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My Very First Games

Mail for You! 

เกมรว่มมอืท�ีฝึกทกัษะการจบัค่สูแีละภาพ สาํหรบับุรษุไปรษณยีต์วัน้อยตั �งแต่ 1-4 คน อาย ุ2 ขวบข�ึนไป

ผ้แูต่ง:   Tim Rogasch

ภาพประกอบ:  Michael Schober

ระยะเวลาในการเล่นเกม: ประมาณ 5 นาที

อุปกรณในเกม
รถไปรษณยีพ์รอ้มบุรษุไปรษณยีม์ารต์�ี 1 คนั, บา้น 1 หลงั (2 ช�ิน), การด์พสัด ุ12 ช�ิน, ค่มูอื 1 เลม่

เรียน คุณพอคุณแมท่ีรัก,
ขอขอบพระคณุท�ีเลอืกเกมนี�จากซรียี ์My Very First Games เกมแรกของหนู คณุตดัสนิใจไดถ้กูตอ้งแลว้ท�ีใหเ้ดก็ๆ 
ไดม้โีอกาสพฒันาทกัษะท�ีจาํเป็นผา่นการเลน่แสนสนุก

ค่มูอืเลม่นี�จะชว่ยสรา้งไอเดยีท�ีหลากหลายใหก้บัคณุและลกูน้อยในการสาํรวจเร�ืองราวภายในเกมไปพรอ้มๆ กบั  
ความสนุกสนานในการเลน่สง่จดหมายหลายรปูแบบ เกมนี�จะชว่ยกระตุน้พฒันาการเดก็ไดห้ลากหลายดา้น 
ท�ั งพฒันาการกลา้มเนื�อมดัเลก็ การมสีมาธ ิและทักษะดา้นภาษา รวมไปถงึการแยกแยะและจบัค่สูแีละรปูรา่ง 
แต่ท�ีสาํคญัท�ีสดุกค็อื เดก็ๆ จะไดร้บัความสนุกสนานอยา่งเตม็ท�ี! ซ�ึงจะทาํใหก้ารเรยีนรูเ้กดิข�ึนตามมาไดเ้อง

เราหวงัวา่คณุและลกูน้อยจะมชีว่งเวลาสง่จดหมายอนัแสนสขุไปดว้ยกนันะครบั!

ผ้สูร้างสรรคเ์กมให้กบัเดก็ๆ ของคณุ

ก่อนเลน่เกมครั �งแรก ใหด้นุแผน่ภาพออกจากแผน่ใหญ่อยา่งระมดัระวงั!

ขอ้สาํคญั: ใหท้ิ�งแผน่บอรด์ที �เหลอืทนัท ีเพื �อป้องกนัอนัตรายไมใ่หเ้ดก็เลก็นําเขา้ปากและตดิคอได้
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กอนจะเร่ิมเลน
ใหป้ระกอบชิ�นสว่นบา้นทั �งสองชิ�นเขา้ดว้ยกนั เพื�อใหก้ลายเป็นบา้นที�ม ี4 หอ้ง 4 ส ีประกอบดว้ย เจา้ววัแคโร 
ในหอ้งสเีขยีว เจา้หมาดอรซ์ยีใ์นหอ้งสนํี�าเงนิ เจา้หนูเมอรร์ใีนหอ้งสเีหลอืง และเจา้กระต่ายฮวิโกในหอ้งสแีดง 

สาํรวจรายละเอียดผานการเลนอิสระอยางสรางสรรค
ก่อนจะเริ�มเลน่เกมจรงิ ควรใชเ้วลาในการสาํรวจรายละเอยีดต่างๆ ในเกมไปพรอ้มกนักบัเดก็ๆ ก่อน สาํรวจ 
รปูภาพต่างๆ และพดูคยุกนัวา่เหน็อะไรในบา้นของสตัวแ์ต่ละตวับา้ง และเหน็ภาพอะไรในแผน่ภาพพสัดบุา้ง 
คณุอาจจะสาํรวจไปทลีะหอ้ง พรอ้มตั �งคาํถามวา่  
เจา้ววัแคโร / เจา้หมาดอรซ์ ี/ เจา้หนูเมอรร์ ี/ เจา้กระต่ายฮวิโก อยูท่ี�ไหนนะ? เหน็อะไรในแต่ละหอ้งบา้ง?
ก่อนจะเริ�มเลน่เกมแรก ใหพ้ดูคยุเกี�ยวกบัมารต์ี� (บุรษุไปรษณยี)์ และหน้าที�ในการสง่จดหมายของเขาก่อน 
ใหช้ว่ยกนับรรทกุพสัดไุวบ้นรถแลว้นําไปสง่ใหก้บัผูร้บั ใหเ้ดก็ๆ ไดเ้ลอืกพสัดจุากที�ทาํการไปรษณยี ์
(ฝากลอ่ง) ดว้ยตวัเอง แลว้วางบนรถเพื�อนําไปสง่ใหก้บัสตัวต์วัใดตวัหนึ�ง

