






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

       และสนุกกับทุกกิจกรรมทั้งในบานและนอกบาน

การใหโอกาสเด็กได ”คิด„ เปนการเริ่มตนของการพัฒนาทักษะสมอง EF ที่ดีมากสําหรับเด็ก ๆ
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คือ กระบวนการทํางานในสมองสวนหนาของมนุษยสวนท่ีควรพัฒนา เพราะจะพาเด็ก ๆ  ไปสูความสําเร็จในการเรียน การประกอบ

อาชพี การเหน็คณุคาในตวัเอง และการสรางสมัพันธภาพกบัผูอืน่ได ทักษะเหลานีพ้ฒันาไดเร็วในเดก็วัย 3-6 ปและจะตดิเปนนสิยัไปตลอดชวิีต

โดยเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนา EF ก็คือ ”การอาน„ นั่นเอง
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พวกเรา áÅÃ�Ã Õè¡ÑºâÅÅ‹Ò
เราเพิ่งตื่น

และก�าลังจะไปแต่งตัวจ้ะ 

We are Larry and Lola!
We just woke up 
and we are going 
to get dressed.



ใส่หมวก สวมรองเท้า
แล้วไปยืนส่องกระจกสิ
Let’s put on our hats and shoes,
then stand in front of the mirror!

ดูซิว่าเราใส่อะไร 
และเราไม่ได้เลือกอะไรมาใส่บ้าง

Which clothes are we wearing?
What did we leave behind?



เอ๊ะ! แล้วเจ้าหนูไมกี้ท�าอะไรอยู่นะ  And what is Mikey the mouse doing?



เธอมีเสื้อผ้าชิ้นไหนเหมือนของเราบ้างไหมจ๊ะ

อะไรเอ่ยที่ไม่ใช่เสื้อผ้า

เราจะเล×อกอะไร´ีนะ
Which clothes do you have too?

Which things aren’t clothes?
What will we choose?



พวกเรา áÅÃ�Ã Õè¡ÑºâÅÅ‹Ò
จ๊อก ๆ  ท้องร้องแล้วละ

เราไปกินแซนดวิชแสนอร่อยกันดีกว่า

We are Larry and Lola!
Grumble! Our bellies are rumbling.

We are going to eat 
some yummy sandwiches.


