






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)
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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
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พวกเรา แลรร์ ี่กับโลล่า
วันนี้เราคึกคักเป็นพิเศษ

เพราะเรากำาลังจะไปสวนสัตว์กัน

We are Larry and Lola!
It’s a busy day today.

We are going to the zoo.



ดูสิ! มีช้าง ม้าลาย และสิงโต

พวกลิงโบกมือไปมาร้องเจี๊ยก ๆ
Look! An elephant, a zebra and lions.
Cheerful monkeys wave and shriek.

เราเห็นอะไรที่สวนสัตว์บ้าง 

และอะไรที่เราไม่เห็นที่สวนสัตว์
Which animals do we see here?
And which things don’t you see?



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



เธอชอบสัตว์อะไรจ๊ะ
อะไรเอ่ยที่ไม่น่าจะอยู่ในสวนสัตว์

เราจะเห็นอะไรบ้างนะ
Which animals do you like?
What doesn’t being in the zoo?
What will we see there?



พวกเรา แลรร์ ี่กับโลล่า
เรากำาลังจะไปเดินเล่นในป่า

ไปกับพวกเราไหมจ๊ะ

We are Larry and Lola!
Want to go for a walk?

We are going to the woods.


