แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 5 ชื่อหน่วยธรรมชาติน่ารู้ (2) เรื่อง สัตว์ที่เรารูจ้ ัก (1)
สาระที่ 3 เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว
สอนโดย…………………………………………………………...เดือน………………..……………………… พ.ศ…………….
______________________________________________________________________________
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าสัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิต แบ่งเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้้า
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ชื่นชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์ และสิง่ ของ
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก
สัตว์
ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
สัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิต แบ่งเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้้า
สาระการเรียนรู้
สัตว์
- สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก
- สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้้า

สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้้า

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์
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1. รู้จักและคุ้นเคยกับ
สัตว์ต่างๆ
2. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

1. กิจกรรมเสริม สัตว์
1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง
ประสบการณ์ - สัตว์ที่อาศัยอยู่
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
บนบก
(มฐ 9/1)
- สัตว์ที่อาศัยอยู่ใน 2. การเปรียบเทียบความ
น้้า
เหมือน ความแตกต่าง
(การสังเกต การจ้าแนก
และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)

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

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ครูพานักเรียนไปเดิน
รอบๆ โรงเรียนเพื่อ
สังเกตสัตว์ต่างๆ
2. สนทนาเกี่ยวกับสัตว์
ต่างๆ ที่รู้จัก
3. นักเรียนบอกชื่อสัตว์
ต่างๆ ที่รู้จัก
4. นักเรียนหัดอ่านชื่อสัตว์
ต่างๆ จากภาพที่ครู
เตรียมไว้

1. สัตว์ต่างๆ
2. ภาพสัตว์ต่างๆ

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

วันที่

จุดประสงค์
1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
ประกอบเพลงได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
2.

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. การฟังเพลง
กิจกรร 2. การร้องเพลง
มดนตรี การ 3. การเคลื่อนไหวอยู่
เคลื่อนไหว
กับที่และเคลื่อนที่
และจังหวะ
ประกอบเพลง

ประสบการณ์สาคัญ
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)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 11.1ท้างานศิลปะตามความคิดของตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง “คน
อย่างอิสระตามจังหวะ
พืช และสัตว์”
เมื่อได้ยินเสียงเคาะ
และเพลง
จังหวะหยุด ให้ทุกคนหยุด
“ช้าง”
การเคลื่อนไหว
2. ร่วมกันร้องเพลง “คน
พืช และสัตว์” และเพลง
“ช้าง” และเคลื่อนไหว
ร่างกายตามจินตนาการ
ประกอบเพลง

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

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 11.1ท้างานศิลปะตามความคิดของตนเอง

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การท้าศิลปะ
สร้างสรรค์อสิ ระ
และที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องสัตว์

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบตั ิตาม
และลงมือปฏิบัติ (การ
ความสนใจในกิจกรรม
เรียนรู้ทางสังคม)
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
(มฐ 8/1)
- การปั้นดินน้้ามัน
2. การแสดงความคิด
- การเปุาสี
สร้างสรรค์ (การคิด)
- การพับกระดาษเป็น
(มฐ 11/1)
รูปสัตว์ต่างๆ
3. การรับรู้และแสดง
- การท้าหุ่นมือเป็นรูป
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
สัตว์
(การคิด) (มฐ 11/1) 2. นักเรียนน้าเสนอผลงาน
ที่ได้ปฏิบตั ิ

สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดินน้้ามัน
สีน้า
หลอดดูดน้้า
กระดาษส้าหรับ
พับ
อุปกรณ์สา้ หรับ
ท้าหุ่นมือ
พู่กัน
จานสี
กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว

การประเมินผล
1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
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

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

4. กิจกรรมการ การเล่นตามมุมประสบเล่นตามมุม การณ์
ประสบการณ์ - มุมภาษา/มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น 1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่น
(การเรียนรู้ทางสังคม)
ตามมุมประสบการณ์
(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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท้ากิจกรรมต่างๆ

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

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

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นน้า้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่12.2แสดงหาค้าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นน้า้ (การทรงตัว 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
และการประสานสัมพันธ์
ก่อนการเล่น
ของกล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่) 2. แนะน้าวิธีการเล่นน้้าที่
(มฐ 12/2)
ถูกต้องและปลอดภัย
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
(การรักษาความปลอดภัย) (มฐ 1/2)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

อุปกรณ์การเล่น
น้้า

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

วันที่

จุดประสงค์
1. น้าภาพของที่มี
จ้านวนมากและ
น้อยมาแยก
หมวดหมูไ่ ด้
2. สังเกต จ้าแนก
และเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
6.

