แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 8 หน่วยโลกสวยด้วยสีสัน เรื่อง รถมีสีสวย
สาระที่ 4 สิ่งต่างๆรอบตัว
สอนโดย…………………………………………………….เดือน………….……………….. พ.ศ. ……………..
จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บอกชื่อและสีของรถได้
พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
ชื่นชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์ และสิง่ ของ

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์

รถจักรยานสีแดง

ระยะเวลาเรียน

รถเก๋งสีเขียว

รถมีสีสวย

รถตู้สีฟ้า

รถสามล้อสีเหลือง

1 วัน

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
รถต่างๆ ที่ใช้แล่นบนท้องถนนมีสสี ันต่างๆ กัน เช่น รถเก๋งสีเขียว รถตู้สีฟูา รถสามล้อสีเหลือง
รถ จักรยานสีแดง เป็นต้น

สาระการเรียนรู้
รถมีสสี วย เช่น รถเก๋งสีเขียว รถตู้สีฟูา รถสามล้อสีเหลือง รถจักรยานสีแดง

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

จันทร์ 1. บอกชื่อรถและสีได้
2. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมเสริม รถมีสสี วย
1. การอธิบายเกี่ยวกับ 1. ร่วมกันร้องเพลง “อย่า
ประสบการณ์ - รถเก๋งสีเขียว
สิ่งต่างๆ (การใช้
เหม่อมอง”
- รถตู้สีฟูา
ภาษา) (มฐ 9/1)
2. สนทนาเกี่ยวกับพาหนะที่
- รถสามล้อสีเหลือง 2. การเปรียบเทียบ
ใช้เดินทางมาโรงเรียน
- รถจักรยานสีแดง
ความเหมือน
3. ครูนารถจาลองชนิดต่างๆ
ความแตกต่าง
มาให้นักเรียนดู แล้ว
(การสังเกต การ
สนทนาซักถามเกีย่ วกับ
จาแนก และการ
ชนิดและสีของรถ
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

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. เพลง “อย่าเหม่อ 1. การสังเกตการ
มอง”
มีส่วนร่วมใน
2. รถจาลองชนิดต่างๆ
กิจกรรม
2. การสนทนา

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่ 2. กิจกรรม
และเคลื่อนไหว
ดนตรี การ
เคลื่อนที่ได้
เคลื่อนไหว
2. ฟังจังหวะและ
และจังหวะ
สัญญาณได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงได้

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การร้องเพลง (การ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะจังหวะ 1. การสังเกตการ
ใช้ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
2. เพลง “อย่าเหม่อ
มีส่วนร่วมใน
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับ
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ
มอง”
กิจกรรม
ที่และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
2. การร้องเพลง
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะ
3. การเคลื่อนไหว
เพลง (การทรงตัว
จังหวะหยุด ให้ทุกคนหยุด
ตามจังหวะและ
และการประสาน
การเคลื่อนไหว
จินตนาการ
สัมพันธ์ของ
2. ร่วมกันร้องเพลง “อย่า
ประกอบเพลง
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ
เหม่อมอง” และเคลื่อน2/1 มฐ 5/2
ไหวร่างกายตาม
มฐ 11/2)
จินตนาการประกอบเพลง
3. การฟังจังหวะเคาะ
(ดนตรี) (มฐ 2/1)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

วันที่

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

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

3. กิจกรรมศิลปะ การทาศิลปะ 1. การวางแผน ตัดสินใจ
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์
และลงมือปฏิบัติ (การ
อิสระและที่
เรียนรู้ทางสังคม)
เกี่ยวข้องกับ
(มฐ 8/1)
เรื่องรถมีสสี วย 2. การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด)
(มฐ 11/1)
3. การรับรู้และแสดง
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
(การคิด) (มฐ 11/1)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. นักเรียนเลือกปฏิบตั ิตาม 1. ดินน้ามัน
ความสนใจในกิจกรรม 2. กระดาษ 100
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
ปอนด์/กระดาษ
- การปั้นดินน้ามัน
โรเนียว
- การวาดภาพตาม
3. อุปกรณ์สาหรับ
จินตนาการด้วยสีผสม
วาดภาพและ
ทราย
ระบายสีภาพ
- การระบายสีภาพรถ
เช่น แปูงเปียก
- การประดิษฐ์รถจาก
ทราย สีฝุน สี
กล่องนม
เทียน สีไม้ สีนา้
2. นักเรียนนาเสนอผลงาน
พู่กัน จานสีเป็น
ที่ได้ปฏิบตั ิ
ต้น
4. อุปกรณ์สาหรับ
ประดิษฐ์รถ เช่น
กล่องนม กระดาษ
โปสเตอร์สตี ่างๆ
กาว เป็นต้น