สาํหรบัเดก็ที�มอีายมุากกวา่ อาจตั �งคาํถามเพิ�มเตมิวา่ ทาํไมจงึตอ้งสง่พสัดชุิ�นนี� 
ที�บา้นหลงันี� เพื�อใหเ้ดก็ๆ ไดอ้ธบิายการตดัสนิใจของตนเอง รวมถงึไดเ้รยีนรู ้
คาํศพัทแ์ละฝึกทกัษะดา้นภาษาดว้ย

เกมท่ี 1: ต๊ิงตอง บุรุษไปรษณียมารต้ีมาแลวจา!
ทกุๆ วนั มารต์ี�มพีสัดจุะตอ้งไปสง่จาํนวนมาก แต่บางครั �งเขากไ็มค่อ่ยระวงัและสง่พสัดผุดิพลาด โชคดทีี�ม ี
เดก็ๆ ที�น่ารกั คอยชว่ยดใูหพ้สัดแุต่ละชิ�นสง่ไปยงัที�อยูท่ี�ถกูตอ้ง

การจัดเตรียมเกม
ประกอบชิ�นสว่นบา้นเขา้ดว้ยกนัและวางไวต้รงกลางพื�นที�เลน่ วางแผน่ภาพพสัดไุวใ้นที�ทาํการไปรษณยี ์
(ฝากลอ่งเกม) โดยหงายดา้นที�เป็นสขีึ�น จอดรถไปรษณยีไ์วข้า้งที�ทาํการไปรษณยี ์
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เร่ิมเลนกันเถอะ!
เลน่เกมโดยเรยีงลาํดบัวนตามเขม็นาฬกิา เดก็คนที�เพิ�งไดร้บัจดหมาย/พสัดมุากที�สดุจะไดเ้ริ�มเลน่ก่อน โดยให ้
เลอืกหยบิแผน่ภาพพสัด ุ1 แผน่จากที�ทาํการไปรษณยี์

ถามเดก็ว่า: มารตี์�ควรจะนําพสัดกุล่องนี� ไปส่งที �ไหนดี? ดซิูว่ากล่องเป็นสีอะไร? ห้องไหนในบา้นที �มีสี 
เหมือนกนันะ? 

ใหเ้ดก็วางพสัดบุนรถและ "ขบัรถ" ไปยงัหอ้งที�มสีตีรงกนั ใหเ้ดก็สวมบทบาทเป็นบุรษุไปรษณยีแ์ละพดูทกัทาย 
เจา้ของหอ้ง พรอ้มหยบิพสัดจุากรถมาสง่ให ้ดใูหแ้น่ใจวา่สง่พสัดถุกูที�โดยการพลกิแผน่พสัดขุึ�นเพื�อดภูาพ 
หากสามารถหาภาพสิ�งของในพสัดเุจอในหอ้งดงักลา่ว จะถอืวา่เดก็คนนั �นสามารถสง่พสัดใุหก้บัผูร้บัไดถ้กูตอ้ง

ถามเดก็ว่า: หาของที �อยู่ในพสัดเุจอในห้องที �เพิ �งส่งนี� ไหม? 
• เจอ! มารตี์� ส่งของให้ผูร้บัถกูคนแล้ว ให้ขบัรถไปรษณียก์ลบัไปที �ที �ทาํการไปรษณียไ์ด้ 
• ไม่เจอ! น่าเสียดายจงั มารตี์� เลี�ยวไปส่งผิดบา้นแล้วล่ะ ให้วางพสัดกุลบัขึ�นรถอีกครั �ง แล้วลองหา
จนกว่าจะเจอผูร้บัที �ถกูต้อง

คราวนี�เป็นตาเดก็คนถดัไป

จุดส้ินสุดของเกม
เกมจะจบลงเมื�อสง่พสัดไุดค้รบทกุชิ�นอยา่งถกูตอ้ง ใหเ้ดก็ๆ ตบไหลแ่สดงความยนิดซีึ�งกนัและกนั   

ปรับเปล่ียนกติกาเพ่ิมเติม: ใครส่ังของช้ินน้ีกันนะ?
ในการเลน่ตามกตกิานี� ใหว้างแผน่ภาพพสัดไุวใ้นที�ทาํการไปรษณยี ์(ฝากลอ่ง) โดยควํ�าดา้นที�เป็นสลีง 
เพื�อใหม้องเหน็ดา้นที�เป็นภาพสิ�งของ ใหเ้ดก็ๆ ฝึกจบัคูภ่าพสิ�งของต่างๆ เมื�อเดก็ๆ นําของไปสง่ที�บา้นแลว้ 
จงึคอ่ยหงายดา้นที�เป็นสขีึ�นเพื�อตรวจสอบวา่สง่ของไดถ้กูที�หรอืไม ่

