แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 3 ชื่อหน่วย ธรรมชาติน่ารู้ เรื่อง พืชที่เรารู้จัก
สาระที่ 3 เรื่องธรรมชาติรอบตัว
สอนโดย………………………………………………………………………..วันที่………………………………………….. พ.ศ…………………..
______________________________________________________________________________________
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกชื่อพืชที่รู้จักได้
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ชื่นชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์ และสิง่ ของ
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
ใบไม้

ไม้ดอก

พืชที่เรารู้จัก

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
พืชหรือต้นไม้เป็นสิ่งที่มีชีวิต มีการเจริญเติบโต
สาระการเรียนรู้
พืชที่เราควรรู้จัก ได้แก่ ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล

ไม้ผล

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์
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1. บอกชื่อพืชที่รู้จักได้
2. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
พืชที่เรารู้จัก
- ไม้ดอก
- ไม้ใบ
- ไม้ผล

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

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

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. ครูพานักเรียนไปเดิน
1. พืช
สังเกตพืชหรือต้นไม้
2. ต้นไม้
รอบๆ โรงเรียน แล้ว 3. คาคล้องจอง
สนทนาเกี่ยวกับธรรม“พรวนดิน”
ชาติรอบตัวเราที่เป็นพืช
หรือต้นไม้
2. ครูให้นักเรียนท่องคา
คล้องจอง “พรวนดิน”
3. ครูให้นักเรียนบอกชื่อ
พืชหรือต้นไม้ที่รจู้ ัก

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

วันที่

จุดประสงค์
1. เคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้
3. ร้องเพลงได้
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
ประกอบเพลงได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
2. กิจกรรมดนตรี
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การฟังเพลง
1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
1. เครื่องเคาะ
2. การร้องเพลง
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และเคลื่อนที่
จังหวะ
3. การเคลื่อนไหวอยู่ 2. การเคลือ่ นไหวอยู่กับ
ไปรอบๆ บริเวณอย่างอิสระ 2. เพลง “ต้นไม้”
กับที่และเคลื่อนที่
ที่และเคลือ่ นที่ตาม
ตามจังหวะ เมื่อได้ยินเสียง
ประกอบเพลง
จินตนาการประกอบ
เคาะจังหวะหยุด ให้ทุกคน
เพลง (การทรงตัว
หยุดการเคลื่อนไหว
และการประสาน
2. ร่วมกันร้องเพลง “ต้นไม้”
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
และเคลือ่ นไหวร่างกายตาม
ใหญ่) (มฐ 2/1
จินตนาการประกอบเพลง
มฐ 5/2 มฐ 11/2)
3. การฟังจังหวะเคาะ
(ดนตรี) (มฐ 2/1)

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

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. วางแผน ตัดสินใจ 3.
กิจกรรม
และลงมือปฏิบัติ
ศิลปะ
ได้
สร้างสรรค์
2. แสดงออกตาม
ความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของ
ตนที่สาเร็จได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การทาศิลปะ
สร้างสรรค์อสิ ระ
และที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องพืชที่เรารู้จัก

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบตั ิตาม
และลงมือปฏิบัติ (การ
ความสนใจในกิจกรรม
เรียนรู้ทางสังคม)
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
(มฐ 8/1)
- การปั้นแปูงเป็นรูป
2. การแสดงความคิด
ผลไม้ ดอกไม้
สร้างสรรค์ (การคิด)
- การวาดภาพต้นไม้
(มฐ 11/1)
ดอกไม้ ผลไม้ ตาม
3. การรับรู้และแสดง
จินตนาการ
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
- การฉีก ตัด ปะ ติด
(การคิด) (มฐ 11/1)
ภาพอย่างอิสระแล้ว
ระบายสี
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่
ได้ปฏิบตั ิ

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. แปูงปั้น
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
3. กระดาษสาหรับ
ฉีก ตัด ปะ ติด
ภาพ
4. อุปกรณ์สาหรับ
การวาดภาพและ
ระบายสี เช่น สี
เทียน สีไม้ สีน้า
พู่กัน จานสี เป็น
ต้น
5. กาว
6. กรรไกร

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การตรวจผลงาน
5. การประเมินจาก
แฟูมสะสมผลงาน

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 4.
2. แก้ปัญหาในการ
กิจกรร
เล่นได้
มการเล่นตาม
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
มุม
และรอคอยได้
ประสบการณ์
4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

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

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

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. การเก็บของเล่น
มุมบล็อก
เข้าที่ (การเรียนรู้ทาง
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
สังคม) (มฐ 4/1)
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

