ຮຽນພາສາອັງກິດກັບລູ ກ ແລະ ໄວໄວລຸ້ນຂອງ
ທ່ ານ: ເນ້ັ ນໃສ່ ການພັດທະນາພາສາໃນລະຫວ່ າງ
ການອ່ ານຮ່ ວມກັນ

ຈ່ົ ງຈ່ື ຈໍາຄຸ ນລັກສະນະຕ່ າງໆເຊ່ັ ນ: ບົດກະວີ ແລະ ອົງປະກອບຂອງພາສາອື່ນໆ ເມ່ື ອເລືອກ ແລະ ອ່ ານໜັງສື
ອອກສຽງຮ່ ວມກັນ.

ເມື່ອອ່ ານອອກສຽງກັບຜູ້ ຮຽນພາສາອັງກິດໄວໜຸ ່ ມ, ໃຫ້ ໃສ່ ໃຈກັບການເນ້ັ ນສຽງຂອງທ່ ານໃນເວລາອ່ ານຄໍາສັບທີ່ສໍາຜັດຄ້ ອງ
ກັນ ແລະ ທົບທວນອົງປະກອບຂອງພາສາຕ່ າງໆເຊ່ັ ນ: ການສະກົດຄໍາ.
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ບັນທຶກຂອງບັນນາທິການ: ການຮຽນຮູ ້ ຮ່ວມກັນສາມາດປັບປຸ ງທັກສະພາສາອັງກິດຂອງເດັກນ້ ອຍ ແລະ ໄວໜຸ ່ ມ
ຂອງທ່ ານໄດ້ ຄືກັນກັບທ່ ານເອງ. ໂພສນີ້ເປັນສ່ ວນໜ່ຶ ງຂອງຊຸດຕ່ໍ ເນ່ື ອງທ່ີ ອອກແບບມາ ເພ່ື ອຊ່ ວຍຜູ້ ດູ ແລຜູ້ ທ່ີ
ເປັນຜູ້ ຮຽນພາສາອັງກິດໄດ້ ພົບໂອກາດການຮຽນພາສາອັງກິດ ສໍາລັບຄອບຄົວໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຂົາ.
ການຝຶກອ່ ານໜັງສືຮ່ ວມກັນ ຫື ຼ ການອ່ ານໜັງສືອອກສຽງກັບຄົນຕ້ັ ງແຕ່ ໜຶ່ງ ຫື ຼ ຫຼາຍຄົນ, ມີສ່ ວນສໍາຄັນໃຫ້
ກັບພາສາປາກເວົ້າ ແລະ ທັກສະການຮູ ້ ໜັງສືຂອງເດັກນ້ ອຍໃນຊ່ ວງປີຕົ້ນໆຂອງການພັດທະນາ (Riordan et
al., 2021). ເຖິງແມ່ ນວ່ າການອ່ ານຮ່ ວມກັນເປັນປະໂຫຍດ ສໍາລັບເດັກນ້ ອຍທຸ ກຄົນ, ລວມທັງຜູ້ ຮຽນພາສາ
ອັງກິດ (ELs), ການເລືອກໜັງສືທີ່ຈະອ່ ານນໍາກັນອາດຈະເປັນເລ່ື ອງທີ່ຍາກເກີນໄປ. ວິທີໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ຂອບ

ເຂດຂອງວັນນະຄະດີແຄບລົງແມ່ ນການຊອກຫາໜັງສືທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະທ່ີ ສະໜັບສະໜູ ນການພັດທະນາ
ພາສາຂອງ EL ໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ.

