အသက္ ၈ ႏွစ္မွ ၁၂ အရြယ္ကေလးမ်ား၏
မိဘမ်ား အတြက္

သင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ အသံထြက္ စာဖတ္ရႈွဳျခင္းအတြက္ အၾကံေပးခ်က္မ်ား
မိဘတစ္ဦးအျဖစ့္္ သင္သည္ သင့္ကေလးမ်ားအား စာဖတ္ရန္ ခုံမင္မႈကို
ဖြ႕ၿဖိ
ံ ဳးျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္ - ထို႔အျပင္
၎သည္သူတို႔အား ေလ့လာသင္ယူရန္ ခုံမင္မႈကို ဖြၿဖိံ ဳးေစရန္ အေထာက္
အကူေပးပါ။
သင့္ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ သင္ ေနအိမ္၌ အသံထြက္
စာဖတ္သည့္အခါ၊ ၎အေတြ႕အႀကံဳသည္ သူတို႔အတြက္
လက္ခံထားရွခံိ ရမႈႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ အမွတ္သညာမ်ားႏွင့္
ခံစားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ၎သည္ သင့္ကေလးအား
အသစ္ေသာအရာမ်ားကိုေလ့လာရန္၊ အျခား သူမ်ား၏ အႀကံဥာဏ္မ်ားကိုိ
စဥ္းစားရန္၊ ႏွင့္ သူတို႔အနီးအနားလူမ်ားအား ေမးခြန္းထုတ္ရန္တို႔ကိုလည္း
အေထာက္အကူေပးပါသည္။
စာဖတ္ျခင္းသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈတစ္ခုအတြက္ျဖစ္သကဲ့သို႔ေလ့လာသင္ယူ
မႈတစ္ခုအတြက္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ စာဖတ္ျခင္းကို စိတ္ဝင္စားစရာႏွင့္
ေပ်ာ္ရႊင္စရာတစ္ခုအျဖစ္ သင့္ကေလးမ်ား ျမင္လာေစရန္
အေထာက္အကူျပဳေစသည့္ အခ်ဳ႕ိ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

သင္ စတင္ စာမဖတ္မီ
• သင့္ကိုယ္ကိုသင သက္ေတာင့္သက္သာရွေစရန္
ိ
၊
ေအးေအးေဆးေဆးျဖစ္ရန္ႏွင့္ အေလာတႀကီးး မျဖစ္ေစရန္ ေသခ်ာေစပါ။
စာဖတ္အေတြ႕အႀကံဳကို ႏွစ္ၿခိဳက္ေစရန္အတြက္ အမွန္တကယ္
ေနသားက်ေအာင္လုပ္ပါ။
• သင္ အကၽြမ္းဝင္ ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ဖတ္ရႈသည့္ အခါ သင္
ေနာက္ဆံုး အႀကိမ္ ဖတ္ရွဳေပးခဲ့စဥ္က ဘာျဖစ္ခဲ့သည့္အ ေၾကာင္းကို
သတိရ၊ မရ သင့္ ကေလးအား ေမးျမန္းၿပီး၊ သီးျခားဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္
အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေၾကာင္းစံုကို သူတို႔အား နားေထာင္ေစပါ။
• သင္ စာအုပ္အသစ္တစ္အုပ္ကို္ ဖတ္ရႈသည့္အခါ ပထမဦးစြာ အၾကမ္းျပင္း
စူးစမ္းၾကည့္ပါ၊ သို႔မွသာ သင္သည္ သင္ ေျပာဆိုႏုင
ိ ္မည့္ ့ စကားလံုးမ်ား၊
အယူအဆမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္းကို သိရပါမည္
ွိ
။။

