การเรียนรู้ของเด็กผ่ านทานองกวี
การใช้ บททานองกวีสาหรั บเด็ก
ต้ นกำเนิดของบทกวีต่ำงๆ
ในหลำยๆวัฒนธรรมเชื่อว่ำเกิดจำกสัญชำตญำณ
เมื่อเริ่ มพูดได้
เด็กๆ
มักเริ่ มทดลองพูดเสียงใหม่ๆด้วยตัวเอง
จำกกำรเริ่ มพูดจนกระทัง่ เริ่ มร้ องเป็ นทำนองได้
ซึ่งกำรเรี ยนรู้ในเด็กหลำยคนเกิดจำกแรงจูงใจส่วนตัวที่จะเลียนแบบเสียงต่ำงๆและจังหวะ ของบทกวี
กำรฝึ กพูดคำภำษำอังกฤษโดยผ่ำนบทกวีทำนองสั ้นๆ
ถือเป็ นกำรเรี ยนรู้ในอีกรูปแบบหนึง่ ของเด็กเล็ก
สำมำรถซึมซับได้ โดยไม่ รู้ตัวและแทบไม่ต้องใช้ ควำมพยำยำมใดๆ ซึ่งต่ำงจำกผู้ใหญ่

ซึ่งเด็กๆ

กำรฝึ กท่องประโยคจำกเพลงหรื อบทกวี เด็กๆ จะได้ เรี ยนรู้กลไกของภำษำอังกฤษไปด้ วย พวกเขำจะเริ่ มรู้ว่ำภำษำทำงำนอย่ำงไร
คุ้นเคย
กับเสียงต่ำงๆ
ที่มีถึง
444
เสียง
ซึ่งเกิดจำกพยัญชนะเพียง
26
ตัว
และเป็ นข้ อมูลประกอบเมื่อพวกเขำเริ่มเรี ยนกำรอ่ำนให้ ร้ วู ่ำตัวอักษรใด
ประกอบเป็ นคำใด
ประโยชน์ของกำรเรียนรู้ภำษำในเชิงเรี ยนและเล่น กำรใช้ เพลงและจังหวะในเด็กเป็ นเรื่ องที่ไม่ควรมองข้ ำมไป
บทกวีสอนเด็กกับโคลงต่ำงๆ
มีควำมแตกต่ำงกันอยู่เล็กน้ อย
บทกวีจะประกอบด้ วยข้ อควำมสั ้นๆ
ที่จะมีคำที่คล้ องจองกันเกิดเป็ นจังหวะ
ขึ ้นและใช้ กำรพูดคำซ ้ำๆ
ให้ มีควำมน่ำสนใจและจดจำง่ำย
บททำนองกวีที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจักกันดีทวั่ ไปนั ้นอำจเรียกอีกอย่ำงว่ำ Mother Goose rhymes หรื อทำนองกล่อมเด็ก
ยกตัวอย่ำงเช่น ทำนอง ‘Twinkle, Twinkle, Little Star’ และ ‘Humpty Dumpty’ ซึ่งถือว่ำเป็ นส่วน
หนึ่งที่มำจำกวัฒนธรรมแบบอังกฤษ
สำหรับโคลงหรื อกลอนมักเน้นที่ควำมหมำยของเนื ้อหำ
มีกำรใช้ คำทีม่ ีควำมหมำยกระทบควำมรู้สึกจินตนำกำร
แต่จะมีกำรเล่นคำที่น้อย
กว่ำข้ อควำมที่แต่งเป็ นทำนอง
สิ่งเหล่ำนี ้จะเสริ มให้ เด็กมีควำมคิดถึงสิ่งที่อยู่นอกเหนือสิ่งแวดล้ อมประจำวันของพวกเขำ
โคลงหรื อกลอน
มักมีจดุ เริ่ มมำจำกทำนองกล่อมเด็กไม่วำ่ จะเป็ นแบบเก่ำหรื อใหม่
ซึ่งส่วนใหญ่กลอนจะได้ รับควำมนิยมน้ อยกว่ำทำนองกล่อมเด็กเมื่อเวลำ ผ่ำนไป
คุณสำมำรถอ่ำนข้ อมูลเกี่ยวกับกำรสอนบททำนองกวีสำหรับเด็กให้ ลกู ที่บ้ำ นได้ จำกบทควำมข้ ำงล่ำงนี ้
หรื อดำวน์โหลดได้ โดยมีปมดำวน์
ุ่
โหลดอยู่ล่ำงเพจนี ้ และบทควำมนี ้มีกำรแปลในหลำยภำษำ

