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เด็กๆตอ้งมีกจิกรรม 
ทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิพฒันาการและการเจรญิเตบิโตของเขา 
เขาตอ้งการบคุคลทีเ่ขาสามารถถอืเป็นแบบอยา่งได ้
เขาตอ้งการชุมชนทีร่กัหว่งใยเขาและท าใหเ้ขารูส้กึม ั่นคงปลอดภยั 
ศาสตราจารย์ ดร. เกราลด์ ฮืทเธอร์ (ศาสตราจารย์ ดร. Gerald Hüther) 
 
เรียน ทา่นผูป้กครองและบดิามารดาของเด็กๆทกุทา่น 
 

บตุรของทา่นก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรียนอนุบาลในเร็วๆน้ี 
ชว่งเวลาน้ีเป็นชว่งเวลาทีส่ าคญัเพราะเด็กวยัน้ีสามารถเรยีนรูส้ิง่ตา่งๆไดม้ากมายโดยไมต่อ้งใชค้
วามพยายามมากนกั ทางเราใครข่อใหค้ าแนะน าวา่ 
ในฐานะผูป้กครองทา่นสามารถสง่เสรมิพฒันาการของบตุรของทา่นไดอ้ยา่งไรบา้ง 
ความผกูพนัดา้นอารมณ์เป็นสิง่ส าคญัอยา่งยิง่ส าหรบัเด็กเล็ก  โดยธรรมชาตขิองเด็ก 
เขายอ่มมคีวามตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูโ้ลก  เรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ อยูแ่ลว้  
ความรูส้กึใกลช้ดิสนิทสนมกนัของคนในครอบครวัจะชว่ยใหก้ารกา้วสูโ่ลกภายนอกของบตุรของ
ทา่นเป็นไปอยา่งราบรืน่ยิง่ขึน้ 
เด็กๆหลายคนอาจจะไดม้โีอกาสสรา้งสมประสบการณ์แรกๆ 
จากการเขา้เลน่รว่มกลุม่กบัเด็กคนอืน่มาบา้งแลว้  เชน่ 
เขาอาจจะเคยเลน่กบัพี่ๆ น้องๆของตนเอง  หรือกบัเด็กอืน่ๆในละแวกบา้น  
หรือในกลุม่การเลน่ทีเ่ขาเคยเขา้รว่มมา  ในโอกาสเชน่นัน้ 
เขายอ่มจะไดเ้รียนรูจ้กับคุคลใหม่ๆ ทีต่อ่ไปจะมคีวามใกลช้ดิกบัเขา  เชน่ 
ผูใ้หญท่ีเ่ป็นหวัหน้ากลุม่การละเลน่ส าหรบัเด็กๆ เป็นตน้  เมือ่กลบัมาถงึบา้น 
เด็กจะรูส้กึมคีวามสขุ  และมกัมเีรือ่งราวทีอ่ยากจะเลา่ใหพ้อ่แมฟ่งั 
หรืออาจจะอยากซกัถามพอ่แมม่ากมาย  
 

ในชัน้อนุบาลบตุรของทา่นจะใชเ้วลาคอ่นขา้งมากในการอยูร่วมกบัเด็กอืน่ๆ  
สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนอนุบาลถือเป็นสิง่ใหม ่และน่าตืน่เตน้ส าหรบัเด็ก  บางคร ัง้ 
บตุรของทา่นอาจจะตอ้งอดทนรอ 
จนกวา่จะถงึเวลาทีเ่ขาเองจะมโีอกาสไดเ้ลา่อะไรใหเ้พือ่นๆฟงับา้ง  
บตุรของทา่นจะมโีอกาสไดเ้รยีนรูว้า่ ไมใ่ชว่า่คนทกุคนจะรูส้กึเหมอืนกนั 
(หรือเทา่เทยีมกนั)ไปหมด และสิง่ทีค่นอืน่เห็นวา่ส าคญันัน้ 
อาจจะไมเ่หมอืนกบัสิง่ทีต่นเองเห็นวา่ส าคญัก็ได ้
 

เด็กในวยัน้ีเรยีนรูส้รา้งสมประสบการณ์จากการเลน่ 
และสามารถท าความเขา้ใจกฎเกณฑ์และความสมัพนัธ์เกีย่วเน่ืองกนัของสิง่ตา่งๆไดเ้ป็นอยา่งดี  
เด็กเล็กมกัจะชอบเลียนแบบคนอืน่  ดงันัน้ พฤตกิรรมของบดิามารดา 
รวมท ัง้พฤตกิรรมของผูใ้หญอ่ืน่ๆทีใ่กลช้ดิเด็ก จงึเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัอยา่งมาก  
ผูใ้หญท่ีป่ฏบิตัตินใหเ้ด็กเห็น วา่เขาสามารถปลอ่ยใหค้นอืน่พดูใหจ้บกอ่นได ้
กอ่นทีเ่ขาจะพูดเองบา้ง  ยอ่มจะชว่ยสง่เสรมิใหเ้ด็กๆไดฝึ้กการรูจ้กัฟงัผูอ้ืน่อยา่งต ัง้ใจ 
และฝึกความสามารถในการต ัง้สมาธดิว้ย  



การปฏบิตัติอ่ตนเองและตอ่ผูอ้ืน่  
Umgang mit sich und anderen 

 

 
 
 
 
บุตรของทา่นตอ้งการมีเวลาอยูร่ว่มกบัเด็กอืน่ๆ  
เขาตอ้งการเรียนรูท้ีจ่ะท าความตกลงกบัคนอืน่  เกรงใจคนอืน่  
หาแนวทางของตนเองใหพ้บ  และสามารถอดทนตอ่การรอคอยได ้ 
เด็กๆตอ้งเรียนรูส้ิง่เหลา่น้ี 
ซึง่เป็นสิง่ทีจ่ะชว่ยใหเ้ขาสามารถอยูก่บักลุม่ไดอ้ยา่งราบรืน่  
ในกลุม่เด็กๆทีบุ่ตรของทา่นเลน่ดว้ย  หรือในสถานรบัเลี้ยงเด็ก 
เขาจะเรียนรูท้ีจ่ะปฏบิตักิบัคนในวยัเดยีวกบัเขา  
ทา่นควรปลอ่ยใหเ้ขาไดเ้ลน่กบัเด็กอืน่ๆทีส่นามเด็กเลน่  
หรือทา่นอาจจะเชญิเด็กอืน่ๆใหม้าเทีย่วทีบ่า้นทา่นก็ได ้ 
 

บุตรของทา่นตอ้งการจะเป็นสว่นหนึ่งของชุมชน  
ในการทีบุ่ตรของทา่นเขา้มาอยูใ่นกลุม่เด็กจ านวนมาก  
บุตรของทา่นจ าเป็นจะตอ้งเรียนรูท้ีจ่ะแบง่ปนัความสนใจของครูหรือผูส้อนกบัเด็กอื่
นๆ  บางคร ัง้ บุตรของทา่นจ าเป็นจะตอ้งเรียนรูท้ีจ่ะใหโ้อกาสคนอืน่กอ่น 
และใหค้วามตอ้งการของตนมาทีหลงั  หรือเรียนรูท้ีจ่ะรอคอย 
จนกวา่จะถงึคราวของตนเองบา้ง 
 

บุตรของทา่นตอ้งการแสดงออกถงึสิง่ทีเ่ขารูส้กึ 
และนั่นถือเป็นสิง่ทีด่ ี ทา่นควรชว่ยใหบุ้ตรของทา่นไดร้บัรูถ้งึความรูส้กึทีเ่ขามี  
ใหเ้ขาไดรู้จ้กัค าศพัท์หรือค าพูดทีบ่ง่บอกความรูส้กึทีเ่ขามี  
และใหเ้ขาสามารถเรียนรูท้ีจ่ะจดัการกบัความรูส้กึตา่งๆของตนดว้ย  
ทา่นควรใหเ้ขาไดเ้รียนรูว้า่  
พฤตกิรรมทีเ่ขามีตอ่บุคคลอืน่นัน้จะตอ้งอยูภ่ายในขอบเขต  
เชน่เดยีวกบัทีเ่ขาตอ้งการใหค้นอืน่ปฏบิตัติอ่เขาอยา่งเคารพ  
เขาก็ตอ้งเรียนรูท้ีจ่ะปฏบิตัติอ่คนอืน่ ท ัง้เด็กและผูใ้หญ ่ดว้ยความเคารพเชน่กนั  
 



 



การเป็นตวัของตวัเองและการมคีวามไวว้างใจ 
Selbstständigkeit und Vertrauen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุตรของทา่นตอ้งการท าสิง่ตา่งๆดว้ยตนเอง 

ทา่นควรเปิดโอกาสใหบุ้ตรของทา่นไดล้องสิง่ตา่งๆ 
และใหเ้ขาไดล้องท าอะไรดว้ยตวัเอง  เช่น อาจใหเ้ขาลองสวมใสเ่สื้อผา้ 
หรือถอดเสื้อผา้ ดว้ยตนเอง  การเขา้หอ้งน ้าก็เป็นอีกสิง่หน่ึงทีเ่ขาจะตอ้งฝึกฝน 
เพือ่ทีเ่ขาจะไดส้ามารถไปหอ้งน ้าไดเ้องเมือ่มาอยูใ่นช ัน้อนุบาล  
ทา่นควรจะชว่ยเหลือเขาเฉพาะแตใ่นเวลาทีจ่ าเป็นจรงิๆเทา่นัน้  
 

บุตรของทา่นตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง  
ทา่นควรมีความเชือ่ม ั่นในความสามารถของบุตรของทา่น ถา้เขาท าอะไรไมส่ าเร็จ 
ทา่นควรใหก้ าลงัใจเขาและใหเ้ขาไดม้ีโอกาสลองท าใหมอ่ีกคร ัง้  
ทา่นอาจจะฝึกเดนิไปโรงเรียนอนุบาลกบัเขา เพือ่ใหเ้ขาไดรู้จ้กัหนทาง  
หรืออาจมอบหมายหน้าทีง่า่ยๆใหเ้ขาท า เชน่ 
ใหเ้ขาเป็นผูเ้ปิดตูจ้ดหมายและน าจดหมายออกมาจากตู ้ 
หรือใหเ้ขาเป็นผูจ้ดัวางชอ้นและซอ่มลงในลิน้ชกัในครวัเป็นตน้ 

 

บุตรของทา่นตอ้งการลองและทดลองสิง่ตา่งๆ 

ทา่นควรหาวสัด ุ เช่นดนิสอสี  กระดาษ  ชอล์ก  ดนิเหนียว  เทปเหนียว  
หรือกรรไกร มาใหบุ้ตรของทา่นไดใ้ชเ้ลน่  
การใหเ้ขาชว่ยทา่นท างานบา้นหรืองานในครวั ไมว่า่จะเป็น  -  การชว่ยเตรียมของ  
การชว่ยตดัโน่นน่ี  ช่วยกวน  หรือช่วยลา้งผกัสลดั  -  
ยอ่มเป็นวถิีทางทีจ่ะช่วยใหเ้ด็กไดฝึ้กทกัษะ และสรา้งสมประสบการณ์ใหก้บัตนเอง 

 

 

 

  



 



การเรียนและการเลน่  
Spielen und Lernen 

 

 

 

 

 

 

บุตรของทา่นตอ้งการเลน่  
บุตรของทา่นชอบทีจ่ะมีความรูส้กึกระตอืรือรน้ 
เขาตอ้งการมีใจจดจอ่กบักจิกรรมใดกจิกรรมหน่ึงๆ 
จนลืมเรือ่งของตนเองไปชั่วขณะ  เวลาทีบุ่ตรของทา่นละเลน่ 
เขาจะเรียนรูท้ีจ่ะมีใจจดจอ่อยูก่บัการละเลน่นัน้ 
เขาจะเรียนรูท้ีจ่ะวางแผนและท ากจิกรรมดงักลา่วเป็นเวลานาน  
ทา่นควรปลอ่ยใหเ้ขาไดม้ีเวลาและอสิรภาพทีจ่ะท าสิง่นัน้ๆ  
ใหเ้ขาไดม้ีโอกาสเลน่กบัวสัดหุลากหลายประเภทในชีวติประจ าวนั 
ใหเ้ขาไดม้ีโอกาสลอง  นอกจากน้ีแลว้ 
เวลาทีท่า่นเลน่กบับุตรของทา่นถือเป็นเวลาทีม่ีคา่อยา่งยิง่  
 

บุตรของทา่นตอ้งการเรียน  
การเรียนคอืการเรียนรูว้า่สิง่ตา่งๆทีต่นท าอาจจะส าเร็จหรือลม้เหลวก็ได ้
ทุกคนลว้นตอ้งผา่นประสบการณ์ดงักลา่วและทุกคนควรฝึกฝนใหเ้ขา้ใจประสบการ
ณ์ดงักลา่วอยา่งลกึซึง้  บุตรของทา่นเรียนรูก้ารเดนิ จากการทีเ่ขาเคยหกลม้ 
แลว้ก็ลุกขึน้มาได ้ ทา่นสามารถสง่เสรมิประสบการณ์การเรียนรูข้องบุตรของทา่น 
โดยการชมเขาเมือ่เขาท าอะไรไดส้ าเร็จ  
และคอยสนบัสนุนใหก้ าลงัใจเขาใหเ้ขาไดล้องสิง่ใหม่ๆ   
 

บุตรของทา่นมีความตอ้งการ 
การทีค่นเรามีความตอ้งการนัน้ถือเป็นสิง่ส าคญั  
แตบุ่ตรของทา่นไมค่วรจะไดทุ้กสิง่ทุกอยา่งตามทีเ่ขาตอ้งการ  
ควรใหเ้ด็กไดเ้รียนรูจ้กัการรอคอยบา้ง  
ใหเ้ขาไดผ้า่นความผดิหวงัและเรียนรูท้ีจ่ะจดัการกบัความผดิหวงัของตนเองบา้ง  
ความรูส้กึโกรธหรือคบัขอ้งใจถือเห็นสว่นหน่ึงของความรูส้กึทีทุ่กคนมี  
แตบุ่คคลไมค่วรจะตอ้งไดร้บัความทุกข์และวตัถุไมค่วรจะตอ้งไดร้บัความเสียหายเ
น่ืองมาจากความรูส้กึนัน้ๆ  
การเรียนรูท้ีจ่ะยอมรบัและอยูใ่หไ้ดก้บัการทีค่วามตอ้งการของตนไมไ่ดร้บัการตอบ
สนอง ถือเป็นประสบการณ์ทีจ่ะชว่ยใหบุ้ตรของทา่นเขม้แข็งขึน้ 

 



 



การสือ่สารกบับคุคลอืน่และท าใหบุ้คคลอืน่ไดเ้ขา้ใจตน 
Sich verständigen und verstanden werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุตรของทา่นตอ้งการบอกเลา่เรือ่งราวเกีย่วกบัตวัเขา  
ทา่นควรใหค้วามสนใจตอ่สิง่ทีบุ่ตรของทา่นท าหรือประสบพบเห็น 
และควรรบัฟงัเรือ่งราวของเขาอยา่งต ัง้อกต ัง้ใจ  
ทา่นควรจะไดพู้ดคยุกบัเขาเกีย่วกบัสิง่ตา่งๆในชีวติประจ าวนั และควรใชโ้อกาสน้ี 
อธบิายใหเ้ขาฟงัถงึสิง่ทีท่า่นก าลงัท าอยู ่หรือสิง่ทีบุ่ตรของทา่นก าลงัดอูยู ่ 
 

บุตรของทา่นตอ้งการรบัฟงัคนอืน่  
ทา่นควรอา่นหนงัสือภาพกบับุตรของทา่น 
ควรมีเวลาเลา่เรือ่งหรือนิทานตา่งๆใหเ้ขาฟงั และรว่มรอ้งเพลงกบัเขา  โดยวธิีน้ี 
เด็กจะรูส้กึวา่เขาไดใ้กลช้ดิพอ่แม ่และท าใหเ้ขาไดฝึ้กทกัษะทางภาษาอีกดว้ย  อน่ึง 
ทา่นควรพูดคยุกบับุตรเป็นภาษาของทา่นเอง  
ตอ่เมือ่เด็กไดภ้าษาแมอ่ยา่งแน่นแฟ้นแลว้ 
เขาก็จะสามารถเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศไดง้า่ยขึน้ 

 

บุตรของทา่นตอ้งการมีประสบการณ์ทางภาษา  
เด็กเล็กไมส่ามารถจดจ าค าศพัท์ใหม่ๆ ได ้ 
ถา้หากเขาเพียงไดเ้ห็นหรือไดย้นิค าเหลา่นัน้ผา่นทางสือ่อเิล็กทรอนิกส์เทา่นัน้ 
เด็กๆจ าเป็นจะตอ้งมีคนทีค่อยพูดคยุกบัเขา   โดยวธิีน้ี 
เขาจะสามารถเรียนรูส้ิง่ใหม่ๆ ไดด้กีวา่และย ั่งยืนกวา่โดยฟงัจากผูท้ีใ่กลช้ดิเขา  
และเมือ่เด็กไดเ้รียนรูโ้ดยวธิีดงักลา่วแลว้ 
เขาก็สามารถน าสิง่ทีเ่ขาเรียนรูไ้ปใชใ้นทางปฏบิตัไิดม้ากกวา่ 

 

 

 

 

 



 



การออกก าลงักายและการพกัผอ่นหลบันอน  
Bewegung und Schlaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุตรของทา่นตอ้งการออกก าลงักาย  
ทา่นควรปลอ่ยใหบุ้ตรของทา่นไดปี้นป่าย และเรียนรูท้ีจ่ะทรงตวัใหส้มดลุ  
ใหเ้ขาไดเ้ลน่ลูกบอลหรือหกคะเมน ตลีงักา   
ทา่นอาจจะพาบุตรของทา่นไปเลน่นอกบา้น เพือ่คน้พบธรรมชาตริว่มกนักบัเขา  
ท ัง้น้ีไมเ่วน้แมแ้ตว่นัทีม่ีฝนตก  

 

บุตรของทา่นตอ้งการนอนใหเ้ต็มอิม่  
เพือ่ใหเ้ด็กด าเนินชีวติประจ าวนัของเขาในชัน้อนุบาลไดอ้ยา่งราบรืน่ 
ทา่นควรดแูลใหเ้ขาไดพ้กัผอ่นหลบันอนอยา่งเต็มทีแ่ละเพียงพอ 
ประมาณสบิถงึสบิสองชั่วโมงตอ่วนั  และเพือ่ใหเ้ขามีพลงังานเพียงพอ 
ควรใหเ้ขาไดร้บัประทานอาหารเชา้ทีม่ีคณุคา่ทางโภชนาการและทีช่ว่ยใหเ้ขาอิม่ทอ้
งทุกวนั  
 

บุตรของทา่นตอ้งการมีกจิวตัรประจ าวนั 

การด าเนินชีวติประจ าวนัทีม่ีกจิวตัรทีส่ม ่าเสมอ 
เชน่การรบัประทานอาหารตรงตามเวลา และการเขา้นอนตรงตามเวลา 
จะชว่ยใหบุ้ตรของทา่นรูส้กึม ั่นคงปลอดภยัและมีทีย่ดึเหน่ียว 

 

 

 



 



หากทา่นประสงค์จะไดข้อ้มูลเพิม่เตมิ 
ทา่นสามารถเปิดดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซต์ตอ่ไปน้ี:

www.be.ch/volksschule-mediacenter

ขออวยพรใหทุ้กอยา่งด าเนินไปอยา่งน่าเพลดิเพลนิท ัง้ส าหรบัทา่นและส าหรบับุตรข
องทา่น



 