เกม
การศึกษา

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
เกมแยกหมวดหมู่
ภาพของที่มีจ้านวน
มากและน้อย

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การแยกหมวดหมู่
1. ครูแนะน้าวิธีการเล่นเกม
(การสังเกต การ
แยกหมวดหมู่ภาพของที่มี
จ้าแนก และการ
จ้านวนมากและน้อย
เปรียบเทียบ)
2. นักเรียนเล่นเกมแยก
(มฐ 10/1)
หมวดหมูภ่ าพของทีม่ ี
2. การเก็บของเล่น
จ้านวนมากและน้อย
เข้าที่ (การเรียนรู้
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
ทางสังคม) (มฐ 4/1)
เมื่อเลิกเล่น

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

เกมแยกหมวดหมู่
ภาพของที่มี
จ้านวนมากและ
น้อย

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

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

เครื่องมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การท้าแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบค้าถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
คน พืช และสัตว์
(อาจารย์เยาวพา เดชะคุปต์)
ต้องหายใจกินอาหาร
เจริญเติบโต

คน พืช และสัตว์
เคลื่อนไหวและมีลูกหลานได้
ช้าง

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
ช้าง ช้าง ช้าง
ช้างมันตัวโตไม่เบา
มีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างา

น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
จมูกยาวยาวเรียกว่างวง
มีหูมีตาหางยาว

2. เกมการศึกษา
เกมแยกหมวดหมู่ภาพของที่มจี านวนมากและน้อย

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 5 ชื่อหน่วยธรรมชาติน่ารู้ (2) เรื่อง สัตว์ที่เรารู้จัก (2)
สาระที่ 2 เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว
สอนโดย…………………………..……………………………………..เดือน……………………………………… พ.ศ…………….
______________________________________________________________________________
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สัตว์ที่เรารูจ้ ัก ได้แก่ สัตว์บก สัตว์น้า แมลง
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ชื่นชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์ และสิง่ ของ
สัตว์บก
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์

สัตว์น้า

สัตว์

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
สัตว์ที่เรารู้จัก ได้แก่ สัตว์บก สัตว์น้า แมลง
สาระการเรียนรู้
สัตว์
- สัตว์บก
- สัตว์น้า
- แมลง

แมลง

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่
27

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. รู้จักสัตว์บก สัตว์ 1.
กิจกรรม
น้้า แมลง
เสริม
2. สนทนา
ประสบการณ์
แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นได้

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

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
สัตว์
- สัตว์บก
- สัตว์น้า
- แมลง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง 1. ครูพานักเรียนไปเดินชม
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
ธรรมชาติรอบๆ โรงเรียน
(มฐ 9/1)
2. สนทนาเกีย่ วกับสัตว์บก
2. การเปรียบเทียบความ
สัตว์น้า แมลง โดยมี
เหมือน ความแตกต่าง
ภาพประกอบ
(การสังเกต การจ้าแนก
และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ภาพสัตว์บก สัตว์ 1. การสังเกตการมี
น้้า แมลง
ส่วนร่วมใน
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

1. การฟังเพลง
1. การร้องเพลง (การใช้
1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ
2. การร้องเพลง
ภาษา) (มฐ 5/2)
ของร่างกายอยู่กับที่และ
3. การเคลื่อนไหวอยู่ 2. การเคลือ่ นไหวอยู่กับที่
เคลื่อนทีไ่ ปรอบๆ บริเวณ
กับที่และเคลื่อนที่
และเคลือ่ นที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
ประกอบเพลง
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยินเสียงเคาะจังหวะ
เพลง (การทรงตัวและ
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
การประสานสัมพันธ์
เคลื่อนไหว
ของกล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2. ร่วมกันร้องเพลง “หอย
2/1 มฐ 5/2
ปู กุ้ง ปลา” และเพลง
มฐ 11/2)
“แมงมุม” และเคลือ่ นไหว
3. การฟังจังหวะเคาะ
ร่างกายตามจินตนาการ
(ดนตรี) (มฐ 2/1)
ประกอบเพลง