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

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 4. กิจกรรมการ การเล่นตามมุม
2. แก้ปัญหาในการเล่น
เล่นตามมุม
ประสบการณ์
ได้
ประสบการณ์ - มุมภาษา/มุมหนังสือ
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
- มุมสังคมศึกษา
และรอคอยได้
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
4. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
วิทยาศาสตร์
เลิกเล่นได้
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

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

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. เล่นเครื่องเล่นสนาม 5. กิจกรรมการ การเล่นเครื่อง
ได้
เล่นกลางแจ้ง เล่นสนาม
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม (การ 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติก่อน เครื่องเล่นสนาม
ทรงตัวและการประสาน
การเล่น
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่) 2. แนะนาวิธีการเล่นเครื่องเล่น
(มฐ 12/2)
สนามที่ถูกต้องและปลอดภัย
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
3. นักเรียนเลือกเล่นเครื่องเล่น
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 8/1)
สนามอย่างอิสระ
3. การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและ ผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย) (มฐ 1/2)

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

1. นาภาพรถที่
6. เกมการศึกษา เกมจับคู่
เหมือนกันมาจับคูไ่ ด้
ภาพเหมือน
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้

1. การจับคู่ภาพเหมือน (การ
สังเกต การจาแนก และการ
เปรียบเทียบ) (มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 4/1)

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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
มาตรฐานที่ 12.2แสดงหาคาตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม
จับคู่ภาพเหมือน
2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือน
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น

เกมจับคู่
ภาพเหมือน

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
อย่าเหม่อมอง
อย่าเหม่อมองต้องดูข้างหน้า
หากยวดยานหลากก็ต้องอดใจทน
ระวังเอย
โมง แซ่ โมง แซ่ โมง ตะลุ่ม ตุ่ม โมง

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
อีกซ้ายและขวาเมื่อจะข้ามถนน
อย่าตัดหน้ารถยนต์ทุกๆ คนควร

2. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพเหมือน

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 8 หน่วยโลกสวยด้วยสีสัน เรื่อง สัญญาณไฟจราจร
สาระที่ 4 สิ่งต่างๆรอบตัว
สอนโดย…………………………………………………….เดือน………….……………….. พ.ศ. ……………..
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บอกชื่อสีของสัญญาณไฟจราจรได้
พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
ชื่นชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์ และสิง่ ของ

ระยะเวลาเรียน
1 วัน

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
สีเหลือง

สีเขียว

สัญญาณไฟ
จราจรที่หนูรู้จัก

สีแดง

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
สัญญาณไฟจราจรที่หนูรจู้ ัก เช่น สีแดง หมายถึง ให้รถหยุด สีเขียว หมายถึง ให้รถแล่นไปได้ เป็น
ต้น

สาระการเรียนรู้
สัญญาณไฟจราจรที่หนูรจู้ ัก ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

อังคาร 1. บอกชื่อสีของ
สัญญาณไฟจราจร
ได้
2. บอกได้ว่ามองเห็นสี
ด้วยตา
3. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. กิจกรรมเสริม สัญญาณไฟจราจร
ประสบการณ์ ทีห่ นูรู้จัก
- สีเขียว
- สีเหลือง
- สีแดง