• သင္ စတင္မဖတ္ရႈမီ မည္သည့္အေၾကာင္းအား သင္ဖတ္ ရႈမည္ကို
သင့္ကေလးႏွင့္ေျပာဆိုပါ။ ဥပမာ၊ အကယ္၍ ပံုဝတၳဳအေၾကာင္းမွာ
အျခားႏိုင္ငံတစ္ႏုင
ိ ္ငံကို ေနာက္ခံျပဳထားလွ်င္ ္ သင္ သိရထားေသာ
ွိ
ထိုႏုင
ိ ္ငံ၏အေၾကာင္းျဖစ္သည့္ အစားအစာ သို႔မဟုတ္ လူသိမ်ားေသာ
အေဆာက္အအံု သို႔မဟုတ္ လူမ်ား၏ဝတ္စား ဆင္ယင္မႈက့ဲသို႔ေသာ
တစ္စံုတစ္ခုအေၾကာင္းကို ေျပာဆိုပါ။ သင္ ေမးျမန္းလိုသည့္ေမးခြန္းမ်ား
အေၾကာင္းကိုလည္း သင္ ေျပာဆိႏုင
ိ ္သည္။
• သင့္ ကေလးအား ဘာျဖစ္လာမည္ကို ၾကိတင္ခန္႕မွန္းေစၿပီး အဘယ္ေၾကာင့္
ထိုသို႔ျဖစ္မည္ကို သူတို႔ ထင္ျမင္ေၾကာင္း ေမးျမန္းပါ။ သူတို႔သည္
ခန႔မွ္ န္းခ်က္မ်ားကို စာအုပ္ေခါင္းစဥ္၊ မ်က္ႏွာဖံုးစာမ်က္ႏွာ္၊ ပန္းခ်ရုီ ပ္ပံုမ်ားႏွင့္
ကားခ်ပ္မ်ားအျပင္ သူတို႔ ပံုဝတၳဇာတ္ရည္လည္လာသည့္အေလ်ာက္ဇာတ္လ
မ္းဇာတ္ကြက္မ်ားတို႔မွ ု ရရွႏိိ ုင္ပါသည္။

သင္ စာဖတ္ရႈေနစဥ္
• သင့္ကေလးအား သူတို႔ၾကားေနသည့္အရာကို သူတို႔စိတ္ထဲ၌
ရုပ္လံုးေပၚလာေအာင္ အခ်န္ိ ေပးသည့္ အဆင္ေျပမည့္ ဖတ္ရႈႏႈန္းအတုိင္း
အသံထြက္ ဖတ္ပါ။ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈသည္ အစြမ္းထက္ေသာ
ေလ့လာသင္ယူေရး နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
• အကယ္၍ စာအုပ္တြင္ ရုပ္ပံုမ်ားရွပါက
ိ
ထိုပံုမ်ားကို ၾကည့္ရွဳရန္
သင့္ကေလးအား အခ်န္ိ ေပးပါ။ ၎သည္္ စကားလံုးအသစ္မ်ားကို
ေလ့လာသင္ယူျခင္းအားျဖင့္ိ သူတို႔၏ ေဝါဟာရကို တိုးပြားေအာင္လုပ္ရန္
အခ်န္ိ ျဖစ္ႏုင
ိ ္ပါသည္။ ဥပမာ၊ “ရုပ္ပံုထဲမွ ေဒးဗစ္ စိုးရိမ္ ပံုရတယ္၊
မဟုတ္ပါလား။” ‘စိုးရိမ္မ’ႈ ဟာ တစ္ခုခုျဖစ္ေတာ့မွာကို စိတ္လႈပ္ရွားၿပီးေ
ၾကာက္ေနတာျဖစ္တယ္။” သင့္အေနျဖင့္္ စိုးရိမ္မႈႏွင့္ အဓိပၸါယ္ ဆင္တူသည့္
စကားလံုးမ်ားကို္လည္း ေျပာဆိုႏုင
ိ ္ပါသည္ - ဥပမာအားျဖင့္၊ ပူပန္မႈ၊
ေသာကျဖစ္မႈ၊ သံသယျဖစ္မႈ…

