Burmese

1 တန္းႏွင့္ 2 တန္း
စာေရးျခင္းႏွင့္ စာလံုးေပါင္းျခင္း
အိမ္တြင္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း

စာေရးျခင္းႏွင့္ စာလံုးေပါင္းျခင္း အႀကံဥာဏ္မ်ား
အတူတကြ ဖတ္ရႈပါ

စကားလံုးမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းျခင္း

သင့္ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ သင္တတ္ႏိုင္သေလာက္

စကားလံုး ႀကီးႀကီးတစ္ခုမွ ၄င္းစကားလံုးမွအကၡရာစာလံုးမ်ားကိုသာ

မ်ားႏုိင္သမွ်မ်ားေအာင္ ဖတ္ေပးပါ။ သတင္းစာမ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား၊

သုံး၍ စကားလံုး မည္မွ် လုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၾကည့္ပါ၊ ဥပမာ together

ကာတြန္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ စာအုပ္မ်ားအပါအဝင္ သင္ ဖတ္ရႈႏုိင္သည့္

စကားလံုးမွ တစ္ဖက္ပါစကားလံုးမ်ားလုပ္ႏုိင္သည္ he, get, greet,

အရာမ်ား အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ ဤအရာအားလံုးသည္

there, otter စကားလံုးမ်ား ႏွင့္ other စကားလံုးတို႔ျဖစ္သည္။. ေရွ႔ဖံုးႏွင့္

စကားလံုး ၾကြယ္ဝသည့္ကြ်မ္းက်င္မႈကို တည္ေဆာက္ရန္

ေနာက္ေက်ာတို႔မွ တစ္ေထရာတည္းဖတ္ႏိုင္သည့္ စကားလံုးမ်ားကို သင္

အေထာက္အကူေပးပါသည္။

မည္မွ်ရွာေတြ႔ႏုိင္ေၾကာင္း ၾကည့္ပါ၊ ဤကဲ့သို႔စကားလံုးမ်ားျဖစ္သည့္ dad,

အတူတကြ စာေရးပါ
သင့္ကေလးအား သူတို႔ ကစားသည့္အခါ စာရင္းမ်ားကို ေရးရန္ကူညီပါ၊
ရက္ခ်ိန္းမ်ားကို ေရးသားျခင္းႏွင့္ ေစ်းဝယ္ စာရင္းမ်ားကဲ့သို႔
ျဖစ္ပါသည္။ ကာတြန္းဇာတ္ေကာင္မ်ားအျဖစ္ လက္ေဗြမ်ားကိုႏွိပ္ၿပီး
ကာတြန္းစာအုပ္အတုိင္း စကားေျပာခ်က္မ်ားကို ပူစီေဖာင္း
အတြင္းေရးသားပါ။ ဓါတ္ပံုစာအုပ္မ်ားတြင္ ဓါတ္ပံုမ်ားေအာက္၌
ကဗည္းစာတန္းမ်ား ေရး၍တပ္ထားပါ။

pup ႏွင့္ madam. ၄င္းတို႔ကို ေနာက္ျပန္ဖတ္လည္း စကားလံုးတူေသာ
စကားရပ္မ်ား [palindromes] ဟုေခၚသည္။
စကားလံုး ကစားနည္းမ်ား

• အငယ္တန္း Scrabble® ႏွင့္ Boggle® ကိုကစားပါ။
• ႀကိဳးစားလုပ္ၾကည့္ပါ What word am I?ကို စကားလံုး တစ္လံုးကို
စဥ္းစားပါ၊ ဥပမာ batman. တစ္ဖက္ပါကဲ့သို႔ အကၡရာစာလံုး
တစ္လံုးကို ညာဖက္ေနရာတြင္ ျဖည့္စြက္ေပးပါ _ _ t _ _ _.
စကားလံုးမွာ ဘာျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သင့္ကေလးမ်ားကို စဥ္းစားခိုင္းပါ။

ကေလးမ်ားသည္ ႏႈန္းထားအမ်ဳိးမ်ိဳးျဖင့္ တိုးတက္ၾကေၾကာင္း
မွတ္ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ စိတ္ရွည္ရွည္ထားပါ၊
အေကာင္းျမင္ၿပီး အေထာက္အပံ့ေပးပါ၊ ၄င္းျပင္ သူတို႔
အေျဖမွားကို ရလွ်င္ပင္ ႀကိဳးစားလုပ္သည့္ အတြက္ သူတို႔အား
ခ်ီးမႊမ္းရန္ ေသခ်ာေစပါ။ အကယ္၍သင္ သင့္ကေလး၏
တိုးတက္မႈကို စုိးရိမ္လွ်င္ သူတုိ႔၏ ဆရာဆရာမႏွင့္ေျပာဆိုပါ။

အကယ္၍ သူတို႔စဥ္းစားခ်က္က မမွန္ကန္လွ်င္ တစ္ဖက္ပါကဲ့သို႔
ေနာက္ထပ္အကၡရာစာလံုး တစ္လံုးကုိ ထပ္ျဖည့္ပါ _ a t _ a _. သူတို႔
စကားလံုး တစ္ခုလံုးကို စဥ္းစားႏိုင္သည့္တိုင္ေအာင္ ဆက္လုပ္ပါ။

•	
ကစားပါ Word Detective ကစားစရာကို. သင့္ကေလးကို
ေအာက္ပါကဲ့သို႔ ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ- မည္သည့္ စကားလံုးသည္

boat ဟူေသာစကားလံုးႏွင့္ ကာရံတူသနည္း။ ႏွင့္ long
ဟူေသာစကားလံုးႏွင့္ဆန္႔က်င္ဖက္ စကားလံုးသည္ ဘာလဲ။

သင္ ပိုမို၍ ေတြ႔လိမ့္မည္
အိမ္တြင္ ေလ့လာသင္ယူရန္ အခ်က္အလက္စာခ်ပ္လႊာ
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1 တန္းႏွင့္ 2 တန္း
စာေရးျခင္းႏွင့္ စာလံုးေပါင္းျခင္း
အိမ္တြင္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း

ရည္ရြယ္သည့္ကိစၥအတြက္ စာေရးပါ
ေမြးေန႔ကတ္မ်ားႏွင့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ခ်ီးေျမွာက္ကတ္မ်ားႏွင့္
ဧည့္ခံပြဲေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ ဖိတ္စာမ်ားကို လုပ္ပါ။ အထူးေရာင္စံု
ေသတၱာတစ္ခုအတြင္း ေပ်ာ္စရာ စာေရးသားျခင္းကိုလုပ္ေပးသည့္
အရာမ်ားအားလံုးကို ထည့္ပါ၊ ေရာင္စံုစကၠဴမ်ား၊ ေရာင္စံုေဆးမ်ား၊
ေရာင္ျခယ္ခဲတံမ်ား၊ အေရာင္ရြမ္းေတာက္သည့္ ေကာ္ႏွင့္

စာေရးႏိုင္ၿပီး စာလံုးေပါင္းႏိုင္ျခင္းမွာ အခ်ိန္ယူရသည့္
ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကေလးမ်ားသည္ နည္းလမ္း
အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ႏႈန္းထားအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သင္ယူေလ့လာ ၾကပါသည္။
စိတ္ရွည္ရွည္ထားၿပီး အၿမဲတမ္း သူတို႔၏ အားထုတ္မႈမ်ားကို
ခ်ီးေျမွာက္ပါ။

ကပ္စရာရုပ္မ်ား ကဲ့သို႔အရာမ်ားျဖစ္သည္။
ကားေပၚရွိစဥ္ စကားလံုးမ်ား

စာလံုးေပါင္း အမွားအယြင္းမ်ား

• ကားနံပါတ္ျပားေပၚရွိ အကၡရာစာလံုးမ်ားကို သံုး၍ ဝါက်တိုမ်ားကို

သင့္ကေလးမ်ား ေရးသားခဲ့သည့္အေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာဆိုပါ၊

လုပ္ပါ၊ ၄င္းကဲ့သ-ို႔ BEO သည္ Bob eats oranges စာေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး
CPP သည္ cuddly puppies play စာေၾကာင္းျဖစ္သည္။

•	
စကားလံုး ႏွီးႏြယ္သည့္ကစားနည္းမ်ားကို ကစားပါ၊ ၄င္းတြင္
တစ္ဦးက စကားလံုးတစ္လံုးကို ေျပာလွ်င္ ေနာက္တစ္ေယာက္က
၄င္းစကားလံုးႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ေနာက္ထပ္စကားလံုး
တစ္လံုးကိုေျပာသည္၊ ၄င္းက့ဲသို႔ ထပ္ဆင့္၍ျဖစ္သည္ ဥပမာ - beach,

ယင္းေနာက္ သူတို႔၏ အႀကံဥာဏ္မ်ားအေၾကာင္း ေျပာၿပီးေနာက္ သူတို႔၏
စာလံုးေပါင္းအေၾကာင္း ေျပာပါ။ မွားယြင္းစြာ စာလံုးေပါင္းထားသည့္
စကားလံုးမ်ားအေၾကာင္းကို အတူတကြ ေျပာဆိုပါ။ သူတို႔ၾကားႏုိင္သည့္
အသံမ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာဆိုပါ။ စကားလံုးကို မည္ကဲ့သို႔
စာလံုးေပါင္းေၾကာင္း သူတို႔အား ျပသပါ။ အဘိဓာန္ကိုသံုး၍ မွန္ကန္ေသာ
စာလံုးေပါင္းကို ရွာရန္ သူတို႔အား တိုက္တြန္းပါ။

fish, chips, seagulls, West Coast Eagles, football, Dockers ကဲ့သို႔

စကားလံုးမ်ား ျဖစ္သည္။.
လွည့္ကြက္ပါေသာ စကားလံုးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ျခင္း
စကားလံုးမ်ားကို အသံထြက္၍ဆိုရန္ သင့္ကေလးမ်ားကို တိုက္တြန္းပါ။
သူတို႔အား စကားလံုးမ်ားကို အတြဲလိုက္ သို႔မဟုတ္ စာလံုးစုလိုက္
ခြဲခိုင္းပါ။ စတင္လုပ္ရန္ စာလံုးစုတစ္ခုစီကိုေျပာတိုင္း လက္ခုတ္တီးပါ
ဥပမာ birthday ေမြးေန႔တြင္ birth/day လက္ခုတ္ႏွစ္ခါတီးၿပီး holiday

တြင္ hol/i/day လက္ခုတ္ သံုးခါ တီးမည္။
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