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

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. เล่นทรายได้
5.
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
กิจกรร
3. รักษาความปลอดภัย
มการเล่น
ของตนเองและผู้อื่น
กลางแจ้ง
ขณะเล่นได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นทราย

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นทราย (การทรง 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
ตัวและการประสาน
ก่อนการเล่น
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
2. แนะนาวิธีการเล่นทราย
เล็ก-ใหญ่) (มฐ 12/2)
ทีถ่ ูกต้องและปลอดภัย
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภัย) (มฐ
1/2)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 12.2แสดงหาคาตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

อุปกรณ์การเล่น
ทราย

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

วันที่

จุดประสงค์
1. นาชิ้นส่วนของ
ภาพมาต่อให้เป็น
ภาพที่สมบูรณ์ได้
2. สังเกต จาแนก
และเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
6. เกมการศึกษา

สาระที่ควรรู้
เกมภาพตัดต่อ

หมายเหตุ
มาตรฐานที่. 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การต่อภาพ (การ
1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม
สังเกต การจาแนก
ภาพตัดต่อ
และการเปรียบ2. นักเรียนเล่นเกมภาพ
เทียบ) (มฐ 10/1)
ตัดต่อ
2. การเก็บของเล่น
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เข้าที่ (การเรียนรู้
เมื่อเลิกเล่น
ทางสังคม) (มฐ 4/1)

สื่อการเรียนรู้
เกมภาพตัดต่อ

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
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. คาคล้องจอง
พรวนดิน
(อาจารย์ฐะปะนีย์
นี่แน่ะฉันมีเมล็ดดอกไม้
รดน้านิดนิดแล้วคอยดูไป
ไม่ช้าเห็นดอกไม้บานวิไล
รดน้าทุกวันชมแล้วชื่นใจ

พรวนดิน พรวนดินให้ดี
ขุดหลุมแล้วเกลี่ยดินปิด
ฝนตกแล้วแดดก็ออก
สวยจริงจริงดอกไม้ของฉัน

นาครทรรพ)

2. เพลง
ต้นไม้
ต้นไม้จะใหญ่งอกงาม
รดน้าพรวนดินถอนหญ้า

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
เราพยายามบารุงรักษา
ใส่ปุ๋ยและฆ่าแมลงด้วยเอย

3. เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 3 ชื่อหน่วย หน่วยธรรมชาติน่ารู้ ( 1 ) เรื่อง ส่วนต่างๆ ของพืช
สาระที่ 3 เรื่องธรรมชาติรอบตัว
สอนโดย………………………………………………… วันที่…………………………………………….. พ.ศ……………………
______________________________________________________________________________________
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. รู้จักส่วนต่างๆ ของพืช
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ชื่นชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์ และสิง่ ของ
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
ราก

ส่วนต่างๆ ของ
พืช

ลาต้น
ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด

ผล
ดอก

ใบ

ส่วนต่างๆ ของพืช ได้แก่ ราก ลาต้น ใบ ดอก และผล

สาระการเรียนรู้
ส่วนต่างๆ ของพืช
- ราก
- ลาต้น - ใบ

- ดอก

- ผล

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่
22

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. รู้จักและคุ้นเคย
1.
กิจกรรม
กับส่วนต่างๆ ของ
เสริม
พืชหรือ
ประสบการณ์
ต้นไม้
2. สนทนา
แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
ส่วนต่างๆ ของพืช
- ราก
- ลาต้น
- ใบ
- ดอก
- ผล

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 1. ครูให้นักเรียนดูภาพพืช
(การใช้ภาษา) (มฐ 9/1)
หรือต้นไม้และสนทนา
2. การเปรียบเทียบความ
เกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของ
เหมือน ความแตกต่าง
พืชหรือต้นไม้
(การสังเกต การจาแนก
2. ครูให้นักเรียนท่องคา
และการเปรียบเทียบ)
คล้องจอง “จาปา
(มฐ 10/1)
จาปี”
3. การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ภาพส่วนต่างๆ 1. การสังเกตการ
ของพืชหรือ
มีส่วนร่วมใน
ต้นไม้
กิจกรรม
2. คาคล้องจอง 2. การสนทนา
“จาปา จาปี”

