แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 1 ชื่อหน่วยวันลอยกระทงเรื่อง วันลอยกระทง (1)
สาระที่ 2 เรื่อง เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สอนโดย…………………………………………………………………….เดือน………….……………….. พ.ศ. ……………..
_____________________________________________________________________________
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกสิ่งที่เกี่ยวกับวันลอยกระทงได้
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมีความเป็นไทย
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
วันลอยกระทง
วันเพ็ญ เดือน 12

พระจันทร์เต็มดวง

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
วันลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุกปี (วันนี้มีพระจันทร์เต็มดวง)
สาระการเรียนรู้
วันลอยกระทง
- วันเพ็ญ เดือน 12
- พระจันทร์เต็มดวง

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

จันทร์ 1. บอกสิ่งที่เกี่ยวกับวัน 1. กิจกรรมเสริม
ลอยกระทงได้
ประสบการณ์
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

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

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
วันลอยกระทง
- วันเพ็ญ เดือน 12
- พระจันทร์เต็มดวง

ประสบการณ์สาคัญ
1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ (การใช้ภาษา) (มฐ
9/1)
2. การเปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่าง
(การสังเกต การจาแนก
และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ครูนาภาพวันลอยกระทง 1. ภาพวันลอย- 1.
ให้นักเรียนดู
กระทง
2. ครูให้นักเรียนบอกสิ่งที่
2. คาคล้องจอง
เห็นในภาพ
“กระทง
2.
3. สนทนาเกี่ยวกับวันลอยน้อย”
กระทง
4. ครูสอนนักเรียนท่องคา
คล้องจอง “กระทงน้อย”

การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
การสนทนา

วันที่
จันทร์

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่ 2. กิจกรรมดนตรี 1. การฟังเพลง
และเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว 2. การร้องเพลง
เคลื่อนที่ได้
และจังหวะ
3. การเคลือ่ นไหวอยู่
2. ฟังจังหวะและ
กับที่และเคลื่อนที่
สัญญาณได้
ประกอบเพลง
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ 5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 5.3 รักการออกกาลังกาย
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง “เรือ
และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
พาย”
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะจังหวะ
เพลง (การทรงตัวและ
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
การประสานสัมพันธ์
เคลื่อนไหว
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
2. ร่วมกันร้องเพลง “เรือ
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
พาย” และเคลื่อนไหว
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
ร่างกายตามจินตนาการ
3. การฟังจังหวะเคาะ
ประกอบเพลง
(ดนตรี) (มฐ 5/2
มฐ 9/1)

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง

วันที่

จุดประสงค์

จันทร์ 1. วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิ ด้
2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได้
3. อธิบายผลงานของ
ตนที่สาเร็จได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

3. กิจกรรมศิลปะ การทาศิลปะสร้างสรรค์ 1. การวางแผน ตัดสินใจ
สร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
และลงมือปฏิบัติ (การ
เรื่องวันลอยกระทง (1)
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1 มฐ 8/1
มฐ 10/2)
2. การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด)
(มฐ 11/1)
3. การรับรู้และแสดง
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
(การคิด) (มฐ 11/3)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่ 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
มาตรฐานที่ 11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. นักเรียนเลือกปฏิบัติ
ตามความสนใจใน
กิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม
ดังนี้
- การระบายสีภาพ
กระทง
- การประดิษฐ์ที่คาด
ศีรษะเป็นรูปดวง
จันทร์ ดาว กระทง
(โดยระบายสีที่คาด)
- การพิมพ์ภาพใบไม้
เป็นรูปกระทง
- การปั้นแปูง
2. นักเรียนนาเสนอผลงาน
ที่ได้ปฏิบตั ิ

1. ภาพกระทง
2. สีเทียน/สีไม้/
สีน้า
3. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
4. ใบไม้
5. แปูงปั้น
6. พู่กัน จานสี
7. กาว
8. กรรไกร

1. การสังเกต
การ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การประเมิน
จากแฟูมสะสม
ผลงาน

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

จันทร์ 1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 4. กิจกรรมการ
2. แก้ปัญหาในการเล่น
เล่นตามมุม
ได้
ประสบการณ์
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่.4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่.8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่.10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย

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

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุม ของเล่นตามมุม
(การเรียนรู้ทางสังคม)
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้ ประสบการณ์
(มฐ 8/1)
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
2. การแก้ปัญหาในการ
- มุมสังคมศึกษา
เล่น (การเรียนรู้ทาง
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
สังคม) (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. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

