แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 16 ชื่อหน่วย ปรากฎการณ์ธรรมชาติ (2) เรื่อง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ : กลางวัน
สาระที่ 3 เรื่องธรรมชาติรอบตัว
สอนโดย ……………………………………………….
สอนวันที่ ……………………………………….
______________________________________________________________________
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าเวลากลางวันเป็นเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนดวงอาทิตย์ตก
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ชื่นชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์ และสิ่งของ
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
พืช

คน

กลางวัน

ระยะเวลาเรียน
ดวงอาทิตย์
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
เวลากลางวันเป็นเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนดวงอาทิตย์ตก
สาระการเรียนรู้
กลางวัน : คน พืช สัตว์ และดวงอาทิตย์

สัตว์

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

จันทร์ 1. รู้จัก
ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ
“กลางวัน”
2. สนทนา
แลกเปลี่ยน
ความ
คิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. กิจกรรเสริม ปรากฏการณ์
ประสบการณ์ ธรรมชาติ
- กลางวัน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การอธิบายเกี่ยวกับ 1. ครูพูดปริศนาคาทาย ภาพกิจกรรมที่
สิ่งต่างๆ (การใช้
“อะไรเอ่ย เช้าโผล่ ทาในเวลา
ภาษา) (มฐ 9/1)
เย็นหลบ” (ดวง
กลางวัน
2. การเปรียบเทียบ
อาทิตย์)
ความเหมือน ความ 2. ร่วมสนทนาเกี่ยวกับ
แตกต่าง (การสังเกต
ปรากฏการณ์
การจาแนก และการ
ธรรมชาติ “กลางวัน”
เปรียบเทียบ) (มฐ
10/1)
3. การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 8/1)

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

จันทร์ 1. เคลื่อนไหวอยู่ 2. กิจกรรม
กับที่และ
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว
เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได้
และจังหวะ
2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหว
ตาม
จินตนาการ
ประกอบเพลง
ได้

สาระการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การฟังเพลง
1. การร้องเพลง (การใช้
1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ
1. เครื่องเคาะ
2. การร้องเพลง
ภาษา) (มฐ 5/2)
ของร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
3. การเคลื่อนไหว 2. การเคลือ่ นไหวอยู่กับที่
เคลื่อนที่ไปรอบๆ
2. เพลง “ยาม
อยู่กับที่และ
และเคลื่อนที่ตาม
บริเวณอย่างอิสระตาม
เช้าตรู่”
เคลื่อนที่ประกอบ จินตนาการประกอบ
จังหวะ
เพลง
เพลง (การทรงตัวและ
เมื่อได้ยินเสียงเคาะ
การประสานสัมพันธ์ของ
จังหวะหยุด ให้ทุกคน
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2/1
หยุดการเคลื่อนไหว
มฐ 5/2 มฐ 11/2)
2. ร่วมกันร้องเพลง “ยาม
3. การฟังจังหวะเคาะ
เช้าตรู่” และ
(ดนตรี) (มฐ 2/1)
เคลื่อนไหว
ร่างกายตามจินตนาการ
ประกอบเพลง

1. การสังเกต
การ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การร้องเพลง
3. การ
เคลื่อนไหว
ตามจังหวะ
และ
จินตนาการ
ประกอบเพลง

สาระที่ควรรู้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

วันที่

จุดประสงค์

จันทร์

1. วางแผน
ตัดสินใจและลง
มือปฏิบัตไิ ด้
2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงาน
ของตนที่ทา
สาเร็จได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
3. กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

การทาศิลปะสร้างสรรค์อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ “กลางวัน”

1. การวางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
2. การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด)
(มฐ 11/1)
3. การรับรู้และแสดง
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
(การคิด) (มฐ 11/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. นักเรียนเลือกปฏิบตั ิตาม
ความสนใจในกิจกรรมเดี่ยว
และกลุม่ ดังนี้
- การปัน้ แป้ง
- การวาดภาพด้วยสีน้า
หรือสีเทียนอิสระ ตาม
จินตนาการ
- การติดสิ่งของทีเ่ ก็บ มา
จากนอกห้องเรียน โดยครู
ทากระดาษเป็นช่องเขียน
ว่าสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่
ไม่มีชีวิต
- การฉีกตัดปะติดภาพอย่าง
อิสระแล้วระบายสี
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่ได้
ปฏิบัติ

1. แป้งปัน้
2. กระดาษสาหรับวาด
ภาพและระบายสี
3. กระดาษสาหรับฉีก
ตัดปะติดภาพ
4. อุปกรณ์สาหรับการ
วาดภาพและระบายสี
เช่น สีเทียน สีไม้
สีน้า พู่กัน จานสี
เป็นต้น
5. สิ่งของที่เก็บมาจาก
นอกห้องเรียน
6. กาว
7. กรรไกร

