
 

  

ການຮຽນພາສາອັງກິດກັບລູກຂອງທ່ານ ແລະ 
ໄວໜຸ່ມ: 
ການໃຊ້ຕາຕະລາງວຽກເຮືອນເພ່ືອຝຶກຝົນຄວາມ
ຊໍານານໂດຍລວມ 

 
ເວລາເຮັດວຽກເຮືອນຍັງສາມາດເວລາທ່ີດີຫຼາຍໃນການຝຶກຝົນທັກສະການເວ້ົາພາສາ ໂດຍລົມກ່ຽວກັບຄົນທ່ີຈະເຮັດວຽກເຮືອນ 
ແລະ ເມ່ືອໃດຈະເຮັດ. ໃຊ້ຕາຕະລາງວຽກເຮືອນເພ່ືອສ້າງບົດສົນທະນາຂອງທ່ານ. 

 
ໂດຍ Nicole DeSalle, ຜູ້ປະສານງານການຂຽນ, ສູນວິໄຈການອ່ານແຫ່ງລັດໄອໂອວາ 
ເຜີຍແຜ່ໃນ: ວັນທີ 29 ມີນາ 2022 
 
ໝາຍເຫດຈາກບັນນາທິການ: 
ການຮຽນຮູ້ໄປພ້ອມກັນສາມາດພັດທະນາທັກສະດ້ານພາສາອັງກິດຂອງລູກຂອງທ່ານ ແລະ ໄວໜຸ່ມ 
ພ້ອມທັງທັກສະຂອງທ່ານເອງ. 
ໂພສທ໌ນ້ີແມ່ນເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງ ຊີຣີການຮຽນຮູ້ຕ່ໍເນ່ືອງ ເຊ່ິງຖືກອອກແບບມາເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ດູແລເບ່ິງແຍງ
ທ່ີເປັນຜູ້ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດຄ້ົນພົບໂອກາດການຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດສໍາລັບຄອບຄົວໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວ
ກເຂົາ. 

https://iowareadingresearch.org/person/nicole-desalle
https://iowareadingresearch.org/tags/learning-english-your-children-and-teens


 

  

 
ການຝຶກຝົນພາສາອັງກິດໃນຂະນະທ່ີກໍາລັງເຮັດວຽກເຮືອນຢູ່ໃນເຮືອນຂອງທ່ານມີວິທີການທ່ີດີຫຼາຍທ່ີທ່ານ ແລະ 
ລູກຂອງທ່ານ ຫືຼ ໄວໜຸ່ມຈະສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້. ເພາະວຽກເຮືອນເປັນສ່ວນໜ່ຶງໃນກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນ ຫືຼ 
ປະຈໍາອາທິດ, ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວມີໂອກາດຫຼາຍທ່ີຈະຝຶກຝົນຄໍາສັບ ແລະ ໂຄງສ້າງປະໂຫຍກ 
ເຊ່ິງອາດພັດທະນາຄວາມຊໍານານໂດຍລວມໃນດ້ານພາສາອັງກິດຂອງພວກເຂົາ. ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ 
ຂະບວນການຕັດສິນໃຈວ່າຈະເຮັດວຽກເຮືອນອັນໃດໃຫ້ສໍາເລັດ, ເມ່ືອໃດຈະເຮັດພວກມັນໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ 
ການມອບໝາຍວຽກເຮືອນໃຫ້ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວເປັນຕົວຢ່າງຂອງການແກ້ບັນຫາ. 
ການວິໄຈໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມ່ືອຜູ້ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາ, 
ພວກເຂົາຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຢ່າງຮອບຄອບຂ້ຶນກັບໂຄງສ້າງຂອງພາສາ 
ເພ່ືອວ່າພວກເຂົາຈະສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງພວກເຂົາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນເທ່ົາທ່ີຈະເປັນໄດ້ 
(Kim, 2008). 

 

ການສ້າງຄວາມຮູ້ເບ້ືອງຫັຼງຮ່ວມກັນ 
ສໍາລັບຜູ້ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ, ຂ້ໍມູນນ້ີຈະເປັນປະໂຫຍດເມ່ືອທ່ານຮູ້ກ່ອນທ່ີຈະເລ່ີມຕ້ົນກິດຈະກໍາໃນໂພສທ໌ນ້ີ. 
 
