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A:  Where have you been for the long   vacations?
      �7�,�3	�1,��	�&�-�������! 
B:  I have been to Rachaburi for one month?
      M&�,�������	$2A���	 (�0���� �� 
A:  What did you do there? 
     <)���7�,�3	�1,��	%&!�(�0���� �� 
B:  I stayed with my uncle on the farm.  
     It was great. 
    M&�,����ก&2)A���,��>A.&%�8 
A:  What did you  do on the farm? 
      <)���7��3	�1,�2�	���,�� 
B: I helped him to milk the cow , feed the horse 
    and  so on. 
    M&�ก;$���)A� ������&� �)�!����	 <)��ก;��ก()	����	�

 

มากระตุนสมองลกูใหฉลาด มากระตุนสมองลกูใหฉลาด มากระตุนสมองลกูใหฉลาด มากระตุนสมองลกูใหฉลาด ((((อยางถกูวธิีอยางถกูวธิีอยางถกูวธิีอยางถกูวธิี
 การกระตุนพัฒนาการดานสมองของลูก เปนส่ิงที่พอ
ควรใสใจพัฒนาการของลูก ดวยการพูด และอานหนังสือกับลูก
บอยๆ ที่สําคัญความออนโยน ละเมียดละไมจากสัมผัส และ
น้ําเสียงของพอแมจะเปนแรงกระตุนวงจรในสมองเด็ก ทําใหลูก
เติบโตอยางสวยงาม และมคีวามฉลาดทางอารมณ
 พญพญพญพญ....จันทรเพ็ญจันทรเพ็ญจันทรเพ็ญจันทรเพ็ญ มีขอแนะนําในทางปฏิบัติใหพอแมนําไป
ชวยลูกปฐมวัย เพื่อกระตุนสมองและพัฒนาการทางภาษาอยาง
ถูกวิธี ตามแนวทางดังตอไปนี้ 
 - รับฟงลูกอยางอดทน และตั้งใจรับฟงลูกอยางอดทน และตั้งใจรับฟงลูกอยางอดทน และตั้งใจรับฟงลูกอยางอดทน และตั้งใจ  การขยันตอบคําถาม
ลูกวัยเด็กเล็กก็เพื่อกระตุนใหเด็กเปนคนกลาคิด ทําใหเกิดวงจร
เรียนรูแบบถาวร 
 - ใหเวลาลูกตอบสนองหรือตอบคําถามใหเวลาลูกตอบสนองหรือตอบคําถามใหเวลาลูกตอบสนองหรือตอบคําถามใหเวลาลูกตอบสนองหรือตอบคําถาม
ตองการเวลาทําความเขาใจ เพื่อเรียบเรียงความคิดกอนที่จะ
สามารถสื่อสารได ควรใหเขาไดพยายามคิดและพูดออกมาดวย
ตัวเอง 
 - พูดคํางายๆ สั้นๆ และชาๆพูดคํางายๆ สั้นๆ และชาๆพูดคํางายๆ สั้นๆ และชาๆพูดคํางายๆ สั้นๆ และชาๆ พูดประโยคใหงาย สั้น 
ชัดเจน พูดทีละเรื่อง แลวลูกจะเรียนรูคําตางๆ ไดรวดเร็ว
 - เลานิทานใหลูกฟงเลานิทานใหลูกฟงเลานิทานใหลูกฟงเลานิทานใหลูกฟง อานหนังสือกับลูกพรอมพูดคุยกับ
ลูกทุกวัน 
 ดังนั้นถาอยากใหลูกฉลาดทําไดไมยาก พอแมตองขยันดังนั้นถาอยากใหลูกฉลาดทําไดไมยาก พอแมตองขยันดังนั้นถาอยากใหลูกฉลาดทําไดไมยาก พอแมตองขยันดังนั้นถาอยากใหลูกฉลาดทําไดไมยาก พอแมตองขยัน
ตั้งใจจริง ตั้งใจจริง ตั้งใจจริง ตั้งใจจริง ที่สําคัญตองมีความรักเปนองคประกอบเสมอคะที่สําคัญตองมีความรักเปนองคประกอบเสมอคะที่สําคัญตองมีความรักเปนองคประกอบเสมอคะที่สําคัญตองมีความรักเปนองคประกอบเสมอคะ
 

 

ในเดือนพฤษภาคม  มีวันสําคัญอะไรบ�าง  สําคัญอย�างไร
ส�งคําตอบได�ที่ครูห�องสมุด
 

 A:  Where have you been for the long   vacations? 

B:  I have been to Rachaburi for one month? 

 

B: I helped him to milk the cow , feed the horse  
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อยางถกูวธิีอยางถกูวธิีอยางถกูวธิีอยางถกูวธิี) ) ) ) กนัเถอะกนัเถอะกนัเถอะกนัเถอะ    
การดานสมองของลูก เปนส่ิงที่พอแม

พัฒนาการของลูก ดวยการพูด และอานหนังสือกับลูก
บอยๆ ที่สําคัญความออนโยน ละเมียดละไมจากสัมผัส และ
น้ําเสียงของพอแมจะเปนแรงกระตุนวงจรในสมองเด็ก ทําใหลูก

ความฉลาดทางอารมณ 
มีขอแนะนําในทางปฏิบัติใหพอแมนําไป

ชวยลูกปฐมวัย เพื่อกระตุนสมองและพัฒนาการทางภาษาอยาง  

การขยันตอบคําถาม
ลูกวัยเด็กเล็กก็เพื่อกระตุนใหเด็กเปนคนกลาคิด ทําใหเกิดวงจร

ใหเวลาลูกตอบสนองหรือตอบคําถามใหเวลาลูกตอบสนองหรือตอบคําถามใหเวลาลูกตอบสนองหรือตอบคําถามใหเวลาลูกตอบสนองหรือตอบคําถาม เด็กเล็กๆ 
ตองการเวลาทําความเขาใจ เพื่อเรียบเรียงความคิดกอนที่จะ
สามารถสื่อสารได ควรใหเขาไดพยายามคิดและพูดออกมาดวย

พูดประโยคใหงาย สั้น 
ชัดเจน พูดทีละเรื่อง แลวลูกจะเรียนรูคําตางๆ ไดรวดเร็ว 

อานหนังสือกับลูกพรอมพูดคุยกับ

ดังนั้นถาอยากใหลูกฉลาดทําไดไมยาก พอแมตองขยันดังนั้นถาอยากใหลูกฉลาดทําไดไมยาก พอแมตองขยันดังนั้นถาอยากใหลูกฉลาดทําไดไมยาก พอแมตองขยันดังนั้นถาอยากใหลูกฉลาดทําไดไมยาก พอแมตองขยัน
ที่สําคัญตองมีความรักเปนองคประกอบเสมอคะที่สําคัญตองมีความรักเปนองคประกอบเสมอคะที่สําคัญตองมีความรักเปนองคประกอบเสมอคะที่สําคัญตองมีความรักเปนองคประกอบเสมอคะ    
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ในเดือนพฤษภาคม  มีวันสําคัญอะไรบ�าง  สําคัญอย�างไร
ส�งคําตอบได�ที่ครูห�องสมุด  แจกรางวัลในวันศุกร(สัปดาห(ที่ 
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ในเดือนพฤษภาคม  มีวันสําคัญอะไรบ�าง  สําคัญอย�างไร?   
วันศุกร(สัปดาห(ที่ 3 ของเดือน 