ການຝຶກການຟັງ ແລະ ການເວ້ົ າດ້ ວຍໜ
ັ ງສືບົດກະວີ

ຜູ້ ອ່ ານເລີ່ມຕົ້ນຮຽນຮູ ້ ວ່າປະໂຫຍກຕ່ າງໆປະກອບດ້ ວຍຄໍາ ແລະ ຄໍາສັບຕ່ າງໆປະກອບດ້ ວຍສຽງ. ທັກສະເຫົ່ ຼ ານ້ີ
ແມ່ ນສ່ ວນໜ່ຶ ງຂອງ ການຮັບຮູ ້ ທາງດ້ ານສຽງ, ເຊິ່ງຊ່ ວຍກະກຽມເດັກນ້ ອຍໃຫ້ ພ້ອມ ສໍາລັບການເປັນຜູ້ ອ່ ານ
ພາສາອັງກິດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕົວອັກສອນຂອງພາສາອື່ນໆ (McBride et al., 2021). ສໍາ
ລັບ ELs, ໜັງສືທີ່ມີບົດເພງສະເໜີໃຫ້ ມີການຝຶກໃຊ້ ສຽງ ແລະ ຮູ ບແບບພາສາສະເພາະທີ່ພົບຢູ ່ ໃນພາສາອັງກິດ.
ເພື່ອເຂົ້າໃຈເຖິງວິທີການໃຊ້ ການສໍາຜັດໃນລະຫວ່ າງການອ່ ານອອກສຽງໃຫ້ ພວກເຮົາເບິ່ງຢູ ່ ໃນແຖວທໍາອິດຈາກ
ເປັດຢູ ່ ໃນລົດບັນທຸ ກ (Duck in the Truck) ໂດຍ Jez Alborough.
This is the tale of a duck in a truck.

ການອ່ ານອອກສຽງປະໂຫຍກນ້ີ ຈະຊ່ ວຍເຮັດໃຫ້ ທ່ານ ແລະ ລູ ກຂອງທ່ ານໄດ້ ຝຶກຝົນການສ້ າງພາກສ່ ວນຕ່ າງໆ
ຂອງຄໍາ/uck/. ອະທິບາຍໃຫ້ ລູກຂອງທ່ ານຮູ ້ ຄໍາສັບນ້ັ ນ "duck" ແລະ "truck" ທັງສອງມີສຽງ /uck/ ໃນຕອນ
ທ້ າຍ. ຜັນປ່ ຽນອ່ ານປະໂຫຍກນີ້ດັງໆກັບລູ ກຂອງທ່ ານ. ແຕ່ ລະຄັ້ງໃຫ້ ເນ້ັ ນໜັກໃຫ້ ເຮັດ / uck / ສຽງໃນຄໍາວ່ າ
"duck" ກົງກັບ /uck/ ສຽງໃນຄໍາວ່ າ "truck," ແລະ ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ ລູກຂອງທ່ ານຈັບຄູ ່ ສຽງເຊັ່ນດຽວກັນ.

ໜັງສືສໍາຜັດຄໍາເຊັ່ນ: Duck in the Truck ຍັງຊ່ ວຍໃຫ້ ເດັກນ້ ອຍຮຽນຮູ ້ ອົງປະກອບທາງສຽງຂອງພາສາອັງກິດ
ເຊັ່ນ: ນໍ້າສຽງ, ຈັງຫວະ, ລະດັບສຽງ, ຄວາມກົດດັນ, ຈັງຫວະ, ແລະ ການອອກສຽງ. ການໄດ້ ຍິນຄໍາສໍາຜັດຄ້ ອງກັນ
ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງການອ່ ານອອກເລື່ອງຕ່ າງໆດັງສາມາດຊ່ ວຍໃຫ້ ELs ແຍກແຍະລະຫວ່ າງພະຍາງທ່ີ ເນ້ັ ນ
ສຽງ ແລະ ບໍ່ໜັກແໜ້ ນ (Fleta, 2017). ຂໍໃຫ້ ພວກເຮົາເບ່ິ ງຢູ ່ ໃນແຖວຈາກຕອນທ້ າຍຂອງ Duck in the
Truck:
This is the pull as the boat takes the strain.
These are the wheels finally gripping.
This is the knot suddenly slipping.
This is the truck with the engine on fast.
Back on the track... UNSTUCK AT LAST!

ຂໍ້ຄວາມນີ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ ທ່ານ ແລະ ລູ ກຫຼານຂອງທ່ ານໄດ້ ຍິນ ແລະ ຝຶກຝົນອົງປະກອບທາງສຽງຂອງພາສາ
ອັງກິດຫຼາຍ. ຍົກຕົວຢ່ າງເຊັ່ນ, ຄໍາສັບທີ່ມີຫຼາຍພະຍາງ “gripping” ແລະ “slipping” ມີສຽງ /ip/ ແລະ /ing/
ດຽວກັນ. ຮ່ ວມກັນ, “-ipping” ສ້ າງຄໍາສໍາຜັດຄ້ ອງກັນ, ແຕ່ ການເໜ້ ນທັງສອງຄໍານີ້ຢູ ່ ໃນພະຍາງທໍາອິດດ້ ວຍ
ສຽງ /ip/ ພຽງຢ່ າງດຽວ. ການອ່ ານອອກສຽງຄໍາສໍາຜັດຄ້ ອງກັນດັງສະເໜີ ເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ ຝຶກເນັ້ນ
ສຽງພະຍາງທໍາອິດ.