วันที่

จุดประสงค์
1. เคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
ประกอบเพลงได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
2. กิจกรรมดนตรี
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การฟังเพลง
1. การร้องเพลง (การ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ
1. เครื่องเคาะจังหวะ 1. การสังเกตการ
2. การร้องเพลง
ใช้ภาษา) (มฐ 5/2)
ของร่างกายอยู่กับที่และ
2. เพลง “กิ่ง ก้าน
มีส่วนร่วมใน
3. การเคลื่อนไหวอยู่ 2. การเคลื่อนไหวอยู่กับ
เคลื่อนทีไ่ ปรอบๆ บริเวณ
ใบ”
กิจกรรม
กับที่และเคลื่อนที่
อย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อ
2. การร้องเพลง
ที่และเคลื่อนที่ตาม
ประกอบเพลง
ได้
ย
น
ิ
เสี
ย
งเคาะจั
ง
หวะหยุ
ด
3. การเคลื่อนไหว
จินตนาการประกอบ
ให้ทุกคนหยุดการ
ตามจังหวะและ
เพลง (การทรงตัว
เคลื่อนไหว
จินตนาการ
และการประสาน
2. ร่วมกันร้องเพลง “กิ่ง
ประกอบเพลง
สัมพันธ์ของ
ก้าน ใบ” และเคลื่อนไหว
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ
ร่างกายตามจินตนาการ
2/1 มฐ 5/2
ประกอบเพลง
มฐ 11/2)
3. การฟังจังหวะเคาะ
(ดนตรี) (มฐ 2/1)

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

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. วางแผน ตัดสินใจ 3.
การทาศิลปะสร้างสรรค์ 1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบตั ิตาม
และลงมือปฏิบัติ
กิจกรร อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
และลงมือปฏิบัติ
ความสนใจในกิจกรรม
ได้
มศิลปะ
เรื่องส่วนต่างๆ ของพืช
(การเรียนรูท้ างสังคม)
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
2. แสดงออกตาม
สร้าง-สรรค์
(มฐ 8/1)
- การปั้นแปูงเป็นรูปใบไม้
ความคิด
2. การแสดงความคิด
ดอกไม้
สร้างสรรค์ได้
สร้างสรรค์ (การคิด)
- การพิมพ์ใบไม้เป็นภาพ
3. อธิบายผลงานของ
(มฐ 11/1)
ต่างๆ ด้วยสีน้าอย่าง
ตนที่สาเร็จได้
3. การรับรู้และแสดง
อิสระตามจินตนาการ
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
- การฉีก ตัด ปะ ติด
(การคิด) (มฐ 11/1)
ภาพอย่างอิสระแล้ว
ระบายสี
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่
ได้ปฏิบตั ิ

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

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. แปูงปั้น
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
3. กระดาษสาหรับ
ฉีก ตัด ปะ ติด
ภาพ
4. อุปกรณ์สาหรับ
การวาดภาพและ
ระบายสี เช่น สี
เทียน สีไม้ สีน้า
พู่กัน จานสี
เป็นต้น
5. ใบไม้
6. หมึกพิมพ์
7. กาว
8. กรรไกร

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การตรวจผลงาน
5. การประเมิน
จากแฟูมสะสม
ผลงาน

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 4. กิจกรรมการ
2. แก้ปัญหาในการ
เล่นตามมุม
เล่นได้
ประสบ3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
การณ์
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

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

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
2. การแก้ปัญหาในการ
เล่น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 10/2)
3. การเอือ้ เฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอย (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
4/3)
4. การเก็บของเล่น
เข้าที่ (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 4/1)

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

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่น
ตามมุมประสบการณ์ต่างๆ
ดังนี้
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

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

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

1. เล่นเครื่องเล่น
5. กิจกรรมการ
สนามได้
เล่นกลางแจ้ง
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นเครื่องเล่น
สนาม

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่12.2แสดงหาคาตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นเครื่องเล่น
1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
สนาม (การทรงตัว
ก่อนการเล่น
และการประสาน
2. แนะนาวิธีการเล่นเครื่อง
สัมพันธ์ของ
เล่นสนามที่ถูกต้องและ
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ
ปลอดภัย
12/2)
3. นักเรียนเลือกเล่นเครื่อง
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
เล่นสนามอย่างอิสระ
(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)
3. การรักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย) (มฐ
1/2)

สื่อการเรียนรู้
เครื่องเล่นสนาม

การประเมินผล
1. การสังเกตการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

1. นาภาพที่
6. เกม
เหมือนกันมาจับคู่
การศึกษา
ได้
2. สังเกต จาแนก
และเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
เกมจับคู่ภาพเหมือน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่. 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การจับคู่ภาพเหมือน 1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม
(การสังเกต การ
จับคู่ภาพเหมือน
จาแนก และการ
2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่
เปรียบเทียบ)
ภาพเหมือน
(มฐ 10/1)
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
2. การเก็บของเล่น
เมื่อเลิกเล่น
เข้าที่ (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 4/1)