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิดสร้างสรรค์
4. การตรวจผลงาน
5. การประเมินจาก
แฟ้มสะสม
ผลงาน

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

จันทร์ 1. เล่นร่วมกับผู้อื่น 4. กิจกรรการ
ได้
เล่นตามมุม
2. แก้ปัญหาในการ
ประสบการณ์
เล่นได้
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นตามมุมประสบการณ์
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ 1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่น
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 8/1)
ตามมุมประสบการณ์ต่างๆ
2. การแก้ปัญหาในการเล่น
ดังนี้
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
(มฐ 10/2)
- มุมสังคมศึกษา
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
และรอคอย (การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ทางสังคม) (มฐ 4/3)
- มุมธรรมชาติ
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
- มุมบทบาทสมมติ
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
(มฐ 4/1)
มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ของเล่นตามมุม 1. การสังเกตการ
ประสบการณ์
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัตติ าม
ข้อตกลง

วันที่

จุดประสงค์

จันทร์ 1. เล่นเครื่องเล่น
สนามได้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่น
ได้
3. รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน
5. กิจกรรการ
เล่นเกม
กลางแจ้ง

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

การเล่นเครื่องเล่น 1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม 1. ครูตกลงกติกาข้อ
สนาม
(การทรงตัวและการ
ปฏิบัติก่อนการเล่น
ประสานสัมพันธ์ของ
2. แนะนาวิธีการเล่น
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ
เครื่องเล่นสนามที่
12/2)
ถูกต้องและปลอดภัย
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ 3. นักเรียนเลือกเล่น
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
เครื่องเล่นสนามอย่าง
8/1)
อิสระ
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภัย) (มฐ
1/2)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 12.2แสดงหาคาตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล
เครื่องเล่น
สนาม

1. การสังเกต
การมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูก
วิธี

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

จันทร์ 1. นาภาพที่
6. เกมการศึกษา
สัมพันธ์กันมา
จับคู่ได้
2. สังเกต จาแนก
และ
เปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ ได้
3. เก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเลิก
เล่นได้
หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
เกมจับคู่ภาพ
ที่สัมพันธ์กัน

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน 1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม
(การสังเกต การจาแนก
จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
และการเปรียบเทียบ)
2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่
(มฐ 10/1)
ภาพทีส่ ัมพันธ์กัน
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
(การเรียนรู้ทางสังคม)
ที่เมื่อเลิกเล่น
(มฐ 4/1)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

เกมจับคู่ภาพที่ 1. การสังเกต
สัมพันธ์กัน
การมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

กิจกรรมเสนอแนะ
การทาแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ
- การลากเส้นโยงภาพ
การประเมินผล
วิธีการ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟ้มสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
ยามเช้าตรู่
(อาจารย์ศรีนวล รัตนสุวรรณ)
ยามเช้าตรู่อาทิตย์
ทอแสงทอง
ส่องแสงสว่างไปทั่วแหล่งหล้า

เป็นประกายเรืองรองผ่องนภา
บอกเวลาว่ากลางวัน

2. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 16 ชื่อหน่วย ปรากฎการณ์ธรรมชาติ (2) เรื่องปรากฎการณ์ธรรมกลางคืน
สาระที่ 3 เรื่องธรรมชาติรอบตัว
สอนโดย…………………………………………….. สอนวันที่ ……………………………………………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าเวลากลางคืนเป็นเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกจนดวงอาทิตย์ขึ้น
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ชื่นชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์ และสิ่งของ
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์

พืช

คน

กลางคืน

ดวงจันทร์

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
เวลากลางคืนเป็นเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกจนดวงอาทิตย์ขึ้น
สาระการเรียนรู้
กลางคืน : คน พืช สัตว์ และดวงจันทร์

สัตว์

-

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

อังคาร 1. รู้จัก
ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ
“กลางคืน”
2. สนทนา
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
ได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ
- กลางคืน

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง 1. ครูพูดปริศนาคาทาย
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
“อะไรเอ่ย มองใกล้ๆ
(มฐ 9/1)
เป็นก้อนหินทราย มอง
2. การเปรียบเทียบความ
ไกลๆ เป็นดวง ผ่องใสสี
เหมือน ความแตกต่าง
เหลืองนวล”
(ดวง
(การสังเกต การ
จันทร์)
จาแนก และการ
2. ร่วมสนทนาเกีย่ วกับ
เปรียบเทียบ)
ปรากฏ-การณ์ธรรมชาติ
(มฐ 10/1)
“กลางคืน”
3. การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 8/1)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ภาพกิจกรรมที่ 1. การสังเกต
ทาในเวลา
การ
กลางคืน
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