ແຖວເຫ່ົ ຼ ານ້ີ ຍັງໃຫ້ ໂອກາດໃນການຝຶກການອອກສຽງ ແລະ ລະດັບສຽງ. ສັງເກດວິທີວະລີສຸ ດທ້ າຍ—“UNSTUCK
AT LAST!”—ຖືກຂຽນເປັນຕົວພິມໃຫຍ່ ທັງໝົດ. ສິ່ງນີ້ສ້ າງຂ້ຶ ນ ເພ່ື ອສ່ົ ງສັນຍານເຖິງການເນ້ັ ນຢ້ໍ າຕື່ມເພ່ີ ມເຕີມ
ໃສ່ ໃນຄໍາທ່ີ ຕ້ັ ງໃຈຖ່ າຍທອດ ເພື່ອບ່ົ ງບອກຄວາມຮູ ້ ສຶກໂລ່ ງໃຈຂອງເປັດໃນຕອນທ້ າຍຂອງເລື່ອງ. ກັບລູ ກຫຼານ
ຂອງທ່ ານ, ໃຫ້ ຝຶກຝົນການປັບລະດັບສຽງຂອງທ່ ານ (ສຽງຂອງທ່ ານສູ ງ ຫື ຼ ຕ່ໍ າ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ ວ ມັກຈະ
ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບຄວາມຮູ ້ ສຶກຂອງຜູ້ ເວົ້າ) ແລະ ໂທນສຽງສູ ງ (ຈະປັບສຽງດັງຂ້ຶ ນ ຫື ຼ ຫຸຼ ດລົງ ຫື ຼ ປ່ ຽນແປງລູ ະດັບສຽງ
ແນວໃດ) ເພ່ື ອສ້ າງການເນ້ັ ນ ແລະ ຖ່ າຍທອດເຖິງຄວາມຮູ ້ ສຶກ.

Video Demonstration
ອາດຈະພົບວ່ າເປັນການຍາກທ່ີ ຈະລະບຸ ລັກສະນະຂອງພາສາອັງກິດເຫົ່ ຼ ານ້ີ ຈາກຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນພຽງຢ່ າງດຽວ. ໂຊກດີທີ່ໜັງສືຮູ ບພາບບາງເຫັ້ ຼ ມ ທີ່ທ່ ານສາມາດກວດສອບໄດ້ ຈາກຫ້ ອງສະໝຸ ດໃນ
ທ້ ອງຖິ່ນຂອງທ່ ານນັ້ນມາພ້ ອມກັບບັນທຶກສຽງ (ດິຈິຕອລ ຫື ຼ ຊີດີ) ຂອງໜັງສືທ່ີ ອ່ ານອອກສຽງ. ການຟັງການ
ບັນທຶກໜັງສືທີ່ກໍາລັງອ່ ານອອກສຽງສາມາດໃຫ້ ເປັນຕົວແບບທີ່ດີຂອງອົງປະກອບທາງສຽງຂອງເລື່ອງທີ່ປະເສີດ
ເຫົ່ ຼ ານີ້. ແຕ່ ວ່ າແທນທ່ີ ຈະມີພຽງແຕ່ ຟັງ, ທ່ ານ ແລະ ລູ ກຂອງທ່ ານສາມາດລອງອ່ ານໄປພ້ ອມກັບສຽງ ເພື່ອຝຶກ
ຈັບຄໍາສໍາຜັດຄ້ ອງກັນ ແລະ ຈັງຫວະຂອງຜູ້ ອ່ ານທີ່ບັນທຶກໄວ້ . ນອກຈາກນີ້ຍັງມີວິດີໂອອອນໄລນທ່ີ ສະແດງ
ຂໍ້ຄວາມຂອງເລື່ອງຕ່ າງໆໃນຂະນະທ່ີ ພວກເຂົາກໍາລັງອ່ ານອອກສຽງ. ຍົກຕົວຢ່ າງ, ນິທານເລ່ື ອງລາວຊີວິດໃນໄວ
ເດັກຂອງເດັກນ້ ອຍ ເປັນຜູ້ ສ້ າງວິດີໂອດ່ັ ງກ່ າວ.