สื่อการเรียนรู้
เกมจับคู่ภาพ
เหมือน

การประเมินผล
1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
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. คาคล้องจอง
จาปา จาปี
จาปา จาปี พี่น้องฝาแฝด
จาปาหน้ากว้าง จาปีหน้ายาว
จาปาชอบแดด จาปีชอบฝน

(อาจารย์ฐะปะนีย์ นาครทรรพ)
จาปาสีแสด จาปีสีขาว
จาปาชอบหนาว จาปีชอบร้อน
จาปาซุกชน จาปีหนีซ่อน

2. เพลง
กิ่ง ก้าน ใบ
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
กิ่ง ก้าน ใบ (ชะๆ)
ฝนตกลมแรงจริงๆ (ชะๆ)

ใบ ก้าน กิ่ง
กิ่ง ก้าน ใบ

3. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพเหมือน

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 3 ชื่อหน่วย หน่วยธรรมชาติน่ารู้ (1)เรื่อง สิ่งที่ทาให้พืชเจริญเติบโต
สาระที่ 3 เรื่องธรรมชาติรอบตัว
สอนโดย………………………………………………………………วันที่……………………………………………. พ.ศ……………………….
______________________________________________________________________________________
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สิ่งที่ทาให้พืชเจริญเติบโต ได้แก่ แสงแดด ดิน น้า แร่ธาตุ อากาศ
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ชื่นชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์ และสิง่ ของ
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
แสงแดด

สิ่งที่ทาให้พืช
เจริญเติบโต

นา

ดิน
ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
สิ่งที่ทาให้พืชเจริญเติบโต ได้แก่ แสงแดด ดิน น้า แร่ธาตุ อากาศ
สาระการเรียนรู้
สิ่งที่ทาให้พืชเจริญเติบโต
- แสงแดด
- ดิน

- น้า

อากาศ
แร่ธาตุ

- แร่ธาตุ - อากาศ

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์
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1. รู้จักสิ่งที่ทาให้พืช
หรือต้นไม้
เจริญเติบโต
2. สนทนา
แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

สิ่งที่ทาให้พืชเจริญ
เติบโต
- แสงแดด
- ดิน
- น้า
- แร่ธาตุ
- อากาศ

1. การอธิบายเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ (การใช้
ภาษา) (มฐ 9/1)
2. การเปรียบเทียบ
ความเหมือน ความ
แตกต่าง (การสังเกต
การจาแนก และการ
เปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น (การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)

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

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ทา
ให้พืชหรือต้นไม้
เจริญเติบโต
2. นักเรียนปลูกพืช รดน้า
พรวนดิน แล้วสังเกต
การเจริญเติบโต
3. นักเรียนทดลองปลูกพืช
แล้วเอาไว้ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนเพื่อ
สังเกตการเจริญเติบโต
4. ครูให้นักเรียนท่องคา
คล้องจอง “บทกลอน
เมล็ดถั่วเหลือง”

1. พืชที่ปลูก
2. อุปกรณ์ปลูกพืช
รดน้า พรวนดิน
3. คาคล้องจอง
บทกลอน “เมล็ด
ถั่วเหลือง”

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

วันที่

จุดประสงค์
1. เคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
ประกอบเพลงได้

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน
2. กิจกรรม
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การฟังเพลง
1. การร้องเพลง (การ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ
2. การร้องเพลง
ใช้ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
3. การเคลื่อนไหวอยู่กับ 2. การเคลื่อนไหวอยู่กับ
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง “จ้าจี้
ที่และเคลื่อนที่
ที่และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
ผลไม้”
ประกอบเพลง
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะ
เพลง (การทรงตัว
จังหวะหยุด ให้ทุกคนหยุด
และการประสาน
การเคลื่อนไหว
สัมพันธ์ของ
2. ร่วมกันร้องเพลง “จ้าจี้
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ
ผลไม้” และเคลื่อนไหว
2/1 มฐ 5/2 มฐ
ร่างกายตามจินตนาการ
11/2)
ประกอบเพลง
3. การฟังจังหวะเคาะ
(ดนตรี) (มฐ 2/1)

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
มาตรฐานที่ 11.2 แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

การประเมินผล
1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

1. วางแผน ตัดสินใจ 3. กิจกรรม
และลงมือปฏิบัติ
ศิลปะสร้างได้
สรรค์
2. แสดงออกตาม
ความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของ
ตนที่สาเร็จได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