ทาไมจึงใช้ บททานองกวี

ทำนองกวีเป็ นสิ่งที่พ่อแม่สำมำรถทำร่ วมกับลูกได้ ทกุ ที่ ทุกเวลำ เพื่อเปลี่ยนอำรมณ์หรื อควำมเบื่อให้ สนุกสนำนขึ ้น กำรร้ องบทกวีไม่
จำเป็ นต้ องใช้ ของเล่น
อุปกรณ์
หรื อแม้ แต่หนังสือ
แต่ขึ ้นอยูก่ ับเสียงที่ร้องเพื่อกำหนดจังหวะเท่ำนั ้น
บำงครัง้ เรำร้ องทำนองกวีประกอบเวลำ ที่เล่นกิจกรรมที่ต้องขยับร่ ำงกำยเพื่อเป็ นกำรเน้ นควำมหมำยและช่วยเรื่ องกำรจำได้ อีกด้ วย

สำหรับเด็กๆ แล้ ว ทำนองกวีสั ้นๆก็เป็ นเหมือนประสบกำรณ์สำเร็ จรูปทีเ่ ด็กสำมำรถเข้ำใจได้ ไม่ยำกนัก เหมือนนิทำนเรื่ องสั ้นๆ
ที่มีตอนเริ่ ม
เรื่ องและตอนจบ
เด็กๆ
จะมีควำมมัน่ ใจเมื่อเข้ำใจลำดับของเรื่ องเพรำมีกำรกำหนดคำไว้ อยูแ่ ล้ว
แม้ วำ่ ควำมเร็ วในกำรร้ องหรื อท่องทำนอง
ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตำมอำรมณ์
ซึ่งก็เหมือนกับทำนองในภำพยนตร์ โฆษณำที่สั ้นและติดหูและมีข้อควำมสั ้นๆ ที่สำมำรถจำได้ ง่ำย
เด็กๆ
เวลำที่อยำกจะสื่อสำรภำษำอังกฤษก็มกั จะหงุดหงิดเนื่องจำกไม่สำมำรถพูดได้ อย่ำงที่ใจคิดในทันที
กำรร้ องทำนองกวีจะทำให้ เด็ก รู้สึกว่ำพวกเขำสำมำรถพูดภำษำอังกฤษได้ มำกมำยและพูดได้ เร็ วเหมือนกับผู้ใหญ่ ควำมพอใจลึกๆ
ของกำรเรี ยนภำษำอังกฤษของเด็กไม่
ได้ มำจำกกำรที่พวกเขำรู้สึกขณะเล่นเกมเพียงอย่ำงเดียวแต่มำจำกกำรยืนกรำนที่จะทำงำนให้ ดี
ยกตัวอย่ำงเช่นกำรร้ องทำนองกวีได้ สำเร็ จ เป็ นต้ น
กำรเรี ยนพูดภำษำอังกฤษบำงครัง้ อำจทำให้ เด็กเล็กๆ รู้สึกหวำดกลัว แต่กำรร้ องบทกวีจะเป็ นเหมือนขั ้นบันไดสู่ควำมสำเร็ จนี ้
โดยเฉพำะ เมื่อเด็กเริ่ มเรี ยนภำษำอังกฤษใหม่ๆ และเด็กๆ ยังไม่มีกำรพัฒนำได้ เร็วเท่ำที่ต้องกำร
เด็กเล็กๆ
ที่อำยเมื่อต้ องพูดภำษำอังกฤษมักจะยอมพูดโดยเริ่ มจำกกำรร้ องทำนองกวีโดยที่มีผ้ ใู หญ่ให้กำรสนับสนุนอยู่
เพรำะคำหรื อ ประโยคที่อยู่ในเพลงหรื อทำนองกล่อมเด็กนั ้นกำหนดไว้ ตำยตัว เมื่อเด็กพูดได้ ก็จะเกิดควำมมัน่ ใจขึ ้น