วันที่
จันทร์

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. เล่นเครื่องเล่นสนาม 5. กิจกรรมการ การเล่นเครื่องเล่นสนาม 1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตั ิ เครื่องเล่นสนาม
ได้
เล่นกลางแจ้ง
(การทรงตัวและการ
ก่อนการเล่น
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
ประสานสัมพันธ์ของ
2. แนะนาวิธีการเล่นเครื่อง3. รักษาความปลอดภัย
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2/1)
เล่นสนามที่ถูกต้องและ
ของตนเองและผู้อื่น
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
ปลอดภัย
ขณะเล่นได้
(การเรียนรู้ทางสังคม)
3. นักเรียนเลือกเล่นเครื่อง(มฐ 8/1)
เล่นสนามอย่างอิสระ
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอด-ภัย)
(มฐ 1/2)

1. นาชิ้นส่วนของภาพ 6. เกม
เกมภาพตัดต่อ
มาต่อให้เป็นภาพที่
การศึกษา
สมบูรณ์ได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้
หมายเหตุ
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่. 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

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

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม เกมภาพตัดต่อ
ภาพตัดต่อ
2. นักเรียนเล่นเกมภาพตัด
ต่อ
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจผลงาน

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

เครื่องมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
เรือพาย
(อาจารย์ศรีนวล รัตนสุวรรณ)
ลงเรือพายไปตามลาคลอง
ลอยล่องไปตามน้าไหล
เราช่วยกันจ้าเราช่วยกันพาย (ซ้า)

พาย พาย พาย
เรือน้อยลอยล่อง
พาย พาย พาย
2. คาคล้องจอง

กระทงน้อย
กระทงน้อยน้อย
ลอยตามน้าใส
กลางเดือนสิบสอง น้านองล้นบ่า

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
ตั้งเอาไว้ ถวายแม่คงคา
พวกเราต่างพา กันลอยกระทง

3. เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 1 ชื่อหน่วยวันลอยกระทง เรื่อง วันลอยกระทง (2)
สาระที่ 2 เรื่อง เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สอนโดย…………………………………………………………………….เดือน………….……………….. พ.ศ. ……………..
______________________________________________________________________________
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความสาคัญของวันลอยกระทงได้
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมีความเป็นไทย
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
ความสาคัญของ
วันลอยกระทง

บูชาพระแม่คงคา
ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
เราลอยกระทงเพื่อบูชาและขอขมาลาโทษพระแม่คงคา (น้า)
สาระการเรียนรู้
ความสาคัญของวันลอยกระทง
- บูชาพระแม่คงคา
- ขอขมาลาโทษพระแม่คงคา

ขอขมาลาโทษพระแม่คงค

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

อังคาร 1. บอกความสาคัญของ 1. กิจกรรมเสริม
วันลอยกระทงได้
ประสบการณ์
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ความสาคัญของวัน ลอย 1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง 1. ครูสอนนักเรียนร้องเพลง เพลง “ วันเพ็ญ 1. การสังเกต
กระทง
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
“วันเพ็ญ เดือนสิบสอง” เดือนสิบสอง”
การมีส่วนร่วม
- บูชาพระแม่คงคา
(มฐ 9/1)
2. สนทนาเกี่ยวกับ
ในกิจกรรม
- ขอขมาลาโทษ
2. การเปรียบเทียบความ
ความสาคัญของการลอย2. การสนทนา
พระแม่คงคา
เหมือน ความแตกต่าง
กระทง
(การสังเกต การจาแนก 3. ครูให้นักเรียนร่วมราวง
และการเปรียบเทียบ)
เพลง “วันเพ็ญ เดือน
(มฐ 10/1)
สิบสอง”
3. การแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

อังคาร 1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่ 2. กิจกรรมดนตรี 1. การฟังเพลง
และเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว 2. การร้องเพลง
เคลื่อนที่ได้
และจังหวะ
3. การเคลือ่ นไหวอยู่
2. ฟังจังหวะและ
กับที่และเคลื่อนที่
สัญญาณได้
ประกอบเพลง
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลือ่ นไหว
มาตรฐานที่ 5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 5.3 รักการออกกาลังกาย
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 11.2 แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง “วัน
และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
เพ็ญ เดือน
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะจังหวะ
สิบสอง”
เพลง (การทรงตัวและ
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
การประสานสัมพันธ์
เคลื่อนไหว
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
2. ร่วมกันร้องเพลง “วัน
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
เพ็ญ เดือนสิบสอง”
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
และเคลื่อนไหวร่างกาย
3. การฟังจังหวะเคาะ
ตามจินตนาการประกอบ
(ดนตรี) (มฐ 5/2
เพลง
มฐ 9/1)

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง

วันที่

จุดประสงค์

อังคาร 1. วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิ ด้
2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได้
3. อธิบายผลงานของ
ตนที่สาเร็จได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