การทาศิลปะสร้าง- 1. การวางแผน
1. นักเรียนเลือกปฏิบตั ิตามความ
สรรค์อิสระและที่
ตัดสินใจ และลง
สนใจในกิจกรรมเดีย่ วและกลุ่ม
เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่ง
มือปฏิบัติ (การ
ดังนี้
ที่ทาให้พืช
เรียนรู้ทางสังคม)
- การปั้นแปูง
เจริญเติบโต
(มฐ 8/1)
- การปั๊มหัวมัน แครอทเป็น
2. การแสดงความคิด
ภาพต่างๆ ตามจินตนาการ
สร้างสรรค์ (การ
- การประดิษฐ์ภาพจากเมล็ด
คิด) (มฐ 11/1)
พืช
3. การรับรู้และแสดง
- การฉีก ตัด ปะ ติดภาพเป็น
ความรูส้ ึกผ่าน
รูปผลไม้ ดอกไม้แล้วระบาย
ผลงาน (การคิด)
สี
(มฐ 11/1)
2. นักเรียนนาเสนอผลงานทีไ่ ด้
ปฏิบัติ

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

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. แปูงปัน้
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
3. กระดาษสาหรับ
ฉีก ตัด ปะ ติด
ภาพ
4. อุปกรณ์สาหรับ
การวาดภาพ
และระบายสี
เช่น สีเทียน
สีไม้ สีน้า
พู่กัน จานสี
เป็นต้น
5. หัวมัน แครอท
6. หมึกพิมพ์
7. เมล็ดพืช
8. กาว
9. กรรไกร

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิดสร้างสรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การประเมิน
จากแฟูมสะสม
ผลงาน

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 4. กิจกรรมการ
2. แก้ปัญหาในการ
เล่นตามมุม
เล่นได้
ประสบ3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
การณ์
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

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

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น 1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่น
(การเรียนรู้ทาง
ตามมุมประสบการณ์
สังคม) (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)
- มุมบทบาทสมมติ
(มฐ 4/3)
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
4. การเก็บของเล่น
มุมบล็อก
เข้าที่ (การเรียนรู้
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
ทางสังคม) (มฐ 4/1)
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัตติ าม
ข้อตกลง

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. เล่นน้าได้
5. กิจกรรมการ
2. เล่นร่วมกับผู้อื่น
เล่นกลางแจ้ง
ได้
3. รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นน้า

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่12.2แสดงหาคาตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นน้า (การทรงตัว 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
และการประสานสัมพันธ์
ก่อนการเล่น
ของกล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2. แนะนาวิธีการเล่นน้าที่
12/2)
ถูกต้องและปลอดภัย
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
(การรักษาความปลอดภัย) (มฐ 1/2)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

อุปกรณ์การเล่น
น้า

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

วันที่

จุดประสงค์
1. นาภาพสิ่งที่มี
ขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็กมาแยก
หมวดหมูไ่ ด้
2. สังเกต จาแนก
และเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน
6. เกม
การศึกษา

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
เกมแยกหมวดหมูภ่ าพ
สิ่งที่มีขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก

หมายเหตุ
มาตรฐานที่. 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การแยกหมวดหมู่
1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม
(การสังเกต การ
แยกหมวดหมู่ภาพสิ่งที่มี
จาแนก และการ
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
เปรียบเทียบ)
2. นักเรียนเล่นเกมแยก
(มฐ 10/1)
หมวดหมูภ่ าพสิง่ ที่มีขนาด
2. การเก็บของเล่น
ใหญ่และขนาดเล็ก
เข้าที่ (การเรียนรู้
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
ทางสังคม) (มฐ 4/1)
เมื่อเลิกเล่น

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

เกมแยกหมวดหมู่
ภาพสิ่งที่มีขนาด
ใหญ่และขนาด
เล็ก

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
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. คาคล้องจอง
บทกลอนเมล็ดถั่วเหลือง
(อาจารย์อภิสิรี จรัลชวนะเพท)
เกิดจากเมล็ดน้อยๆ
หยั่งรากไม่เกรงกลัว
แสงแดดและหยาดฝน
ออกดอกออกฝักใบ
ฉันเป็นเมล็ดถั่วเหลือง
ตัวเล็กแต่มีรัก
นาฉันมาบดคั้น
หอมมันรสอมหวาน

ได้ความรักจนอิ่มตัว
ชูยอดอ่อนอย่างมั่นใจ
ช่วยเพิ่มพูนพลังให้
รับวันใหม่ชื่นบาน
แอบซ่อนกาบอยู่ในฝัก
อยากแบ่งปันให้นานๆ
เป็นน้านมแจกทุกบ้าน
แสนสาราญแล้วดื่มเอย