ကေလးမ်ားသည္ ေမြးေမြးခ်င္း အဆင္သင့္
ေလ့လာသင္ယူရန္ ေမြးဖြားလာၾကသည္၊ အႏွစ္အသက္ဆံုး
အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပံုစာအုပ္၏ အသံမ်ား၊
ဘာသာစကား အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပံုရိပ္မ်ားကို
နားေထာင္ၾကည့္ရႈရင္း မိဘ၏ ေႏြးေထြးေပႊ႕ဖက္မႈ ခံစားကာ
ႀကီးမားစြာ အက်ဳးခံ
ိ စားၾကသည္။ ကေလးမ်ား ကိုယ္တိုင္
ဖတ္ႏုင
ိ ္ၿပီးသည့္တိုင္ေအာင္ သူတို႔သည္ သူတို႔၏မိဘမ်ားႏွင့္အတူ
စာအုပ္မ်ားဖတ္ရႈရာမွ အက်ဳးေက်းဇူ
ိ
း (ႏွင့္ ၾကည္ႏႈးမႈ)
ကိုဆက္လက္ရရွသည္
ိ
ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႕အား စာဖတ္ျပေပးျခင္းကို
ဘယ္ေသာအခါမွ မရပ္တန္႔လိုက္ပါႏွင့္။
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• သုတစာေပစာအုပ္မ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္
စကားလံုးမ်ားႏွင့္ရုပ္ပံုမ်ားျဖင့္ ႏွစ္မ်ဳးလံ
ိ ုး ေဖာ္ျပထားၾကသည္။ ကားခ်ပ္မ်ား၊
ေျမပံုမ်ား၊ ဇယားကြက္မ်ား ႏွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ားေရွ႕တြင္ ရပ္လိုက္ၿပီး - ထိုပံုမ်ားထဲမွ
သူတို႔ ေလ့လာသင္ယူႏုင
ိ ္သည့္အေၾကာင္းကို ေျပာဆိုရန္ သင့္ကေလးအား
တိုက္တြန္းေပးပါ။
• ပံုဇာတ္လမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရပ္တန္႔ၿပီး တန္ျပန္ဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္
ေတြးေခၚမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ။ ဥပမာ၊ <အဓိက ဇာတ္ေကာင္> အေနျဖင့္
အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သို႔ခံစားရေၾကာင္း ကြ်ႏုပ
္ ္ သိခ်င္သည္။”
• ကေလးမ်ားသည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အေၾကာင္းမ်ားကို
နားေထာင္လိုၾကေသာေၾကာင့္ သင္ စာဖတ္ျပေနစဥ္အတြင္း သင္
ေျပာႏိုင္လွ်င္ ့္ သင့္အေၾကာင္းေလးမ်ားကို ေျပာျပပါ။ ဥပမာ၊ “ အဲလို
တစ္ခါကႀကံဳခဲ့ဖူးတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ….”
• သင့္ကေလးအား စာအုပ္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာျပခြင့္ႏွင့္
ေမးခြန္းမ်ားေမးခြင့္ ေပးပါ။
• အကယ္၍ သင္သည္ စာအုပ္တစ္အုပ္လံုးကို တစ္ထိုင္တည္းတြင္
ဖတ္ေနသည္မဟုတ္လွ်င္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းသည့္ သို႔မဟုတ္
ဇာတ္ဟန္ပါပါျဖစ္သည့္ ္ ပံုဇာတ္လမ္းအပိုင္းတစ္ခု၌ စာဖတ္သည္ကိုရပ္ပါ
သို႔မွသာ သင့္ကေလးသည္ ေနာက္ထပ္ ဘာျဖစ္မည္ကို
သိခ်င္လြန္းမည္ျဖစ္သည္။
• သင့္ကေလးအား အလွည့္က်ျဖင့္ စာအုပ္တစ္ခ်ဳ႕ဖတ္
ိ
ရန္ တိုက္တြန္းပါ၊
သို႔ေသာ္ အတင္းအက်ပ္ မလုပ္ပါႏွင့္။
• သင့္ အသံျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးမႈကို ရယူပါ။ ဇာတ္ေကာင္မွာ
ၾကြက္ကေလးတစ္ေကာင္ျဖစ္သည့္အခါ အသံကို တကၽြကၽြ
ိ ျမည္
ိ
သံျဖင့္္ေျပာၿပီး
ဇာတ္ေကာင္မွာ ေဒါသထြက္သည့္အခါ ခပ္ျပတ္ျပတ္အသံျဖင့္ ေျပာ
ပါ။ အသံထုတ္ပံုမ်ားကို ပံုအေၾကာင္း အသက္ဝင္ေအာင္ “တဝီဝ”ီ ႏွင့္
“ဝုန္းခနဲျမည္သ”ံ ကဲ့သို႔လုပ္ေပးပါ။ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာဇာတ္လမ္းအခန္းမ်ားတြင္
စကားေျဖးေျဖး၊ အသံတိုးတိုးျဖင့္ ေျပာဆိုၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္သည့္ဇာတ္လမ္းအခန္း
မ်ားတြင္ စကားကို ပို၍ ျမန္္ျမန္၊ ပိုၿပီး စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာအသံျဖင့္ ေျပာဆိုပါ။

