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การเรียนรู้ที่บ้าน
สมองของลูกนั้น 'ก�ำลังพัฒนา!'
ในช่วงปีแรกๆของชีวิต สมองเติบโตอย่างรวดเร็ว
ประสบการณ์ที่คุณมีกับลูกระหว่างช่วงปีเหล่านี้เป็นสิ่ง
ส�ำคัญอย่างยิ่ง ด้วยการท�ำให้บ้านสนุกสนาน มีความ
สุขและปลอดภัย คุณก�ำลังช่วยสร้างการรักการเรียนรู้ให้
กับลูก

เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดอย่างไร
เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อเขามีความสุข รู้สึกปลอดภัย
และได้เห็นและได้ท�ำสิ่งที่น่าสนใจ กิจกรรมที่คุณท�ำ
ร่วมกับลูกในทุกๆวันเป็นโอกาสการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่
คุณไม่จ�ำเป็นต้อง 'วางแผน' เป็นทางการเพื่อการเรียน
รู้ที่บ้าน - มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย
กิจกรรม ประสบการณ์ เกมและการอ่านง่ายๆ ที่คุณท�ำ
ร่วมกับลูกในแต่ละวัน
โดยธรรมชาติแล้ว เด็กมีความอยากรู้อยากเห็น มีความ
คิดมากมายและอยากเรียนรู้โลกรอบๆตัวของพวกเขา
อยู่แล้ว พวกเขาเรียนรู้ด้วยการเล่น การดู การฟัง การ
ถาม การพูด การมีเวลาได้คิด ได้ลองและได้ท�ำสิ่ง
ใหม่ๆ และดูการตอบสนองจากผู้คนรอบๆตัวเขา
อนุสารนี้บอกถึงสิ่งต่างๆมากมายที่คุณสามารถท�ำกับ
ลูกที่บ้านได้เพื่อช่วยในการเรียนรู้และพัฒนาการของ
ลูก
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ค้นหาช่วงเวลาเรียนรู้
การเรียนรู้เกิดขึ้นผ่านประสบการณ์ในทุกๆวัน เช่น
กิจกรรมที่บ้าน การเดินเล่นและการส�ำรวจแถวๆบ้าน ใช้
ช่วงเวลาเหล่านี้กับลูกของคุณให้เต็มที่
ตัวอย่างเช่น ตอนที่ตากผ้าคุณอาจพูดถึงชนิดของผ้า
แยกผ้า นับจ�ำนวนไม้หนีบและพูดถึงเรื่องสี สิ่งนี้ช่วยให้
เด็กพัฒนาแนวความคิดและเรียนรู้คำ� ใหม่ๆ

ฉันสามารถท�ำอะไรได้บ้าง
• ท�ำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก
•	ค้นหาสิ่งที่ลูกสนใจและเลือกท�ำ - และพัฒนาจากจุด
นั้น
•	ให้เวลาลูกของคุณในการแก้ปัญหาและท�ำซ�ำ้
• คิดในแง่บวก อดทนและช่วยเหลือ
• สอนให้ลูกดู ฟัง คิดและถาม
• ฟังลูกของคุณและให้คำ� แนะน�ำ
•	ให้ลูกตัดสินใจเองว่าเมื่อไรเขาต้องการความช่วย
เหลือ – หลีกเลี่ยง ‘การเข้ามาท�ำเอง’

การเล่นนั้นเป็นงานของเด็ก
การเล่นเป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีพลังและเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ของเด็ก เด็กพัฒนาทางร่างกาย ทางสังคม ทางอารมณ์
และทางปัญญา(ความฉลาด)ผ่านทางการเล่น การเล่นมี
ทั้งการปีนป่าย การสร้างบ้านเด็กเล่น การแต่งตัว การแกล้ง
ท�ำท่าทาง การเต้นร�ำ การเขียน การนับ การแก้ปริศนา การ
วาดรูป การอ่าน การจินตนาการ การสร้างสิ่งต่างๆ การ
ตัดสินใจเลือก การส�ำรวจวัสดุ การทดสอบความคิด การ
พัฒนาความมั่นใจ การแบ่งปันกับคนอื่น...และอื่นๆอีก
มากมาย!