2. เพลง
จ้าจี้ผลไม้
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
จ้าจีผ้ ลไม้
ขนุนน้อยหน่า
ละมุดลาไย
มะกรูดมะนาว
ฟักแฟงแตงโม

แตงไทยแตงกวา
พุทรามังคุด
มะเฟืองมะไฟ
มะพร้าวส้มโอ
ไชโยโห่ฮิ้ว

3. เกมการศึกษา
เกมแยกหมวดหมูภ่ าพสิ่งที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 3 ชื่อหน่วย หน่วยธรรมชาตินา่ รู้ (1)เรื่อง ประโยชน์ของพืช
สาระที่ 3 เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว
สอนโดย……………………………………………………………วันที่…………………………………………… พ.ศ……………………
______________________________________________________________________________
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกประโยชน์ของพืชที่ใช้ทาอาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ชื่นชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์ และสิง่ ของ
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
อาหาร

ที่อยู่อาศัย

ประโยชน์
ของพืช

ยา

เครื่องนุ่งห่ม
ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
เราใช้พืชทาอาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย
สาระการเรียนรู้
ประโยชน์ของพืช - อาหาร - ยา

- เครื่องนุ่งห่ม

- ที่อยู่อาศัย

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์
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1. รู้จักประโยชน์ของ
พืชหรือ ต้นไม้
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1.

กิจกรรม
เสริม
ประสบการณ์

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

ประโยชน์ของพืช
- อาหาร
- ยา
- เครื่องนุ่งห่ม
- ที่อยู่อาศัย

1. การอธิบายเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ (การใช้
ภาษา) (มฐ 9/1)
2. การเปรียบเทียบ
ความเหมือน ความ
แตกต่าง (การสังเกต
การจาแนก และการ
เปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น (การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ . 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่. 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่าง

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ครูนาผลิตผลที่ทาจากพืช 1. ผลิตผลที่ทาจาก 1. การสังเกตการ
ที่เป็นของจริงและภาพ
พืช
มีส่วนร่วมใน
มาให้นักเรียนดู
2. ภาพผลิตผลที่
กิจกรรม
2. สนทนาเกี่ยวกับประโยชน์
ทาจากพืช
2. การสนทนา
ของพืช ได้แก่ใช้ทาอาหาร 3. อาหารที่มี
3. การตรวจ
ยา เครื่อง-นุ่งห่มและที่อยู่
ส่วนประกอบ
ผลงาน
อาศัย
ของพืช
3. นักเรียนทาอาหารง่ายๆ ที่
มีส่วนประกอบของพืช
เช่น น้าแข็งใสใส่เม็ด
แมงลัก

วันที่

จุดประสงค์
1. เคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
ประกอบเพลงได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่.
มาตรฐานที่.
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน
2. กิจกรรม
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

1. การฟังเพลง
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหวอยู่
กับที่และเคลื่อนที่
ประกอบเพลง

1. การร้องเพลง (การใช้
ภาษา) (มฐ 5/2)
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
มฐ 11/2)
3. การฟังจังหวะเคาะ
(ดนตรี) (มฐ 2/1)

2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
5.3 รักการออกกาลังกาย

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
11.2 แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ
1. การสังเกตการมี
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
ส่วนร่วมใน
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง “อาหาร”
กิจกรรม
อย่างอิสระตามจังหวะ
2. การร้องเพลง
เมื่อได้ยินเสียงเคาะ
3. การเคลือ่ นไหว
จังหวะหยุด ให้ทุกคนหยุด
ตามจังหวะและ
การเคลื่อนไหว
จินตนาการ
2. ร่วมกันร้องเพลง
ประกอบเพลง
“อาหาร” และเคลื่อนไหว
ร่างกายตามจินตนาการ
ประกอบเพลง

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. วางแผน ตัดสินใจ 3. กิจกรรมศิลปะ
และลงมือปฏิบัติ
สร้างสรรค์
ได้
2. แสดงออกตาม
ความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของ
ตนที่สาเร็จได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

การทาศิลปะสร้างสรรค์อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ประโยชน์ของพืช

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

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

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. นักเรียนเลือกปฏิบตั ิตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
- การปั้นแปูง
- การผสมสีจากใบไม้
ดอกไม้แล้ววาดภาพ
และระบายสีอิสระตาม
จินตนาการ
- การวาดภาพอาหารที่
ทาจากใบของพืช
- การฉีก ตัด ปะ ติดภาพ
อย่างอิสระแล้วระบายสี
- การมัดย้อมผ้าเช็ดหน้า
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่
ได้ปฏิบตั ิ

