម្របាម្រស័យជាមួយមិតតភ័កដនិង
បងបអូន

ការន្ចករំន្លកនរឿងនោយនិយយផាទ្ល់មាត់ន ើយនិងការនម្របើវាក្យ
ស័ពទែមីៗជួយកុមារបនងកើនភាពទំនុកចិតតជាមួយភាស្។ 

វិ្មី្ា ្ងន្ លនរអាចន្វើបានរអឺានជាមួយមតិតភ័កដនិងបងបអូន
តមទូរស័ពទ ឬតមវើន អូ (video chat)។ 

ននះរឺជាឱកាសលអន្ លនរអាចអានន ើងវិញនសៀវនៅន្ លនរ
ស្គ្ល់ន ើយ ន ើយនិងហាត់ន ើម្បីអានបានស្ទ្ត់លអ។ កូនអនក
អាចសប្ាយនិងសំន្ ងនរឿងននាះ ឬកអ៏ាននោយន្វើសនមេង
ន្ លន្វើឲ្យនរនសើចសប្ាយ។

្នធានសម្រមាបអ់ានតមអនឡាញ
នរ ទំព័ររបស់នយើង (ourlearning.sa.edu.au) មាន្នធានជា
នម្រចើនន្ លអនកអាចនម្របើន ើម្បីគំម្រទចំនណះសរនសរនិងអានរបសក់នូ
អនក។ ជាការចាប់នផ្ដើម កន្នេងន្ លលអខេះរ ឺ៖

• the prior to school section

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

ការអានមាននៅម្ររប់ទីកន្នេង
Readingiseverywhere

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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ចំន ះព័តម៌ានបន្នែម សូមចលូនៅ
ourlearning.sa.edu.au 

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