ສ້ າງຄວາມຮູ ້ ດ້ານພາສາດ້ ວຍປ້ຶ ມບົດເລື່ອງຕ່ າງໆ

ເມ່ື ອລູ ກຂອງທ່ ານ ແລະ ທັກສະພາສາຂອງທ່ ານເອງດີຂື້ນ, ທ່ ານອາດຈະກຽມພ້ ອມ ສໍາລັບການທ້ າທາຍຂອງບາງສິ່ງບາງຢ່ າງທ່ີ ຍາວກວ່ າ
ປ້ຶ ມຮູ ບພາບເຊັ່ນ: ປ້ຶ ມນິທານເລື່ອງ. ປ້ຶ ມນິທານເລ່ື ອງຕ່ າງໆພັນລະນາເຖິງຕອນໃນຊີວິດຂອງຕົວລະຄອນທີ່ແບ່ ງອອກເປັນນິທານ
ປະເພດຕ່ າງໆ. ພວກເຂົາບ່ໍ ມີພາບປະກອບໃນທຸ ກໆໜ້ າຄືກັບປ້ຶ ມຮູ ບພາບ, ແຕ່ ປ້ຶ ມບົດຮຽນ ສໍາລັບເດັກນ້ ອຍປົກກະຕິແລ້ ວຈະມີຮູ ບ
ພາບຢ່ າງໜ້ ອຍໜຶ່ງພາບໃນແຕ່ ລະບົດ.

ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກທີ່ປ້ຶ ມນິທານຈະມີຄວາມຖ່ີ ຂອງຈັງຫວະ ແລະ ການສໍາຜັດຄ້ ອງກັນທີ່ເທົ່າກັບປຶ້ມນິທານ
ປະກອບຮູ ບພາບ, ແຕ່ ຫຼາຍເຫັ້ ຼ ມຍັງຄົງມີໂອກາດທ່ີ ຈະຝຶກຝົນອົງປະກອບທາງສຽງຂອງພາສາ. ໃຫ້ ພວກເຮົາເບິ່ງ
ຈຸ ດເລີ່ມຕົ້ນຂອງບົດຈາກ ນິທານເລ່ື ອງ ສັດຕູ ພືດ ຣາໂມນ່ າ (Ramona the Pest) ແຕ່ ງໂດຍ ທ່ ານ ເບເວີລ່ີ ເຄຼຍ
ລີ່:

ຣາໂມນ່າ ບ່ໍ ສາມາດທົນຕໍ່ການຮ້ ອງໄຫ້ ໄດ້

At last Ramona felt a tap on her shoulder. Her turn had come to run around the circle!
She ran as fast as she could to catch up with the sneakers pounding on the asphalt
ahead of her. The boing-boing curls were on the other side of the circle. Ramona was

coming closer to them. She put out her hand. She took hold of a curl, a thick, springy
curl—
“Yow!” screamed the owner of the curls.
Startled, Ramona let go. She was so surprised by the scream that she forgot to watch
Susan’s curl spring back.

ໜຶ່ງໃນຄຸ ນລັກສະນະທ່ີ ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງປ້ຶ ມນິທານເລ່ື ອງແມ່ ນວ່ າແຕ່ ລະບົດມີຊ່ື ເລ່ື ອງ ແລະ ຊ່ື ເຫ່ົ ຼ ານ້ີ
ອາດຈະມີວິທີເຝິກຝົນພາສາ. ໃນຕົວຢ່ າງຈາກ Ramona the Pest, ຊື່ນິທານເລ່ື ອງຂອງທ່ ານ ເຄຼຍຣ່ີ ທ່ີ ໃຊ້ ຄໍາທີ່ຂ້ຶ ນ
ຕ້ົ ນດ້ ວຍຕົວອັກສອນ “ R” ແລະ “ C. ” ການອ່ ານອອກສຽງຊ່ື ເລ່ື ອງຈະຊ່ ວຍເຮັດໃຫ້ ທ່ານ ແລະ ລູ ກຂອງທ່ ານໄດ້
ຍິນວ່ າ "ຣາໂມນ່ າ" ມີສຽງເລ່ີ ມຕ້ົ ນຄືກັນແນວໃດ "Resist," ແລະ “Can’t” ມີສຽງເລີ່ມຕ້ົ ນຄືກັນແນວໃດ “Curl.”
ເມື່ອຄໍາສັບຕ່ າງໆ, ເຊັ່ນໃນຊື່ນິທານເລື່ອງຂອງເຄຼຍຣີ່, ມີສຽງເລ່ີ ມຕ້ົ ນຄືກັນ, ອົງປະກອບທາງສຽງຂອງພາສານີ້
ເອ້ີ ນວ່ າ “ການສະກົດຄໍາ.” ອົງປະກອບນີ້ສາມາດເພ່ີ ມຄວາມສົນໃຈໃຫ້ ກັບການເຝິກຝົນສຽງເລີ່ມຕ້ົ ນ.