การเลือกบททานองกวี
กำรรวบรวมบททำนองกวีหรื อทำนองกล่อมเด็กไว้เป็ นเรื่ องสำคัญมำก กำรรวบรวมที่วำ่ นี ้ พ่อแม่ต้องคอยสอนทำนองใหม่ให้ กับลูกๆ
ประมำณ
1-2
เพลงต่อสัปดำห์ขึ ้นอยูก่ ับควำมยำวของเพลงและควำมพร้ อมของลูกเพรำะบำงครัง้ เด็กจะอยู่ในอำรมณ์ที่กระตือรื อร้ นที่จะ
เรี ยนซึ่งพ่อและแม่ควรสังเกตและปรับเปลี่ยนกำรสอนตำมนั ้น
ทำนองกวีเพลงสอนเด็กสำมำรถหำได้ จำก:
 สมุดภำพแบบที่มีทำนองกวีประกอบ – สมุดภำพที่มีทำนองประกอบจบในเล่มเดียวเช่นเรื่ อง In the Dark, Dark Wood
แต่ง โดย Jessica Souhami พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Frances Lincoln
 หนังสือรวมทำนองกล่อมเด็ก – คือหนังสือที่คดั สรรทำนองกล่อมเด็กไว้ และไม่ค่อยมีภำพประกอบมำกนัก เช่นเรื่ อง
Number Rhymes to Say and Play! แต่งโดย Opal Dunn and Adriano Gon, พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Frances
Lincoln/Mother Goose Sterling Publishers

 หนังสือรวบรวมทำนองกล่อมเด็กที่เป็ นที่ร้ จู กั ในอดีต เช่น The Ladybird Book of Nursery Rhymes,
พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Ladybird
สมาชิกในครอบครัว
กำรร้ องทำนองกวีที่สมำชิกคนอื่นๆ
ในครอบครัวรู้จักเป็ นควำมคิดที่ดีเพรำะว่ำเรำจะมีคนร่ วมทำกิจกรรมมำกขึ ้น และเด็กๆ ก็จะสนุกมำกขึ ้น
เวลำที่พ่อแม่เลือกสรรทำนองกวีหรื อทำนองกล่อมเด็กให้ลกู ควรเลือกทำนองที่ตนชอบและคำนึงถึงสิง่ ต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้

 ระดับควำมสำมำรถภำษำอังกฤษของลูกที่เพิ่มขึ ้น
 ทักษะและควำมสนใจ รวมถึงเพศของลูก – เด็กๆ หลำยคนชอบกิจกรรมทีข่ ยับเขยื ้อนร่ำงกำย เช่น ‘Jeremiah, blow the fire,
Puff, puff, puff. First you blow it gently... Then you blow it rough’
 กำรเอำประโยคที่ได้ เรี ยนไปใช้ ในชีวิตประจำวัน
 กำรนำเพลงกล่อมเด็กที่ได้ เรี ยนไปสอนสมำชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว
 กำรเอำทำนองกวีหรื อทำนองกล่อมเด็กไปปรับเปลี่ยนชื่อให้เป็ นชื่อสมำชิกในครอบครัวตัวเอง เช่น ‘Diddle, diddle dumpling,
My son John, Went to bed. With his trousers on’
 กำรเอำทำนองกวีไปรวมไว้ ในกิจกรรมอื่นๆ ที่ทำร่วมกับสมำชิกอื่นๆ ในครอบครัว เช่น I scream, You scream We all scream
for ice-cream! What would you like? Chocolate, lemon, vanilla or ....One is for you/And one’s for me.
 ตัวอย่ำงข้ำงล่ำงนี ้ รวบรวมรำยชื่อเพลงและทำนองกล่อมเด็กที่ครอบคลุมเกือบทุกหัวข้ อที่พ่อแม่สำมำรถใช้ สอนลูกได้ :
 ทานองกวีเกี่ยวกับการทักทายและกล่ าวลา
Hi Mary!How are you?Fine, thanks.What about you?
 ทานองกวีท่ มี ีเนือ้ ร้ องเกี่ยวกับการขยับร่ างกายและนิว้ มือ
10 fingers,10 toes,2 eyesAnd a round nose.
 ทานองกวีท่ ใี ช้ ในการเล่ มเกม
Acker Backer, Soda Cracker, Acker Backer Boo !Acker Backer, Soda CrackerOut goes YOU!
One potato, two potatoes, three potatoes, four, Five potatoes, six potatoes, seven potatoes, more?
One banana, two bananas, three bananas, four…
 ทานองกวีท่ มี ีธีมหรือเนือ้ เรื่องเฉพาะ
Two big applesUnder a tree.One is for youAnd one’s for me.
Rain, rain, go away!All the children want to play.Rain, rain, go away!Come again another day
 ทานองกวีกล่ อมเด็กที่ได้ รับความนิยมตัง้ แต่ อดีต
o Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the sky
Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are.