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การอธิบายเกี่ยวกับ 1. สนทนาเกี่ยวกับสัญญาณ
สิ่งต่างๆ (การใช้
ไฟจราจร พร้อมนาภาพ
ภาษา) (มฐ 9/1)
สัญญาณไฟจราจรมาให้
2. การเปรียบเทียบ
นักเรียนดู
ความเหมือน ความ 2. สนทนาเกีย่ วกับสีของ
แตกต่าง (การสังเกต
สัญญาณไฟจราจร เช่น
การจาแนก และการ
สีแดง หมายถึง ให้รถ
เปรียบเทียบ)
หยุด เป็นต้น
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น (การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)

สื่อการเรียนรู้
ภาพสัญญาณไฟ
จราจร

การประเมินผล
1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่ 2. กิจกรรม
และเคลื่อนไหว
ดนตรี การ
เคลื่อนที่ได้
เคลื่อนไหว
2. ฟังจังหวะและ
และจังหวะ
สัญญาณได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงได้

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การร้องเพลง (การ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะจังหวะ 1. การสังเกตการ
ใช้ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
2. เพลง “ไฟจราจร”
มีส่วนร่วมใน
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับ
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ
กิจกรรม
ที่และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
2. การร้องเพลง
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะ
3. การเคลื่อนไหว
เพลง (การทรงตัว
จังหวะหยุด ให้ทุกคนหยุด
ตามจังหวะและ
และการประสาน
การเคลื่อนไหว
จินตนาการ
สัมพันธ์ของ
2. ร่วมกันร้องเพลง “ไฟ
ประกอบเพลง
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ
จราจร” และเคลื่อนไหว
2/1 มฐ 5/2
ร่างกายตามจินตนาการ
มฐ 11/2)
ประกอบเพลง
3. การฟังจังหวะเคาะ
(ดนตรี) (มฐ 2/1)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

วันที่

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

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

3. กิจกรรมศิลปะ การทาศิลปะ
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์
อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับ
เรื่องสัญญาณ
ไฟจราจรที่หนู
รู้จัก

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบตั ิตาม
และลงมือปฏิบัติ (การ
ความสนใจในกิจกรรม
เรียนรู้ทางสังคม)
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
(มฐ 8/1)
- การปั้ นดินน้ามั น/
2. การแสดงความคิด
แปูงปั้ น
สร้างสรรค์ (การคิด)
- กระดาษสาหรับพับรถ
(มฐ 11/1)
- การร้อยหลอดดูดน้า/
3. การรับรู้และแสดง
ดอกไม้/ลูกปัดเป็น
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
โมบายเครื่องประดับ
(การคิด) (มฐ 11/1)
- การระบายสีภาพ
สัญญาณไฟจราจร
2. นักเรียนนาเสนอผลงาน
ที่ได้ปฏิบตั ิ

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ดินน้ามัน
2. แปูงปั้น
3. กระดาษสาหรับ
พับรถ
4. อุปกรณ์สาหรับ
การร้อยโมบาย
เครื่องประดับ เช่น
หลอดดูดน้า
ดอกไม้ ลูกปัด
เป็นต้น
5. ภาพสัญญาณไฟ
จราจร
6. อุปกรณ์สาหรับ
การระบายสีภาพ
เช่น สีน้า สีเทียน
สีไม้ เป็นต้น

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

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 4. กิจกรรมการ
2. แก้ปัญหาในการเล่น
เล่นตามมุม
ได้
ประสบการณ์
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น 1. นักเรียนวางแผนเลือก
(การเรียนรู้ทางสังคม)
เล่นตามมุมประสบ(มฐ 8/1)
การณ์ต่างๆ 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. การเก็บของเล่นเข้าที่
มุมบล็อก
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
(มฐ 4/1)
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

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

วันที่

จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติก่อน อุปกรณ์การเล่นน้า
การเล่น
2. แนะนาวิธีการเล่นน้าที่ถูกต้อง
และปลอดภัย

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

1. เล่นน้าได้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

5. กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง

การเล่นน้า

1. การเล่นน้า (การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
ใหญ่) (มฐ 12/2)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษาความ
ปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