ອົງປະກອບທາງສຽງອີກອັນໜ່ຶ ງຂອງພາສາແມ່ ນ ຄໍາສ້ າງຄໍາ ຫື ຼ ເມື່ອບາງສິ່ງບາງຢ່ າງຖືກຕ້ັ ງຊື່ໂດຍການເປັນຕົວ
ແທນຂອງສຽງຮ້ ອງຂອງສຽງ. ຄໍາທີ່ຕົວງ່ ຽງໃນຂໍ້ຄວາມຂ້ າງເທິງ, “boing-boing,” ເປັນຕົວຢ່ າງຂອງຄໍາຕ່ໍ ຄໍາ
ເພາະວ່ າ, ເມ່ື ອອ່ ານອອກສຽງ, ຄໍາເວົ້າເຫົ່ ຼ ານີ້ຈະຟັງຄ້ າຍຄືກັບການດຶງສະປິ ຼ ງອອກມາ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ ວ,
ການມ້ ວນງໍໄມ້ ບໍ່ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ ເກີດສຽງນັ້ນ, ແຕ່ ເກີດຂຶ້ນຕາມຈິນຕະນາການຂອງຣາໂມນ່ າ. ເພາະສະນັ້ນ, ການ
ໃຊ້ ຄໍາຕໍ່ຄໍາຊ່ ວຍໃຫ້ ພວກເຮົານຶກເຫັນພາບລັກສະນະທີ່ມ້ ວນງໍເປັນວົງມົນ, ຄ້ າຍຄືກັບສະປິ ຼ ງຂອງລອນຜົມ, ເຊິ່ງ
ຊ່ ວຍໃຫ້ ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່ າເປັນຫຍັງ ຣາໂມນ່ າຈຶ່ງຢາກດຶງມັນອອກມາ. ກັບລູ ກຂອງທ່ ານ, ຝຶກການອ່ ານຄໍາວ່ າ
“boing-boing” ອອກສຽງດັງໆ ເພື່ອຮຽນແບບສຽງທີ່ໂຄ້ ງເຮັດໃນຈິນຕະນາການຂອງຣາໂມນ່ າ.

ການອ່ ານທຸ ກຢ່ າງເປັນການເຝິກຝົນທ່ີ ສາມາດຊ່ ວຍພັດທະນາທັກສະພາສາອັງກິດໄດ້ . ແນວໃດກໍ່ຕາມ ເມ່ື ອທ່ ານ
ແລະ ລູ ກຂອງທ່ ານອ່ ານອອກສຽງດັງຮ່ ວມກັນ, ປະສົບການນີ້ເຮັດໃຫ້ ທ່ານມີໂອກາດໄດ້ ຍິນອົງປະກອບສຽງຂອງ
ພາສາ ແລະ ເຝິກເວ້ົ າຕາມຈັງຫວະ ແລະ ຄວາມກົດດັນທ່ີ ເປັນລັກສະນະສະເພາະຂອງພາສາອັງກິດ.

ການແນະນໍາປ້ຶ ມຮູ ບພາບ 10 ຫົວ (ຊ້ັ ນ K -2)

ນິ ທານເລື່ ອງ ໂຣຊີ ຣີ ເວຍ , ວິ ສະວະກອນ (Rosie Revere, Engineer) ແຕ່ ງໂດຍທ່ ານ ອັນເດຼຍ ບິວ

ຕ້ີ
ຜູ້ ອ່ ານຈະໄດ້ ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກຄວາມພາກພຽນຂອງ ໂຣຊີ່ ແລະ ມີຄວາມຍິນດີກັບສ່ິ ງປະດິດສ້ າງອັນ
ມະຫັດສະຈັນຂອງນາງ.