-

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

อังคาร 1. เคลื่อนไหวอยู่ 2. กิจกรรม
กับที่และ
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว
เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได้
และจังหวะ
2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหว
ตาม
จินตนาการ
ประกอบเพลง
ได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
1. การฟังเพลง
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่และ
เคลื่อนที่
ประกอบเพลง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การร้องเพลง (การใช้
1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ 1. เครื่องเคาะ
1. การสังเกต
ภาษา) (มฐ 5/2)
ของร่างกายอยู่กับที่
จังหวะ
การ
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ไปรอบๆ 2. เพลง “ดวงจันทร์” มีส่วนร่วมใน
และเคลื่อนที่ตาม
บริเวณอย่างอิสระตาม
กิจกรรม
จินตนาการประกอบ
จังหวะ เมื่อได้ยินเสียง
2. การร้องเพลง
เพลง (การทรงตัวและ
เคาะจังหวะหยุด ให้
3. การ
การประสานสัมพันธ์ของ
ทุกคนหยุดการ
เคลื่อนไหว
กล้ามเนื้อใหญ่)
เคลื่อนไหว
ตามจังหวะ
(มฐ 2/1 มฐ 5/2 มฐ
2. ร่วมกันร้องเพลง
และ
11/2)
“ดวงจันทร์” และ
จินตนาการ
3. การฟังจังหวะเคาะ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง
(ดนตรี) (มฐ 2/1)
ตามจินตนาการ
ประกอบเพลง

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

วันที่
อังคาร

จุดประสงค์
1. วางแผน
ตัดสินใจและลง
มือปฏิบัตไิ ด้
2. แสดงออกตาม
ความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงาน
ของตนที่สาเร็จ
ได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
3. กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

การทาศิลปะสร้าง- 1. การวางแผน ตัดสินใจ
สรรค์อิสระและที่
และลงมือปฏิบัติ
เกี่ยวข้องกับเรื่อง
(การเรียนรูท้ างสังคม)
ปรากฏการณ์ธรรม(มฐ 8/1)
ชาติ “กลางคืน”
2. การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด)
(มฐ 11/1)
3. การรับรู้และแสดง
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
(การคิด) (มฐ 11/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. นักเรียนเลือกปฏิบตั ิตาม
ความสนใจในกิจกรรมเดี่ยว
และกลุม่ ดังนี้
- การปั้นแป้ง
- การวาดภาพด้วยสีน้าหรือ
สีเทียนอิสระ ตาม
จินตนาการ
- การติดสิ่งของที่เก็บมา
จากนอกห้องเรียน โดยครู
ทากระดาษเป็นช่องเขียน
ว่าสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มี
ชีวิต
- การฉีกตัดปะติดภาพ
อย่างอิสระแล้วระบายสี
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่
ได้ปฏิบตั ิ

1. แป้งปั้น
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
3. กระดาษสาหรับฉีก
ตัดปะติดภาพ
4. อุปกรณ์สาหรับ
การวาดภาพและ
ระบายสี เช่น สี
เทียน สีไม้ สีน้า
พู่กัน จานสี
เป็นต้น
5. สิ่งของที่เก็บมา
จากนอกห้องเรียน
6. กาว
7. กรรไกร

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิดสร้างสรรค์
4. การตรวจผลงาน
5. การประเมินจาก
แฟ้มสะสม
ผลงาน

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

อังคาร 1. เล่นร่วมกับ 4. กิจกรรมการ
ผู้อื่นได้
เล่นตามมุม
2. แก้ปัญหาใน
ประสบการณ์
การเล่นได้
3. เอื้อเฟื้อ
แบ่งปันและ
รอคอยได้
4. เก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเลิก
เล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นตามมุม
ประสบ-การณ์
- มุมภาษา/มุม
หนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/
มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัส
สร้างสรรค์/มุม
บล็อก
- มุมศิลปะ
สร้างสรรค์
- มุมดนตรี

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น 1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่น
(การเรียนรู้ทางสังคม)
ตามมุมประสบการณ์ต่างๆ
(มฐ 8/1)
ดังนี้
2. การแก้ปัญหาในการ
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
เล่น (การเรียนรู้ทาง
- มุมสังคมศึกษา
สังคม) (มฐ 10/2)
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
วิทยาศาสตร์
และรอคอย (การ
- มุมธรรมชาติ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
- มุมบทบาทสมมติ
4/3)
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
มุมบล็อก
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
(มฐ 4/1)
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ของเล่นตามมุม 1. การสังเกต
ประสบการณ์
การมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติ
ตามข้อตกลง

วันที่

จุดประสงค์

อังคาร

1. เล่นน้าได้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
5. กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นน้า