3. กิจกรรมศิลปะ การทาศิลปะสร้างสรรค์ 1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม 1. กาบมะพร้าว
สร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
และลงมือปฏิบัติ (การ
ความสนใจในกิจกรรม
2. กาว
เรื่องวันลอยกระทง (2)
เรียนรู้ทางสังคม)
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
3. กระดาษสี
(มฐ 4/1 มฐ 8/1
- การประดิษฐ์กระทง
4. ภาพตามรอย
มฐ 10/2)
จากกาบมะพร้าวทาเป็น
ประกระทง
2. การแสดงความคิด
เรือและใช้กระดาษสี
5. กระดาษ
สร้างสรรค์ (การคิด)
ประดับ
ตะกั่ว
(มฐ 11/1)
- การลากเส้นตามรอย
6. แปูงปั้น
3. การรับรู้และแสดง
ประ และระบายสีภาพ 7. กรรไกร
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
กระทง
(การคิด) (มฐ 11/3)
- การขยากระดาษตะกั่ว
- การปั้นแปูง
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่
ได้ปฏิบตั ิ

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ .4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ . 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่. 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
มาตรฐานที่. 11.3 เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิดสร้างสรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การประเมิน
จากแฟูมสะสม
ผลงาน

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

อังคาร 1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 4. กิจกรรมการ
2. แก้ปัญหาในการเล่น
เล่นตามมุม
ได้
ประสบการณ์
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่.4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่.10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย

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

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุม ของเล่นตามมุม
(การเรียนรู้ทางสังคม)
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้ ประสบการณ์
(มฐ 8/1)
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
2. การแก้ปัญหาในการ
- มุมสังคมศึกษา
เล่น (การเรียนรู้ทา
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
สังคม) (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. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

อังคาร 1. เล่นน้าได้
5. กิจกรรมการ
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
เล่นกลางแจ้ง
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

การเล่นน้า

อังคาร 1. นาภาพสิ่งของที่ลอย 6. เกมการศึกษา
น้าได้มาจัดหมวดหมู่
ได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

เกมจัดหมวดหมู่ 1. การจัดหมวดหมู่สิ่งของ
สิ่งของที่ลอยน้า ที่ลอยน้าได้ (การสังเกต การ
ได้
จาแนก และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 4/1)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 2.2ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว
มาตรฐานที่. 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นน้า (การทรงตัวและการ 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตั ิ
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
ก่อนการเล่น
เล็ก-ใหญ่)
2. แนะนาวิธีการเล่นน้าที่
(มฐ 2/1 มฐ 2/2)
ถูกต้องและปลอดภัย
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
(การเรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษาความ
ปลอดภัย) (มฐ.1/2)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

อุปกรณ์การเล่น
น้า

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม เกมจัดหมวดหมู่
จัดหมวดหมู่สิ่งของที่ลอย สิ่งของทีล่ อยน้า
น้าได้
ได้
2. นักเรียนเล่นเกมจัด
หมวดหมูส่ ิ่งของที่ลอยน้า
ได้
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

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

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

เครื่องมือ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
วันเพ็ญ เดือนสิบสอง
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
วันเพ็ญเดือนสิบสอง
เรามาสนุกกันจัง
มง มง ปฺะ เท่งมง
ขอเชิญมาลอยกระทง

น้าก็นองสองฝั่ง
นั่งเรือเลียบฝั่งมาลอยกระทง
มง มง ปฺะ เท่งมง
ขอเชิญมาลอยกระทง

2. เกมการศึกษา
เกมจัดหมวดหมู่สิ่งของที่ลอยน้าได้

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 1 ชื่อหน่วยวันลอยกระทง เรื่อง วันลอยกระทง (3)
สาระที่ 2 เรื่อง เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สอนโดย………………………………………………………….เดือน……..…………….. พ.ศ. ……………..
______________________________________________________________________________
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกสิ่งที่เราทาในวันลอยกระทงได้
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมีความเป็นไทย
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
สิ่งที่ทาในวันลอยกระทง
ประดิษฐ์กระทง
กระทง

ธูปเทียน
ดอกไม้

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
วันลอยกระทง จะมีการประดิษฐ์กระทง ตกแต่งด้วยดอกไม้ ธูปเทียน แล้วนาไปลอยในแม่น้า ลาคลอง
สาระการเรียนรู้
สิ่งที่ทาในวันลอยกระทง
- ประดิษฐ์กระทง
: กระทง
: ดอกไม้
: ธูปเทียน

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

พุธ

1. บอกสิ่งที่ทาในวัน
ลอยกระทงได้
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ . 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่. 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