ນິ ທານເລື່ ອງ ຂ້ ອ ຍພໍ ແລ້ ວ (I Am Enough) ແຕ່ ງໂດຍທ່ ານ ແກັ ຼ ກ ເບຣເຢ້ີ

ສາລະຄະດີກ່ ຽວກັບບົດກະວີນ້ີ ສາມາດແບ່ ງປັນໃຫ້ ສ້າງຄວາມພູ ມໃຈໃນຕົນເອງ ແລະ ສັນລະເສີນຢ່ າງຫຼວງຫຼາຍ.

ນິ ທານເລື່ ອງ ການກະໂດດຂອງ ຈາບາຣີ (Jabari Jumps) ແຕ່ ງໂດຍທ່ ານ ໄກໄອ້ ຄັອນວໍ

ເຂ້ົ າຮ່ ວມ ຈາບາຣີ ໃນຂະນະທ່ີ ລາວພະຍາຍາມກະໂດດຈາກກະດານກະໂດດນ້ໍ າສູ ງຄ້ັ ງທໍາອິດ.

ນິ ທານເລື່ ອງ ໂຊເຟຍ ວານເດສ໌ , ອະນາຄົ ດຂອງເປສ໌ (Sofia Valdez, Future Prez) ແຕ່ ງໂດຍ
ທ່ ານ ແອນເດຼຍ ບີວຕ້ີ
ໂຊເຟຍ ອາດຈະເປັນຄົນຕົວນ້ ອຍ, ແຕ່ ນາງມີແຜນການໃຫຍ່ ທ່ີ ຈະປັບປຸ ງພື້ນທີ່ໃກ້ ຄຽງບ້ ານຂອງນາງ.

ນິ ທານເລື່ ອງ ຢຸ ດຄ້ັ ງສຸ ດທ້ າຍທີ່ ຕະຫຼ າດແຄມທາງ (Last Stop on Market Street) ແຕ່ ງໂດຍ

ທ່ ານ ແມັດທ໌ ເດີ ລາ ເປນ໊າ
ນິທານທ່ີ ເປັນໂຄງສ້ າງນ້ີ ພັນລະນາເຖິງທັດສະນີຍະພາບ ແລະ ສຽງຕ່ າງໆທີ່ຜູ້ ບັນຍາຍພົບໃນລະຫວ່ າງການ
ເດີນທາງເທິງລົດເມກັບບ້ ານຂອງລາວ.

ນິ ທານເລື່ ອງ ລີ່ ໄວ້ ສະເຕຼົ າ ໃ ຫ້ ໄດ້ ຮັ ບແນວຄວາມຄິ ດທີ່ ສົ ດໃ ສ : ເປັ ນບົ ດເລື່ ອງທີ່ ມີ ການປະດິ ດຂ້ຶ ນ
ຢ່ າ ງເໝ າະສົ ມສົ ມຄວນຂອງຄູ ່ ໂ ສ້ ງ (Levi Strauss Gets a Bright Idea: A Fairly Fabricated
Story of a Pair of Pants) ແຕ່ ງໂດຍ ທ່ ານ ໂທນ່ີ ຈອນສະໂຕນ
ທ່ ານສາມາດສົນທະນາກ່ ຽວກັບສໍານວນເຊ່ັ ນ: “ຄວາມຄິດທ່ີ ສົດໃສ” ໂດຍຜ່ ານນິທານທ່ີ ມີຊີວິດຊີວາຂອງການ
ປະດິດສ້ າງຂອງໂສ້ ງຢີນສີຟ້ າ.

ນິ ທານເລື່ ອງ ຫົ ວລົ ດໄຟ (Locomotive) ແຕ່ ງໂດຍ ທ່ ານ ໄບຼແອ່ ນ ໂຟຣກ້ າ

ຝຶກຝົນສ້ າງຄໍາລຽນສຽງ (ໃນເວລາທ່ີ ບາງສ່ິ ງບາງຢ່ າງຖືກຕ້ັ ງຊ່ື ຕາມສຽງທ່ີ ເປ່ັ ງອອກມາເຊ່ັ ນ“ buzz”) ດ້ ວຍ
ຂ້ໍ ຄວາມສໍາຜັດນ້ີ ທ່ີ ນໍາພາຜູ້ ອ່ ານກັບໄປສູ ່ ການລົດໄຟຍຸ ກທໍາອິດໃນອາເມລິກາ.