Chord (ວຽກເຮືອນ) ແມ່ນໜ້າວຽກທ່ີທ່ານເຮັດໃນເຮືອນ. ວຽກເຮືອນບາງຢ່າງແມ່ນຈະເຮັດທຸກມື້. 
ວຽກເຮືອນບາງຢ່າງກໍເຮັດທຸກອາທິດ.  
 
ຂ້າງລຸ່ມແມ່ນຕົວຢ່າງບາງອັນຂອງວຽກເຮືອນປົກກະຕິ: 

• Clean your room (ມ້ຽນຫ້ອງຂອງທ່ານ) 
• Make your bed (ຈັດຕຽງຂອງທ່ານ) 
• Pick up/put away/hang up your clothes (ເກັບມ້ຽນ/ເກັບໄປຊັກ/ຫ້ອຍເສ້ືອຜ້າຂອງທ່ານ) 
• Wash the dishes (ລ້າງຖ້ວຍ) 
• Wash the car (ລ້າງລົດ) 
• Mow the lawn/cut the grass (ຖາງເດີນ/ຕັດຫຍ້າ) 
• Pick up toys (ເກັບມ້ຽນຂອງຫ້ິຼນ) 
• Prepare/cook dinner (ກະກຽມ/ຄົວກິນແລງ)   

https://www.thoughtco.com/beginner-dialogue-cooking-1210080
https://www.thoughtco.com/beginner-dialogue-cooking-1210080


 

  

• Set the table (ຈັດໂຕະ) 
• Clear the table (ມ້ຽນໂຕະ) 
• Wash the dishes (ລ້າງຖ້ວຍ)  
• Clean out the refrigerator or freezer (ອະນາໄມຕູ້ເຢັນ ຫືຼ ຕູ້ແຊ່ແຂງ) 
• Clean the shower or tub (ອະນາໄມຝັກບົວ ຫືຼ ອ່າງອາບນ້ໍາ) 
• Wash the clothes (ຊັກເສ້ືອຜ້າ) 
• Dry the clothes (ຕາກເສ້ືອຜ້າ) 
• Put away the clothes (ເກັບໄປເສ້ືອຜ້າໄປຊັກ) 
• Mop the floors (ຖູພ້ືນ) 
• Vacuum the carpets/rugs (ດູດຝຸ່ນຈາກພົມ/ຜ້າຮອງພ້ືນ) 
• Rake the leaves in fall (ກວດໃບໄມ້ໃນລະດູໃບໄມ້ລ່ົນ) 
• Shovel the snow in winter (ກວດຫິມະໃນລະດູໜາວ) 

 
 
 
ຕາຕະລາງວຽກເຮືອນແມ່ນວິທີການຈັດການໜ້າວຽກໃນຄົວເຮືອນເຊ່ິງຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ. 
ທ່ານສາມາດສ້າງຕາຕະລາງວຽກເຮືອນທ່ີສະແດງມ້ື ຫືຼ ມ້ືໃນອາທິດທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກເຮືອນໃຫ້ສໍາເລັດ. 
ທ່ານຍັງສາມາດລະບຸວ່າສະມາຊິກຄົນໃດໃນຄອບຄົວທ່ີຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການເຮັດວຽກເຮືອນ (ເບ່ິງ 
ແຫ່ຼງຊ່ວຍເຫືຼອເສີມສໍາລັບຄອບຄົວ  

ສໍາລັບແມ່ແບບຕາຕະລາງວຽກເຮືອນ). 
 
ທ່ານສາມາດຖາມຄໍາຖາມດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີກັບລູກຂອງທ່ານ ຫືຼ ໄວໜຸ່ມເປັນພາສາອັງກິດ ຫືຼ 
ເປັນພາສາບ້ານເກີດຂອງທ່ານ: 

• Why is it important for everyone in a family to help with chores? 
(ເປັນຫຍັງມັນຈ່ຶງສໍາຄັນສໍາລັບທຸກຄົນໃນຄອບຄົວທ່ີຈະຊ່ວຍວຽກເຮືອນ?) 

• Which chores get done every day? Which chores get done each week? 
(ວຽກເຮືອນອັນໃດຕ້ອງເຮັດທຸກມ້ື? ວຽກເຮືອນອັນໃດຕ້ອງເຮັດໃຫ້ທຸກອາທິດ?) 



 

  

• What chore do you think you are good at? Which is your least favorite chore? 
(ທ່ານຄິດວ່າທ່ານເຮັດວຽກເຮືອນໃດເກ່ງ? ອັນໃດຄືວຽກເຮືອນທ່ີທ່ານມັກໜ້ອຍທ່ີສຸດ?) 