การฝึ กร้ องทานองกวี
ทำนองกวีหรื อเพลงนั ้นจะมีชวี ิตชีวำได้ ก็ต่อเมื่อพ่อและแม่มกี ำรใช้ โทนเสียงกำรสื่ออำรมณ์ทำงสีหน้ำ ดวงตำ และภำษำกำยอื่นๆ ประกอบ
(คุณสำมำรถอ่ำนเพิม่ เติมเกี่ยวกับเรื่ องกำรใช้ ภำษำกำยได้ ในบทควำม “กำรพูดภำษำอังกฤษกับลูก- speaking English with your child”)

กำรร้ องทำนองกวีหรื อเพลงโดยกำรใส่อำรมณ์ร่วมไปกับเพลงจะสำมำรถดึงดูดควำมสนใจจำกเด็กๆ ได้
เพรำะน ้ำเสียงที่ใช้ ร้องเพลงจะทำให้ เด็กเกิดควำมคล้ อยตำม เนื่องจำกทักษะกำรได้ ยินของเด็กดีกว่ำผู้ใหญ่
ดังนั ้นเมื่อเด็กมีควำมคุ้นเคยกับทำนองที่ได้ ฟังแล้ว เด็กจะเรี ยนรู้
อำรมณ์ของผู้ใหญ่ผำ่ นทำงน ้ำเสียงที่ได้ ฟังและกำรใช้ ภำษำท่ำทำงประกอบก็จะลดน้ อยลง
ทำนองกล่อมเด็กบำงบทใช้ ท่องหรื อร้ องเป็ นเพลงก็ได้ ในขั ้นเริ่ มต้ นแนะนำให้ คณ
ุ พ่อคุณแม่ท่องให้ ลกู ฟั งก่อน เพรำะเด็กจะได้ เรียนรู้เป็ น
เรื่ องๆ ไป หำกเด็กต้ องเรียนทั ้งคำศัพท์และทำนองไปพร้ อมๆ กัน หมำยควำมว่ำเด็กต้ องเรี ยนรู้สองสิง่ ในเวลำเดียวกันซึ่งจะยำกเกินไป
สำหรับพวกเขำ
อย่ำงไรก็ตำม เด็กบำงส่วนที่เริ่ มหัดร้ องบทกวีทำนองก่อนกำรท่อง อำจมีผลให้กำรที่จะเปลีย่ นเนื ้อเพลงที่ร้องเหล่ำนั ้นเป็ นคำพูดปกติได้
ยำก

การทาความเข้ าใจกับทานองกวีบทใหม่
บททำนองกวีเกิดจำกกำรนำประโยคและวลีตำ่ งๆ ที่มีลกั ษณะกำรกำหนดคำเฉพำะคล้ ำยๆกันมำรวมกัน เด็กๆ เรี ยนรู้วลีหรื อประโยค
เหล่ำนี ้โดยไม่ได้ สงั เกตคำเล็กๆ น้ อยๆ เช่น ‘the’ หรื อ ‘for’ ยกตัวอย่ำงเช่น ‘one’s for you’ เหมือนกับคำศัพท์อื่นๆ
หนังสือสอนร้ องทำนองกวีหลำยๆ เล่มจะมีภำพประกอบเพื่อให้ เด็กเข้ำใจง่ำยขึ ้น หำกเล่มที่คณ
ุ อ่ำนอยู่ไม่มีภำพประกอบ คุณพ่อคุณแม่
สำมำรถทีจ่ ะวำดรูปง่ำยๆ หรื อใช้ ของเล่นหรื อสิ่งต่ำงๆ เป็ นสื่อประกอบให้ ลกู เข้ำใจ หำกต้ องกำรจะแปลคำศัพท์ให้ ลกู ฟั งควรที่จะทำเพียง
ครัง้ เดียวโดยกระซิบบอก และพูดคำศัพท์ภำษำอังกฤษซ ้ำหลังจำกที่แปลให้ลกู ฟั งแล้ ว

การสอนทานองกวีบทใหม่
คุณพ่อคุณแม่จำเป็ นจะต้ องใช้ เทคนิค “parentese language” (อ่ำนข้ อมูลเกี่ยวกับ “parentese” ได้ ในบทควำมเรื่ อง “กำรพูด

ภำษำอังกฤษกับลูก - speaking English with your child”) ในกำรสอนทำนองกวีบทใหม่ให้กับลูก ภำษำที่อยู่ในทำนองสั ้นๆ จะสำมำรถ
ออกเสียงตำมและเข้ำใจได้ ง่ำย เทคนิค “parentese” ต่อมำมักไม่ค่อยได้ ใช้ เมื่อเด็กเริ่ มที่จะเรียนรู้ควำมหมำยของทำนองกวีน ั ้นแล้ ว
หำกกำรเรี ยนรู้เป็ นส่วนหนึ่งกับเด็กๆ แล้ ว พวกเขำต้ องกำรเวลำที่จะทบทวน เปรี ยบเทียบคำศัพท์ เสียง และควำมหมำยในวิธีกำรของพวก
เขำเอง เด็กไม่สำมำรถทำอะไรได้ เร็วเหมือนผู้ใหญ่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงแรกที่พวกเขำเรี ยนรู้ทำนองกวีใหม่ๆ
กำรทำอะไรซ ้ำๆ อำจเป็ นเรื่ องน่ำเบื่อสำหรับผู้ใหญ่ แต่สำหรับเด็กแล้ วกำรทำซ ้ำๆ เป็ นโอกำสในกำรทบทวนเรื่ องภำษำและเสียง อีกทั ้งยัง
เป็ นกำรทบทวนควำมรู้ที่ได้ เรียนมำและสำมำรถสร้ ำงควำมมัน่ ใจให้ กับเด็กได้

กำรท่องทำนองกวี ควรค่อยๆ ใส่อำรมณ์ร่วมไปกับเพลง ออกภำษำท่ำทำง, รูป, หรื อสิ่งของต่ำงๆเพือ่ ที่จะเสริ มควำมหมำยของบทเพลง
หำกในเพลงไม่ได้ กำหนดท่ำทำงอะไร พ่อแม่ควรคิดหำท่ำทำงกำรเคลื่อนไหวมำประกอบเพลง เพรำะท่ำทำงจะช่วยในกำรจดจำและทำให้
เด็กรู้สึกดี เวลำร้ องให้ เน้นคำศัพท์ทสี่ ำคัญและเน้นคำศัพท์ทเี่ ป็ นตัวกำหนดทำนอง และกระซิบบอกคำแปลให้กับลูกหำกจำเป็ น
เมื่อเด็กๆ คุ้นเคยกับทำนองกวีและสำมำรถที่จะท่องจำบทกวีได้ ครำวนี ้ก็ถึงครำวที่เด็กต้ องเป็ นฝ่ ำยพูดสลับกับพ่อแม่บ้ำง
กำรสลับกันทำกิจกรรมเป็ นทักษะสำคัญที่ต้องเรียนรู้เพรำะเป็ นกำรฝึ กให้ เด็กฟั งอย่ำงตั ้งใจและรู้จกั ยอมรับควำมเสี่ยงในกำรผิดพลำด
ควำมเห็นอกเห็นใจ ผู้อื่น และต้ องตัดสินใจเมื่อถึงครำวที่ต้องพูด
อย่ำงไรก็ตำม แม้ วำ่ เด็กจะเข้ำใจควำมหมำยของทำนองกวีสว่ นใหญ่ แต่เด็กก็อำจยังไม่พร้ อมที่จะพูดเสียงทำนองได้ ด้วยตัว เองทั ้งหมดคน
เดียว