ฉันสามารถท�ำอะไรได้บ้าง
• ให้ลูกได้เล่นทุกวัน
•	ส่งเสริมให้ลูกเลือกท�ำกิจกรรมและเกมต่างๆด้วยตนเอง
•	มีกล่องกระดาษ ลูกบอล กระป๋อง พลั่ว ของใช้ในบ้านที่
ใช้ประจ�ำวันและเครื่องแต่งกายอยู่รอบๆตัวเพื่อให้เด็กได้
เล่น
•	ท�ำให้การเก็บของเข้าที่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องสนุก –
ปล่อยให้รกเกะกะซักพักระหว่างการเล่น
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การอ่านทุกวันนั้นเป็นเรื่องสนุก - และ
เป็นเรื่องส�ำคัญ
เด็กชอบให้อ่านหนังสือให้ฟังและการแบ่งปันหนังสือกันเป็นวิธี
การใช้เวลากับลูกที่เยี่ยมมาก นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยเพิ่มพูน
ค�ำศัพท์ให้แก่ลูกและแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความส�ำคัญกับการ
อ่าน

ฉันสามารถท�ำอะไรได้บ้าง
•	เล่าเรื่องราว พูดและร้องค�ำคล้องจอง บทกลอนและบทเพลง
ท�ำท่าทางต่างๆขึ้น
•	พูดคุยถึงค�ำและตัวเลขต่างๆที่คุณเห็นตอนที่ออกไปข้างนอก
•	อ่านให้ลูกฟังโดยใช้หนังสือพิมพ์ จดหมายขยะ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิก นิตยสาร รวมทั้งหนังสือ
•	อ่านสิ่งต่างๆหลากหลาย – ซึ่งอาจเป็นหนังสือสิ่งพิมพ์และ
เรื่องราวจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก
•	อ่านเรื่องโปรดซ�้ำแล้วซ�้ำอีก
•	ตอนอ่านให้ลูกฟัง ใช้นิ้วชี้ให้ลูกดูตามค�ำที่อ่าน ชี้รูปภาพและ
พูดคุยกันถึงเรื่องราว
•	ให้ลูกแกล้งท�ำเป็นอ่าน เด็กแกล้งท�ำเป็นอ่านด้วยการสร้าง
เรื่องราวขึ้น นี่เป็นการเริ่มต้นที่เยึ่ยมยอด
•	แสดงให้ลูกเห็นถึงการดูแลหนังสือ เช่น การพลิกหน้าอย่าง
ระมัดระวัง
•	ถ้าลูกไม่สนใจในหนังสือบางประเภท อย่าบังคับลูก
•	หลีกเลี่ยงสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจขณะที่อ่านหนังสือกับลูก –
เช่น ควรปิดโทรทัศน์เสีย
•	ไปห้องสมุดท้องถิ่นและสอบถามถึงโปรแกรมที่ห้องสมุดมี
ส�ำหรับพ่อแม่และลูก
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การเรียนรู้เกี่ยวกับโลก
โลกเป็นที่ๆน่าตื่นเต้น เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆให้ลูก
ได้ส�ำรวจและค้นหา เมื่อลูกเริ่มสังเกตและทดลอง
ส�ำรวจร่วมกับลูกทั้งที่บ้าน ในสวนและในละแวกบ้าน
เมื่อลูกถามว่าท�ำไม และ อย่างไร
ลูกก�ำลังเรียนรู้ที่จะคิดอย่างมีเหตุมีผล

ฉันสามารถท�ำอะไรได้บ้าง
•	ส่งเสริมให้ลูกถามค�ำถาม พูดคุย ลงมือท�ำและคิด
โดยใช้ปัญหาต่างๆ
•	ตั้งค�ำถามกับลูก พูดคุยกันถึงค�ำตอบและความคิด
ของลูก
•	ช่วยลูกค้นหาโลกรอบๆตัวเขาและทดลองกับสิ่ง
ต่างๆที่พบเจอในทุกๆวัน ตัวอย่างเช่น: ท�ำไมของ
บางอย่างลอยและของบางอย่างจมในอ่างอาบน�ำ้
ฝนมาจากไหน แมงมุมสร้างไยอย่างไร
•	ท�ำกิจกรรมร่วมกันเช่น ปั้นดินน�ำ้ มันและเป่าฟองสบู่
•	พูดคุยกับลูกถึงเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันและ
ท�ำไมเราถึงใช้มัน
•	ใช้เวลากับลูกในการสร้าง/ต่อโดยใช้สิ่งของ บล็อก
และของเล่นที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

การเรียนรู้ที่จะมุ่งความสนใจ
และมีสมาธิ
เกมเป็นวิธีที่สนุกที่ช่วยให้ลูกพัฒนาความสามารถใน
การมุ่งความสนใจและมีสมาธิ