 
ທ່ານອາດເລືອກທ່ີຈະເບ່ິງຄໍາຖາມບາງຂ້ໍ ຫືຼ ທັງໝົດຄືນໃໝ່ກັບລູກຂອງທ່ານ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເມ່ືອທ່ານສ້າງ ແລະ 
ໃຊ້ຕາຕະລາງວຽກເຮືອນຂອງທ່ານ. 
 

ການສ້າງທັກສະດ້ານພາສາອັງກິດຮ່ວມກັນ: 
ການໃຊ້ຕາຕະລາງວຽກເຮືອນເພ່ືອຝຶກຝົນພາສາອັງກິດ 
ສ້າງຕາຕະລາງວຽກເຮືອນ 
ປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນເຫ່ົຼານ້ີເພ່ືອສ້າງຕາຕະລາງວຽກເຮືອນຄືກັບຕາຕະລາງຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມ. 

• ໃນຖັນທໍາອິດ, ໃຫ້ລະບຸວຽກເຮືອນທ່ີແຕກຕ່າງກັນເຊ່ິງຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ. 
• ໃນແຖວເທິງ, ໃຫ້ຂຽນແຕ່ລະມ້ືໃນອາທິດ. 
• ສົນທະນາກັບລູກຂອງທ່ານ ແລະ 

ໄວໜຸ່ມກ່ຽວກັບວຽກເຮືອນທ່ີສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນໃນຄອບຄົວຈະເຮັດສໍາລັບອາທິດນ້ັນ. 
ໃຫ້ຂຽນຊ່ືຂອງພວກເຂົາຂ້າງໆວຽກເຮືອນແຕ່ລະຢ່າງ ແລະ ກ້ອງມ້ືຂອງອາທິດ 
(ຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບຂ້ໍນ້ີໃນຂ້າງລຸ່ມ).  

 
  



 

  

ຮູບທີ 1. ຕົວຢ່າງຕາຕະລາງວຽກເຮືອນ 
ຕາຕະລາງວຽກເຮືອນຂອງຄອບຄົວກາເຊຍ 

ວຽກເຮືອນ ວັນຈັ
ນ 

ວັນອັງຄາ
ນ 

ວັນພຸ
ດ 

ວັນພະຫັ
ດ 

ວັນສຸ
ກ 

ວັນເສົ
າ 

ວັນອາທິ
ດ 

Vacuum (ດູດຝຸ່ນ)   ຄາເມນ     
Do the laundry 
(ຊັກເສ້ືອຜ້າ) 

    ພ່ໍ   

Do the dishes 
(ລ້າງຖ້ວຍ) 

ຄາເມ
ນ 

ມາໂຄ ແມ່ ມາໂຄ ຄາເມນ ພ່ໍ ພ່ໍ 

Set the table 
(ຈັດໂຕະ) 

ມາໂຄ ຄາເມນ ພ່ໍ ຄາເມນ ມາໂຄ ແມ່ ແມ່ 

Clean your room 
(ອະນາໄມຫ້ອງຂອງເຈ້ົາ

) 

   ຄາເມນ ມາໂຄ   

Take out the 
garbage 
(ເອົາຂ້ີເຫຍ້ືອໄປຖ້ິມ) 

  ມາໂຄ     

 

ຝຶກທັກສະການເວ້ົາໂດຍຖາມ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບອະນາຄົດ 
ຖາມ ແລະ 
ຕອບຄໍາຖາມດັງໆເປັນພາສາອັງກິດເພ່ືອຕັດສິນວ່າຜູ້ໃດຈະຮັບຜິດຊອບສໍາລັບວຽກເຮືອນແຕ່ລະຢ່າງ.  

• ຖາມ: Who will take out the garbage this week? (ຜູ້ໃດຈະເອົາຂ້ີເຫຍ້ືອໄປຖ້ິມໃນອາທິດນ້ີ?) 
• ຕອບ: I will do it on Wednesday. (ຂ້ອຍຈະເຮັດໃນວັນພຸດ.) 

 
• ຖາມ: Who will do the dishes on Monday? (ຜູ້ໃດຈະລ້າງຖ້ວຍໃນວັນຈັນ?) 
• ຕອບ: I will do them. (ຂ້ອຍຈະເຮັດ.) 