สิ่งที่ทาในวันลอยกระทง 1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง 1. ครูนาภาพงานวันลอยภาพประเพณีวัน 1. การสังเกต
- ประดิษฐ์กระทง
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
กระทงให้นักเรียนดู
ลอยกระทง
การมีส่วนร่วม
(มฐ 9/1)
2. ครูสนทนากับนักเรียน
ในกิจกรรม
2. การเปรียบเทียบความ
แล้วถามว่าใครเคยลอย
2. การสนทนา
เหมือน ความแตกต่าง
กระทงบ้าง ไปลอยที่ใด
(การสังเกต การจาแนก
กระทงทาจากสิง่ ใด
และการเปรียบเทียบ) 3. ครูสนทนากับนักเรียน
(มฐ 10/1)
เกี่ยวกับวันลอยกระทงว่า
3. การแลกเปลีย่ นความ
เราจะประดิษฐ์กระทงเพื่อ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
นาไปลอยบูชาพระแม่-คง
สังคม) (มฐ 8/1)
คา

วันที่
พุธ

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่ 2. กิจกรรมดนตรี 1. การฟังเพลง
และเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว 2. การร้องเพลง
เคลื่อนที่ได้
และจังหวะ
3. การเคลือ่ นไหวอยู่
2. ฟังจังหวะและ
กับที่และเคลื่อนที่
สัญญาณได้
ประกอบเพลง
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่.
มาตรฐานที่.
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ 1. การสังเกต
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
การมีส่วนร่วม
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง “ราวง
ในกิจกรรม
และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
เดือนหงาย” 2. การร้องเพลง
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะจังหวะ
3. การเคลือ่ นไหว
เพลง (การทรงตัวและ
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
ตามจังหวะและ
การประสานสัมพันธ์
เคลื่อนไหว
จินตนาการ
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
2. ร่วมกันร้องเพลง “ราวง
ประกอบเพลง
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
เดือนหงาย” และ
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
3. การฟังจังหวะเคาะ
จินตนาการประกอบเพลง
(ดนตรี) (มฐ 5/2
มฐ 9/1)

2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลือ่ นไหวตามจินตนาการ
5.3 รักการออกกาลังกาย
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
11.2 แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

วัน
ที่
พุธ

จุดประสงค์
1. วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิ ด้
2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได้
3. อธิบายผลงานของ
ตนที่สาเร็จได้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
3. กิจกรรม
ศิลปะ
สร้างสรรค์

สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

การทาศิลปะ
1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความ
สร้างสรรค์อสิ ระและที่
และลงมือปฏิบัติ (การ
สนใจในกิจกรรมเดีย่ วและกลุ่ม
เกี่ยวข้องกับเรื่องวัน
เรียนรู้ทางสังคม)
ดังนี้
ลอยกระทง (3)
(มฐ 4/1 มฐ 8/1
- การประดิษฐ์ใบตองจากเศษ
มฐ 10/2)
วัสดุหรือ
2. การแสดงความคิด
ใบตอง
สร้างสรรค์ (การคิด)
- การแปะภาพกระทงโดยตัด
(มฐ 11/1)
กระดาษสีเป็นฐานกระทง
3. การรับรู้และแสดง
กลีบ กระทง ดอกไม้ ธูป
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
เทียน และแปะลงบน
(การคิด) (มฐ 11/3)
กระดาษ
- การวาดภาพด้วย
สีเทียนอย่างอิสระ
- การปั้นแปูงเป็นกระทง
2. นักเรียนนาเสนอผลงานทีไ่ ด้
ปฏิบัติ

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ .10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ
มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่ . 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

เศษวัสดุ
ใบตอง
กาว
ภาพกระทง
กระดาษสี
กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
7. สีเทียน
8. แปูงปั้น
9. กรรไกร

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การประเมิน
จากแฟูมสะสม
ผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

วันที่
พุธ

จุดประสงค์

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 4. กิจกรรมการ
2. แก้ปัญหาในการเล่น
เล่นตามมุม
ได้
ประสบการณ์
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุม ของเล่นตามมุม
(การเรียนรู้ทางสังคม)
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้ ประสบการณ์
(มฐ.8/1)
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
2. การแก้ปัญหาในการ
- มุมสังคมศึกษา
เล่น (การเรียนรู้ทาง
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
สังคม) (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. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

พุธ

1. เล่นทรายได้
5. กิจกรรมการ
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
เล่นกลางแจ้ง
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

การเล่นทราย

1. การเล่นทราย (การทรง 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตั ิ อุปกรณ์การเล่น
ตัวและการประสาน
ก่อนการเล่น
ทราย
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก- 2. แนะนาวิธีการเล่นทรายที่
ใหญ่) (มฐ.2/1 มฐ 2/2)
ถูกต้องและปลอดภัย
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
(การเรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
8/1)
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

พุธ

1. นาภาพมาสังเกต
รายละเอียดได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