ฉันสามารถท�ำอะไรได้บ้าง
•	ซ่อนสิ่งของต่างๆกันนอกบ้านและรอบๆบ้าน และ
สนุกร่วมกันในการหาของ
•	จัดหมวดของโดยใช้ขนาด สีและรูปร่าง เช่น บล็อก
บรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร ของเล่น และไม้หนีบ
•	เล่นเกม อะไรเอ่ยอยู่บนจาน วางของอย่างหนึ่งบน
จาน หลังจากที่ลูกได้ดูของแล้ว ขอให้ลูกปิดตาแล้ว
ถามว่าอะไรเอ่ยอยู่บนจาน เพิ่มจ�ำนวนของเป็นสอง
สาม และสี่ชิ้น ให้ลูกได้ดูของบนจานแต่ละครั้งก่อน
ที่จะให้ลูกปิดตาแล้วถามว่าอะไรเอ่ยอยู่บนจาน ดูซิ
ว่าลูกจ�ำของได้กี่ชิ้น สลับกันท�ำ วางสิ่งของสามชิ้น
บนจาน – แล้วเอาของออกหนึ่งชิ้น เดาซิว่าชิ้นไหน
หายไป
•	ร้องเพลงง่ายๆส�ำหรับเด็กและเพลงเช่น
Old McDonald had a farm เพื่อพัฒนาทักษะการนับ
เลขและความจ�ำ
•	หาค�ำที่เริ่มต้นด้วยb และตัวอักษรอื่นๆตอนที่ไปซื้อ
ของด้วยกัน

© Department of Education, Western Australia 2015

7

วิธีพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
การอ่านและการเขียน
เด็กเรียนรู้คณิตศาสตร์ การอ่านและการเขียนขณะ
ที่เขาเล่น

ฉันสามารถท�ำอะไรได้บ้าง
•	เล่นเกม ‘ซื้อของ’ กับของในครัวโดย
ใช้ถุงจ่ายตลาด กระเป๋าสตางค์และเงิน
ของเล่น
•	ท�ำสมุดเรื่องราวด้วยภาพวาด รูปถ่าย
ประกาศนียบัตร การ์ดอวยพรวันเกิด
จดหมายและตั๋วจากที่ๆคุณเคยไปเที่ยว
ด้วยกันมา
•	เขียนเหตุการณ์สำ� คัญลงบนปฏิทิน เช่น
วันเกิดและการฉลองพิเศษอื่นๆและพูด
คุยถึงเหตุการณ์เหล่านี้กับลูก
•	ท�ำการ์ดวันเกิด การ์ดขอบคุณและการ์ด
เชิญเพื่อส่งให้ครอบครัวและเพื่อนๆ
•	มีที่ว่างไว้ให้ลูกได้เขียนหวัดๆ เขียน
และวาด ใช้กระดาษที่ไม่ใช้แล้ว ปากกา
เมจิก ดินสอสี ดินสอ ซองจดหมายและ
การ์ดเก่าๆ
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•	จัดแสดงภาพวาดของลูกและพูดคุย
ถึงภาพวาดกับลูก
•	มีบอร์ดข้อความและเขียนข้อความ
ถึงกันและกัน คุณสามารถท�ำให้งาน
ในทุกๆวันกลายเป็นเวลาเรียนรู้อัน
สนุกสนานได้
•	ท�ำอาหารง่ายๆด้วยกัน อ่านและพูด
คุยกันถึงสูตรอาหาร ให้ค�ำแนะน�ำ
ง่ายๆที่ลูกท�ำตามได้
•	สนับสนุนให้ลูกหาส่วนผสมจากใน
ครัวและชั่งน�้ำหนักของ
•	ตัดหั่นอาหารและพูดคุยถึงขนาด รูป
ร่าง สีและรสชาติ

การซื้อของ
•	จดรายการของที่จะซื้อด้วยกัน ขอให้
ลูก'อ่าน'รายการของให้ฟังขณะที่ซื้อของ ให้ลูกช่วย
คุณหาของที่เขารู้ว่าอยู่ตรงไหน
•	นับจ�ำนวนผักและผลไม้ขณะที่คุณน�ำใส่ในถุง
•	พูดคุยถึงเงินประเภทต่างๆ เช่น เหรียญ ธนบัตรและ
บัตร
•	ให้ลูกน�ำเงินส่งให้และรับเงินทอน ณ จุดช�ำระเงิน
ช่วยลูกในการสแกนของหรือค้นหาผักและผลไม้ถ้า
ใช้บริการช�ำระเงินด้วยตนเอง
•	เอาข้าวของออกจากถุงและจัดของที่ซื้อมาด้วยกัน
ที่บ้าน พูดคุยถึงขนาดและรูปร่างของข้าวของขณะ
ที่จัดเก็บของเข้าที่
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การเลี้ยงลูกให้มีความสุข
เด็กที่เติบโตมาในบ้านที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ มีความ
เชื่อใจกันและปลอดภัยมีแนวโน้มมากกว่าที่จะมีความสุขและ
มีความมั่นใจและชอบอยู่กับคนอื่นๆ