သင္ စာဖတ္ၿပီးသည့္အခါ
• သင့္ကေလးႏွင့္ သင္ ေလာေလာလတ္္လတ္ ဖတ္ရႈခဲ့သည့္အေၾကာင္းကို
ေျပာဆိုပါ။ ဥပမာ၊ “ဒီပံုျပင္က သင့္အား ဘယ္အရာကို စဥ္းစားေစခဲ့သလဲ။”
အကယ္၍ သုတစာေပ ျဖစ္ခဲ့ပါက “ သင္ ေလ့လာခဲ့သည့္ ဗဟုသုတအသစ္
တစ္စံုတစ္ခုကို ေျပာျပပါ။”
• စာအုပ္ထဲမွ အေၾကာင္းအရာမ်ား သို႔မဟုတ္ အျဖစ္ အပ်က္မ်ားအျပင္
ဇာတ္ေကာင္မ်ား၊ ရုပ္ပံုမ်ား ႏွင့္ ဆိုလိုရင္းမ်ားကိုလည္း ေျပာဆိုပါ။
“ကြ်ႏ္ုပ္ သတိထားမိခဲ့တာက …” ၊ “ကြ်ႏုပ
္ ္ ပံုေဖာ္ခဲ့မိေတာက …” ၊
“ကြ်ႏုပ
္ ္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ့တာက … (သို႔မဟုတ္ “မၾကိဳက္ခဲ့တာက …)” …
“သိခ်င္တာက … ျဖစ္လား၊မျဖစ္သလား …” သင့္ကေလးအား သူတို႔အေနျဖင့္ို
သတိထားမိခဲ့သည့္အရာ၊ ပံုေဖာ္မိခဲ့သည့္အရာ၊ ႀကိဳက္ခဲ့သည့/္
မႀကိဳက္ခဲ့သည့္အရာ ႏွင့္ သိခ်င္ခဲ့သည့္အရာမ်ားကို ေမးျမန္းပါ။
• သင့္ကေလးအား သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ သေဘာထား ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ျပေစရန္ ႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ သူတို႔ ထိုသို႔ ထင္ျမင္ေၾကာ
င္းေျပာဆိုရန္ အားေပးတိုက္တြန္းပါ။
• သင့္ကေလးအား သူတို႔ စဥ္းစားေတြးေတာ ေစရန္ ႏွင့္ စကားေျပာဆိုေစရန္
ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းပါ။ ဟုတ္သည္ သို႔မဟုတ္ မဟုတ္ပါ အေျဖမ်ားသာ
လိုအပ္သည့္ေမးခြန္းမ်ားထက္ အေျဖကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဟေပးထားသည့္
ေမးခြန္းမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။ ဥပမာ၊ “ဒီ ဇာတ္ေကာင္ဟာ ေကာင္းတဲ့
သူငယ္ခ်င္းျဖစ္မယ္လို႔ ဘာေၾကာင့္ သင္ ထင္ပါ သလဲ။”
သို႔မဟုတ္ “ဒီအေျခအေနမ်ဳးမွ
ိ ာ သင္ ဘာလုပ္မွာလဲ။” သို႔မဟုတ္
“ဖားေတြအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ဘာေတြ သိထားေသးလဲ။”
• ပံုျပင္ထဲမွ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို သင့္ကေလး သိရထားၿပီ
ွိ
းေသာ သို႔မဟုတ္
ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ၿပီးေသာ အရာဝတၴဳမ်ားတို႔ႏွင့္ ခ်တ္
ိ ဆက္ေပးပါ။
• သင့္ကေလးအား ပံုျပင္ကို ျပန္ေျပာျပရန္ သို႔မဟုတ္ ပံုဆြရန္
ဲ
အားေပးတိုက္တြန္းပါ - သို႔မဟုတ္ ပံုျပင္မွ ဇာတ္လမ္းအခန္းမ်ားကို
သရုပ္ေဆာင္ျပခိုင္းပါ။
• ပံုျပင္အေၾကာင္းကို အျခားေသာအခ်န္ိ မ်ားတြင္ အလာဘသလာဘ
စကားေျပာရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာဆိုပါ။
စာဖတ္ျခင္းကို ဘယ္ေသာအခါမွ မရပ္လိုက္ပါႏွင့္။ မိမိတို႔ကေလးမ်ား ကို
ယ္တိုင္ဖတ္ရႈႏုင
ိ ္သည့္တိုင္ေအာင္ မိသားစုမ်ားအား အသံထြက္ စာဖတ္ရန္ ္
အားေပးတိုက္တြန္းပါ။