1. แปูงปั้น
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
3. กระดาษสาหรับ
ฉีก ตัด ปะ ติด
ภาพ
4. อุปกรณ์สาหรับ
การวาดภาพและ
ระบายสี เช่น
สีเทียน สีไม้
สีนา้ พู่กัน
จานสี เป็นต้น
5. ใบของพืช ใบไม้
ดอกไม้
6. กาว
7. ผ้าเช็ดหน้า
8. สีที่ใช้มัดย้อม
9. กรรไกร

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การประเมิน
จากแฟูมสะสม
ผลงาน

วันที่

จุดประสงค์
1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
2. แก้ปัญหาในการ
เล่นได้
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
4. กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
- 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 1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่น
(การเรียนรู้ทาง
ตามมุมประสบการณ์
สังคม) (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. การเก็บของเล่น
มุมบล็อก
เข้าที่ (การเรียนรู้ทาง
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
สังคม) (มฐ 4/1)
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

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

วันที่

จุดประสงค์
1. เล่นทรายได้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน
5. กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นทราย

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่12.2แสดงหาคาตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นทราย (การทรงตัว 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
และการประสานสัมพันธ์
ก่อนการเล่น
ของกล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่) 2. แนะนาวิธีการเล่นทราย
(มฐ 12/2)
ทีถ่ ูกต้องและปลอดภัย
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
(การเรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
8/1)
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
(การรักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

อุปกรณ์การเล่น
ทราย

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

1. นาภาพกิจกรรมที่ 6. เกม
ทาในบ้านและ
การศึกษา
นอกบ้านมาแยก
หมวดหมูไ่ ด้
2. สังเกต จาแนก
และเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
เกมแยกหมวดหมูภ่ าพ
กิจกรรมที่ทาในบ้าน
และนอกบ้าน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่. 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การแยกหมวดหมู่
1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม
(การสังเกต การ
แยกหมวดหมู่ภาพ
จาแนก และการ
กิจกรรมที่ทาในบ้านและ
เปรียบเทียบ) (มฐ
นอกบ้าน
10/1)
2. นักเรียนเล่นเกมแยก
2. การเก็บของเล่น
หมวดหมูภ่ าพกิจกรรมที่
เข้าที่ (การเรียนรู้
ทาในบ้านและนอกบ้าน
ทางสังคม) (มฐ 4/1) 3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

เกมแยกหมวดหมู่ 1. การสังเกตการมี
ภาพกิจกรรมที่ทา
ส่วนร่วมใน
ในบ้านและนอก
กิจกรรม
บ้าน
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. เพลง
อาหาร
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
อาหารสุกๆ ผักสะอาด
หน้าตาแย้มยิม้

ฉันไม่พลาดกินจนอิ่ม
กินจนอิ่มกินข้าวจนหมด

2. เกมการศึกษา
เกมแยกหมวดหมูภ่ าพกิจกรรมที่ทาในบ้านและนอกบ้าน

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 3 ชื่อหน่วย หน่วยธรรมชาติน่ารู้ (1) เรื่อง การดูแลรักษาพืช
สาระที่ 3 เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว
สอนโดย………………………………………………………………….วันที่……………………………………. พ.ศ ……………………..
______________________________________________________________________________________
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. รู้จักการดูแลรักษาพืช
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ชื่นชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์ และสิง่ ของ
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
รดนา

พรวนดิน

การดูแล
รักษาพืช

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
เราควรดูแลรักษาพืช ต้นไม้ และปุาไม้ไม่ตัดไม้ทาลายป่า
สาระการเรียนรู้
การดูแลรักษาพืช
- พรวนดิน
- รดน้า
- ใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ย

- ไม่ตัดไม้ทาลายปุา

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่
25

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. รู้จักการดูแลรักษา 1. กิจกรรมเสริม
พืชหรือต้นไม้
ประสบการณ์
2. สนทนา
แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

การดูแลรักษาพืช
1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง 1. ครูนาภาพต้นไม้ที่เหี่ยวเฉา
- พรวนดิน
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
และต้นไม้ที่เจริญ
- รดน้า
(มฐ 9/1)
เติบโตมาให้นักเรียนดูเพื่อ
- ใส่ปุ๋ย
2. การเปรียบเทียบความ
เปรียบเทียบความ
- ไม่ตัดไม้ทาลายปุา
เหมือน ความแตกต่าง
แตกต่าง
(การสังเกต การจาแนก 2. สนทนาเกี่ยวกับการดูแล
และการเปรียบเทียบ)
รักษาพืชหรือต้นไม้
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)