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 11.1ท้างานศิลปะตามความคิดของตนเอง

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. เครื่องเคาะ 1. การสังเกตการมี
จังหวะ
ส่วนร่วมใน
2. เพลง “หอย
กิจกรรม
ปู กุ้ง ปลา” 2. การร้องเพลง
และเพลง
3. การเคลือ่ นไหว
“แมง-มุม”
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. วางแผน ตัดสินใจ 3. กรรมศิลปะ
และลงมือปฏิบัตไิ ด้
สร้างสรรค์
2. แสดงออกตาม
ความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของ
ตนที่ส้าเร็จได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 11.1ท้างานศิลปะตามความคิดของตนเอง

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การท้าศิลปะสร้างสรรค์อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องสัตว์

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบตั ิตาม
และลงมือปฏิบัติ (การ
ความสนใจในกิจกรรม
เรียนรู้ทางสังคม)
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
(มฐ 8/1)
- การปั้นแปูง
2. การแสดงความคิด
- การวาดภาพด้วยสีน้า
สร้างสรรค์ (การคิด)
หรือสีเทียนอิสระตาม
(มฐ 11/1)
จินตนาการ
3. การรับรู้และแสดง
- การระบายสีภาพสัตว์
ความรูส้ ึกผ่าน
2. นักเรียนน้าเสนอผลงานที่
ผลงาน (การคิด)
ได้ปฏิบตั ิ
(มฐ 11/1)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. แปูงปั้น
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
3. ภาพสัตว์
4. อุปกรณ์สา้ หรับ
การวาดภาพ
และระบายสี
เช่น สีเทียน
สีไม้ สีน้า พูก่ ัน
จานสี เป็นต้น

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

วันที่

จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท้ากิจกรรมต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

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

สื่อการเรียนรู้
ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

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

วันที่

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

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
5. กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง

สาระการเรียนรู้
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
มาตรฐานที่1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่12.2แสดงหาค้าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
ก่อนการเล่น
2. แนะน้าวิธีการเล่นทราย
ที่ถูกต้องและปลอดภัย

อุปกรณ์การเล่น
ทราย

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. น้าภาพสิ่งที่มีขนาด 6.
เกม
ใหญ่และขนาดเล็กมา
การศึกษา
แยกหมวดหมู่ได้
2. สังเกต จ้าแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้
หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
เกมแยกหมวดหมู่
ภาพสิ่งที่มีขนาด
ใหญ่และขนาดเล็ก

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การแยกหมวดหมู่
1. ครูแนะน้าวิธีการเล่นเกม
(การสังเกต การ
แยกหมวดหมู่ภาพสิ่งที่มี
จ้าแนก 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 1. การสังเกตการ
ภาพสิ่งที่มีขนาด
มีส่วนร่วมใน
ใหญ่และขนาดเล็ก
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

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

เครื่องมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การท้าแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบค้าถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
หอย ปู กุ้ง ปลา
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
หอย ปู กุ้ง ปลา
อยู่ในน้้า นา

เราเป็นสัตว์น้า

นา
แมงมุม
แมงมุมลายตัวนั้น
วันหนึ่งมันเปียกฝน
พระอาทิตย์ส่องแสง
มันรีบไต่ขึ้นฝา

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
ฉันเห็นมันซมซานเหลือทน
ไหลหล่นจากบนหลังคา
ฝนแห้งเหือดไปลับตา
หันหลังมาท้าตาลุกวาว

2. เกมการศึกษา
เกมแยกหมวดหมู่ภาพสิ่งที่มขี นาดใหญ่และขนาดเล็ก

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 5 ชื่อหน่วยธรรมชาติน่ารู้ (2) เรื่อง ประโยชน์ของสัตว์
สาระที่ 2 เรื่องธรรมชาติรอบตัว
สอนโดย………………………………………….…………………..เดือน……………………….………………… พ.ศ…………….
_____________________________________________________________________________
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าสัตว์มปี ระโยชน์ต่อเรา เช่น เป็นเพื่อน เป็นอาหาร ไว้ใช้งาน ท้าให้โลกสวยงาม
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ชื่นชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์ และสิง่ ของ
ระยะเวลาเรียน
1 วัน
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
เป็นเพื่อน

