ครูหวาน - ธ�ดา พิทักษสินสุข

อุปนายกสมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทยฯ

คุณพอคุณแมลองถามเด็กๆ วาในแตละวันรูส กึ อยางไรบาง เชน วันนีร้ สู กึ โกรธ เศรา
อารมณดี หร�อสนุกเปนพิเศษไหม เปนตน
ชวนเด็กๆ ใหทำบันทึกอารมณประจำวันในแตละชวงเวลา โดยใชสแี ทนความรูส กึ ตางๆ
สีแดง คือ โกรธ
สีเหลือง คือ มีความสุข
สีฟา คือ เศรา
จากบันทึกนีจ้ ะไดเห็นอารมณของเด็กๆ ในแตละวัน ทำใหพอ แมดแู ลความรูส กึ ของเด็กๆ
ไดอยางเหมาะสม

ในเครือ

สิง� นี…้ ทีเ่ ร�ยกวารัก สิง� นี…้ ทีล่ กู นอยไดรบั จากออมกอดอันอบอุน ของแม ความรักของแมนน�ั
ยิง� ใหญและอบอุน ยิง� นัก โดยเฉพาะเมือ่ เปนความรักจากออมกอดของแมชา งตัวโตๆ
เร�อ� งราวของลูกชางตัวนอยบอกเลาถึง “ความเปนเด็ก” ทีบ่ างวันก็ซกุ ซนจนนาปวดหัว บางวัน
ก็มอมแมมไปทัง� ตัว มีกลามีกลัว มีสขุ มีทกุ ขตามประสาชางนอย สำหรับเด็ก “ชางนอย” ชางเหมือน
ตัวเขาเสียจร�ง นิทานเลมนี้จึงใกลตัวใกลใจเด็กๆ แตละหนาเชื่อมโยงกับชีวิตของเด็กๆ ไดอยาง
แนบเนียนนารักนาเอ็นดู แตชดั เจนดวยตอนจบของเร�อ� งทีย่ นื ยันวา “แมรกั หนู” การใชประโยคซ�ำๆ
และคอยๆ แนะนำคำใหมๆ พรอมภาพประกอบทีง่ า ยแตดอู บอุน สอนใหลกู นอยไดเร�ยนรูภ าษาทีจ่ ะใช
บอกเลาถึงสิง� ตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในแตละวัน และเร�ยนรูถ งึ คำทีจ่ ะใชบอกเลาความรูส กึ ของตัวเอง ในวัย
ที่ลูกกำลังเร��มตนเร�ยนรูสิ�งตางๆ รอบตัว กำลังสรางความผูกพันและความมั�นใจ ซึ�งจะนำไปสูการ
สรางตัวตนทีม่ คี ณุ คา ขอชืน่ ชมผูเ ขียนทีร่ งั สรรคหนังสือนิทานที่ใชคำและภาพประกอบไดพอเหมาะ
พอดีกบั วัยของเด็กเล็กๆ ทีก่ ำลังเร�ยนรู และยังเปนแรงจูงใจทีจ่ ะชักชวนใหคณุ พอคุณแมและเด็กๆ
มาชวยกันวาดรูป หร�อแตงนิทานของตัวเองดวยภาพงายๆ คำนอยๆ เพือ่ สรางหวงเวลาทีม่ คี วามหมาย
สำหรับโลกของ “แมและลูก”
ความรักความผูกพันคือความงดงามของโลก ความรักของแมคือความยิ�งใหญของจักรวาล
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