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

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ภาพต้นไม้ที่เหี่ยว
เฉาและต้นไม้ที่
เจริญเติบโต

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

วันที่

จุดประสงค์
1. เคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
ประกอบเพลงได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่.
มาตรฐานที่.
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน
2. กิจกรรม
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การร้องเพลง (การใช้
1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง “ต้นไม้”
และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
จินตนาการประกอบเพลง
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะ
(การทรงตัวและการ
จังหวะหยุด ให้ทุกคนหยุด
ประสานสัมพันธ์ของ
การเคลื่อนไหว
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2/1 2. ร่วมกันร้องเพลง “ต้นไม้”
มฐ 5/2 มฐ 11/2)
และเคลื่อนไหวร่างกายตาม
3. การฟังจังหวะเคาะ
จินตนาการประกอบเพลง
(ดนตรี) (มฐ 2/1)

2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
5.3 รักการออกกาลังกาย

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
11.2 แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

การประเมินผล
1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การทาศิลปะ
สร้างสรรค์อสิ ระ
และที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องการดูแลรักษา
พืช

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบตั ิตาม
และลงมือปฏิบัติ (การ
ความสนใจในกิจกรรม
เรียนรู้ทางสังคม)
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
(มฐ 8/1)
- การปั้นแปูง
2. การแสดงความคิด
- การวาดภาพปุาไม้ด้วย
สร้างสรรค์ (การคิด)
สีน้าหรือสีเทียน
(มฐ 11/1)
- การประดิษฐ์ภาพจาก
3. การรับรู้และแสดง
ใบไม้แห้งเป็น
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
เครื่องประดับ
(การคิด) (มฐ 11/1) 2. นักเรียนนาเสนอผลงาน
ที่ได้ปฏิบตั ิ

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. แปูงปั้น
2. ภาพปุาไม้
3. อุปกรณ์สาหรับ
การวาดภาพ
เช่น สีเทียน
สีน้า พู่กัน
จานสี เป็นต้น
4. ใบไม้แห้ง
5. กาว
6. กรรไกร
7. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิดสร้างสรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การประเมิน
จากแฟูมสะสม
ผลงาน

วันที่

จุดประสงค์
1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
2. แก้ปัญหาในการ
เล่นได้
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
4. กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
- 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

สื่อการเรียนรู้

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น 1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่น ของเล่นตามมุม
(การเรียนรู้ทาง
ตามมุมประสบการณ์ต่างๆ ประสบการณ์
สังคม) (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/มุม
4. การเก็บของเล่น
บล็อก
เข้าที่ (การเรียนรู้ทาง
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
สังคม) (มฐ 4/1)
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

การประเมินผล
1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัตติ าม
ข้อตกลง

วันที่

จุดประสงค์
1. เล่นเครื่องเล่นสนาม
ได้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. รักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่นขณะเล่นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
5.
กิจกรร
มการเล่น
กลางแจ้ง

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นเครื่องเล่น
สนาม

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่12.2แสดงหาคาตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นเครื่องเล่น
1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
สนาม (การทรงตัว
ก่อนการเล่น
และการประสาน
2. แนะนาวิธีการเล่นเครื่องสัมพันธ์ของ
เล่นสนามที่ถูกต้องและ
กล้ามเนื้อใหญ่)
ปลอดภัย
(มฐ 12/2)
3. นักเรียนเลือกเล่นเครื่อง2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
เล่นสนามอย่างอิสระ
(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)
3. การรักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

สื่อการเรียนรู้
เครื่องเล่นสนาม

การประเมินผล
1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

วันที่

จุดประสงค์
1. นาชิ้นส่วนของ
ภาพมาต่อให้เป็น
ภาพที่สมบูรณ์ได้
2. สังเกต จาแนก
และเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระที่ควรรู้

6. เกมการศึกษา

เกมภาพตัดต่อ

หมายเหตุ
มาตรฐานที่. 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การต่อภาพ (การสังเกต 1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม
การจาแนก และการ
ภาพตัดต่อ
เปรียบเทียบ) (มฐ 10/1) 2. นักเรียนเล่นเกมภาพ
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
ตัดต่อ
(การเรียนรู้ทางสังคม)
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
(มฐ 4/1)
เมื่อเลิกเล่น

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

เกมภาพตัดต่อ

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
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. เพลง
ต้นไม้
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
ต้นไม้จะใหญ่งอกงาม
รดน้า พรวนดิน ถอนหญ้า

เราพยายามบารุงรักษา
ใส่ปุ๋ยและฆ่าแมลงด้วยเอย

2. เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อ