ນິ ທານເລື່ ອງ ຂໍ ຂອບໃ ຈ ໂອມມູ (Thank You, Omu) ແຕ່ ງໂດຍ ທ່ ານ ໂອເກ້ ໂມຣາ

ອ່ ານເລື່ອງທັງໝົດກ່ ຽວກັບໂອມມູ , ທ່ີ ມີຊ່ື (ອອກສຽງວ່ າ ອາ-ມູ ) ການສໍາຜັດກັບສູ ດທີ່ສຸ ດແຊບຂອງລາວ.

ນິ ທານເລື່ ອງ ຂ້ ອ ຍໄດ້ ຈັ ງຫ ວະ (I Got the Rhythm) ແຕ່ ງໂດຍ ທ່ ານ ຄອນນີ່ ສະກັອດແຟວ-ໂມຣີ

ສັນ
ພາບປະກອບທ່ີ ມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ຂໍ້ຄວາມຄ້ ອງກັນທີ່ມີພະລັງດຶງດູ ດຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນຊີວິດຂອງຜູ້ ບັນຍາຍ.

ນິ ທານເລື່ ອງ ເຂ້ົ າໜົ ມປັ ງຂີ ງຂອງຊາຍຂີ່ ມ້ າ (The Gingerbread Cowboy) ແຕ່ ງໂດຍທ່ ານ ເຈນ

ເນັດທ໌ ສະກວາຍສ໌
ການບິດບ້ ຽວຂອງເຂ້ົ າໜົມປັງຢູ ່ ໃນນິທານຄລາສສິກນ້ີ ກໍານົດຜູ້ ຊາຍຄຸ ກກ້ີ ທ່ີ ມີຊ່ື ສຽງຢູ ່ ໃນປ່ າພາກຕາເວັນຕົກ.

ຄໍາແນະນໍາປ້ຶ ມ 10 ບົດທີ່ (ຊ້ັ ນ 3-5)

ນິ ທານເລື່ ອງ ໂລກທີ່ ສອດຄ້ ອ ງກັ ບຮາມເພຼ (The World According to Humphrey) ແຕ່ ງໂດຍ
ທ່ ານ ແບັດດ້ີ ເບີນນີ່
ຮາມເພຼ ແຮມສະເຕ່ີ ປາຖະໜາຢາກອອກຈາກກົງ ແລະ ການຜະຈົນໄພຂອງລາວ.

ນິ ທານເລື່ ອງ ໂລລ່ າ ເລວີ ນ ບ່ໍ ມີ ຄວາມໝ າຍ (Lola Levine is not Mean) ແຕ່ ງໂດຍ ທ່ ານ ໂມນີ

ກ້ າ ບຣາວ.
ຄວາມຫົ ຼ ງໄຫຼຂອງໂລລ່ າ ແມ່ ນກິລາບານເຕະ, ແຕ່ ເມື່ອນາງເຮັດໃຫ້ ຜູ້ຫ້ິ ຼ ນຄົນອ່ື ນບາດເຈັບໂດຍບັງເອີນ, ນາງ
ຕ້ ອງຮຽນຮູ ້ ວິທີແກ້ ໄຂສິ່ງຕ່ າງໆໃຫ້ ຖືກຕ້ ອງ.

ນິ ທານເລື່ ອງ ລະດູ ຮ້ ອ ນໜຶ່ ງທີ່ ແປກປະລາດ (One Crazy Summer) ແຕ່ ງໂດຍ ທ່ ານ ລີຕ້ າ ວີນ