အသံထြက္ စာဖတ္ျခင္းသည္ ကေလးမ်ား၏ အသိပညာဗဟုသုတ
ႏွင့္ ေဝါဟာရစကားလံုးမ်ားအျပင္ ိသူတို႔၏ စာေရးသားမႈႏွင့္
သေဘာေပါက္နားလည္စြမ္းမ်ားကိုလည္း တိုးတက္ ေစေၾကာင္း သုေတသန
က ျပသပါသည္။ မိမိတို႔ကေလးမ်ား၏ အသံထြက္ စာဖတ္ျခင္းကို
နားေထာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ မိသားစုမ်ားသည္ မိမိတို႔ကေလးမ်ား၏
ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ား အျပင္ သူတို႔၏ မိမိကိုယ္မိမိယံုၾကည္မႈ ႏွင့္ လံုၿခံဳမႈကို
ကူညီပံ့ပိုးေပးရာေရာက္သည္။

‘စာအုပ’္ ႏွင့္ ‘ပံုျပင္’ ဟူသည့္ ေဝါဟာရမ်ားကို သင္ ဘာကိုဖတ္ေနသည္
ႏွင့္ ဘာအေၾကာင္းျဖစ္သည္ကို ရည္ညႊန္းရန္ သာမန္အားျဖင့္
သံုးႏႈန္းပါသည္။ သင့္ကေလးႏွင့္ အတူ မည္သည့္ေနရာ၌မဆို - ေနအိမ္၌
ႏွင့္ အိမ္အျပင္အနီးအနားသြားေရာက္စဥ္ -သင္ အသံထြက္ ဖတ္ရႈႏုင
ိ ္သည္
ထို႔အျပင္ စာအုပ္မ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ သီခ်င္းစာသားမ်ား ႏွင့္
ခ်က္ျပဳတ္နည္းစာအုပ္မ်ား အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ အရာအမ်ဳးမ်
ိ ဳးကိ
ိ ု အသံုးျပဳပါ။

ကေလးမ်ားအားစာဖတ္ျပျခင္းႏွင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အတူ စာဖတ္ျခင္းသည္လည္း
လူမႈေရးရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခံစားမႈ အက်ဳးေက်းဇူ
ိ
းမ်ားကို ရရွေစပါသည္
ိ
ကုိယ္စိတ္ ႏွစ္ျဖာ ေကာင္းမြန္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးပါသည္။
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