เกมสังเกต
รายละเอียดภาพ

1. การสังเกตรายละเอียด
ภาพ (การสังเกต การ
จาแนก และการ
เปรียบเทียบ) (มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1)

6. เกมการศึกษา

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 2.2ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว
มาตรฐานที่. 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม เกมสังเกต
1. การสังเกต
สังเกตรายละเอียดภาพ รายละเอียดภาพ
การมีส่วนร่วม
2. นักเรียนเล่นเกมสังเกต
ในกิจกรรม
รายละเอียดภาพ
2. การสนทนา
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
3. การตรวจ
เมื่อเลิกเล่น
ผลงาน

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

เครื่องมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
ราวงเดือนหงาย
เดือนเอ๋ยเดือนหงาย
อุ้มเจ้าใส่รถ
พิศดูดาวไป
พิศแลดูเดือน

(อาจารย์เตือนใจ ศรีมารุต)
ดาวกระจายทรงกลด
ว่าจะไปชมเดือน
ดาวก็ไม่งามเหมือน
เหมือนนวลอุแม่นา

2. เกมการศึกษา
เกมสังเกตรายละเอียดภาพ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 1 ชื่อหน่วยวันลอยกระทง เรื่อง วันลอยกระทง (4)
สาระที่ 2 เรื่อง เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สอนโดย………………………………………….…………….เดือน…………..…………….. พ.ศ. ……………..
______________________________________________________________________________
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกสถานที่ลอยกระทงได้
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมีความเป็นไทย
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
สถานที่ลอยกระทง

แม่น้ำ
ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
เรานากระทงไปลอยในแม่น้า ลาคลอง
สาระการเรียนรู้
สถานที่ลอยกระทง
- แม่น้า
- ลาคลอง

ล้ำคลอง

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

พฤหัส 1. บอกสถานที่ลอยกระทงได้
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ . 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่. 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
สถานที่ลอยกระทง
- แม่น้า
- ลาคลอง

ประสบการณ์สาคัญ
1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
(มฐ 9/1)
2. การเปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่าง
(การสังเกต การจาแนก
และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. ครูสอนให้นักเรียนร้องเพลง
เทปเพลง
“ตุ๊บปุอง”
“ตุ๊บปุอง”
2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับ
เนื้อเพลง
3. ครูให้นักเรียนบอกสถานที่
ที่นากระทงไปลอยได้
4. ครูให้นักเรียนชวนผู้ปกครอง
ไปงานลอยกระทง แล้ว
กลับมาสนทนาพูดคุยในวัน
ต่อไป

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

พฤหัส 1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่ 2. กิจกรรมดนตรี 1. การฟังเพลง
1. การร้องเพลง (การใช้ภาษา) 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ
และเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว 2. การร้องเพลง
(มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
เคลื่อนที่ได้
และจังหวะ
3. การเคลือ่ นไหว 2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และ
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง
2. ฟังจังหวะและ
อยู่กับที่และ
เคลือ่ นที่ตามจินตนาการ
อย่างอิสระตามจังหวะ
“ตุบ๊ ปุอง”
สัญญาณได้
เคลื่อนที่
ประกอบเพลง (การทรงตัว
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะจังหวะ
3. ร้องเพลงได้
ประกอบเพลง
และการประสานสัมพันธ์ของ
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
4. เคลื่อนไหวตาม
กล้ามเนื้อใหญ่)
เคลื่อนไหว
จินตนาการประกอบ
(มฐ.2/1 มฐ 5/2
2. ร่วมกันร้องเพลง
เพลงได้
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
“ตุ๊บปุอง” และเคลือ่ นไหว
3. การฟังจังหวะเคาะ(ดนตรี)
ร่างกายตามจินตนาการ
(มฐ 5/2
ประกอบเพลง
มฐ 9/1)
หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่. 5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่. 5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลือ่ นไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 5.3 รักการออกกาลังกาย
มาตรฐานที่ 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 11.2 แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง

วันที่

จุดประสงค์

พฤหัส 1. วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิ ด้
2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได้
3. อธิบายผลงานของ
ตนที่สาเร็จได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

3. กิจกรรมศิลปะ การทาศิลปะสร้างสรรค์ 1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
สร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
และลงมือปฏิบัติ (การ
ความสนใจในกิจกรรม
เรื่องวันลอยกระทง (4)
เรียนรู้ทางสังคม)
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
(มฐ 4/1 มฐ 8/1
- การประดิษฐ์พบั กลีบ
มฐ 10/2)
ดอกบัวเป็นกระทง
2. การแสดงความคิด
- การฉีก ตัด ปะ ติดภาพ
สร้างสรรค์ (การคิด)
ให้เป็นรูปกระทง
(มฐ 11/1)
- การต่อเติมรูปวงกลม
3. การรับรู้และแสดง
เป็นกระทง
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
- การปั้นแปูง
(การคิด) (มฐ 11/3)
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่
ได้ปฏิบตั ิ