•	เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้สึกต่างๆโดยการพูดคุยกับลูกของคุณ
ว่า ตอนนี้ลูกรู้สึกอย่างไร ตัวอย่างเช่น: ลูกดูมีความสุข…
เศร้า…กลัว

เด็กที่มีความนับถือในตนเองสูงรู้สึกว่าตัวเองมีค่าและเป็นที่
ยอมรับ เมื่อเด็กเชื่อใจคนที่ดูแลเขา เด็กจะพัฒนาความรู้สึก
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันและเติบโตอย่างมีความมั่นใจที่จะ
ค้นหา เรียนรู้และสร้างมิตรภาพ

•	พูดคุยถึงว่าคนอื่นๆอาจรู้สึกอย่างไร ตัวอย่างเช่น:
ลูกคิดว่าแฮร์รี่จะรู้สึกอย่างไร ถ้ามีคนเอาของเล่นของเขา
ไป ลูกได้ทำ� ให้แฮร์รี่มีความสุข ตอนที่ลูกแบ่งของเล่นให้
เขาเล่นด้วย

ฉันสามารถท�ำอะไรได้บ้าง

•	ฟังลูกของคุณ ใส่ใจในสิ่งที่ลูกพูดและท�ำ สิ่งที่ลูกท�ำบอก
อะไรกับคุณ

•	การใช้เวลากับลูกเพื่อพูดคุย เล่นและมีความสุขด้วยกัน
เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความนับถือในตนเองให้แก่ลูก

ชี้แนะพฤติกรรมของเด็ก

•	สนับสนุนความพยายามของลูกเมื่อลูกลองท�ำสิ่งใหม่ๆ
และบอกกับลูกบ่อยๆว่าคุณรักเขา
•	สนับสนุนให้ลูกสร้างมิตรภาพ แบ่งปันโอกาสในการเล่นกัน
แสดงรูปวาดและสิ่งที่เด็กสร้างสรรค์ขึ้น
•	ถามความคิดเห็นของลูกและท�ำตามความคิดของลูกเมื่อ
เห็นว่าเหมาะสม
•	ช่วยให้ลูกเป็นคนคิดแก้ปัญหา – อย่าท�ำทุกอย่างให้ลูก

เด็กจ�ำเป็นต้องได้รับการชี้แนะและมีขอบเขตที่ชัดเจนและ
เสมอต้นเสมอปลาย เพื่อที่จะเรียนรู้ในการเลือกตัวเลือกที่ดี
ในชีวิต เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับกฏที่บ้านและในสังคมรอบตัว เด็ก
พัฒนาความเข้าใจของผลที่ตามมาเมื่อไม่ปฏิบัติตามกฏ ลูก
ของคุณยังต้องรู้สึกปลอดภัยและวางใจตอนที่เขาเรียนรู้กฏอีก
ด้วย
พฤติกรรมของเด็กแตกต่างกันไปด้วยเหตุผลหลายประการ
สิ่งส�ำคัญนั้นคือ เราตอบสนองกับพฤติกรรมของเด็กอย่างไร

•	ท�ำตัวเป็นตัวอย่างให้ลูกท�ำตามเพื่อช่วยให้ลูกเรียนรู้
พฤติกรรมที่ดี – เป็นตัวอย่างในการเห็นคุณค่าและส�ำนึกใน
บุญคุณ เช่น การกล่าวค�ำขอบคุณ
• ช่วยลูกเรียนรู้ในการผ่อนคลาย

ความรู้สึกเป็นส่วนส�ำคัญใน
การพัฒนาด้านสังคมและ
อารมณ์ของลูก
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ฉันสามารถท�ำอะไรได้บ้าง
•	จงชัดเจนและเสมอต้นเสมอปลาย และท�ำตามค�ำที่
ให้ไว้กับลูกเสมอในการให้รางวัลและค�ำเตือน
•	พิจารณาอายุและความสามารถของลูก ทบทวนให้
แน่ใจว่าสิ่งที่คุณคาดหวังจากลูกนั้นสมเหตุสมผล
•	บอกลูกว่าคุณต้องการให้เขาท�ำอะไรและอธิบาย
เหตุผลว่าท�ำไมถึงให้ทำ� ตัวอย่างเช่น: จับมือแม่ไว้
นะขณะที่เราข้ามถนน เพราะแม่อยากให้ลูกปลอดภัย
•	ให้ตัวเลือกแก่ลูก ตัวอย่างเช่น: ลูกอาจจับมือแม่ไว้
หรือจับรถเข็นเด็กก็ได้ขณะที่เราข้ามถนน ลูกอยาก
ท�ำอย่างใด
•	กล่าวชมลูกเมื่อลูกท�ำตามค�ำแนะน�ำของคุณ และ
กล่าวอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่เขาท�ำได้ดี ตัวอย่างเช่น:
แม่ชอบที่ลูกจับมือแม่ขณะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่ง
ของทางเดินเท้า
•	เป็นตัวอย่างพฤติกรรมที่ดีและท�ำตัวเป็นตัวอย่างให้
ลูกท�ำตาม ประพฤติตัวคุณในแบบที่คุณอยากให้ลูก
คุณประพฤติตัว

