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 คุยกับคุณพ่อคุณแม่

	 ทักษะทางสังคมเป็นทักษะที่คุณพ่อคุณแม่ควรปลูกฝังให้เด็ก  ๆ	ต้ังแต่ยังเล็ก	 เพ่ือให้ 

เขาอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข	 ลองเร่ิมจากสิ่งง่าย ๆ	อย่างสอนให้รู ้จักแบ่งปันสิ่งของ 

หรือผูกมิตรกับเพื่อน ๆ 	ในวัยเดียวกันก็ได้

	 นานมีบุ๊คส์คิดดี้ขอเสนอ	 “จุ  ๆ  อย่าปลุกเจ้าหมีใหญ่นะ!”	 เร่ืองราวน่ารัก	 เล่าถึงบรรดา 

สัตว์ป่าตัวน้อยท่ีก�าลังช่วยกันจัดงานเล้ียง	 แต่เจ้าหมีใหญ่ดันนอนหลับขวางอยู่	 พวกสัตว์จะ 

ท�าอย่างไรเพื่อไม่ให้เจ้าหมีตื่น	 แล้วถ้าเจ้าหมีต่ืนจะเกิดอะไรข้ึน!	 ขณะอ่านเด็ก ๆ 	จะได้ฝึกคิด 

แก้ปัญหา	 ได้เรียนรู้ว่าไม่ควรตัดสินใครจากภายนอก	 รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ยังอาจส่งเสริมให้ 

เด็ก ๆ 	กล้ายอมรับผิดแบบกระต่ายป่าในเรื่องได้ด้วย

	 มาอ่านหนังสือให้เด็ก  ๆ	ฟังวันละ	 5-10 

นาที 	 จะช ่วยกระตุ ้นให ้ เด็ก  ๆ  รักการอ ่าน 

มีพัฒนาการด้านภาษา	 ประสบการณ์ชีวิต	 และ 

เหนืออื่นใดจะช่วยสานสัมพันธ์ในครอบครัว 

ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นานมีบุ๊คส์คิดดี้
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4

         วนด ด  หมู่สตวปา มาตามนด เตรียมตว
จด งานเล

ยงร ่ น ช นสขุ
สนต



              ฤดกูาล ดอกไมบาน ชชูอชน แตพ่วกม
น กลับต

วสน ห
ว นอรุ

า

     มาเถดเรา ชวยยอ่ง สองสายตา อนจจา! มห
มใหญ

 นอนในโพรง

ครอกฟี้ ครอกฟี ้ ครอกฟี้ ครอกฟี้  ครอกฟี้ ครอก
ฟี้ ครอกฟี ้  ครอกฟี้  ค

รอ
กฟี

้ คร
อกฟ

ี้
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         วนด ด  หมู่สตวปา มาตามนด เตรียมตว
จด งานเล

ยงร ่ น ช นสขุ
สนต



              ฤดกูาล ดอกไมบาน ชชูอชน แตพ่วกม
น กลับต

วสน ห
ว นอรุ

า

     ไดยินไหม อะไร เสยงโฮกโฮก ขู่กระโ
ชก กระช

าก นาผวา

     มาเถดเรา ชวยยอ่ง สองสายตา อนจจา! มห
มใหญ

 นอนในโพรง

งานเลี้ยง 
ฤดูใบไม้ผลิ

ท่ีโพรงไม้แก
่

วันนี้
ครอกฟี้ ครอกฟี ้ ครอกฟี้ ครอกฟี้  ครอกฟี้ ครอก

ฟี้ ครอกฟี ้  ครอกฟี้  ค
รอ

กฟี
้ คร

อกฟ
ี้
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ครอกฟี้

     “แยแ่ลว้เรา!” พ มพ ํา แทบ
ร าไห้ สตวนอยใหญ ใ

จหาย
 วงเ

วงโห
วง

         เราจะจด งานฉลอง ในปาโปรง หมตัวโครง นอนข
วาง ทาอ

ย่างไร

  
คร

อก
ฟี้ 

ครอ
กฟี้

ครอกฟี้ ครอกฟี้ คร
อกฟี้ ครอกฟี้ ครอกฟี้

        กระตายปา สน  าตาล ขันอาสา “ถาเกดวา...ฉนปลุก เจาหมใหญ”
            ผองเพอ่นหาม “อยา่เลยจ้ะ ไม่เปนไร ปล่อยเขาไป มองขา้ม ทาเฉยเมย”
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     “แยแ่ลว้เรา!” พ มพ ํา แทบ
ร าไห้ สตวนอยใหญ ใ

จหาย
 วงเ

วงโห
วง

         เราจะจด งานฉลอง ในปาโปรง หมตัวโครง นอนข
วาง ทาอ

ย่างไร

ครอกฟี้ ครอกฟี้ คร
อกฟี้ ครอกฟี้ ครอกฟี้

        กระตายปา สน  าตาล ขันอาสา “ถาเกดวา...ฉนปลุก เจาหมใหญ”
            ผองเพอ่นหาม “อยา่เลยจ้ะ ไม่เปนไร ปล่อยเขาไป มองขา้ม ทาเฉยเมย”
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   ครอกฟี้ ครอกฟี้ ครอกฟี้ คร
 อ กฟี้  ครอ

กฟี้ ครอกฟี้ ครอกฟี
้

      เจา้แบดเจอร เพ อ่นเกลอ ชางเปรยีบเปรย “อยาปลกุเลย เขาจะกราด
 เกร้ ยวโกรธ

า

             “งานฉลอง ของเรา ด าเนนตอ ระวงพอ จดได ไ
ร ปญหา

     แตเราต้อง ยองเงยบ เหมอนหนูนา มาเถดมา เงยบสน
ท อย่าปลุกใคร”

       “พวกหมนะ นากลว ตวใหญเบม แถมขนเฟม รงุรง นะเพ
่อนเอ

ย”
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