ปรับเปล่ียนกติกาเพ่ิมเติม: ความวุนวาย ณ ท่ีทาํการไปรษณีย
กตกิาการเลน่เกมนี� ใหใ้สแ่ผน่ภาพพสัดทุั �งหมดไวใ้นกลอ่ง จากนั �นปิดกลอ่งและเขยา่ คราวนี�เดก็ๆ จะตอ้งจดั 

เรยีงพสัดใุหถ้กูตอ้ง ทั �งภาพและส ีโดยเดก็ๆ สามารถตรวจสอบความถกูตอ้งไดเ้มื�อตอ้งการ โดยการพลกิอกี 

ดา้นขึ�นมาด ู



5 My Very First Games

ภาษาไทย

เกมท่ี 2: สงมอบของขวัญกันเถอะ!
สตัวต่์างๆ อยากจะทาํเซอรไ์พรสก์นัและกนั โดยการมอบของขวญัอนัแสนยอดเยี�ยม ของขวญัทั �งหมดถกูหอ่ไว ้
ดว้ยกระดาษสสีนัสดใสและฝากไวท้ี�ไปรษณยี ์คราวนี�เป็นหน้าที�ของมารต์ี�แลว้ละ่ ที�จะตอ้งนําของชิ�นต่างๆ ไปสง่ 
วา้ว! ถอืเป็นงานหนกัเลยทเีดยีว มใีครอยากจะชว่ยมารต์ี�สง่ของขวญัเหลา่นี�บา้งนะ? 

การจัดเตรียมเกม
ประกอบบา้นใหส้มบรูณ์และวางไวต้รงกลางพื�นที�เลน่ วางแผน่ภาพไวห้อ้งละ 3 ภาพโดยหงายดา้นที�เป็น 
สิ�งของขึ�น ดใูหแ้น่ใจวา่ไมใ่ชส่ิ�งของที�เป็นของหอ้งนั�น เพื�อใหม้ารต์ี�มารบัของไปสง่ได ้จอดรถไปรษณยีไ์ว ้
นอกบา้น 

มาเลนกันเถอะ
เลน่เกมโดยเรยีงลาํดบัวนตามเขม็นาฬกิา เดก็คนที�เพิ�งไดร้บัของขวญัคนลา่สดุจะไดเ้ริ�มเลน่ก่อน ใหพ้ามารต์ี�ไป 
ยงัหอ้งที�เลอืก 

ถามเดก็ว่า: พสัดชิุ� นไหนที �ไม่ได้เป็นของห้องนี� ? มารตี์�ควรจะนําไปส่งที �ไหนดี? ดขูองแล้วนําไปส่ง 
ให้ถกูห้องจ้ะ 

ผูเ้ลน่วางพสัดุบนรถไปรษณยี ์แลว้คอ่ยๆ ดนัไปสง่ยงัหอ้งที�ถกูตอ้ง ใหก้ลา่วทกัทายเจา้ของหอ้งและสง่ของให ้
จากนั �นหงายดา้นที�เป็นสขีึ�นมาตรวจสอบดวูา่สตีรงกนัหรอืไม ่

ถามเดก็ว่า: สีของพสัดตุรงกบัสีของห้องไหมจะ๊?

ถา้ไมต่รง ใหเ้ดก็มองหาจนกวา่จะเจอหอ้งที�ถกูตอ้ง แลว้ดนัรถไปรษณยีเ์พื�อนําของไปสง่ ถา้สตีรงกนัแลว้ 
จงึจะเป็นตาผูเ้ลน่คนถดัไป

จุดส้ินสุดของเกม
เกมจะจบเมื�อชว่ยกนัสง่พสัดไุดถ้กูตอ้งครบทกุชิ�น ใหเ้ดก็ๆ ฉลองความสาํเรจ็ดว้ยการขบัรถไปรษณยีแ์ละ 
สง่เสยีงเชยีรไ์ปรอบๆ บา้น

การแบง่ปันความสนุกจะชว่ยใหอ้ารมณ์ของเดก็ๆ มั �นคงและเป็นสขุ! เป็นการเสรมิแรงทางบวก 
และเสรมิสรา้งการรว่มแรงรว่มใจภายในครอบครวัหรอืภายในกลุม่เดก็ๆ ที�เลน่เกมดว้ยกนั