ท้าให้โลกสวยงาม
งามงามมงาม

ประโยชน์
ของสัตว์

เป็นอาหาร

ไว้ใช้งาน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
สัตว์มีประโยชน์ต่อเรา เช่น เป็นเพื่อน เป็นอาหาร ไว้ใช้งาน ท้าให้โลกสวยงาม
สาระการเรียนรู้
ประโยชน์ของสัตว์
- เป็นเพื่อน
- ไว้ใช้งาน

- เป็นอาหาร
- ท้าให้โลกสวยงาม

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์
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1. รู้จักประโยชน์
ของสัตว์
2. สนทนา
แลกเปลีย่ น
ความ
คิดเห็นได้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1.

กิจกรรม
เสริม
ประสบการณ์

สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

ประโยชน์ของสัตว์
- เป็นเพื่อน
- เป็นอาหาร
- ไว้ใช้งาน
- ท้าให้โลกสวยงาม

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

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

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูให้นักเรียนดูภาพ
ประโยชน์ของสัตว์
2. สนทนาเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของสัตว์

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ภาพประโยชน์ของ
สัตว์

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

วันที่

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

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
2. กิจกรรม
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
1. การฟังเพลง
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหวอยู่
กับที่และเคลื่อนที่
ประกอบเพลง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ
1. การสังเกตการมี
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
ส่วนร่วมใน
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง “สัตว์
กิจกรรม
และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
เลีย้ ง” เพลง
2. การร้องเพลง
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะจังหวะ
“เป็ด” และ
3. การเคลือ่ นไหว
เพลง (การทรงตัวและ
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
เพลง “กุ๊กไก่”
ตามจังหวะและ
การประสานสัมพันธ์
เคลื่อนไหว
จินตนาการ
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
2. ร่วมกันร้องเพลง “สัตว์
ประกอบเพลง
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
เลี้ยง” เพลง “เป็ด”
มฐ 11/2)
และเพลง “กุก๊ ไก่” และ
3. การฟังจังหวะเคาะ
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
(ดนตรี) (มฐ 2/1)
จินตนาการประกอบเพลง

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 11.1ท้างานศิลปะตามความคิดของตนเอง

วันที่

จุดประสงค์
1. วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ
ได้
2. แสดงออกตาม
ความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงาน
ของตนที่ส้าเร็จได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
3. กิจกรรม
ศิลปะ
สร้างสรรค์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 11.1ท้างานศิลปะตามความคิดของตนเอง

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

การท้าศิลปะสร้างสรรค์อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ประโยชน์ของสัตว์

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
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
- การปั้นแปูง
- การวาดภาพประโยชน์
ของสัตว์ด้วยสีน้าหรือสี
เทียน
- การฉีก ตัด ปะ ติด
ภาพสัตว์แล้วระบายสี
2. นักเรียนน้าเสนอผลงานที่
ได้ปฏิบตั ิ

1. แปูงปั้น
2. ภาพประโยชน์
ของสัตว์
3. กระดาษส้าหรับ
ฉีก ตัด ปะ
ติดภาพ
4. อุปกรณ์สา้ หรับ
การวาดภาพ
และระบายสี
เช่น สีเทียน
สีไม้ สีน้า พู่กัน
จานสี เป็นต้น
5. กาว
6. กรรไกร
7. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว

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

วันที่

จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท้ากิจกรรมต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น 1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่น
(การเรียนรู้ทางสังคม)
ตามมุมประสบการณ์
(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

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นเครื่องเล่น
สนาม

หมายเหตุ
มาตรฐานที่1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่12.2แสดงหาค้าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การเล่นเครื่องเล่น
1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติก่อน เครื่องเล่นสนาม
สนาม (การทรงตัวและ
การเล่น
การประสานสัมพันธ์
2. แนะน้าวิธีการเล่นเครื่องเล่น
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
สนามที่ถกู ต้องและปลอด(มฐ 12/2)
ภัย
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
3. นักเรียนเลือกเล่นเครื่องเล่น
(การเรียนรู้ทางสังคม)
สนามอย่างอิสระ
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
(การรักษาความปลอดภัย) (มฐ 1/2)

