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เรียน ท่านผูป้กครองและบิดามารดาของเด็กๆทุกท่าน 

 

บุตรของท่านก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนอนุบาลในเร็วๆน้ี 
ช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีส าคญัเพราะเด็กวยัน้ีสามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆไดม้ากมายโดยไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมากนกั 
ทางเราใคร่ขอใหค้  าแนะน าวา่ ในฐานะผูป้กครองท่านสามารถส่งเสริมพฒันาการของบุตรของท่านไดอ้ยา่งไรบา้ง 
ความผกูพนัดา้นอารมณ์เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับเด็กเล็ก  โดยธรรมชาติของเด็ก 
เขายอ่มมีความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้โลก  เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆอยูแ่ลว้  
ความรู้สึกใกลชิ้ดสนิทสนมกนัของคนในครอบครัวจะช่วยใหก้ารกา้วสู่โลกภายนอกของบุตรของท่านเป็นไปอยา่งร
าบร่ืนยิง่ข้ึน 

เด็กๆหลายคนอาจจะไดมี้โอกาสสร้างสมประสบการณ์แรกๆ จากการเขา้เล่นร่วมกลุ่มกบัเด็กคนอ่ืนมาบา้งแลว้  เช่น 
เขาอาจจะเคยเล่นกบัพี่ๆนอ้งๆของตนเอง  หรือกบัเด็กอ่ืนๆในละแวกบา้น  หรือในกลุ่มการเล่นท่ีเขาเคยเขา้ร่วมมา  
ในโอกาสเช่นนั้น เขายอ่มจะไดเ้รียนรู้จกับุคคลใหม่ๆท่ีต่อไปจะมีความใกลชิ้ดกบัเขา  เช่น 
ผูใ้หญ่ท่ีเป็นหวัหนา้กลุ่มการละเล่นส าหรับเด็กๆ เป็นตน้  เม่ือกลบัมาถึงบา้น เด็กจะรู้สึกมีความสุข  
และมกัมีเร่ืองราวท่ีอยากจะเล่าใหพ้อ่แม่ฟัง หรืออาจจะอยากซกัถามพอ่แม่มากมาย  
 

ในชั้นอนุบาลบุตรของท่านจะใชเ้วลาค่อนขา้งมากในการอยูร่วมกบัเด็กอ่ืนๆ  
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนอนุบาลถือเป็นส่ิงใหม่ และน่าต่ืนเตน้ส าหรับเด็ก  บางคร้ัง 
บุตรของท่านอาจจะตอ้งอดทนรอ จนกวา่จะถึงเวลาท่ีเขาเองจะมีโอกาสไดเ้ล่าอะไรให้เพื่อนๆฟังบา้ง  
บุตรของท่านจะมีโอกาสไดเ้รียนรู้วา่ ไม่ใช่วา่คนทุกคนจะรู้สึกเหมือนกนั (หรือเท่าเทียมกนั)ไปหมด 
และส่ิงท่ีคนอ่ืนเห็นวา่ส าคญันั้น อาจจะไม่เหมือนกบัส่ิงท่ีตนเองเห็นวา่ส าคญัก็ได ้

 

เด็กในวยัน้ีเรียนรู้สร้างสมประสบการณ์จากการเล่น 
และสามารถท าความเขา้ใจกฎเกณฑแ์ละความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัของส่ิงต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี  
เด็กเล็กมกัจะชอบเลียนแบบคนอ่ืน  ดงันั้น พฤติกรรมของบิดามารดา รวมทั้งพฤติกรรมของผูใ้หญ่อ่ืนๆท่ีใกลชิ้ดเด็ก 
จึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก  ผูใ้หญ่ท่ีปฏิบติัตนใหเ้ด็กเห็น วา่เขาสามารถปล่อยใหค้นอ่ืนพดูใหจ้บก่อนได ้
ก่อนท่ีเขาจะพดูเองบา้ง  ยอ่มจะช่วยส่งเสริมใหเ้ด็กๆไดฝึ้กการรู้จกัฟังผูอ่ื้นอยา่งตั้งใจ 
และฝึกความสามารถในการตั้งสมาธิดว้ย  



กำรปฏิบัตต่ิอตนเองและต่อผู้อืน่  
Umgang mit sich und anderen 

 

 
 
 
 
บุตรของท่ำนต้องกำรมเีวลำอยู่ร่วมกบัเด็กอืน่ๆ  
เขาตอ้งการเรียนรู้ท่ีจะท าความตกลงกบัคนอ่ืน  เกรงใจคนอ่ืน  หาแนวทางของตนเองใหพ้บ  
และสามารถอดทนต่อการรอคอยได ้ เด็กๆตอ้งเรียนรู้ส่ิงเหล่าน้ี 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะช่วยใหเ้ขาสามารถอยูก่บักลุ่มไดอ้ยา่งราบร่ืน  ในกลุ่มเด็กๆท่ีบุตรของท่านเล่นดว้ย  
หรือในสถานรับเล้ียงเด็ก เขาจะเรียนรู้ท่ีจะปฏิบติักบัคนในวยัเดียวกบัเขา  
ท่านควรปล่อยให้เขาไดเ้ล่นกบัเด็กอ่ืนๆท่ีสนามเด็กเล่น  หรือท่านอาจจะเชิญเด็กอ่ืนๆใหม้าเท่ียวท่ีบา้นท่านก็ได ้ 
 

บุตรของท่ำนต้องกำรจะเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน  
ในการท่ีบุตรของท่านเขา้มาอยูใ่นกลุ่มเด็กจ านวนมาก  
บุตรของท่านจ าเป็นจะตอ้งเรียนรู้ท่ีจะแบ่งปันความสนใจของครูหรือผูส้อนกบัเด็กอ่ืนๆ  บางคร้ัง 
บุตรของท่านจ าเป็นจะตอ้งเรียนรู้ท่ีจะใหโ้อกาสคนอ่ืนก่อน และใหค้วามตอ้งการของตนมาทีหลงั  
หรือเรียนรู้ท่ีจะรอคอย จนกวา่จะถึงคราวของตนเองบา้ง 
 

บุตรของท่ำนต้องกำรแสดงออกถึงส่ิงทีเ่ขำรู้สึก 
และนัน่ถือเป็นส่ิงท่ีดี  ท่านควรช่วยใหบุ้ตรของท่านไดรั้บรู้ถึงความรู้สึกท่ีเขามี  
ใหเ้ขาไดรู้้จกัค าศพัทห์รือค าพดูท่ีบ่งบอกความรู้สึกท่ีเขามี  
และใหเ้ขาสามารถเรียนรู้ท่ีจะจดัการกบัความรู้สึกต่างๆของตนดว้ย  ท่านควรใหเ้ขาไดเ้รียนรู้วา่  
พฤติกรรมท่ีเขามีต่อบุคคลอ่ืนนั้นจะตอ้งอยูภ่ายในขอบเขต  
เช่นเดียวกบัท่ีเขาตอ้งการให้คนอ่ืนปฏิบติัต่อเขาอยา่งเคารพ  เขาก็ตอ้งเรียนรู้ท่ีจะปฏิบติัต่อคนอ่ืน ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ 
ดว้ยความเคารพเช่นกนั  
 



 



กำรเป็นตวัของตวัเองและกำรมีควำมไว้วำงใจ 
Selbstständigkeit und Vertrauen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุตรของท่ำนต้องกำรท ำส่ิงต่ำงๆด้วยตนเอง 

ท่านควรเปิดโอกาสใหบุ้ตรของท่านไดล้องส่ิงต่างๆ และใหเ้ขาไดล้องท าอะไรดว้ยตวัเอง  เช่น 
อาจใหเ้ขาลองสวมใส่เส้ือผา้ หรือถอดเส้ือผา้ ดว้ยตนเอง  การเขา้ห้องน ้าก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีเขาจะตอ้งฝึกฝน 
เพื่อท่ีเขาจะไดส้ามารถไปหอ้งน ้าไดเ้องเม่ือมาอยูใ่นชั้นอนุบาล  
ท่านควรจะช่วยเหลือเขาเฉพาะแต่ในเวลาท่ีจ าเป็นจริงๆเท่านั้น  
 

บุตรของท่ำนต้องกำรเป็นตัวของตัวเอง  
ท่านควรมีความเช่ือมัน่ในความสามารถของบุตรของท่าน ถา้เขาท าอะไรไม่ส าเร็จ 
ท่านควรใหก้ าลงัใจเขาและใหเ้ขาไดมี้โอกาสลองท าใหม่อีกคร้ัง  ท่านอาจจะฝึกเดินไปโรงเรียนอนุบาลกบัเขา 
เพื่อใหเ้ขาไดรู้้จกัหนทาง  หรืออาจมอบหมายหนา้ท่ีง่ายๆใหเ้ขาท า เช่น 
ใหเ้ขาเป็นผูเ้ปิดตูจ้ดหมายและน าจดหมายออกมาจากตู ้ 
หรือให้เขาเป็นผูจ้ดัวางชอ้นและซ่อมลงในล้ินชกัในครัวเป็นตน้ 

 

บุตรของท่ำนต้องกำรลองและทดลองส่ิงต่ำงๆ 

ท่านควรหาวสัดุ  เช่นดินสอสี  กระดาษ  ชอลก์  ดินเหนียว  เทปเหนียว  หรือกรรไกร มาใหบุ้ตรของท่านไดใ้ชเ้ล่น  
การใหเ้ขาช่วยท่านท างานบา้นหรืองานในครัว ไม่วา่จะเป็น  -  การช่วยเตรียมของ  การช่วยตดัโน่นน่ี  ช่วยกวน  
หรือช่วยลา้งผกัสลดั  -  ยอ่มเป็นวถีิทางท่ีจะช่วยใหเ้ด็กไดฝึ้กทกัษะ และสร้างสมประสบการณ์ใหก้บัตนเอง 
 

 

 

  



 



กำรเรียนและกำรเล่น  
Spielen und Lernen 

 

 

 

 

 

 

บุตรของท่ำนต้องกำรเล่น  
บุตรของท่านชอบท่ีจะมีความรู้สึกกระตือรือร้น เขาตอ้งการมีใจจดจ่อกบักิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงๆ 
จนลืมเร่ืองของตนเองไปชัว่ขณะ  เวลาท่ีบุตรของท่านละเล่น เขาจะเรียนรู้ท่ีจะมีใจจดจ่ออยูก่บัการละเล่นนั้น 
เขาจะเรียนรู้ท่ีจะวางแผนและท ากิจกรรมดงักล่าวเป็นเวลานาน  
ท่านควรปล่อยให้เขาไดมี้เวลาและอิสรภาพท่ีจะท าส่ิงนั้นๆ  
ใหเ้ขาไดมี้โอกาสเล่นกบัวสัดุหลากหลายประเภทในชีวติประจ าวนั ให้เขาไดมี้โอกาสลอง  นอกจากน้ีแลว้ 
เวลาท่ีท่านเล่นกบับุตรของท่านถือเป็นเวลาท่ีมีค่าอยา่งยิง่  
 

บุตรของท่ำนต้องกำรเรียน  
การเรียนคือการเรียนรู้วา่ส่ิงต่างๆท่ีตนท าอาจจะส าเร็จหรือลม้เหลวก็ได ้
ทุกคนลว้นตอ้งผา่นประสบการณ์ดงักล่าวและทุกคนควรฝึกฝนใหเ้ขา้ใจประสบการณ์ดงักล่าวอยา่งลึกซ้ึง  
บุตรของท่านเรียนรู้การเดิน จากการท่ีเขาเคยหกลม้ แลว้ก็ลุกข้ึนมาได ้ 
ท่านสามารถส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของบุตรของท่าน โดยการชมเขาเม่ือเขาท าอะไรไดส้ าเร็จ  
และคอยสนบัสนุนใหก้ าลงัใจเขาใหเ้ขาไดล้องส่ิงใหม่ๆ  
 

บุตรของท่ำนมคีวำมต้องกำร 
การท่ีคนเรามีความตอ้งการนั้นถือเป็นส่ิงส าคญั  แต่บุตรของท่านไม่ควรจะไดทุ้กส่ิงทุกอยา่งตามท่ีเขาตอ้งการ  
ควรใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้จกัการรอคอยบา้ง  
ใหเ้ขาไดผ้า่นความผดิหวงัและเรียนรู้ท่ีจะจดัการกบัความผิดหวงัของตนเองบา้ง  
ความรู้สึกโกรธหรือคบัขอ้งใจถือเห็นส่วนหน่ึงของความรู้สึกท่ีทุกคนมี  
แต่บุคคลไม่ควรจะตอ้งไดรั้บความทุกขแ์ละวตัถุไม่ควรจะตอ้งไดรั้บความเสียหายเน่ืองมาจากความรู้สึกนั้นๆ  
การเรียนรู้ท่ีจะยอมรับและอยูใ่หไ้ดก้บัการท่ีความตอ้งการของตนไม่ไดรั้บการตอบสนอง 
ถือเป็นประสบการณ์ท่ีจะช่วยใหบุ้ตรของท่านเขม้แขง็ข้ึน 

 

 

  



 



กำรส่ือสำรกบับุคคลอืน่และท ำให้บุคคลอืน่ได้เข้ำใจตน 
Sich verständigen und verstanden werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุตรของท่ำนต้องกำรบอกเล่ำเร่ืองรำวเกีย่วกบัตัวเขำ  
ท่านควรใหค้วามสนใจต่อส่ิงท่ีบุตรของท่านท าหรือประสบพบเห็น และควรรับฟังเร่ืองราวของเขาอยา่งตั้งอกตั้งใจ  
ท่านควรจะไดพ้ดูคุยกบัเขาเก่ียวกบัส่ิงต่างๆในชีวติประจ าวนั และควรใชโ้อกาสน้ี 
อธิบายใหเ้ขาฟังถึงส่ิงท่ีทา่นก าลงัท าอยู ่หรือส่ิงท่ีบุตรของท่านก าลงัดูอยู ่ 
 

บุตรของท่ำนต้องกำรรับฟังคนอืน่  
ท่านควรอ่านหนงัสือภาพกบับุตรของท่าน ควรมีเวลาเล่าเร่ืองหรือนิทานต่างๆใหเ้ขาฟัง และร่วมร้องเพลงกบัเขา  
โดยวธีิน้ี เด็กจะรู้สึกวา่เขาไดใ้กลชิ้ดพอ่แม่ และท าใหเ้ขาไดฝึ้กทกัษะทางภาษาอีกดว้ย  อน่ึง 
ท่านควรพดูคุยกบับุตรเป็นภาษาของท่านเอง  ต่อเม่ือเด็กไดภ้าษาแม่อยา่งแน่นแฟ้นแลว้ 
เขาก็จะสามารถเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไดง่้ายข้ึน 

 

บุตรของท่ำนต้องกำรมปีระสบกำรณ์ทำงภำษำ  
เด็กเล็กไม่สามารถจดจ าค าศพัทใ์หม่ๆได ้ 
ถา้หากเขาเพียงไดเ้ห็นหรือไดย้นิค าเหล่านั้นผา่นทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
เด็กๆจ าเป็นจะตอ้งมีคนท่ีคอยพดูคุยกบัเขา   โดยวธีิน้ี 
เขาจะสามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆไดดี้กวา่และย ัง่ยนืกวา่โดยฟังจากผูท่ี้ใกลชิ้ดเขา  
และเม่ือเด็กไดเ้รียนรู้โดยวธีิดงักล่าวแลว้ เขาก็สามารถน าส่ิงท่ีเขาเรียนรู้ไปใชใ้นทางปฏิบติัไดม้ากกวา่ 

 

 

 

 

 



 



กำรออกก ำลงักำยและกำรพกัผ่อนหลบันอน  
Bewegung und Schlaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุตรของท่ำนต้องกำรออกก ำลงักำย  
ท่านควรปล่อยใหบุ้ตรของท่านไดปี้นป่าย และเรียนรู้ท่ีจะทรงตวัใหส้มดุล  ใหเ้ขาไดเ้ล่นลูกบอลหรือหกคะเมน      
ตีลงักา   ท่านอาจจะพาบุตรของท่านไปเล่นนอกบา้น เพื่อคน้พบธรรมชาติร่วมกนักบัเขา  
ทั้งน้ีไม่เวน้แมแ้ต่วนัท่ีมีฝนตก  

 

บุตรของท่ำนต้องกำรนอนให้เต็มอิม่  
เพื่อใหเ้ด็กด าเนินชีวติประจ าวนัของเขาในชั้นอนุบาลไดอ้ยา่งราบร่ืน 
ท่านควรดูแลใหเ้ขาไดพ้กัผอ่นหลบันอนอยา่งเตม็ท่ีและเพียงพอ ประมาณสิบถึงสิบสองชัว่โมงต่อวนั  
และเพื่อใหเ้ขามีพลงังานเพียงพอ 
ควรใหเ้ขาไดรั้บประทานอาหารเชา้ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการและท่ีช่วยใหเ้ขาอ่ิมทอ้งทุกวนั  
 

บุตรของท่ำนต้องกำรมกีจิวตัรประจ ำวนั 

การด าเนินชีวติประจ าวนัท่ีมีกิจวตัรท่ีสม ่าเสมอ เช่นการรับประทานอาหารตรงตามเวลา 
และการเขา้นอนตรงตามเวลา จะช่วยใหบุ้ตรของท่านรู้สึกมัน่คงปลอดภยัและมีท่ียดึเหน่ียว 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากท่านประสงคจ์ะไดข้อ้มูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเปิดดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้เวบ็ไซตต่์อไปน้ี:  

www.erz.be.ch/fit-fuer-den-kindergarten 

ขออวยพรใหทุ้กอยา่งด าเนินไปอยา่งน่าเพลิดเพลินทั้งส าหรับท่านและส าหรับบุตรของท่าน 
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http://www.erz.be.ch/fit


 