 



 

  

ປະເດັນໄວຍະກອນທ່ີສໍາຄັນ: ລະຫວ່າງ “Will” ແລະ “Going To” 
ທັງ “will” ແລະ “going to” ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເພ່ືອເວ້ົາກ່ຽວກັບການກະທໍາໃນອະນາຄົດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ພວກມັນຖືກໃຊ້ໃນສະຖານະການທ່ີແຕກຕ່າງກັນ.  
 
ເມ່ືອໃດຄວນໃຊ້ "Will“ 
ເພ່ືອອະທິບາຍການກະທໍາໃນອະນາຄົດໃນເວລາທ່ີເວ້ົາ, ໃຫ້ໃຊ້ “will.” ຕົວຢ່າງ: 

• ບຸກຄົນທີ 1: Who will wash the dishes on Monday? (ຜູ້ໃດຈະລ້າງຖ້ວຍໃນວັນຈັນ?) 
• ບຸກຄົນທີ 2: I will. (ຂ້ອຍຈະເຮັດ.) 
• ບຸກຄົນທີ 1: Great! Let’s write your name down on the chart. (ດີຫຼາຍ! 

ພວກເຮົາຈະຂຽນຊ່ືຂອງເຈ້ົາໃສ່ຕາຕະລາງ.) 
 
ເມ່ືອໃດຄວນໃຊ້ “Going To” 
ເພ່ືອອະທິບາຍແຜນການໃນອະນາຄົດທ່ີມີການຕັດສິນໃຈແລ້ວກ່ອນເວລາເວ້ົາ, ໃຫ້ໃຊ້ “going to.” ຕົວຢ່າງ: 

• ບຸກຄົນທີ 1: Who is going to set the table tonight? (ຜູ້ໃດຈະຈັດໂຕະໃນຄືນນ້ີ?) 
• ບຸກຄົນທີ 2: I’m not sure. Let’s look at the chart. Marco is going to set the table 

tonight. (ຂ້ອຍບ່ໍແນ່ໃຈ. ພວກເຮົາຕ້ອງເບ່ິງຕາຕະລາງ. ມາໂຄຈະຈັດໂຕະໃນຄືນນ້ີ.) 
 
ທ່ານຄວນໃຊ້ຫຍັງເມ່ືອຕ່ືມຂ້ໍມູນໃສ່ຕາຕະລາງວຽກເຮືອນ? 
ຍ້ອນຕ້ອງຕັດສິນໃຈວຽກເຮືອນໃນເວລາທ່ີທ່ານກໍາລັງຕ່ືມຂ້ໍມູນ ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບຕາຕະລາງວຽກເຮືອນ, 
“will” ຖືກນໍາໃຊ້ເພ່ືອສົນທະນາກ່ຽວກັບການກະທໍາເຫ່ົຼານ້ີໃນອະນາຄົດ. 

 
ຫັຼງຈາກທ່ີທ່ານຕ່ືມຂ້ໍມູນໃສ່ຕາຕະລາງວຽກເຮືອນແລ້ວ, ທ່ານ ແລະ ລູກຂອງທ່ານ ຫືຼ 
ໄວໜຸ່ມສາມາດສືບຕ່ໍໃຊ້ຕາຕະລາງດ່ັງກ່າວເພ່ືອຝຶກເວ້ົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ຍ້ອນຕາຕະລາງສະແດງແຜນການໃນອະນາຄົດທ່ີມີການຕັດສິນໃຈໄວ້ແລ້ວ, ໃຫ້ໃຊ້ “going to” ແທນ “will.” 
ໃຫ້ໃຊ້ໂຄງສ້າງປະໂຫຍກຂ້າງລຸ່ມເພ່ືອຝຶກໃຊ້ “going to” ເມ່ືອກໍາລັງເວ້ົາກ່ຽວກັບວຽກເຮືອນ. 

 



 

  

ໂຄງສ້າງປະໂຫຍກເພ່ືອເວ້ົາກ່ຽວກັບແຜນການໃນອະນາຄົດສໍາລັບວຽກເຮືອນ 
ຄໍາຖາມ 

• Who is going to _____ this week? (ຜູ້ໃດຈະ _____ ໃນອາທິດນ້ີ?) 
ຕົວຢ່າງ 

• Who is going to do the laundry this week? (ຜູ້ໃດຈະຊັກເສ້ືອຜ້າໃນອາທິດນ້ີ?) 
• Who is going to take out the garbage this week? 