ร้ องทานองกวีในเวลาว่ าง
ยิ่งมีกำรร้ องบททำนองกวีในบ้ ำนมำกเท่ำไหร่ ภำษำและประโยคคำพูดต่ำงๆ ที่ใช้ ก็จะกลำยเป็ นส่วนนึงในชีวิตของเด็กได้ เร็วเท่ำนั ้น กำร
รวบรวมบทกวีสำหรับสอนลูกเป็ นสิ่งสำคัญ
เพรำะยิ่งเด็กรู้จักบทกวีมำกเท่ำไหร่ก็ยิ่งอยำกฟั งมำกขึ ้นไปอีก
เพรำะกำรร้ องทำนองเป็ นเรื่ อง สนุก
คุณพ่อคุณแม่และลูกๆ สำมำรถร้ องเพลงหรื อบททำนองกวีไปด้ วยกันได้ ทกุ ครัง้ เมื่อมีเวลำว่ำง อย่ำงเช่นกำรรอคิวในซุปเปอร์ มำร์ เก็ต
หรื อ กำรเดินทำงไกล บำงครัง้ พ่อแม่ต้องกำรเริ่มที่จะสอนภำษำอังกฤษ แต่ขณะเดียวกันเด็กๆ ก็เริ่ มอยำกออกควำมคิดเห็น เด็กๆ
มักชอบร้ อง ทำนองซ ้ำๆ กำรร้ องซ ้ำเป็ นครัง้ ทีส่ องจะทำให้ เด็กได้ มีโอกำสทบทวนและแก้ ไขในวิธีกำรร้ อง
เด็กๆ จะทบทวนวิธีกำรออกเสียงของตนเอง แต่กำรทบทวนจะไม่สำมำรถทำได้ หำกเด็กๆ ต้ องเร่ งรี บหรื อไม่มีโอกำสที่จะได้ ฝึกฝน
ดังนั ้นจึง ควรมีเวลำเฉพำะสำหรับกำรฝึ กร้ องทำนองกวีใหม่ๆ

เวลาเฉพาะสาหรั บการฝึ กร้ องบททานองกวี

กำรวำงแผนเวลำเฉพำะสำหรับกำรฝึ กร้ องทำนองกวีประกอบด้ วย
 ทำนองกวีเพลงโปรดที่เรี ยนไปแล้ ว
 ทำนองกวีต่ำงๆ ที่เพิ่งเรี ยนไปเมื่อไม่นำนนี ้
 ทำนองกวีสดุ ท้ ำยที่เพิ่งเรี ยนไป
กำรให้ เด็กท่องทำนองกวีที่ชื่นชอบสักหนึ่งหรื อสองบทในช่วงเริ่ มต้ นกิจกรรมเป็ นสิ่งที่ดี เพรำะเป็ นกำรให้ เด็กคุ้นเคยและสำมำรถเปลีย่ น
โหมดจำกกำรใช้ ภำษำแม่ของตนมำเป็ นโหมดภำษำอังกฤษ เด็กๆ จะร้ องเพลงกี่รอบนั ้นก็ขึ ้นอยู่กับอำรมณ์ในขณะนั ้น ควรให้ เด็กมีสว่ น
ร่ วมในกำรร้ องทำนองกวีรอบที่สอง หรื อให้ ร้องเองในรอบที่สำมต่อไป เป็ นต้ น

ระยะเวลำในกำรฝึ กทำนองกวีจะขึ ้นอยูก่ ับเวลำทีก่ ำหนดไว้
กล่ำวคือ
ไม่ว่ำจะเป็ นคำบเดียวหรื อเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมเริ่ มต้ นก่อน คำบเรี ยนภำษำอังกฤษจริ งๆ (อ่ำนข้ อมูลเพิ่มเติมในบทควำมเรื่ อง
กำรพูดภำษำอังกฤษกับลูกของคุณ)
มันเป็ นเรื่ องสนุกทีจ่ ะเขียน
โปรแกรมกำรเรียนไว้ล่วงหน้ ำ
โดยเขียนเฉพำะบรรทัดแรกเท่ำนั ้นแล้ วให้ เด็กที่เริ่ มอ่ำนในภำษำแม่ของตน
เพื่อให้ ได้ ร้ ูตำรำงกำรเรี ยนก่อน
และเมื่อเด็กเริ่มท่องทำนองกวีได้ บ้ำงแล้วจะได้ ให้ เด็กๆ วำงแผนกิจกรรมกำรเรียนด้ วยตนเองในครัง้ ต่อไป

การแสดงการร้ องทานองกวี
คุณสำมำรถให้ เด็กๆ
ร้ องทำนองกวีสกั สองหรื อสำมบทในโอกำสพิเศษต่ำง
ๆเช่น
วันเกิด
เป็ นต้ น
ชอบที่จะได้ แสดงควำมสำมำรถและ
คำชมที่ได้ รับก็จะเป็ นสิ่งที่จงู ใจให้ เด็กทำกิจกรรมนั ้นๆ
กำรเตรียมตัวก่อนกำรแสดงก็เป็ นเรื่ องสำคัญเพรำะเด็กๆ จะได้ ใช้ เวลำในกำร ซ้ อมออกเสียงและรำยละเอียดอื่นๆ ในกำรแสดง

เด็กๆ
ต่อไป

กำรร้ องประสำนเสียงก็เรื่ องสนุกได้ เช่นกัน
หำกพ่อแม่และลูกๆ
ลองสลับกันขึ ้นมำร้ องเพลงคนละครัง้ หรื อพร้ อมกัน
เด็กที่ขี ้อำยก็สำมำรถ มำร่วมร้ องได้ จนกว่ำพวกเขำจะกล้ำพอที่จะร้ องเพลงคนเดียว

การบันทึกเสียง
กำรบันทึกเสียงโดยใช้ เครื่ องเล่น MP3 ทำให้สำมำรถ:





ฟั งสิ่งที่ได้ บนั ทึกไปแล้ ว
บันทึกเสียง
ฟั งเสียงที่บนั ทึกไปแล้ วซ ้ำเพื่อปรับปรุงแก้ ไข
บันทึกเสียงซ ้ำอีก หลังจำกที่แก้ ไขข้ อผิดพลำดแล้ว

เด็กๆ มักจริ งจังกับ ‘ข้ อผิดพลำด’ ของตัวเองมำก พวกเขำจะปรับปรุงข้ อผิดพลำดและอัดเสียงซ ้ำๆ จนกว่ำจะเป็ นที่พอใจ

การทาหนังสือเพลงทานองกวี
เด็กๆ ที่ร้ ูจักกำรเขียนตัวอักษรในภำษำอังกฤษทั ้ง 26 ตัวแล้ วมักอยำกที่จะอ่ำนหนังสือได้ และเขียนทำนองได้ อีกด้ วย ผู้ปกครองสำมำรถ
เขียนทำนองกวีที่เป็ นที่ร้ ูจัก
เลือกเพลงง่ำยๆ
ไว้ หนึ่งเพลงแล้วอ่ำนให้ เด็กฟั งพร้ อมกับชี ้เนื ้อร้ องให้ เด็กดูไปด้ วย
และลองให้ พวกเขำออกเสียง
ตำม
เด็กๆ
จะพบว่ำพวกเขำสำมำรถอ่ำนภำษำอังกฤษได้
คุณสำมำรถให้ เด็กๆ
ได้ ใช้ เวลำในกำรตกแต่งหนังสือเพลงของตัวเอง เมื่อทำ
เสร็ จแล้วก็รวบรวมมำทำเป็ นหนังสือ หำกเด็กสำมำรถที่จะเขียนหนังสือเองได้ แล้ วก็ควรปล่อยให้ พวกเขำลองทำปกหนังสือด้ วยตนเองได้
อีกด้ วย