ລ່ ຽມສ໌ ກາເຊຍ
ປ້ື ມນິທານເລ່ື ອງນ້ີ ດໍາເນີນເລ່ື ອງໃນຊ່ ວງທ້ າຍຊຸມປີ 1960, ເປັນເລ່ື ອງລາວການປະຈົນໄພຂອງນ້ ອງສາວສາມຄົນ
ທ່ີ ໃຊ້ ເວລາຊ່ ວງລະດູ ຮ້ ອນກັບແມ່ ຂອງພວກເຂົາໃນເອ້ົ າແກຣນ, ລັດ ແຄລີຟໍເນຍ.
ນິທານເລ່ື ອງ ເຈ້ົ າໜູ ໜ້ອຍມະຫັດສະຈັນ (The Tale of Despereaux) ແຕ່ ງໂດຍ ທ່ ານ ເກດ ດ້ີ ຄາ
ມີໂລ່
ຕົກຫຼຸມຮັກກັບໜູ ຜະຈົນໄພຕົວນີ້ຢູ ່ ໃນນິທານແຫ່ ງຈິນຕະນາການໃນຍຸ ກກາງ.
ນິທານເລ່ື ອງ ໂຊກດີຂອງນົມ (Fortunately, the Milk) ແຕ່ ງໂດຍ ທ່ ານ ນີວ ເກແມນ
ຄ້ົ ນພົບເຫດການແປກປະລາດທີ່ເກີດຂ້ຶ ນ ເມ່ື ອພ່ໍ ຂອງຜູ້ ບັນຍາຍຊ້ື ຂວດນົມ.

ນິ ທານ ເລື່ ອງ ອໍ ວີ ນ ໂຮ່ : ແພ້ ເດັ ກຜູ້ ຍິ ງ , ໂຮງຮຽນ , ແລະ ສິ່ ງທີ່ ເປັ ນຕາຢ້ ານອື່ ນໆ (Alvin Ho:

Allergic to Girls, School, and Other Scary Things) ແຕ່ ງໂດຍ ທ່ ານ ເລນໍ ລຸ ກກ໌
ບ່ໍ ມີຫຍັງຫຼາຍທີ່ ອາວີນ ໂຮ່ ບ່ໍ ຢ້ ານ, ແຕ່ ກໍ່ບ່ໍ ໄດ້ ຢຸດລາວຈາກການເປັນວິລະຊົນໃນຈິນຕະນາການຂອງລາວເອງ.

ນິ ທານເລື່ ອງສະຕ້ີ ງ : ເດັ ກນ້ ອຍທີ່ ຫົ ດຕົ ວທີ່ ບ່ໍ ໜ້ າເຊື່ ອ (Stink: The Incredible Shrinking Kid)

ແຕ່ ງໂດຍທ່ ານ ມີແກນ ແມັກໂດນໍ່
ເປັນປ້ຶ ມກາຕູ ນທີ່ມີຊີວິດຊີວາຊ່ ວຍເລົ່າເລື່ອງການຜະຈົນໄພຂອງ ສະຕ້ີ ງ, ເປັນເດັກນ້ ອຍຕົວເຕ້ ຍທີ່ມີການຜະຈົນ
ໄພຄ້ັ ງຍີ່ງໃຫຍ່ .

ນິ ທານເລື່ ອງ ແຈສ໌ ຊານໂຕສ໌ ປະທະໂລກ (Jaz Santos vs. the world) ແຕ່ ງໂດຍທ່ ານ ພີ ຼ ຊີວລ່ າ

ແມດທ໌
ແຈສ໌ບ່ໍ ຕ້ ອງການຫຍັງຫຼາຍໄປຈາກທີມບານເຕະຂອງນາງ, ທີມ ບາມຣອກ ສະຕາສ໌, ທີ່ຈະເອົາໃຈໃສ່ ຢ່າງຈິງຈັງ.

ນິ ທານເລື່ ອງ ຈົ ວນ່ າ ແລະ ລູ ຄາສ໌ (Juana and Lucas) ແຕ່ ງໂດຍທ່ ານ ຈົວນ່າ ມີເດຍນ່າ

ນິທານຕະຫົ ຼ ກນ້ີ ພັນລະນາເຖິງຊີວິດຂອງຈົວນ່ າ ຢູ ່ ໃນເມືອງ ໂບໂກຕ໊າ, ໂຄລໍາເບຍ ກັບ ລູ ຄາສ໌ ໝາສຸ ດທີ່ຮັກຂອງ
ນາງ.

ປະຫ ວັ ດແຄມທາງຈາກໂຮງຮຽນແຄມທາງ (Sideways Stories from Wayside School) ແຕ່ ງ
ໂດຍທ່ ານ ລຸ໊ ຍສ໌ ຊາກ່ າ
ຊອກຫາເຫດຜົນວ່ າເປັນຫຍັງໂຮງຮຽນຈຶ່ງບໍ່ເຄີຍໜ້ າເບ່ື ອທີ່ແຄມທາງທີ່ສຸ ດແປກປະຫຼາດ.

ເອກະສານອ້ າງອີງ
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