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ .10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ
มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่ . 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง

สื่อการเรียนรู้
1. กระดาษ
สาหรับพับ
2. กระดาษสี
3. กาว
4. รูปวงกลม
5. แปูงปั้น
6. กรรไกร

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การประเมิน
จากแฟูมสะสม
ผลงาน

วันที่

จุดประสงค์

พฤหัส 1. เล่นร่วมกับผู้อื่น
ได้
2. แก้ปัญหาในการ
เล่นได้
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
4. กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์

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

4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ 1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้
8/1)
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
2. การแก้ปัญหาในการเล่น
- มุมสังคมศึกษา
(การเรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
10/2)
วิทยาศาสตร์
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปันและ
- มุมธรรมชาติ
รอคอย (การเรียนรู้ทาง
- มุมบทบาทสมมติ
สังคม) (มฐ 4/3)
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม
4. การเก็บของเล่นเข้าที(่ การ
บล็อก
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
4/1)
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าทีเ่ มื่อ
เล่นเสร็จแล้ว

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ของเล่นตาม
มุม
ประสบการณ์

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

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

พฤหัส 1. เล่นชักเย่อได้
5. กิจกรรมการ
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
เล่นเกม
3. รักษาความปลอดภัย
กลางแจ้ง
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

การเล่นชักเย่อ

1. การเล่นชักเย่อ (การทรง 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตั ิ
ตัวและการประสาน
ก่อนการเล่น
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
2. แนะนาวิธีการเล่นชักเย่อ
ใหญ่) (มฐ 2/1 มฐ
ทีถ่ ูกต้องและปลอดภัย
8/2)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอด-ภัย)
(มฐ 1/2)

พฤหัส 1. นาภาพมาจับคู่ที่มี
จานวนเท่ากันได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

เกมจับคู่ภาพที่มี
จานวนเท่ากัน

1. การจับคู่ภาพที่มีจานวน
เท่ากัน (การสังเกต การ
จาแนก และการ
เปรียบเทียบ) (มฐ
10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1)

6. เกมการศึกษา

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 2.2ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว
มาตรฐานที่. 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. เชือกมะนิลา 1. การสังเกต
เส้นใหญ่
การมีส่วนร่วม
2. นกหวีด
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม เกมจับคู่ภาพที่มี 1. การสังเกต
จับคู่ภาพที่มีจานวน
จานวนเท่ากัน
การมีส่วนร่วม
เท่ากัน
ในกิจกรรม
2. นักเรียนเล่นเกมจับคูภ่ าพ
2. การสนทนา
ที่มีจานวนเท่ากัน
3. การตรวจ
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
ผลงาน
เมื่อเลิกเล่น

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

เครื่องมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
ตุ๊บป่อง
(อาจารย์ฐะปะนีย์ นาครทรรพ)
เรือเราลอยตุบ๊ ปุอง
ลอยไปลอยไปในคลอง
ตุ๊บปุอง

ติ่ง ตลิง ติงต่อง
ลอยไปตามน้าไหล
ตุ๊บปุอง ตุ๊บปุอง
2. เกมกลางแจ้ง
ชักเย่อ
วิธีเล่น

1. แบ่งผู้เล่นเป็น 2 ฝุาย ฝุายละเท่าๆ กัน ขีดเส้นแบ่งแดน ผูเ้ ล่นแต่ละฝุายไปยืนอยู่คนละแดน
2. วางเชือกมะนิลาให้ยาวไปตามแดน ส่วนกลางเชือกอยู่ตรงเส้นแบ่งแดน ผูเ้ ล่นแต่ละฝุายจับเชือกให้สูง
ผู้ตัดสินยืนอยู่ที่เส้นกลางแบ่งแดน
3. เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณ ทั้งสองฝุายจะถือเชือก โดยพยายามดึงให้อีกฝุายหนึ่งลูไ่ ปในทางของตน ถ้า
ส่วนกลางของเชือกล้าเข้าไปในแดนใคร ฝุายนั้นเป็นผู้ชนะ

3.เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพที่มจี านวนเท่ากัน

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 1 ชื่อหน่วยวันลอยกระทงเรื่อง วันลอยกระทง (5)
สาระที่ 2 เรื่อง เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สอนโดย…………………………………………….…………….เดือน…………..……………….. พ.ศ. ……………..
______________________________________________________________________________
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกประโยชน์ของน้าได้
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมีความเป็นไทย
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
ประโยชน์ของนา