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

6. เกมการศึกษา

เกมภาพตัดต่อ

1. การต่อภาพ (การสังเกต การ
1. ครูแนะนาวิธกี ารเล่นเกมภาพ
จาแนก และการเปรียบ-เทียบ)
ตัดต่อ
(มฐ 10/1)
2. นักเรียนเล่นเกมภาพ
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การเรียนรู้
ตัดต่อ
ทางสังคม) (มฐ 4/1)
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่น

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
มาตรฐานที่ 12.2แสดงหาคาตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

เกมภาพตัดต่อ

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. เพลง
ไฟจราจร
สัญญาณไฟสาธารณะ
สีเขียวรถวิ่งเร็วได้

(ไม่ปรากฏนามผูแ้ ต่ง)
บอกจังหวะให้รถวิ่งไป
สีเหลืองเตรียมไว้ สีแดงหยุดเอย

2. เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 8 หน่วยโลกสวยด้วยสีสัน เรื่อง อาหารมีสี
สาระที่ 4 สิ่งต่างๆรอบตัว
สอนโดย…………………………………………………….เดือน………….……………….. พ.ศ. ……………..
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกชื่อสีในอาหารได้
2. บอกรสชาติของอาหารได้
3. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
4. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
6. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
7. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
8. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหว และจังหวะตามจินตนาการ
9. ชื่นชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์ และสิ่งของ

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
นมสีขาว

ผักสีเขียว

อาหารมีสี

เนื้อสีแดง

ระยะเวลาเรียน
1 วัน

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
อาหารที่เรารับประทานจาพวกเนือ้ นม ไข่ ผัก ผลไม้ จะมีสสี ันต่างกัน เช่น นมมีสีขาว เนื้อ
มีสีแดง ผักมีสีเขียว เป็นต้น

สาระการเรียนรู้
อาหารมีสีหลายสี เช่น นมสีขาว เนื้อสีแดง ผักสีเขียว เป็นต้

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

พุธ

1. บอกชื่อสีในอาหาร
ได้
2. บอกรสชาติของ
อาหารได้
3. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

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

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
อาหารมีสี
- นมสีขาว
- เนื้อสีแดง
- ผักสีเขียว

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง 1. ครูและนักเรียนท่องคา
1. อาหารที่นักเรียน
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
คล้องจอง “อาหารของ
นามา
(มฐ 9/1)
เรา”
2. คาคล้องจอง
2. การเปรียบเทียบความ 2. ร่วมกันสนทนาเกีย่ วกับ
“อาหารของเรา”
เหมือน ความแตกต่าง
อาหารตามคาคล้องจอง
(การสังเกต การจาแนก 3. ครูให้นักเรียนนาอาหาร
และการเปรียบเทียบ)
มา พร้อมบอกชื่ออาหาร
(มฐ 10/1)
ของตน และร่วมกันชิม
3. การแลกเปลี่ยนความ
อาหารที่นามาและบอก
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
รสชาติของอาหาร
สังคม) (มฐ 8/1)

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

วันที่

จุดประสงค์
1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้
3. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
ประกอบจังหวะ
และสัญญาณได้

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน
2. กิจกรรม
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

1. การฟังจังหวะ
และสัญญาณ
2. การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่และ
เคลื่อนที่
ประกอบจังหวะ
และสัญญาณ

1. การเคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
จังหวะ
(การทรงตัวและ
การ
ประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
(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 11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้
เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับที่และเคลื่อนที่
ไปรอบๆ บริเวณอย่างอิสระ
ตามจังหวะ

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

เครื่องเคาะจังหวะ

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบจังหวะ
และสัญญาณ

วันที่

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

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
3. กิจกรรม
ศิลปะ
สร้างสรรค์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การทาศิลปะ
สร้างสรรค์อสิ ระ
และที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องอาหารมีสี