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 12.2แสดงหาคาตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ประสบการณ์สาคัญ
1. การเล่นน้า (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่)
(มฐ 12/2)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
ก่อนการเล่น
2. แนะนาวิธีการเล่นน้า
ที่ถูกต้องและปลอดภัย

อุปกรณ์การเล่นน้า

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

วันที่

จุดประสงค์
1. นาภาพกับเงาที่
สัมพันธ์กันมา
จับคู่ได้
2. สังเกต จาแนก
และเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
6. เกมการศึกษา

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

เกมจับคู่ภาพกับ
เงา
ที่สัมพันธ์กัน

1. การจับคู่ภาพกับเงาที่สัมพันธ์
กัน (การสังเกต การจาแนก
และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1)

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม
จับคู่ภาพกับเงาที่สมั พันธ์
กัน
2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่ภาพ
กับเงาที่สัมพันธ์กัน
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

เกมจับคู่ภาพกับเงา 1. การสังเกตการ
ที่สัมพันธ์กัน
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

กิจกรรมเสนอแนะ
การทาแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ
- การลากเส้นโยงภาพ
การประเมินผล
วิธีการ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟ้มสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
ดวงจันทร์
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
โน่นแน่ะดวงจันทร์ ดวงจันทร์ ดวงจันทร์ โน่นแน่ะดวงจันทร์นั้นทอแสงมา
แสงเย็นตาในนภาคืนนี้
ฟ้างามดีดุจเป็นสีทอง
เหล่าดรุณเพลินใจเริงใจ
สุขในฤทัยสมดังใจปอง
สมดังใจปอง (ซ้า) สุดจะมองใดเหมือน (ซ้า) ฟ้างามเตือนให้เรามาร้องรา

2. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพกับเงาที่สัมพันธ์กัน

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 16 ชื่อหน่วย ปรากฎการณ์ธรรมชาติ (2) เรื่อง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ : ฤดูร้อน
สาระที่ 3 เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว
สอนโดย …………………………………………………. สอนวันที่ ……………………………………………….
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าประเทศไทยมีฤดูร้อน
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ชื่นชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์ และสิ่งของ
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
ฤดูร้อน

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
ประเทศไทยมีฤดูร้อน
สาระการเรียนรู้
ฤดูกาล
- ฤดูร้อน

ฤดูกาล

ฤดูหนาว

ฤดูฝน

-

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

พุธ 1. บอกได้ว่า
1. กิจกรรมเสริม
ประเทศไทยมีฤดู
ประสบการณ์
ร้อน
2. สนทนา
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
ฤดูกาล
- ฤดูร้อน

ประสบการณ์สาคัญ
1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ
(การใช้
ภาษา) (มฐ 9/1)
2. การเปรียบเทียบความ
เหมือนความแตกต่าง
(การสังเกต การจาแนก
และการเปรียบ-เทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม)
(มฐ 8/1)

กิจกรรมการเรียนรู้
1. สนทนาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ “ฤดู
ร้อน”
2. ให้นักเรียนดูสารคดี
“ภัยแล้ง”

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ภาพปรากฏ- 1. การสังเกต
การณ์ธรรมชาติ การมีส่วนร่วม
“ฤดูร้อน”
ใน
2. วิดีโอสารคดี
กิจกรรม
“ภัยแล้ง”
2. การสนทนา

กิจกรรมตาม
วันที่
จุดประสงค์
ตาราง
ประจาวัน
พุธ 1. เคลื่อนไหวอยู่กับ 2. กิจกรรม
ดนตรี การ
ที่และเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได้
และจังหวะ
2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้
3. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
ประกอบจังหวะ
และสัญญาณได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

1. การฟังจังหวะ
1. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
และสัญญาณ
และเคลื่อนที่ตาม
2. การเคลื่อนไหว
จินตนาการประกอบ
อยู่กับที่และ
จังหวะ (การทรงตัวและ
เคลื่อนที่ประกอบ การประสานสัมพันธ์ของ
จังหวะและ
กล้ามเนือ้ ใหญ่) (มฐ 2/1
สัญญาณ
มฐ 5/2 มฐ 11/2)
2. การฟังจังหวะเคาะ
(ดนตรี) (มฐ 2/1)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ เครื่องเคาะ
ของร่างกายอยู่กับที่ จังหวะ
และเคลื่อนที่ไป
รอบๆ บริเวณอย่าง
อิสระตามจังหวะ

การประเมินผล
1. การสังเกต
การ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การร้องเพลง
3. การ
เคลื่อนไหว
ตามจังหวะ
และ
จินตนาการ
ประกอบเพลง

วันที่
พุธ

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. วางแผน
3. กิจกรรมศิลปะ
ตัดสินใจและลง
สร้างสรรค์
มือปฏิบัติได้
2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงาน
ของตนที่สาเร็จ
ได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 11.1 ทางานศิลปะด้วยความคิดของตนเอง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