(ຜູ້ໃດຈະເອົາຂ້ີເຫຍ້ືອໄປຖ້ິມໃນອາທິດນ້ີ?) 
 

ຕອບ 
• _________ is going to _______ on ________. (_________ ຈະ _______ ໃນ ________ 

ຕົວຢ່າງ 
• Dad is going to do the laundry on Friday. (ພ່ໍຈະຊັກເສ້ືອຜ້າໃນວັນສຸກ.) 
• Marco is going to take out the trash on Wednesday. 

(ມາໂຄຈະເອົາຂ້ີເຫຍ້ືອໄປຖ້ິມໃນວັນພຸດ.) 
 

ຝຶກທັກສະການເວ້ົາໂດຍຖາມ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບອະດີດ 
ທ່ານ ແລະ ລູກຂອງທ່ານ ຫືຼ 
ໄວໜຸ່ມຍັງສາມາດໃຊ້ຕາຕະລາງວຽກເຮືອນເພ່ືອບັນທຶກວຽກເຮືອນເມ່ືອເຮັດພວກມັນສໍາເລັດ. 
ໃນຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມ, ເຄ່ືອງໝາຍ “x” ສະແດງວຽກເຮືອນທ່ີເຮັດແລ້ວ. 

 
  



 

  

ຕາຕະລາງວຽກເຮືອນຂອງຄອບຄົວກາເຊຍ 
ວຽກເຮືອນ ວັນຈັ

ນ 
ວັນອັງຄາ
ນ 

ວັນພຸ
ດ 

ວັນພະຫັ
ດ 

ວັນສຸ
ກ 

ວັນເສົ
າ 

ວັນອາທິ
ດ 

Vacuum (ດູດຝຸ່ນ)   x 
ຄາເມນ 

    

Do the laundry 
(ຊັກເສ້ືອຜ້າ) 

    ພ່ໍ   

Do the dishes 
(ລ້າງຖ້ວຍ) 

x 
ຄາເມ
ນ 

x ມາໂຄ ແມ່ ມາໂຄ ຄາເມນ ພ່ໍ ພ່ໍ 

Set the table 
(ຈັດໂຕະ) 

x 
ມາໂຄ 

x ຄາເມນ ພ່ໍ ຄາເມນ ມາໂຄ ແມ່ ແມ່ 

Clean your room 
(ອະນາໄມຫ້ອງຂອງເຈ້ົາ

) 

   ຄາເມນ ມາໂຄ   

Take out the 
garbage 
(ເອົາຂ້ີເຫຍ້ືອໄປຖ້ິມ) 

  x ມາໂຄ     

 
ໃຫ້ຂີດຂ້າວຽກເຮືອນທ່ີສໍາເລັດແລ້ວກັບລູກຂອງທ່ານ ຫືຼ ໄວໜຸ່ມ. ຝຶກຖາມ ແລະ 
ຕອບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບວຽກເຮືອນທ່ີສໍາເລັດແລ້ວ  

• ຖາມ: Did Marco do the dishes on Monday? (ມາໂຄໄດ້ລ້າງຖ້ວຍໃນວັນຈັນບໍ?) 
• ຕອບ: Yes, he did. (ແມ່ນ, ລາວເຮັດແລ້ວ.) 

 
• ຖາມ: Has Carmen cleaned her room? (ຄາເມນໄດ້ອະນາໄມຫ້ອງຂອງລາວບໍ?) 
• ຕອບ: No. She is going to clean it on Thursday. (ບ່ໍ. ລາວຈະອະນາໄມຫ້ອງໃນວັນພະຫັດ.) 

 



 

  

ປະເດັນໄວຍະກອນທ່ີສໍາຄັນ: ລະຫວ່າງ “ອະດີດ” ແລະ “ປັດຈຸບັນສົມບູນ” 
ສາມາດໃຊ້ທັງກາລະອະດີດ ແລະ ກາລະປັດຈຸບັນສົມບູນເພ່ືອລົມກ່ຽວກັບວຽກເຮືອນທ່ີເຮັດແລ້ວ 
ໂດຍຂ້ຶນກັບສະຖານະການ. 
 
ເມ່ືອໃດຄວນໃຊ້ກາລະອະດີດ 
ໃຫ້ໃຊ້ກາລະອະດີດກັບການກະທໍາທ່ີສໍາເລັດແລ້ວ ໂດຍບ່ໍມີຜົນໃນປັດຈຸບັນ. ຕົວຢ່າງ: 

• ບຸກຄົນທີ 1: Did Carmen vacuum? (ຄາເມນໄດ້ດູດຝຸ່ນບໍ?) 
• ບຸກຄົນທີ 2: Yes, she did. (ແມ່ນ, ລາວເຮັດແລ້ວ.) 