เมื่อคุณทำหนังสือเพลงทำนองกวีในครัง้ หน้ำ
เด็กๆ
บำงคนอำจอยำกเขียนเนื ้อทำนองกวีด้วยลำยมือตนเอง
บำงคนอำจจะอยำกทำกำร์ ด
อวยพรวันเกิด
หรื อแม้แต่เป็ นแรงบันดำลใจให้เด็กแต่งเพลงของพวกเขำเอง
ซึ่งเด็กๆ
หลำยคนเริ่ มที่จะแปลงเนื ้อเพลงในแบบที่ตนชอบโดย
นำคำมำจำกเพลงอื่นๆ
มำใส่
ถ้ ำเด็กๆ
อยำกทำ
ผู้ปกครองควรสนับสนุนพวกเขำเพรำะนี่ถือเป็ นกำรฝึ กทักษะกำรเขียนอย่ำงหนึ่ง
กำรอ่ำนหนังสือเพลงช่วยให้ คำศัพท์และประโยคผ่ำนตำเด็กๆ เริ่ มต้ นจำกกำรให้ เด็กดูเรื่ องต่ำงๆ ในหนังสือสอนทำนองกวีเพรำะเด็กจะ
บังคับตัวเองให้
‘อ่ำน’
เรื่ องนั ้นๆ
เพรำะรูปภำพประกอบในหนังสือจะช่วยให้ เด็กเข้ ำใจเรื่ องรำวดีขึ ้น
หนังสือรวบรวมโคลงหรื อกลอนต่ำงๆ อำจไม่เหมำะกับเด็กที่เพิ่งเริ่ มต้นเพรำะเด็กๆ มักไม่ค่อยรู้จักโคลงในหนังสือเหล่ำนั ้นเลย

การอ่ านบททานองกวี
มีผลกำรวิจยั ออกมำว่ำกำรสอนให้เด็กท่องบททำนองกวีที่เด็กเคยฟั งหรื อรู้จักแล้วเป็ นก้ ำวสำคัญในขั ้นตอนกำรส่งเสริ มให้ เด็กอ่ำนหนังสื
อ ได้ อย่ำงคล่องแคล่ว กำรท่องบททำนองกวีที่ร้ ูจักแล้วพร้ อมๆ กับกำรชี ้เนื ้อร้ องไปด้ วยเป็ นเรื่ องที่น่ำตื่นเต้นสำหรับเด็กมำก
เพรำะเด็กจะ พบว่ำพวกเขำสำมำรถอ่ำนภำษำอังกฤษได้ Go to bed late, Stay very small. Go to bed early, Grow very tall.
ในช่วงนี ้เด็กๆ จะสำมำรถอ่ำนได้ เฉพำะประโยคต่ำงๆ ที่อยู่ในเนื ้อเพลงที่พวกเขำสำมำรถพูดได้ เท่ำนั ้น กำรอ่ำนลักษณะนี ้จะช่วยให้ เด็ก
จดจำรูปร่ ำงของคำศัพท์ได้ เองและอ่ำนได้ ในทีส่ ดุ
เด็กๆ จะสำมำรถแยกแยะเสียงของคำที่พวกเขำจำได้ ได้ ในเวลำใกล้ เคียงกัน ลองให้ เด็กเล่นเกมที่ส่งเสริ มกำรฝึ กร้ องคำที่เป็ นทำนอง
ได้ แก่ คำดังต่อไปนี ้ ‘four’, ‘door’, ‘more’, ‘floor’, ‘saw’
ผู้ปกครองและคุณครู
กำรทำควำมคุ้นเคยและมีควำมสุขกับกำรร้ องทำนองกวี ของเด็กนับเป็ นก้ ำวสำคัญในกำรเรี ยนรู้กำร
อ่ำนที่เกิดขึ ้นอย่ำงเป็ นธรรมชำติในเด็ก

มักไม่ได้ ทรำบว่ำ

เด็กๆ ที่สำมำรถอ่ำนทำนองกวีได้ โดยธรรมชำติแล้ วก็มกั ที่จะพัฒนำไปอ่ำนโคลงหรื อกลอนต่ำงๆ ต่อไป ควำมสำมำรถของเด็กในกำร
เรี ยนรู้ภำษำจำกทำนองกวีหรื อโคลงกลอนนั ้น หำกได้ รับกำรสนับสนุนในช่วงอำยุประมำณแปดปี ก็มีแนวโน้ มที่จะพัฒนำเป็ นทักษะกำร
เรี ยนภำษำไปตลอดชีวิต
ทำนองเพลง ‘Two big apples’ เอำมำจำกหนังสือ Number rhymes to say and play แต่งโดย Opal Dunn ภำพประกอบโดย
Adriano Gon พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Frances Lincoln Ltd, copyright 2003.