ใช้อาบ

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
น้ามีประโยชน์ต่อชีวิตคน สัตว์ พืช
สาระการเรียนรู้
ประโยชน์ของน้า
- ใช้อาบ
- ดื่มกิน
- ซักล้าง

ดื่มกิน

ซักล้าง

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

ศุกร์

1. บอกประโยชน์ของ
น้าได้
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
ประโยชน์ของน้า
- ใช้อาบ
- ดื่มกิน
- ซักล้าง

ประสบการณ์สาคัญ
1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
(มฐ 9/1)
2. การเปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่าง
(การสังเกต การจาแนก
และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ครูให้นักเรียนบอกการใช้ 1. คาคล้องจอง 1. การสังเกต
น้าในชีวิตประจาวัน
“ฉันคือน้า
การมีส่วนร่วม
2. ครูสนทนากับนักเรียน
ใส”
ในกิจกรรม
เกี่ยวกับประโยชน์ของน้า 2. นิทานเรื่อง 2. การสนทนา
3. ครูสอนให้เด็กท่องคา
“กากับ
คล้องจอง “ฉันคือน้าใส”
เหยือกน้า”
4. ครูเล่านิทานเรื่อง “กากับ
เหยือกน้า” ให้นักเรียน
ฟัง

วันที่
ศุกร์

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่ 2. กิจกรรมดนตรี 1. การฟังเพลง
และเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว 2. การร้องเพลง
เคลื่อนที่ได้
และจังหวะ
3. การเคลือ่ นไหวอยู่
2. ฟังจังหวะและ
กับที่และเคลื่อนที่
สัญญาณได้
ประกอบเพลง
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ 1. การสังเกต
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
การมีส่วนร่วม
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง “วัน
ในกิจกรรม
และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
ลอยกระทง” 2. การร้องเพลง
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะจังหวะ
3. การเคลือ่ นไหว
เพลง (การทรงตัวและ
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
ตามจังหวะและ
การประสานสัมพันธ์
เคลื่อนไหว
จินตนาการ
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
2. ร่วมกันร้องเพลง
ประกอบเพลง
(มฐ.2/1 มฐ 5/2
“วันลอยกระทง” และ
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
3. การฟังจังหวะเคาะ
จินตนาการประกอบเพลง
(ดนตรี) (มฐ 5/2
มฐ 9/1)

2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
5.3 รักการออกกาลังกาย
9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
11.2 แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

วันที่
ศุกร์

จุดประสงค์
1. วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิ ด้
2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได้
3. อธิบายผลงานของ
ตนที่สาเร็จได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

3. กิจกรรมศิลปะ การทาศิลปะสร้างสรรค์ 1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
สร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
และลงมือปฏิบัติ (การ
ความสนใจในกิจกรรม
เรื่องวันลอยกระทง (1)
เรียนรู้ทางสังคม)
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
(มฐ 4/1 มฐ 8/1
- การใช้แปรงสีฟนั จุ่มลง
มฐ 10/2)
ในสีน้า และใช้มอื ปัด
2. การแสดงความคิด
ขนแปรงให้กระเซ็นใน
สร้างสรรค์ (การคิด)
กระดาษที่ตดั เป็นภาพ
(มฐ 11/1)
กระทง
3. การรับรู้และแสดง
- การขดลวดกามะหยี่
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
เป็นรูปต่างๆ
(การคิด) (มฐ 11/3)
- การวาดภาพกระทง
พร้อมระบายสี
- การปั้นแปูง
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่
ได้ปฏิบตั ิ

4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ
10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
11.3 เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

แปรงสีฟัน
ภาพฉลุกระทง
ลวดกามะหยี่
กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
5. สีเทียน/สีไม้/
สีน้า
6. แปูงปั้น
7. พู่กัน จานสี

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การประเมิน
จากแฟูมสะสม
ผลงาน

1.
2.
3.
4.

วันที่
ศุกร์

จุดประสงค์

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 4. กิจกรรมการ
2. แก้ปัญหาในการเล่น
เล่นตามมุม
ได้
ประสบการณ์
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุม ของเล่นตามมุม
(การเรียนรู้ทางสังคม)
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้ ประสบการณ์
(มฐ 8/1)
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
2. การแก้ปัญหาในการ
- มุมสังคมศึกษา
เล่น (การเรียนรู้ทาง
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
สังคม) (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. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

วันที่
ศุกร์

ศุกร์

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. เล่นเกมกลิ้งมะพร้าว 5. กิจกรรมการ
เข้าทะลายได้
เล่นเกม
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
กลางแจ้ง
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
เกมกลิ้งมะพร้าวเข้า
ทะลาย

