ฝึกพูด ภาษาอังกฤษ กับลูก ด้วยคำถาม คำสั่ง คำชม
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
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มีคลิปดีๆ มาฝากคุณพ่อ คุณแม่ อีกแล้วนะครับ สำหรับเทคนิคการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจำวัน
เพื่อใช้ฝึกพูดกับลูกๆ ในทุกๆ วัน ให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว เรื่องดีๆ นี้
ครูบ้านนอกดอทคอมขอนำข้อมูลที่โพสต์โดย ครู Chris มาเผยแพร่เพื่อประโยชน์สำหรับเด็กๆ
และผู้ปกครองนะครับ
ชมคลิปได้ที่นี่

ฝึกพูด ภาษาอังกฤษ กับลูก ด้วยคำถาม/คำสั่ง/คำชม
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ขอบคุณคลิปจาก YouTube โพสต์โดยสมาชิกยูทูปชื่อ English by Chris
คุณพ่อ คุณแม่ สามารถพิมพ์เนื้อหาประโยคต่างๆ ได้ที่นี่ครับ

Questions คำถาม
What’s this? นี่คืออะไร
It’s a ….(book) มันคือ
Where are you? คุณอยู่ที่ไหน
I am here. ฉันอยู่ที่นี่
Where is Daddy? คุณพ่ออยู่ที่ไหน
Daddy is there. คุณพ่ออยู่ที่นั่น
Where is it? มันอยู่ที่ไหน
It’s here. มันอยู่ที่นี่
It’s there. มันอยู่ที่นั่น

I don’t know. ฉันไม่รู้
Who is that? นั่นคือใคร
That is Mummy. นั่นคือคุณแม่
Are you finished? คุณเสร็จแล้วหรือยัง
Yes I am. เสร็จแล้ว
No, not yet. ยังไม่เสร็จ
Can you do it? คุณทำได้ไหม
Yes I can. ทำได้
No I can’t. ทำไม่ได้
Do you like it? คุณชอบไหม
Yes I do. ชอบ
No I don’t. ไม่ชอบ
What are you doing? คุณทำอะไรอยู่
I am eating. ฉันกินข้าวอยู่
I am reading. ฉันอ่านหนังสืออยู่
I am watching TV. ฉันดูทีวีอยู่
Are you ready? คุณพร้อมไหม
Yes I am. พร้อม
No, not yet. ยังไม่พร้อม
Which one do you want? คุณอยากได้อันไหน
This one. อันนี้
That one. อันนั้น
Do you want to eat something? อยากกินอะไรไหม
Yes I do. อยาก

No I don’t. ไม่อยาก
Do you want a drink? อยากดื่มอะไรไหม
Yes I do. อยาก
No I don’t. ไม่อยาก
It smells good right? กลิ่นหอมใช่ไหม
Yes, it does. ใช่ กลิ่นหอม
No, it doesn’t. ไม่ใช่ มันไม่หอม
Do you want to taste? คุณอยากชิมไหม
Yes please. ยาก
No thank you. ไม่อยาก
Commands คำสั่ง
Stand up. ยืนขึ้น
Sit down. นั่งลง
Stop doing that. อยุดทำอย่างนั้น
Look at that. ดูนั่นซื
Come here. มานี่
Go there. ไปนั่น
Go back. กลับไป
Listen to me. ฟังฉัน
Don’t touch it. อย่าแตะ
Open the door. เปิดประตู
Close the door. ปิดประตู
Give me that please. เอาอันนั้นมาให้ฉัน

Don’t shout. อย่าตะโกน
Be quiet please. เงียบหน่อย
Hold my hand. จับมือฉันไว้
Pick up your toys. เก็บของเล่น
Don’t you do that. อย่าทำเลย
Wait a moment. รอสักครู่
Try again. ลองทำอีกที
Calm down. ใจเย็นๆ
Wake up. ตื่น
Brush your teeth. แปรงฟัน
Have a shower. อ่าบน้ำ
Eat breakfast/lunch/dinner. กินอาหารเช้า/เที่ยง/เย็น
Wash your hands. ล้างมือ
Get dressed. แต่งตัว / ใส่เสื้อผ้า
Go to school. ไปโรงเรียน
Do your homework. ทำการบ้าน
Go to sleep. ไปนอน

Praise คำชม
Well done. ดีมาก
Good job. เก่งมาก
You are so smart. คุณฉลาดจัง
Good boy/girl. เด็กดีจัง

Awesome. สุดยอด
You can do it! คุณทำได้
You did it! คุณทำได้ (ทำไปแล้ว ทำได้ดี)

ขอบคุณที่มาจาก www.englishbychris.com
ติดตามเจ้าของคลิปนี้ได้ที่นี่นะครับ