ใส่ใจในความเป็นเด็กดีของลูก –
อย่ารอให้ลูกท�ำผิดเพื่อที่จะต�ำหนิ
ในพฤติกรรมของเขา การใส่ใจ
พฤติกรรมในเชิงลบท�ำให้เด็กได้รับ
ความสนใจและอาจจะน�ำไปสู่
พฤติกรรมผิดๆ การให้รางวัล
พฤติกรรมที่ดีด้วยการกอดและให้
ค�ำชม เป็นการให้ความสนใจแก่ลูก
ด้วยเหตุผลอันถูกต้องและส่งเสริม
พฤติกรรมที่ดี

•	ลองคิดถึงว่าคุณจะท�ำอย่างไรถ้าลูกประพฤติตัวไม่
ถูกต้อง พูดคุยกับพ่อแม่คนอื่นๆเกี่ยวกับความคิดใน
การจัดการพฤติกรรม
•	จงอดทน การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั้นใช้เวลา ยอมรับความ
ต้องการและความรู้สึกของลูก
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโรงเรียนในท้องถิ่น
หรือศูนย์พ่อแม่และเด็ก
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สุขภาพกายดี สุขภาพจิตก็ดี
คุณเป็นตัวอย่างที่ส�ำคัญที่สุดของลูก
วิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าลูกพัฒนานิสัยที่ดีคือการท�ำตัวเป็น
ตัวอย่างให้ลูกท�ำตาม
การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการกินอาหารที่ดี การออกก�ำลังกาย
และการนอนหลับมากๆเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อสุขภาพและความ
ผาสุกของเด็ก
อาหารที่ดีให้สารอาหารแก่เด็กในการเติบโต พัฒนา มีสมาธิ
และเรียนรู้ได้ดี
เด็กๆควรออกก�ำลังกาย และไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยถ้าคุณช่วย
ส่งเสริมให้เด็กท�ำ
การออกก�ำลังช่วยให้เด็กพัฒนา:
•	ทักษะทางสังคม ภาษาและการสื่อสาร
•	อิริยาบถ การเคลื่อนไหว ความสมดุลย์และความยืดหยุ่น
•	ความนับถือในตัวเองและความมั่นใจในตัวเอง
•	กล้ามเนื้อ กระดูกแข็งแรงและหัวใจแข็งแรง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกของ
คุณดื่มน�้ำมากเพียงพอขณะ
ออกก�ำลังกายหรือเล่น
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ฉันสามารถท�ำอะไรได้บ้าง

การนอนหลับอย่างถูกต้อง ท�ำให้นอนหลับสนิท

•	ให้ลูกรับประทานอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพทุกเช้า

บางครั้งเด็กๆไม่ชอบเวลานอนและการเข้านอน แต่คุณ
ทราบหรือไม่ว่าเด็กระหว่างอายุสามถึงห้าปี ต้องการการ
นอนหลับระหว่าง 10 ถึง 13 ชั่วโมงในแต่ละคืน การหลับ
อย่างเป็นสุขช่วยให้ลูกของคุณฟื้นพลังได้ดี เป็นเรื่อง
ส�ำคัญที่จะต้องรักษาตารางการนอนหลับประจ�ำวันและ
กิจวัตรในเวลานอนที่เสมอต้นเสมอปลาย

•	ให้ลูกรับประทานอาหารที่แตกต่างกันในระหว่างวัน
เพื่อให้ครอบคลุมทั้งห้าหมู่ เลือกสีสัน เนื้ออาหาร
รูปร่างและรสชาติที่หลากหลายเพื่อท�ำให้อาหาร
และขนมน่าสนใจ
•	น�้ำเป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุดส�ำหรับลูกของคุณ
•	เมื่อเตรียมอาหาร ขอให้ลูกของคุณช่วยในการเตรี
ยมส่วนผสมอาหารสดที่คุณได้เลือกซื้อมาด้วยกัน
•	เดินแทนที่จะขับรถเมื่อสามารถท�ำได้
•	ออกไปเล่นข้างนอกและที่สวนใกล้บ้าน
•	พาครอบครัวไปขี่จักรยานหรือไปเดินเล่นและเล่น
เกมไปด้วยระหว่างทาง

ถ้าคุณมีปัญหาลูกของคุณหลับได้ไม่
ดี คุณควรปรึกษาแพทย์หรือพยาบาล
อนามัยเด็กในท้องถิ่นของคุณ