1. นาภาพที่เหมือนกัน 6. เกมการศึกษา เกมจับคู่ภาพเหมือน
มาจับคู่ได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้
หมายเหตุ
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 2.2ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว
มาตรฐานที่. 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นกลิ้งมะพร้าวเข้า
1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตั ิ
ทะลาย (การทรงตัวและการ
ก่อนการเล่น
ประสานสัมพันธ์ของ
2. แนะนาวิธีการเล่นกลิ้ง
กล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อ
มะพร้าวเข้าทะลายที่
ใหญ่) (มฐ 2/1 มฐ 2/2
ถูกต้องและปลอดภัย
มฐ 8/2)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ผลมะพร้าว 1. การสังเกตการ
แห้ง
มีส่วนร่วมใน
2. กล่อง
กิจกรรม
กระดาษเจาะ 2. การสนทนา
ปากกล่อง
3. การเล่นทีถ่ ูกวิธี
3. นกหวีด

1. การจับคู่ภาพเหมือน (การ 1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม เกมจับคู่
สังเกต การจาแนก และ
จับคู่ภาพเหมือน
ภาพเหมือน
การเปรียบเทียบ) (มฐ
2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่
10/1)
ภาพเหมือน
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ 3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 4/1)
ที่เมื่อเลิกเล่น

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

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

เครื่องมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. นิทาน
กากับเหยือกน้า
(นิทานอีสป)
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีนกกาสีดาตัวใหญ่ตัวหนึ่งบินไปบินมาเพราะมันกาลังกระหายน้ามาก ทันใดนั้น
เจ้านกกาตัวนี้ก็มองเห็นเหยือกน้าขนาดใหญ่ใบหนึ่งวางอยู่ พอนกกาบินลงไปเพื่อจะดื่มน้า มันพบว่ามีน้าอยู่เพียง
ก้นของเหยือกเท่านั้น เจ้านกกาไม่รอช้ารีบดืม่ น้านั้นทันที แต่นกกาไม่สามารถเอาปากจิกกินน้าได้ เพราะน้าอยู่ก้น
เหยือกเกินไป เจ้านกกาพยายามหาวิธีจะกินน้านั้น มันคิดอยู่นาน แล้วจึงร้องขึ้น “ฉันจะเอาก้อนหินใส่ลงไปใน
เหยือกน้า แล้วน้าในเหยือกก็จะเอ่อสูงขึ้นมาจนถึงปากคอเหยือก”
นกกาจึงบินไปนาก้อนหินมาใส่ ต่อมาน้าในเหยือกก็เอ่อสูงขึ้นมาอีกหน่อย เจ้านกกาก็เอาก้อนหินใส่เข้าไป
อีก น้าในเหยือกก็สูงขึ้นอีก มันเอาก้อนหินหย่อนใส่ลงไปอีกเรื่อยๆ น้าในเหยือกเริ่มล้นขึ้นมาจนถึงปากเหยือก
คราวนี้เจ้านกกาได้กินน้าในเหยือกซะที แล้วในที่สุดเจ้านกกาก็ได้ดื่มน้าสมใจที่ตนอุตส่าห์หาวิธีจนได้ เจ้านกกาดื่ม
น้าอยู่เป็นเวลานานด้วยความหิวกระหาย
2. คาคล้องจอง
ฉันคือน้าใส
ฉันคือน้าใส
อาบน้าแล้วจะสบาย

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
หากใครดื่มกิน
สิ้นความกระหาย
ช่วยผ่อนช่วยคลาย หายจากร้อนเอย

3. เพลง
วันลอยกระทง
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
เดือน 11 น้านอง
เชิญมาลอยกระทง
มีมาแต่สุโขทัย
ต้นคิดจาติดใจ

เดือน 12 น้าทรง
ลอยให้ตรงกับเพ็ญกลางเดือน
เราจาไว้ไม่เลือน
ชื่อนพมาศเจ้าเอย

4. เกมกลางแจ้ง
กลิ้งมะพร้าวเข้าทะลาย
วิธีเล่น
1. เด็กๆ สารวจธรรมชาติในลักษณะของผลมะพร้าวแห้ง
2. ทดลองกลิ้งผลมะพร้าว สังเกตลักษณะการกลิ้งของผลมะพร้าว
3. เจาะกล่องกระดาษให้เป็นช่องวางตั้งไว้ เด็กๆ ยืนเข้าแถวจากจุดที่ห่างประมาณ 3 เมตร แข่งกันกลิ้ง
ผลมะพร้าวให้เข้าไปที่ปากกล่อง ใครกลิ้งเข้าเป็นผู้ชนะได้กลิ้งใหม่อกี ครั้งหนึ่ง
4. อาจเล่นโดยแบ่งเป็นทีม แข่งขันกันกลิ้งก็ได้

5. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพเหมือน

