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E-Learning Grade- PreK  - WEEK 5 

ဧျပီလ ၂၀ရက္ အပတ္ 
ေ န္တတို္္း တမိ္းာိကတိ ာိအိပ္ပတ္ရ္္တတိက္တ္္္္းပ္မပ္သည္- 
             ကေလ္းျပု္နာိအိပ္ပတပ္္ မတိန ေအိက္ပ္ပီဗီဒတိကတိ ုကပ္နရရ ္ ပတ္ပ္္ ါေအိက္ပ္က္တ္ပါိ ကတကိလာ္လိပ္ျပီ္း 
္ရု့္ ေပိ္ျပမပ္နအတိတု္္းုကပ္နရရ ္ လတိက္ရရ ္ာိအိပ္ပတ္ပ္္ပ္ဖတ္ပါ။) 

                                      
In English           In Espanol                    In English                      In English  

* ကာိ္း္ပ္္း  ္ပ္္း မတိန ၂္ပ္္းကတ ိေ န္တတို ္္းလပိ္ုကပ္ * 
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Activity 1:  

ုကက္ဥ ာက ၠဴဘ ္း ပ္္္း  

Activity 2: မာ္ေတိ ရတတု္နေရ္ြလ ိ္း 
ပလပ္ာတာ္ပိလု္္းအအ္ါ မတိန ပလပ္ာတာ္အ္က္ ကတိကရ ္ကာိ္း္ပ္္းအတ္က္မာ္ပု္င ရရ ္မတ္ ရတ္ 
ေပ္းပ္္ ေတိတာ ရိအပု္ာတိက္မလတိ မရိပ္ေတို္ ာတိက္ျက ပင္ိညရု္္းျပေပ္းပ္္  ပိလု္္း အ္က္ကတိ 
ေအိက္ ရိတိ္းရရ္ အပု္ဘဒလ္တိာတိက္ရလာတတိတိမု္ေပ္းပ္္ ကေလ္းကတိပိလု္္း 
ေအိက္ ရိတိ္းအိတု္္းပ္္ အပု္တာ္ပု္္ရု့္တပု္ အ္ပ္္းတါိ္း ္ေပ 
မတိန ေတိ္ေတိ္ေလ္းေလ္းေလ္းတိ္းေပ္းပ္္ 
 
ကေလ္းကတိအပု္ာတိက္တိ္းေမိေ္ရိကတိ ေတိတာတ္ု ္လ ္္းေလရ ိက္မကာ့မတိန 
ေ န္တတို္္း လ ္္းေလရ ိက္အိတု္္းပ္္ အကဒ္ရရ ္မ တတိနကအပု္ကတိ ္ု္္း တလရ ု္ျပ္ာ္တိတု္္းပ္ ျပီ္း
လရ ု္ျပ္္လ ္္း  ေလရ ိက္အိတု္္းပ္္ ေတိတာတ္ု ္ရရတေ္ာဥ္လ ္္းေလရ ိက္မကာ့မတိနအ  ဲတ္း  ဲတ္း 
လ ္္းေလရ ိက္အိတု္္းပ္ါ အိ္ေ္က ိ္မ္ိ္းမကာ့မတိန ပတ္ပတ္လပ္အလတို္္းအိ္္ျအု္္း  
 ေျပို္္းျပ္္လ ္္းေလရ ိက္ျအု္္း  အိ္္ျအု္္း  အ ီတက္ျအု္္းပ္ဖတ္ပါ။)  
 
ျပီ္းမ္ိ္းလရ ု္  အပု္ကတိေဘ နိလါိ္း ျပု့္ျပာ္ရရ ္ ျပတ္အိတု္္းပ္ မတိန အတပ္ေမ္းေမ္းျပု္န 
ပိလု္္းကတိျပာ္ရရ ္ ျပတဲအ အိတု္္းပ္္ 

2 

Activity 1: 

ပ္္္းျအါေတိက္ုကပ္သည္- ါအတါိ္း  
လဒ္ညိတ  ာက ၠဴလါိ္း  ည ပ္ဘ ္း  
wipes 

ဘ ္းအအ္ါ  ိ္းာမပ္တတိနျပု့္ပ္ဖတ္ပါ။) ာတတ္ 
က ္းရု္ပ္္္းျအါလိပ္ုကပ္္ ပ္္္းျအါ 
ေတိက္ျပီ္းလရ ု္ မ တတိနကတိပ္္္းျအါ 
ေျ ပါိကတိ ပါိတ္ာအိတု္္းပ္သည္-ပ္္္း  ိ္းေလ္း 
အေုကို္္းေျပိပတိန ေ နပ္္ရု့္  ္ရု့္  
မ တတိန ဘိာတိက္ပတိနလတိတဒ္တတိတိ 
ာကိ္းေျပိေတ္ေဆ္္းုကပ္ပ္ဖတ္ပါ။) 
 

Activity 2: မဘိလ အ  တက္  ိ္းကတိ လတိက္ေကိက္ရေအို္ 
မဘိလ အ  တက္  ိ္းကတိ လတိက္ေကိက္ရေအို္  ဘိေတ္လတိကေ္ကိက္ုက လာ္ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eg3rgpwx3Es
https://www.youtube.com/watch?v=E2uHnd23NRk
https://www.youtube.com/watch?v=u1DLPxsa4d4
https://www.youtube.com/watch?v=b2rwesP7aCM&t=2s


!  
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Activity 1: 

ပ္္္းျအါ ရအ ု္္းေတို္္းသည္- 
ပလပ္ာတာ ္
ဘ ္းကတိအမါိ္းျပဲရရ ္ ဘ္က္ါမတိနပ္ဖတ္ပါ။) မာ 
တပ္နပ္ါအပရတေရို္ါမတိနပ္ဖတ္ပါ။)
အ ာေရို ္
ျပတ္တိ္းေမိာက ၠဴကတိမါိ
္းလရ ု္လာ 
ရမပ္ပ္ဖတ္ပါ။)္ ပ္္္းျအါပာပပ္္းာေမိ 
အာာ္  
အတိပ္္္း  ိ္း  ပ ္းေမ္းေမ္း 
ေလ္း  ိ္း  ေညေျပိ္း  တိတ္ေအ ို္္း  
ညာ  ိ္းပ္ဖတ္ပါ။) 

Activity 2: မ နငိ္ရု့္တ အ္ာလတိက္ 
 အျပု္ ရိလ ္္းတ္က္ေလရ ိက္ုကပ္္ရု့္ဘိေတ္ညရိလတိနေတ္နလာလတိန လိတက္ုကပ္နုကပ္္ါအရ္က္  ိ္း  
တု္ရ ္းအမီ္း  ိ္း  တိတ္ေအ ို္္း  ိ္း  ပ္္္း  ိ္း  ျ က္  ိ္း  ညာ  ိ္း ာမပ္တတိနပ္ဖတ္ပါ။) ပါိ္း ါမတိနပ္ဖတ္ပါ။) အတတ္ဒ  
မ္ိ္းျပီ္း လတိက္တပ္နပ္္ 
 
ပာပပ္္း  ိ္းကတိ မ နအ  ဲတ္းအာိ္းအလတိက္အ္ာျအိ္းလတိနရ လိ္း္ အေရို္  ပါိပ္္မန္္္  မတိန ပာပပ္္း 
အ  ဲတ္းအာိ္းအေပေအ္ာျအိ္းုကပ္္ ဘဒ္အပ္ာနမပ္အ  ိ္းတါိ္းညရတမ္ပ္္း္ ဘဒ္အပ္နာမပ္အ္ပ္္း 
တါိ္းညရတမ္ပ္္း္ အပ္ာနတအိ တအိာီ ရိ  ဘဒ္္ရာ္အိာီညရတမလာ္  
 
 လိပ္လရ ု္လာရမပ္သည္- ာက ၠဴတအေိပေတ္ု္ ဘိဘဒ္ေလိက္ရလာကတိ  ရတ္မိ္းလတိနရမပ္္ 
ါတိတ္ေအ ို္္းပါိာါျပု့္  ပါိတ္ာရရ ္ မတိန ္ါပ္တ္  ိ္းေလနက ု္နအ္္္းရေအိုေ္ရ္းအိတု္္းပ္ပ္ဖတ္ပါ။) 
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Activity 1: 

ကေလ္းကတိ ပ္မတိန  ရ တ ကာိ္းရ 
မပ္နအေုကို္္းါsharing)္ရု့္ 
ပတ္မက္ရရ ္ာကိ္းေျပိုကပ
္္ဘဒ္ 
မ ္ရု့္ ရ တ ကာိ္းလတိနရလာ္ 
ဘိေတ္ 
 ရ တ ကာိ္းလတိနရလာ္ 
ဘဒ္လတိေ္ရိ 
ေတ္ ရိ  ရ တ ကာိ္းရ လာ္ 
ါေက ို္္း  အတ ္  ာိုကပ္နတိတက္) 
 

Activity 2: 

ကေလ္းျပု့္  ရ တေမိ္ပ္္းလ ္္းျပု့္ကာိ္းရ္္ ျပ္္ေလနလိုကပ္ပ္သည္- 
 တ တ ကာိ္းပ္္ ကေလ္းမပ္အရိပ္  ိ္းျပု့္ အတ တ ကာိ္းမပ္္ 
 အေျပို္္းအလာသည္- ကေလ္းကတိ အရိပ္  ိ္းျပု့္အေျပို္္းအလာ ကာိ္းအိတု္္းပ္္ 
 တေဒိက္တလာကာိ္းသည္- ကေလ္းတေဒိက္ကတိအရိပ္တအိျပု့္ ကာိ္းအ္ု္နေပ္းျပီ္း 

လရ ု္ ေ္ိက္ကေလ္းတေဒိက္ကတိလာ အအ္ု္နအေရ္းေပ္းပ္္ 
 

ျပီ္းလရ ု္ကေလ္းျပု့္ ရ တေမိ္ပ္္းျပု့္ကာိ္းေပ္းပ္္  ီ္းပတိေအ ိုပ္ာပပ္္း ၂အိသည္- ပလပ္ာတာ္ပ ္း 
ဆရု့္ အတိ္းကတိတိတ္တိ္းပ္္  ရ တေမိ္ပ္္းလ ္္းျပု္န ကာိ္းအိတို္္းေပ္းပ္္ 
 
ေျပိပ္သည္-ု္တတိနဗ ီ္ီးပတေိအ ိုပ္ာပပ္္းျပု့္  ရ တာ္ိ ကာိ္းုက ပင္ိ ကေလ္းကတိေျပိျပေပ္းပ္္ ပတ  
ပလပာ္တာပ္ ္းျပု့္ အရုအ္တ တ ကာိ္းုက ပ္္  ပ ္းကတိေ ရိက္ရ  ္ ဘါိတီ္းလတိနရမကာနမတိနလိပ္ပ္္ 
အတ တ  ဘါိတီ္းုကပ္္ အအတိေဒိကတ္လရပ္နာီ ဘါိတ္ီးုက ဒ္္  ု္အရု္ တီ္း ပ္္ ္ု္နကလာ 



ဘဒ္လတိ္ပ္္းလ ္္းျပု့္ 
 ရ ေလကာိ္း 
လတိနရလာကိတကေလ္းကတိေ ္းေပ္းပ္္ 
(ကေလ္းကတိမ တတိန္ပ္္းလ ္္းအရ 
 ပ္မတိန  ရ ေလရရ ္ ရေုကို္္းကတိေ ္း 
ုကပ္နပ္္ မ တတိနလိပ္တိ္းေမိ 
ပာပပ္္း  ိ္းကတိ ကေလ္း  ိ္းမပ္ 
 ရ ေလတတ္မပ္  ဥပ ိ- က္တ္ပါိ 
  ိ္း  ရ္ါျပာ္လိပ္တိ္းေမိအရိ  
ရိပ္ေမ္း မတိန အာိ္းအာိ္း္ 
မ တတိန၏ 
ာ္ ္္းရပ္  
လိပ္္ိတု္ာ္ ္္းတတိနကတိလပ္္း 
 ရ ေလ္ိတု္မပ္္- ဥပ ိ မ တတိနပီ/ 
ပီ ေလ္းအိ္းာိ္းေရ္းတတ္ပါိ 
(မတိန) 
မီ္းအ ု္္းတတိျပျအု္္း  (မတိန) မီ္းအ ု္္း 
မု္ေပ္းျအု္္းတတိန  ရ ေလ္ိတု္မပ္္  

ောို္နေမိအအ တ္  ္ရိ  အတ္ိး္ု္နော နိ္ု္နပ္္ တေဒိက္တလရပ္နာီ ဘါိတီ္းတ္္္းကာိ္းုကပ္္ အအိ 
အျပ္္အလရ္္ လာျပီ္းကာိ္းရေအို္္  ီ္းပတိေအ ို္ပာပပ္္းကတိ ကေလ္းျပု့္ တေဒိက္တလရပ္နာီ 
ကာိ္းေပ္းုကပ္္ 
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Activity 1: 

မု္န တမိ္းာိ 
တ ု္္းာိ္းလရ ု္ဘဒ္ ရိ 
ာိ္းလာ္  ပတ   တ ု္္းာိ္းအ္္္းကတိပါိ 
တ္ာအိတု္္းပ္္ ဘိပါိပ္္မန္္္လာသည္- 
အလတို္္း  ာတိရ္္္း  ာတိညါလိ္း္ 
ေ္ိက္တတု္န  တ ု္္းာိ္းပ္ာပတ္ 
ပတ္လပ္တ္ု္  တမိ္းာိလု္၏က္တ္ 
ပါိကတိတ္ာအိတု္္းပ္္ အျ ာတတို ္ေ္
ုကေ္ရိ 
အလတိက္ ုကတဲ္းာိ္းရရ ္ ပါိတ္ာအိတု္္းပ္္ 
 တမိ္းာိအလတိက္ဘိအာိ္းအာိ 
ာိ္းရတိအုကတဲက္တါိ္းလာ္   မု
္ုကတဲက္ 
ေမိအာိ္းကတိ ာိ္းပ္ာေပေတ္ု္တ
္ာျပအိတု္္း 
ပ္္ ပါိတ္ာလတိနျပီ္းလရ ု္ 
မု္န၏တ ု္္းာိ္း 
ပ္ာေျ ပါိတ္က္လိလတ ္န ပ္္  
 
 
 

Activity 2: 

အက္ရိ  ိ္းကတိ ရတ္ တေအို ္္ရု့္ အကအရိ  ိ္း၏အမါတ္က္  ိ္းကတိေလနက ု္နေပ္းပ္္ ာိရ္က္  
ေရို္တါိအာတါ ္ရု့္  ိကိလတိလတ ္န ပ္္  
ပတ ဦ္းတါိ္း ကရ ္ကာနမတိနေမိ္ ပ္္္းကတိတ္ာအိတု္္းပ္္  

 
ျပီ္းလရ ု္  အကအရိတအိာီကတိ ပ္္္း၏အရ္က္တရ္က္ာီ ရိေရ္းအိတု္္းပ္္ 
ျပီ္းလရ ု္  တတိအကအရိ  ိ္း၏အမါတ္က္ကတိေ ္းေပ္းပ္္ 
ျပီ္းလရ ု္  တတိအကအရိမပ္ ဘိအမါတ္က္မ္ပ္္းငိေ ္းေပ္းပ္္ 
အိ္းလါိ္းေမိ အရ္က္  ိ္းညရတ အကအရိ  ိ္း၏အမါ  ိ္းကတိတ္က္ျပီ္းေ္ိက္ ပ္္္းကတိ အေရိုအ္ ဒ္ 
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