การทาศิลปะ
สร้าง-สรรค์
อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับ
เรื่อง
ปรากฏการณ์
ธรรม-ชาติ
“ฤดูร้อน”

1. การวางแผน
1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ตัดสินใจ และลงมือ
ความสนใจในกิจกรรม
ปฏิบัติ
เดี่ยวและกลุ่ม ดังนี้
(การเรียนรู้ทาง
- การปั้นแป้ง
สังคม) (มฐ 8/1)
- การวาดภาพด้วยสีน้า
2. การแสดงความคิด
หรือสีเทียนอิสระ ตาม
สร้างสรรค์ (การ
จินตนาการ
คิด) (มฐ 11/1)
- การติดสิ่งของที่เก็บมา
3. การรับรู้และแสดง
จากนอกห้องเรียน โดย
ความรู้สึกผ่าน
ครูทากระดาษเป็นช่อง
ผลงาน (การคิด)
เขียนว่าสิ่งที่มีชีวิตและ
(มฐ 11/1)
สิ่งที่ไม่มีชีวิต
- การฉีกตัดปะติดภาพ
อย่างอิสระแล้วระบายสี
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่
ได้
ปฏิบัติ

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. แป้งปั้น
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษโร
เนียว
3. กระดาษสาหรับ
ฉีก ตัดปะติดภาพ
4. อุปกรณ์สาหรับ
การวาดภาพและ
ระบายสี เช่น สี
เทียน สีไม้
สีน้า พู่กัน จาน
สี เป็นต้น
5. กาว
6. กรรไกร

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้าง-สรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การประเมิน
จากแฟ้ม
สะสม
ผลงาน

วันที่
พุธ

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. เล่นร่วมกับ 4. กิจกรรมการ
ผู้อื่นได้
เล่นตามมุม
2. แก้ปัญหาใน
ประสบการณ์
การเล่นได้
3. เอื้อเฟื้อ
แบ่งปันและรอ
คอยได้
4. เก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเลิก
เล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

การเล่นตามมุม
ประสบ-การณ์
- มุมภาษา/มุม
หนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/
มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัส
สร้างสรรค์/มุม
บล็อก
- มุมศิลปะ
สร้างสรรค์
- มุมดนตรี

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
2. การแก้ปัญหาในการ
เล่น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 10/2)
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอย (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
4/3)
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล

1. นักเรียนวางแผนเลือก
ของเล่นตาม 1. การสังเกต
เล่น
มุม
การ
ตามมุมประสบการณ์
ประสบการณ์
มีส่วนร่วมใน
ต่างๆ
กิจกรรม
ดังนี้
2. การสนทนา
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
3. การปฏิบัติ
- มุมสังคมศึกษา
ตามข้อตกลง
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

วันที่

จุดประสงค์

พุธ

1. เล่นทรายได้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่น
ได้
3. รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
5. กิจกรรมการเล่น
กลางแจ้ง

สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

การเล่นทราย

1. การเล่นทราย (การทรงตัว
และการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่)
(มฐ 12/2)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 12.2แสดงหาคาตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
ก่อนการเล่น
2. แนะนาวิธีการเล่นทราย
ที่ถูกต้องและปลอดภัย

อุปกรณ์การ
เล่นทราย

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่
ถูกวิธี

วันที่
พุธ

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. นาชิ้นส่วนของภาพมา 6. เกมการศึกษา
ต่อให้เป็นภาพที่
สมบูรณ์ได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
เกมภาพตัดต่อ

ประสบการณ์สาคัญ
1. การต่อภาพ (การคิด
การสังเกต การจาแนก
และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม
ภาพตัดต่อ
2. นักเรียนเล่นเกมภาพตัดต่อ
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น

เกมภาพตัดต่อ

การ
ประเมินผล
1. การสังเกต
การมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
2. การ
สนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

กิจกรรมเสนอแนะ
การทาแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ
- การลากเส้นโยงภาพ
การประเมินผล
วิธีการ
1.
2.
3.
4.
5.

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน

เครื่องมือ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟ้มสะสมผลงาน

ภาคผนวก
เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 16 ชื่อหน่วย ปรากฎการณ์ธรรมชาติ (2) เรื่อง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
สาระที่ 3
ธรรมชาติรอบตัว
สอนโดย ………………………………………………..สอนวันที่ …………………………………………..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าประเทศไทยมีฤดูฝน
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ชื่นชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์ และสิ่งของ
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
ฤดูร้อน

ฤดูกาล

ฤดูหนาว

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
ประเทศไทยมีฤดูฝน
สาระการเรียนรู้
ฤดูกาล
- ฤดูฝน