การเล่านิทานก่อนนอนช่วยให้เด็กพร้อม
ที่จะนอนหลับ ใช้เสียงที่แตกต่างกัน
ส�ำหรับตัวละครที่แตกต่างกัน การอ่าน
หนังสือเล่มเดิมบ่อยๆเป็นการช่วยให้เด็ก
จดจ�ำเรื่องราวได้
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ความสนุกและการเรียนรู้กับ
เทคโนโลยี
โทรทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกอื่นๆ
โทรทัศน์ ดีวีดีและเกมอิเล็กทรอนิกอาจมีประโยชน์กับลูก
ของคุณหากใช้อย่างถูกต้องเพื่อแนะบทสนทนา เพื่อเรียน
รู้เกี่ยวกับโลกหรือเพื่อการผ่อนคลายสั้นๆ อย่างไรก็ตาม
การใช้มากเกินไปก็มีผลเสีย
เวลาที่ใช้อยู่หน้าจออาจจะมีผลต่อการพัฒนาค�ำพูด การฟัง
และการมีสมาธิของลูกได้ การดูโทรทัศน์และการเล่นเกมอิ
เล็กทรอนิกเป็นการสื่อสารเพียงทางเดียว การสื่อสารสอง
ทางนั้นมีการฟัง การพูดและการคิดร่วมกับคนอื่นๆเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย

เมื่อเด็กออนไลน์ – จะท�ำอย่างไรให้ปลอดภัยจาก
โลกไซเบอร์
อินเตอร์เน็ตเปิดหน้าต่างสู่โลกอันสนุกสนานและการ
เรียนรู้ เด็กอายุสองถึงเจ็ดปีโตพอที่จะเริ่มเรียนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์และท่องอินเตอร์เน็ตโดยมีคนดูแลและให้คำ�
แนะน�ำ
ตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ในบริเวณที่ครอบครัวใช้เวลาด้วยกัน ที่
ซึ่งคุณสามารถมองเห็นได้ว่าลูกของคุณก�ำลังท�ำอะไรอยู่

ฉันสามารถท�ำอะไรได้บ้าง
•	จ�ำกัดการใช้เวลาหน้าจอทั้งหมดลงให้น้อยกว่าวันละหนึ่ง
ชั่วโมง
•	ปิดโทรทัศน์เมื่อไม่มีใครดู
•	เลือกรายการกับลูกของคุณที่เหมาะสมกับอายุลูก
•	อนุญาติให้ลูกของคุณดูดีวีดีเดิมซ�้ำแล้วซ�ำ้ อีก วลีและค�ำ
ซ�้ำๆจะช่วยให้ลูกเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น
•	ดูโทรทัศน์และดีวีดีร่วมกับลูก พูดคุยกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
•	อย่าตั้งโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องนอนของลูก
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ความช่วยเหลือส�ำหรับครอบครัวทีม
่ เี ด็กเล็ก
ศูนย์พ่อแม่และเด็ก
เพือ
่ ช่วยให้ลก
ู ของคุณเริม
่ ต้นชีวต
ิ ได้อย่างดีทส
ี่ ด
ุ เพือ
่ ท�ำให้ลก
ู มีความ
พร้อมเมือ
่ ไปโรงเรียนและอยากทีจ
่ ะเรียนรู้ กรุณาติดต่อศูนย์พอ
่ แม่และ
เด็กของเราสาขาใดสาขาหนึง่ จาก 16 สาขา ซึง่ ตัง้ อยูท
่ วั่ รัฐเวสเทิรน
์ ออส
เตรเลีย
ศูนย์พอ
่ แม่และเด็กมีโปรแกรมช่วยเหลือหลากหลายในด้านการศึกษา
ด้านสุขภาพและด้านสังคมส�ำหรับครอบครัว เช่น:
•	บริการสุขภาพแม่และเด็ก
•	โปรแกรมการเรียนรูใ้ นวัยแรกเริม
่ และโปรแกรมช่วยเหลือเด็ก
•	การแนะน�ำเพือ
่ รับบริการอืน
่ ๆ
•	การช่วยเหลือในเรือ
่ งการเลีย
้ งดูลก
ู และครอบครัว รวมทัง้ 3P
(โปรแกรมการเลีย
้ งดูลก
ู เชิงบวก)
ศูนย์แต่ละแห่งตัง้ อยูใ่ นโรงเรียนของรัฐ ท�ำให้คณ
ุ เข้าใช้บริการของศูนย์
ได้งา่ ย นอกจากนีย
้ งั เป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนในท้องถิน
่ ของคุณ
และโรงเรียนอืน
่ ๆในละแวกนัน
้ สามารถให้บริการคุณได้ตงั้ แต่เมือ
่ ลูกของ
คุณเกิด ไปจนถึงเมือ
่ ลูกเริม
่ เข้าโรงเรียนและหลังจากนัน
้ ด้วย
ศูนย์เหล่านีไ
้ ด้รบ
ั การบริหารโดยองค์กรต่างๆในชุมชนและเปิดให้บริการ
แก่ครอบครัวทีม
่ เี ด็กเล็กทุกครอบครัวในชุมชนท้องถิน
่ นัน
้ ๆ เราออกแบบ
โปรแกรมโดยแน่ใจว่ามีการให้บริการต่างๆทีเ่ ป็นทีต
่ อ
้ งการมากทีส
่ ด
ุ ใน
ท้องถิน
่ นัน
้
หากคุณต้องการข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับศูนย์พอ
่ แม่และเด็กและเพือ
่ หา
ศูนย์ใกล้บา้ นคุณ กรุณาเข้าไปที่ education.wa.edu.au.