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

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. น้าภาพชิ้นส่วนกับ 6. เกมการศึกษา
สิ่งของมาจับคู่ได้
2. สังเกต จ้าแนก
และเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้
หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

เกมจับคู่ภาพชิ้นส่วน
กับสิ่งของ

1. การจับคู่ภาพชิ้นส่วน
กับสิ่งของ (การสังเกต
การจ้าแนก และการ
เปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ครูแนะน้าวิธีการเล่นเกม
จับคู่ภาพชิ้นส่วนกับสิ่งของ
2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่ภาพ
ชิ้นส่วนกับสิ่งของ
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น

เกมจับคู่ภาพ
ชิ้นส่วนกับ
สิ่งของ

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

กิจกรรมเสนอแนะ
การท้าแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ
- การลากเส้นโยงภาพ
การประเมินผล
วิธีการ

เครื่องมือ

1. การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจผลงาน
4. การท้าแบบฝึกหัด
5. การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน
ภาคผนวก
1. เพลง

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบค้าถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

สัตว์เลี้ยง
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
ไก่เอ๋ยไก่
วัว ควาย ไถนา
ม้าพาชีเอาไว้ขี่เที่ยวไป

เลี้ยงไว้กินไข่เรื่อยมา
เก็บข้าวมากินได้
สุนัขตัวใหญ่เอาไว้ไล่ขโมยเอย
เป็ด
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)

ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ
ตาก็จ้องแล

เป็ดอาบน้้าในคลอง

ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ
ตาก็จ้องแลดู

เป็ดอาบน้้าในคู
เพราะในคูมีหอยปูปลา

เพราะในคลองมีหอยปลาปู

มอง

กุ๊กไก่
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
กุ๊กๆ ไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่
ลูกร้องเจี๊ยบๆ แม่ก็เรียกไปคุ้ยดิน

ไม่มีนมให้ลูกกิน
ท้ามาหากินตามประสาไก่เอย

2. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพชิ้นส่วนกับสิ่งของ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 5 ชื่อหน่วยธรรมชาติน่ารู้ (2) เรื่อง บ้านของสัตว์
สาระที่ 2 เรื่องธรรมชาติรอบตัว
สอนโดย………………….…………………………………..เดือน……………….…………………… พ.ศ…………….
______________________________________________________________________________
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าสัตว์ก็มีบา้ นเช่นเดียวกับคน
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ชื่นชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์ และสิง่ ของ
ระยะเวลาเรียน
1 วัน
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
รัง
คอก
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
สัตว์บางชนิดอาศัยอยู่ในคอก รัง และเล้า
สาระการเรียนรู้
บ้านของสัตว์
- คอก
- รัง
- เล้า

บ้านของสัตว์

เล้า

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์
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1. รู้จักบ้านของสัตว์
2. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1.

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

กิจกรรม บ้านของสัตว์
เสริม
- คอก
ประสบการณ์ - รัง
- เล้า

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง 1. ครูให้ดูภาพสัตว์และบ้าน
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
ของสัตว์
(มฐ 9/1)
2. สนทนาเกี่ยวกับสัตว์และ
2. การเปรียบเทียบความ
บ้านของสัตว์
เหมือน ความแตกต่าง
(การสังเกต การจ้าแนก
และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ภาพสัตว์และบ้าน 1. การสังเกตการมี
ของสัตว์
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

วันที่

จุดประสงค์
1. เคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้
3. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
ประกอบจังหวะ
และสัญญาณได้

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน
2. กิจกรรม
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

1. การฟังจังหวะและ
สัญญาณ
2. การเคลื่อนไหวอยู่
กับที่และเคลื่อนที่
ประกอบจังหวะ
และสัญญาณ

1. การเคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
จังหวะ (การทรงตัว
และการประสาน
สัมพันธ์ของ
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
มาตรฐานที่ 11.1ท้างานศิลปะตามความคิดของตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับที่และเคลื่อนที่
ไปรอบๆ บริเวณอย่างอิสระ
ตามจังหวะ

เครื่องเคาะจังหวะ

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบจังหวะ
และสัญญาณ

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. วางแผน ตัดสินใจ 3. กิจกรรมศิลปะ
และลงมือปฏิบัตไิ ด้
สร้างสรรค์
2. แสดงออกตาม
ความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของ
ตนที่ส้าเร็จได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 11.1ท้างานศิลปะตามความคิดของตนเอง

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

การท้าศิลปะสร้างสรรค์อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับเรื่อง
บ้านของสัตว์

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
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
- การปั้นแปูง
- การวาดภาพด้วยสีน้า
หรือสีเทียนอิสระตาม
จินตนาการ
- การฉีก ตัด ปะ ติด
ภาพบ้านของสัตว์แล้ว
ระบายสี
2. นักเรียนน้าเสนอผลงานที่
ได้ปฏิบตั ิ

1. แปูงปั้น
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
3. กระดาษส้าหรับ
ฉีก ตัด ปะ ติด
ภาพ
4. อุปกรณ์สา้ หรับ
การวาดภาพ
และระบายสี
เช่น สีเทียน
สีไม้ สีน้า พู่กัน
จานสี เป็นต้น
5. กาว
6. กรรไกร

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
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

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
4. กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์

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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท้ากิจกรรมต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

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

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

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

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. เล่นน้้าได้
5. กิจกรรมการ การเล่นน้า้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
เล่นกลางแจ้ง
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่12.2แสดงหาค้าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ประสบการณ์สาคัญ
1. การเล่นน้า้ (การทรงตัว
และการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อเล็ก-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. แนะน้าวิธีการเล่นน้้า
ที่ถูกต้องและปลอดภัย

อุปกรณ์การเล่น
น้้า

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

วันที่

จุดประสงค์
1. น้าภาพมา
เรียงล้าดับความ
สูงได้
2. สังเกต จ้าแนก
และเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
6. เกม
การศึกษา

สาระที่ควรรู้
เกมเรียงล้าดับความสูง

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเรียงล้าดับความ 1. ครูแนะน้าวิธีการเล่นเกม
สูง (การสังเกต การ
เรียงล้าดับความสูง
จ้าแนก และการ
2. นักเรียนเล่นเกมเรียงล้าดับ
เปรียบเทียบ) (มฐ
ความสูง
10/1)
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
2. การเก็บของเล่น
เมื่อเลิกเล่น
เข้าที่ (การเรียนรู้
ทางสังคม)(มฐ 4/1)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

เกมเรียงล้าดับ
ความสูง

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

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

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การท้าแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

เครื่องมือ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบค้าถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เกมการศึกษา
เกมเรียงลาดับความสูง

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 5 ชื่อหน่วยธรรมชาติน่ารู้ (2) เรื่อง การดูแลรักษาสัตว์
สาระที่ 2 เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว
สอนโดย……………………………………………………..เดือน……………..…………………… พ.ศ…………….
____________________________________________________________________________
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. รู้จักการดูแลรักษาสัตว์
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ชื่นชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์ และสิง่ ของ
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์

ดูแลเมื่อเจ็บป่วย

ให้อาหาร

การดูแลรักษาสัตว์

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
สัตว์และมนุษย์ต้องการความรักและการดูแลรักษา
สาระการเรียนรู้
การดูแลรักษาสัตว์
- ให้อาหาร
- ไม่ท้าร้าย
- ดูแลเมื่อเจ็บปุวย

ไม่ท้าร้าย

เสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์
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1. รู้จักการดูแลรักษา
สัตว์
2. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมเสริม การดูแลรักษาสัตว์ 1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง 1. ครูให้นักเรียนดูภาพการ
ประสบการณ์ ด้วยการให้อาหาร
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
ดูแลรักษาสัตว์
ไม่ท้าร้าย และดูแล
(มฐ 9/1)
2. สนทนาเกี่ยวกับการดูแล
เมื่อเจ็บปุวย
2. การเปรียบเทียบความ
รักษาสัตว์
เหมือน ความแตกต่าง 3. เลี้ยงสัตว์ต่างๆ เช่น ปลา
(การสังเกต การ
ตัวหนอน ให้อาหารแล้ว
จ้าแนก และการ
สังเกตการเจริญเติบโต
เปรียบเทียบ)
และจดบันทึกไว้
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)