ฤดูฝน

-

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

พฤหัสบดี 1. บอกได้ว่า
1. กิจกรรมเสริม ฤดูกาล
ประเทศไทยมี
ประสบการณ์ - ฤดูฝน
ฤดูฝน
2. สนทนา
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ
1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
(มฐ 9/1)
2. การเปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่าง
(การสังเกต การจาแนก
และการเปรียบ-เทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม)
(มฐ 8/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. สนทนาเกี่ยวกับ 1. ภาพปรากฏการณ์ 1. การสังเกต
สิ่ง
ธรรมชาติ “ฤดู
การมีส่วนร่วม
ที่ทาในฤดูฝน
ฝน”
ใน
กิจกรรม
2. ร่วมกันร้องเพลง 2. เพลง “ฝนตก
2. การสนทนา
“ฝนตกแดด
แดดออก”
ความคิด
ออก”
สร้าง-สรรค์
3. การตรวจ
ผลงานการ
ประเมินจาก
แฟ้มสะสม
ผลงาน

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

พฤหัสบดี 1. เคลื่อนไหวอยู่ 2. กิจกรรมดนตรี 1. การฟังจังหวะ 1. การเคลื่อนไหวอยู่กับ
กับที่และ
การเคลื่อนไหว
และสัญญาณ
ที่และเคลื่อนที่ตาม
เคลื่อนไหว
และจังหวะ
2. การ
จินตนาการประกอบ
เคลื่อนที่ได้
เคลื่อนไหวอยู่
จังหวะ (การทรงตัว
2. ฟังจังหวะและ
กับที่และ
และการประสาน
สัญญาณได้
เคลื่อนที่
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
3. เคลื่อนไหวตาม
ประกอบ
ใหญ่)
จินตนาการ
จังหวะและ
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
ประกอบ
สัญญาณ
มฐ 11/2)
จังหวะและ
2. การฟังจังหวะเคาะ
สัญญาณได้
(ดนตรี) (มฐ 2/1)
หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ เครื่องเคาะ
ของร่างกายอยู่กับที่ จังหวะ
และเคลื่อนที่ไปรอบๆ
บริเวณอย่างอิสระ
ตามจังหวะ

การประเมินผล
1. การสังเกต
การ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การ
เคลื่อนไหว
ตามจังหวะ
และ
จินตนาการ
ประกอบเพลง

วันที่

จุดประสงค์

พฤหัสบดี

1. วางแผน
ตัดสินใจ
และลงมือ
ปฏิบัติได้
2. แสดงออก
ตาม
ความคิด
สร้าง-สรรค์
ได้
3. อธิบาย
ผลงานของ
ตนทีส่ าเร็จ
ได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
3. กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

การทาศิลปะ
1. การวางแผน ตัดสินใจ
1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
สร้าง-สรรค์
และลงมือปฏิบัติ (การ
ความสนใจในกิจกรรม
อิสระและที่
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 8/1)
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
เกี่ยวข้องกับ
2. การแสดงความคิดสร้าง- การปั้นแป้ง
เรื่อง
สรรค์ (การคิด) (มฐ 11/1)
- การวาดภาพด้วยสีน้า
ปรากฏการณ์
3. การรับรู้และแสดงความ
หรือสีเทียนอิสระ ตาม
ธรรม-ชาติ “ฤดู
รู้สึกผ่านผลงาน (การคิด)
จินตนาการ
หนาว”
(มฐ 11/1)
- การติดสิ่งของที่เก็บมา
จากนอกห้องเรียน โดย
ครูทากระดาษเป็นช่อง
เขียนว่าสิ่งที่มีชีวิตและ
สิ่งที่ไม่มีชีวิต
- การฉีกตัดปะติดภาพ
อย่างอิสระแล้วระบายสี
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่
ได้ปฏิบัติ

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. แป้งปั้น
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
3. กระดาษสาหรับฉีก
ตัดปะติดภาพ
4. อุปกรณ์สาหรับการ
วาดภาพและระบาย
สี เช่น สีเทียน สี
ไม้ สีน้า พู่กัน
จานสี เป็นต้น
5. กาว
6. กรรไกร

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิดสร้างสรรค์
4. การตรวจผลงาน
5. การประเมินจาก
แฟ้มสะสม
ผลงาน

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

พฤหัสบดี 1. เล่ร่วมกับ 4. กิจกรรม
ผู้อื่นได้
การเล่นตาม
2. แก้ปัญหา
มุม
ในการเล่น
ประสบการ
ได้
ณ์
3. เอื้อเฟื้อ
แบ่งปันและ
รอคอยได้
4. เก็บของ
เล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น
ได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นตามมุม
ประสบ-การณ์
- มุมภาษา/มุม
หนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/
มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัส
สร้างสรรค์/มุม
บล็อก
- มุมศิลปะ
สร้างสรรค์
- มุมดนตรี