เข้าร่วมในกลุม
่ เล่น (playgroup)
โรงเรียนหลายๆโรงเรียนมีเครือข่ายเชือ
่ มโยงกับกลุม
่ เล่นในท้องถิน
่ ซึง่ พ่อ
แม่ทม
ี่ ล
ี ก
ู เล็กสามารถพบปะกันได้เป็นประจ�ำเพือ
่ เล่นและเรียนรูร้ ว่ มกันใน
สภาพแวดล้อมทีส
่ นุกสนาน สอบถามได้ทโี่ รงเรียนในท้องถิน
่ ของคุณหรือ
่ หากลุม
่ เล่นในละแวกทีค
่ ณ
ุ อาศัยอยู่
เข้าไปที่ playgroupwa.com.au เพือ
© Department of Education, Western Australia 2015

15

การเริ่มไปโรงเรียน
การเข้ามีส่วนร่วม
โรงเรียนเห็นคุณค่าการร่วมมืออย่างแข็งขันกับ
ครอบครัว คุณในฐานะเป็นครูคนแรกและครูที่สำ� คัญ
ที่สุดของลูก ก็ยังคงมีบทบาทในการเสริมสร้างการ
เรียนรู้ของลูกขณะที่เด็กพัฒนาก้าวหน้าที่โรงเรียน
ความส�ำเร็จของลูกที่โรงเรียนจะพัฒนาขึ้นจากความ
ร่วมมือกันทั้งสามฝ่ายระหว่าง ตัวคุณ โรงเรียนและลูก
ของคุณ คุณเองยังมีส่วนช่วยโรงเรียนของลูกได้อีก
มาก

16
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การเริ่มเข้าเรียนชั้นอนุบาล

การเริ่มเข้าเรียนชั้นเตรียมประถม

ชั้นอนุบาลเป็นที่ๆน่าตื่นเต้น เป็นประสบการณ์แรกที่ลูกของ
คุณมีกับโรงเรียน

ชั้นเตรียมประถมเป็นการศึกษาภาคบังคับปีแรกในรัฐ
เวสเทิร์นออสเตรเลีย

ครูช่วยกระตุ้นให้เด็กได้พัฒนาความอยากรู้อยากเห็นและ
ความตื่นเต้นในการเรียนรู้ การค้นหาและจินตนาการยิ่ง
ขึ้นไปอีก ยิ่งไปกว่านั้น ครูต้องการที่จะส่งเสริมให้เด็กมี
ประสบการณ์ความสนใจตลอดช่วงชีวิตในการเรียนรู้

ที่นี่ลูกของคุณจะได้เสริมสร้างทักษะที่ได้เรียนมาจากชั้น
อนุบาลและเรียนรู้ในรูปแบบที่มีแบบแผนมากขึ้น

โรงเรียนอนุบาลมีไว้เพื่อเด็กๆทุกคน แม้ไม่ได้บังคับแต่เรา
ก็ขอแนะน�ำอย่างยิ่งให้เด็กมาโรงเรียนเป็นประจ�ำ เพราะ
เป็นการช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ที่เด็กได้เรียนมาจากที่บ้าน
ร่วมกับคุณ
โปรแกรมชั้นอนุบาลนั้นใช้เวลา 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
คุณสามารถติดต่อโรงเรียนในท้องถิ่นของคุณเพื่อสอบถามว่า
โปรแกรมชั้นอนุบาลนั้นมีกำ� หนดการอย่างไร
โรงเรียนส่วนใหญ่เชิญพ่อแม่ไปร่วมงาน/วันปฐมนิเทศน์ ซึ่ง
เป็นโอกาสที่ดียิ่งในการเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมและเข้าร่วม
ในกิจกรรมที่จัดขึ้น

ในการสมัคร เด็กจะต้องมีอายุครบสี่ปีภายในวันที่ 30
มิถุนายนของปีที่จะเข้าเรียนชั้นอนุบาล

ในชั้นเตรียมประถม เด็กจะได้รับการประเมินในด้านทักษะการ
อ่านเขียนและตัวเลข การประเมินแรกเข้านี้ช่วยให้ครูสามาถ
จัดโปรแกรมการเรียนรู้ที่ตรงที่สุดกับความต้องการของลูก
ของคุณได้

ในการสมัคร เด็กจะต้องมีอายุครบห้าปีภายในวันที่ 30
มิถุนายนของปีที่จะเข้าเรียนชั้นเตรียมประถม
การส�ำรวจการพัฒนาในวัยแรกเริ่มแห่งออสเตรเลีย
(AEDC)
AEDC คือการท�ำการส�ำรวจทั่วประเทศออสเตรเลีย ซึ่งท�ำขึ้น
โดยให้ครูชั้นเตรียมประถมเป็นผู้เก็บข้อมูลพัฒนาการของเด็ก
ในด้านหลักๆห้าด้านคือ:
• สุขภาพร่างกายและความผาสุก
• ความสามารถทางสังคม
• วุฒิภาวะทางอารมณ์
• ทักษะทางภาษาและทักษะทางปัญญา

อนุสารและเอกสารสรุปสาระส�ำคัญทาง
ออนไลน์ของเรา มีขอ
้ มูลทีบ
่ อกคุณได้วา
่
คุณคาดหวังอะไรได้บา
้ งและคุณสามารถ
ช่วยเหลือลูกของคุณได้อย่างไรเมือ
่ ลูก
เริม
่ ไปโรงเรียน ส�ำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม
กรุณาเข้าไปที่ education.wa.edu.au

• ทักษะทางการสื่อสารและความรู้ทั่วไป
ข้อมูลที่รวบรวมมาได้รับการรายงานในระดับประเทศ ระดับ
รัฐ/ดินแดนและระดับชุมชม ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กจะได้รับ
การรักษาเป็นความลับ มีการเก็บข้อมูล AEDC ทุกๆสามปี
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่ aedc.gov.au.
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ลูกของคุณน่าจะรู้สึกตื่นเต้นกับการเริ่มไปโรงเรียน แต่ก็อาจจะ
รู้สึกท้วมท้นได้บ้างเช่นกัน
ต่อไปนี้คือวิธีง่ายๆที่ใช้ได้ผลดีที่คุณสามารถช่วยลูกให้พร้อม
ส�ำหรับไปโรงเรียนได้:
•	อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับการเริ่มไปโรงเรียนกับลูก
•	เข้าร่วมกลุ่มเล่นที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับโรงเรียน – มี
โรงเรียนมากต่อมากที่กำ� ลังพัฒนาความร่วมมือกับพ่อแม่ จัดกลุ่มเล่นในที่ๆเด็กสามารถเล่นกับเด็กอื่นๆในวัยใกล้เคียง
กันได้
•	ผ่านไปหน้าโรงเรียนและพูดคุยกับลูกของคุณถึงว่า ลูกก�ำลัง
จะได้ไปโรงเรียนนี้ในเร็วๆนี้แล้ว เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่ลูกจะได้
ท�ำและได้มีเพื่อนใหม่

ลูกของฉันจะเริ่มไปโรงเรียนได้เมื่อไร
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ปีเกิด

ชัน
้
อนุบาล

ชัน
้ เตรียม
ประถม

ปี 1

1 กรกฏาคม 2010 ถึง 30 มิถน
ุ ายน 2011

2015

2016

2017

1 กรกฏาคม 2011 ถึง 30 มิถน
ุ ายน 2012

2016

2017

2018

1 กรกฏาคม 2012 ถึง 30 มิถน
ุ ายน 2013

2017

2018

2019

1 กรกฏาคม 2013 ถึง 30 มิถน
ุ ายน 2014

2018

2019

2020

1 กรกฏาคม 2014 ถึง 30 มิถน
ุ ายน 2015

2019

2020

2021

1 กรกฏาคม 2015 ถึง 30 มิถน
ุ ายน 2016

2020

2021

2022

1 กรกฏาคม 2016 ถึง 30 มิถน
ุ ายน 2017

2021

2022

2023

1 กรกฏาคม 2017 ถึง 30 มิถน
ุ ายน 2018

2022

2023

2024
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กรุณาสอบถามโรงเรียนในท้องถิ่นของคุณถึงข้อมูล
ออนไลน์ เช่น อนุสารและเอกสารสรุปสาระส�ำคัญ
และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาในปีแรก
เริ่ม ชั้นอนุบาล และชั้นเตรียมประถม หรือเข้าไปที่
education.wa.edu.au.
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