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

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ภาพการดูแล
รักษาสัตว์
2. สัตว์ที่น้ามา
เลี้ยง

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

วันที่

จุดประสงค์
1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
ประกอบเพลงได้

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน
2. กิจกรรม
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
1. การฟังเพลง
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหวอยู่
กับที่และเคลื่อนที่
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
และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
“ยีราฟ”
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะจังหวะ
เพลง (การทรงตัวและ
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
การประสานสัมพันธ์
เคลื่อนไหว
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
2. ร่วมกันร้องเพลง
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
“ยีราฟ” และเคลื่อนไหว
มฐ 11/2)
ร่างกายตามจินตนาการ
3. การฟังจังหวะเคาะ
ประกอบเพลง
(ดนตรี) (มฐ 2/1)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 11.1ท้างานศิลปะตามความคิดของตนเอง

การประเมินผล
1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
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
ตนที่ส้าเร็จได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 11.1ท้างานศิลปะตามความคิดของตนเอง

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การท้าศิลปะสร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องการดูแลรักษาสัตว์

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การวางแผนตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบตั ิตาม
และลงมือปฏิบัติ (การ
ความสนใจในกิจกรรม
เรียนรู้ทางสังคม)
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
(มฐ 8/1)
- การปั้นดินน้้ามัน
2. การแสดงความคิด
- การวาดภาพด้วยสีน้า
สร้างสรรค์ (การคิด)
หรือสีเทียนอิสระตาม
(มฐ 11/1)
จินตนาการ
3. การรับรู้และแสดง
- การพับกระดาษเป็น
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
รูปสัตว์
(การคิด) (มฐ 11/1)
2. นักเรียนน้าเสนอผลงาน
ที่ได้ปฏิบตั ิ

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ดินน้้ามัน
2. กระดาษส้าหรับวาด
ภาพและระบายสี
3. กระดาษส้าหรับพับ
4. อุปกรณ์สา้ หรับ
การวาดภาพ เช่น
สีเทียน สีไม้ สีน้า
พู่กัน จานสี เป็น
ต้น

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

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
4. กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์

สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
- 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. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอย (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
4/3)
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท้ากิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่น
ตามมุมประสบการณ์
ต่างๆ 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
1. เล่นทรายได้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่น
ได้
3. รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
5. กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นทราย

หมายเหตุ
มาตรฐานที่1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่12.2แสดงหาค้าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นทราย (การทรงตัว 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
และการประสานสัมพันธ์
ก่อนการเล่น
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
2. แนะน้าวิธีการเล่นทราย
(มฐ 12/2)
ทีถ่ ูกต้องและปลอดภัย
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
(การรักษาความปลอดภัย) (มฐ 1/2)

สื่อการเรียนรู้
อุปกรณ์การเล่น
ทราย

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

วันที่

จุดประสงค์
1. น้าชิ้นส่วนของ
ภาพมาต่อให้เป็น
ภาพที่สมบูรณ์ได้
2. สังเกต จ้าแนก
และเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
6. เกม
การศึกษา

สาระที่ควรรู้
เกมภาพตัดต่อ

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การต่อภาพ (การสังเกต 1. ครูแนะน้าวิธีการเล่นเกม
การจ้าแนก และการ
ภาพตัดต่อ
เปรียบเทียบ) (มฐ 10/1) 2. นักเรียนเล่นเกมภาพตัดต่อ
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม)
เมื่อเลิกเล่น
(มฐ 4/1)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

เกมภาพตัดต่อ

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

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

เครื่องมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การท้าแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบค้าถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
ยีราฟ
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
ยีราฟตัวโย่งสูงโปร่งมองเมียง เที่ยวมองเมียง
ได้ยินเสียงคนมาตัดไม้
ยีราฟคอยจ้องแล้วยืดคอลาย ยืดคอลาย
ได้ยินคล้ายคนท้าลายปุา เอ่ยวาจาพูดไป
คุณครับ อย่าตัดต้นไม้นะครับ (ซ้้า)
ได้โปรด

2. เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อ

