






เมื่อไดอานนิทานชุด ”คดิเกง ทาํเปน แกปญหาไดกับแลรร่ีและโลลา„ รูสึกชื่นชมกับ
ภาพวาดและการนําเร่ืองราวในชีวิตประจําวันของเด็ก ๆ  มาผูกโยงเปนนิทานท่ีเด็ก ๆ  ชื่นชอบ
การชกัชวนใหเดก็ไดเขาไปมสีวนรวมกบัแลรร่ีและโลลาในการคดิ สงัเกต และตดัสนิใจ โดยมี
การนําเจาหนูมาเปนตัวกระตุนการสังเกตไดอยางแนบเนียนและนารัก สิ่งเหลานี้สงผล
ตอการพัฒนาทักษะสมอง EF ไมวาจะเปนดานจําเพ่ือใชงาน ริเร่ิมลงมือทํา และจดจอใสใจ อีกท้ังเด็ก ๆ  ยังไดเรียนรู
ศัพทภาษาอังกฤษที่สอดแทรกไปดวยไดอยางเปนธรรมชาติ คุณพอคุณแมอาจนําแนวคิดนี้ไปชักชวนลูกใหไดเรียนรู
       และสนุกกับทุกกิจกรรมทั้งในบานและนอกบาน

การใหโอกาสเด็กได ”คิด„ เปนการเริ่มตนของการพัฒนาทักษะสมอง EF ที่ดีมากสําหรับเด็ก ๆ

ครูหวาน (ธิดา พิทักษสินสุข)
กรรมการบริหารสมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย ฯ
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คือ กระบวนการทํางานในสมองสวนหนาของมนุษยสวนท่ีควรพัฒนา เพราะจะพาเด็ก ๆ  ไปสูความสําเร็จในการเรียน การประกอบ

อาชพี การเหน็คณุคาในตวัเอง และการสรางสมัพันธภาพกบัผูอืน่ได ทกัษะเหลานีพ้ฒันาไดเร็วในเดก็วัย 3-6 ปและจะตดิเปนนสิยัไปตลอดชวีติ

โดยเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนา EF ก็คือ ”การอาน„ นั่นเอง

อานขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.rlg-ef.com หรือ www.facebook.com/RLGEF

 รูสึกชื่นชมกับ
ชื่นชอบ

การชกัชวนใหเดก็ไดเขาไปมสีวนรวมกบัแลรร่ีและโลลาในการคดิ สงัเกต และตดัสนิใจ โดยมี
การนําเจาหนูมาเปนตัวกระตุนการสังเกตไดอยางแนบเนียนและนารัก สิ่งเหลานี้สงผล
ตอการพัฒนาทักษะสมอง EF ไมวาจะเปนดานจําเพ่ือใชงาน ริเร่ิมลงมือทํา และจดจอใสใจ อีกท้ังเด็ก
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พวกเรา แลรร์ ี่กับโลล่า
กำาลังจะไปร้านขายขนม
ซื้อขนมอร่อย ๆ  มากินจ้ะ

We are Larry and Lola! 
We are going to the bakery.

We are going to buy something  
nice to eat.



ขนมน่ากินทั้งนั้นเลย
เอาขนมปังกับเค้กดีกว่า  อำ้า!

So many delicious things to choose from!
We’ll take some bread and a cake! Yum!

เราจะซื้ออะไรดีนะ
อะไรเอ่ยที่ซื้อไม่ได  ้ ในร้านขายขนม 

Which treats do we buy?
What can’t you buy at the bakery?



เอ๊ะ! แล้วเจ้าหนูจิมมี่
ท�าอะไรอยู่นะ

And what is Jimmy 
the mouse doing?



เธอชอบกินอะไรจ๊ะ

เธอเห็นอะไรที่กินไม่ได้บ้าง

เราจะซื้ออะไรดีนะ
What do you like to eat?

And what do you see here that you cannot eat?
What do we buy?



พวกเรา แลรร์ ี่กับโลล่า 
เราจะเลือกของเล่นกันคนละชิ้น 

ที่ร้านขายของเล่น

We are Larry and Lola!
Each of us may choose  

something at the toy store.