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น 1. นักเรียนวางแผนเลือก ของเล่นตาม
(การเรียนรู้ทางสังคม)
เล่นตามมุมประสบการณ์ มุม
(มฐ 8/1)
ต่างๆ ดังนี้
ประสบการณ์
2. การแก้ปัญหาในการ
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
เล่น (การเรียนรู้ทาง
- มุมสังคมศึกษา
สังคม)
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
(มฐ 10/2)
วิทยาศาสตร์
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
- มุมธรรมชาติ
และรอคอย (การเรียนรู้ - มุมบทบาทสมมติ
ทางสังคม) (มฐ 4/3)
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
มุมบล็อก
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
(มฐ 4/1)
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

1. การสังเกต
การมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติ
ตามข้อตกลง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

วันที่
พฤหัสบดี

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. เล่นเครื่องเล่น
5. กิจกรรมการเล่น การเล่นเครื่องเล่น
สนามได้
กลางแจ้ง
สนาม
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 12.2แสดงหาคาตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ เครื่องเล่นสนาม
(การทรงตัวและการ
ก่อนการเล่น
ประสานสัมพันธ์ของ
2. แนะนาวิธีการเล่นเครื่อง
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 12/2)
เล่นสนามที่ถูกต้องและ
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
ปลอดภัย
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 8/1) 3. นักเรียนเลือกเล่นเครื่อง
3. การรักษาความปลอดภัย
เล่นสนามอย่างอิสระ
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

1. การสังเกต
การมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่
ถูกวิธี

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

พฤหัสบดี 1. นาภาพที่สัมพันธ์ 6. เกมการศึกษา
กันมาจับคู่ได้
2. สังเกต จาแนก
และเปรียบเทียบสิ่ง
ต่างๆ ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้
หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
เกมจับคู่ภาพที่
สัมพันธ์กัน

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การจับคู่ภาพทีส่ ัมพันธ์กัน
1. ครูแนะนาวิธีการเล่น เกมจับคู่ภาพที่
(การสังเกต การจาแนก และ
เกมจับคู่ภาพที่
สัมพันธ์กัน
การเปรียบเทียบ) (มฐ 10/1)
สัมพันธ์กัน
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ 2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 4/1)
ภาพที่สัมพันธ์กัน
3. นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเลิกเล่น

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมเสนอแนะ
การทาแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ
- การลากเส้นโยงภาพ
การประเมินผล
วิธีการ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟ้มสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
ฝนตกแดดออก
ฝนตกพราพรา
แกเดินก้มก้ม
ประเดี๋ยวแดดออก
ฉันไม่มีแรง

(อาจารย์ฐะปะนีย์ นาครทรรพ)
แม่ดากางร่ม
อยู่ข้างกาแพง
แกบอกพ่อแดง
หุบร่มให้ที

2. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 16 ชื่อหน่วย ปรากฎการณ์ธรรมชาติ (2) เรื่อง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ : ฤดูหนาว
สาระที่ 3 เรื่องธรรมชาติรอบตัวเด็ก
สอนโดย …………………………………………. สอนวันที่ ……………………………………………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าประเทศไทยมีฤดูหนาว
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ชื่นชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์ และสิ่งของ
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
ฤดูร้อน

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
ประเทศไทยมีฤดูหนาว
สาระการเรียนรู้
ฤดูกาล
- ฤดูหนาว

ฤดูกาล

ฤดูหนาว

ฤดูฝน

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่
ศุกร์

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. บอกได้ว่าประเทศ 1. กิจกรรมเสริม
ไทยมีฤดูหนาว
ประสบการณ์
2. สนทนา
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
ฤดูกาล
- ฤดูหนาว

ประสบการณ์สาคัญ
1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
(มฐ 9/1)
2. การเปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่าง
(การสังเกต การจาแนก
และการเปรียบ-เทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม)
(มฐ 8/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่
ทา
ในฤดูหนาว

ภาพ
ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ “ฤดู
หนาว”

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
ความคิด
สร้าง-สรรค์
3. การตรวจ
ผลงานการ
ประเมินจาก
แฟ้มสะสม
ผลงาน

วันที่
ศุกร์

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่ 2. กิจกรรม
และเคลื่อนไหว
ดนตรี การ
เคลื่อนที่ได้
เคลื่อนไหว
2. ฟังจังหวะและ
และจังหวะ
สัญญาณได้
3. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
ประกอบจังหวะ
และสัญญาณได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