 
ໃຊ້ກາລະອະດີດ ເມ່ືອກໍາລັງລະບຸຂ້ໍມູນສະເພາະກ່ຽວກັບເວລາທ່ີການກະທໍາຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ. ຕົວຢ່າງ: 

• ບຸກຄົນທີ 1: Did Carmen vacuum? (ຄາເມນໄດ້ດູດຝຸ່ນບໍ?) 
• ບຸກຄົນທີ 2: Yes, she vacuumed on Wednesday. (ແມ່ນ, ລາວດູດຝຸ່ນໃນວັນພຸດ.) 

 
ເມ່ືອໃດຄວນໃຊ້ກາລະປັດຈຸບັນສົມບູນ 
ໃຫ້ໃຊ້ກາລະປັດຈຸບັນສົມບູນກັບການກະທໍາທ່ີເຮັດສໍາເລັດແລ້ວພ້ອມທັງມີຜົນໃນປັດຈຸບັນ. ຕົວຢ່າງ:  

• ບຸກຄົນທີ 1: Has Marco set the table? (ມາໂຄໄດ້ຈັດໂຕະແລ້ວບໍ? 
• ບຸກຄົນທີ 2: Yes, he has. Now we can serve dinner. (ແມ່ນ, ລາວໄດ້ເຮັດແລ້ວ. ຕອນນ້ີ 

ພວກເຮົາສາມາດຈັດອາຫານແລງ.) 

ໃຫ້ໃຊ້ກາລະປັດຈຸບັນສົມບູນກັບຄໍາສັບເວລາທ່ີຍັງບ່ໍທັນສໍາເລັດ. ຕົວຢ່າງ: 
• ບຸກຄົນທີ 1: Has Carmen cleaned her room? (ຄາເມນໄດ້ອະນາໄມຫ້ອງຂອງລາວແລ້ວບໍ?) 
• ບຸກຄົນທີ 2: No, she hasn’t. She is going to clean it on Thursday. (ບ່ໍ, 

ລາວຍັງບ່ໍໄດ້ເຮັດ. ລາວຈະອະນາໄມຫ້ອງໃນວັນພະຫັດ.) 
 
 
ວຽກເຮືອນບ່ໍໄດ້ເປັນສ່ິງທ່ີມ່ວນຊ່ືນຢູ່ສະເໝີ. ແຕ່ການເວ້ົາກ່ຽວກັບວຽກເຮືອນກັບລູກຂອງທ່ານ ແລະ 
ໄວໜຸ່ມເປັນວິທີການທ່ີດີຫຼາຍທ່ີຈະຝຶກຝົນທັກສະດ້ານພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ. 

 



 

  

ແຫ່ຼງຊ່ວຍເຫືຼອເສີມສໍາລັບຄອບຄົວ 
ຕາຕະລາງວຽກເຮືອນ 
ໃຊ້ແມ່ແບບນ້ີເພ່ືອລະບຸວຽກເຮືອນໃນແຕ່ລະອາທິດທ່ີຈະຕ້ອງເຮັດ 
ເຊ່ິງບ່ົງບອກວ່າສະມາຊິກຄົນໃດໃນຄອບຄົວທ່ີຈະເຮັດວຽກເຮືອນແຕ່ລະຢ່າງ ແລະ 
ພວກເຂົາຈະເຮັດໃຫ້ວຽກເຮືອນແຕ່ລະຢ່າງໃຫ້ສໍາເລັດມ້ືໃດ ແລະ 
ສົນທະນາກັບຄອບຄົວເມ່ືອທ່ານຝຶກຝົນທັກສະດ້ານພາສາອັງກິດ. 
 

ແຫ່ຼງອ້າງອີງ 
Kim, Y. (2008). ການປະກອບສ່ວນຂອງໜ້າວຽກເຮັດຮ່ວມກັນ ແລະ 

ໜ້າວຽກລາຍບຸກຄົນເພ່ືອຮຽນຮູ້ຄໍາສັບ L2. ວາລະສານພາສາສະໄໝໃໝ່, 92, 114–
130. http://www.jstor.org/stable/25172996 

https://iowareadingresearch.org/sites/iowareadingresearch.org/files/chore_chart.pdf
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