1. การฟังจังหวะ 1. การเคลื่อนไหวอยู่
และสัญญาณ
กับที่และเคลื่อนที่
2. การเคลื่อนไหว
ตามจินตนาการ
อยู่กับที่และ
ประกอบจังหวะ (การ
เคลื่อนที่
ทรงตัวและการ
ประกอบจังหวะ
ประสานสัมพันธ์ของ
และสัญญาณ
กล้ามเนื้อใหญ่)
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
มฐ 11/2)
2. การฟังจังหวะเคาะ
(ดนตรี) (มฐ 2/1)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้
เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ
ของร่างกายอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ
บริเวณอย่างอิสระตาม
จังหวะ

สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล
เครื่องเคาะ
จังหวะ

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ใน
กิจกรรม
2. การ
เคลื่อนไหว
ตามจังหวะ
และ
จินตนาการ
ประกอบ
เพลง

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. วางแผน ตัดสินใจ 3. กิจกรรมศิลปะ
และลงมือปฏิบัตไิ ด้
สร้างสรรค์
2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของ
ตนที่สาเร็จได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

การทาศิลปะสร้างสรรค์อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ “ฤดูหนาว”

1. การวางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
2. การแสดงความคิด
สร้าง-สรรค์ (การคิด)
(มฐ 11/1)
3. การรับรู้และแสดง
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
(การคิด) (มฐ 11/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
- การปั้นแป้ง
- การวาดภาพด้วยสีน้าหรือ
สีเทียนอิสระ ตาม
จินตนาการ
- การติดสิ่งของที่เก็บมา
จากนอกห้องเรียน โดยครู
ทากระดาษเป็นช่องเขียน
ว่าสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่
มีชีวิต
- การฉีกตัดปะติดภาพ
อย่างอิสระแล้วระบายสี
2. นักเรียนนาเสนอผลงาน
ที่ได้ปฏิบตั ิ

1. แป้งปั้น
2. กระดาษ 100
ปอนด์/
กระดาษโรเนียว
3. กระดาษสาหรับฉีก
ตัดปะติดภาพ
4. อุปกรณ์สาหรับการ
วาดภาพและระบายสี
เช่น สีเทียน สีไม้
สีน้า พู่กัน จานสี
เป็นต้น
5. กาว
6. กรรไกร

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิดสร้างสรรค์
4. การตรวจผลงาน
5. การประเมินจาก
แฟ้มสะสม
ผลงาน

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

ศุกร์ 1. เล่นร่วมกับผู้อื่น 4. กิจกรรมการ
ได้
เล่นตามมุม
2. แก้ปัญหาใน
ประสบการณ์
การเล่นได้
3. เอื้อเฟื้อ
แบ่งปันและรอ
คอยได้
4. เก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นตามมุม
ประสบ-การณ์
- มุมภาษา/มุม
หนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/
มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัส
สร้างสรรค์/มุม
บล็อก
- มุมศิลปะ
สร้างสรรค์
- มุมดนตรี

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น 1. นักเรียนวางแผนเลือก
(การเรียนรู้ทางสังคม)
เล่นตามมุมประสบการณ์
(มฐ 8/1)
ต่างๆ ดังนี้
2. การแก้ปัญหาในการ
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
เล่น (การเรียนรู้ทาง
- มุมสังคมศึกษา
สังคม) (มฐ 10/2)
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
วิทยาศาสตร์
และรอคอย (การ
- มุมธรรมชาติ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
- มุมบทบาทสมมติ
4/3)
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
มุมบล็อก
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
(มฐ 4/1)
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ของเล่นตามมุม 1. การสังเกต
ประสบการณ์
การ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติ
ตามข้อตกลง

วันที่

จุดประสงค์

ศุกร์

1. เล่นน้าได้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
5. กิจกรรมการเล่น
กลางแจ้ง

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 12.2แสดงหาคาตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นน้า

ประสบการณ์สาคัญ
1. การเล่นน้า (การทรงตัว
และการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่)
(มฐ 12/2)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
(การรักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
ก่อนการเล่น
2. แนะนาวิธีการเล่นน้า
ที่ถูกต้องและปลอดภัย

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

อุปกรณ์การ
เล่นน้า

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่
ถูกวิธี

วันที่
ศุกร์

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. นาภาพที่
6. เกมการศึกษา เกมจับคู่
เหมือนกันมาจับคู่
ภาพเหมือน
ได้
2. สังเกต จาแนก
และเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้
หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การจับคู่ภาพเหมือน 1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม
(การสังเกต การ
จับคู่ภาพเหมือน
จาแนก และการ
2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่
เปรียบเทียบ)
ภาพเหมือน
(มฐ 10/1)
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น
(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 4/1)

สื่อการเรียนรู้
เกมจับคู่ภาพเหมือน

การประเมินผล
1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

กิจกรรมเสนอแนะ
การทาแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ
- การลากเส้นโยงภาพ
การประเมินผล
วิธีการ
1.
2.
3.
4.
5.

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน

เครื่องมือ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟ้มสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพเหมือน