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบตั ิ
และลงมือปฏิบัติ (การ
ตามความสนใจใน
เรียนรู้ทางสังคม)
กิจกรรมเดี่ยวและ
(มฐ 8/1)
กลุ่ม ดังนี้
2. การแสดงความคิด
- การปั้นดินน้ามัน
สร้างสรรค์ (การคิด) (มฐ
- การขยุ้มกระดาษ
11/1)
- การฉีก ปะภาพ
3. การรับรู้และแสดง
อาหาร
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
- การพ่นสี
(การคิด) (มฐ 11/1)
- การประดิษฐ์
พวงมาลัยจาก
ริบบิ้น
2. นักเรียนนาเสนอ
ผลงานที่ได้ปฏิบตั ิ

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ดินน้ามัน
2. กระดาษสาหรับ
ขยุ้ม
3. กระดาษสาหรับฉีก
ปะภาพอาหาร
4. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
5. อุปกรณ์สาหรับการ
พ่นสี เช่น สีฝุน
สีโปสเตอร์ สีน้า
พู่กัน จานสีเป็น
ต้น
6. อุปกรณ์สาหรับ
ประดิษฐ์พวงมาลัย
เช่น ริบบิ้น
กรรไกร เป็นต้น

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

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 4. กิจกรรมการ
2. แก้ปัญหาในการเล่น
เล่นตามมุม
ได้
ประสบการณ์
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้

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

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น 1. นักเรียนวางแผนเลือก
ของเล่นตามมุม
(การเรียนรู้ทางสังคม)
เล่นตามมุม
ประสบการณ์
(มฐ 8/1)
ประสบการณ์ต่างๆ 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. การเก็บของเล่นเข้าที่
มุมบล็อก
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
(มฐ 4/1)
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

วันที่

จุดประสงค์
1. เล่นทรายได้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

5. กิจกรรมการ การเล่นทราย
เล่นกลางแจ้ง

1. นาชิ้นส่วนของภาพ
6. เกม
มาต่อให้เป็นภาพที่
การศึกษา
สมบูรณ์ได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้
หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
มาตรฐานที่ 12.2แสดงหาคาตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

เกมภาพ
ตัดต่อ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การเล่นทราย (การประสาน
1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ อุปกรณ์การเล่น
สัมพันธ์ของกล้ามเนือ้ -ใหญ่)
ก่อนการเล่น
ทราย
(มฐ 12/2)
2. แนะนาวิธีการเล่นทรายที่
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้
ถูกต้องและปลอดภัย
ทางสังคม) (มฐ 8/1)
3. การแสดงความคิดสร้างสรรค์
(การคิด) (มฐ 11/1)
4. การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อนื่ (การรักษาความ
ปลอดภัย) (มฐ 1/2)

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การเล่นที่ถูกวิธี

1. การต่อภาพ (การสังเกต การ
จาแนก และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 4/1)

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

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม เกมภาพตัดต่อ
ภาพตัดต่อ
2. นักเรียนเล่นเกมภาพ
ตัดต่อ
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น

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. คาคล้องจอง
อาหารของเรา
อาหารของเรา
กินผัก ผลไม้
กินเนื้อ กินปลา
กินข้าว กินขนม
กินของดีดี
และมีโปรตีน

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
ต้องเอาใจใส่
กินไข่ กินนม
แทนยาขมขม
อบรมเรื่องกิน
ทีม่ ีวิตามิน
เลือกกินเถิดเอย

2. เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 8 หน่วยโลกสวยด้วยสีสัน เรื่อง ข้าวที่บ้านฉัน
สาระที่ 4 สิ่งต่างๆรอบตัว
สอนโดย…………………………………………………….เดือน………….……………….. พ.ศ. ……………..
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บอกสีและชนิดของข้าวได้
พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
ชื่นชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์ และสิง่ ของ

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
ข้าวเหนียวสีดา/สีขาว

ระยะเวลาเรียน

ข้าวเจ้าสีขาว

1 วัน

ข้าวที่
บ้านฉัน

ข้าวเปลือกสีเหลือง

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
ข้าวมีหลายชนิดและมีสีที่แตกต่างกัน เช่น ข้าวเหนียวสีดา/สีขาว ข้าวเจ้าสีขาว ข้าวเปลือกสี
เหลือง เป็นต้น

สาระการเรียนรู้
ข้าวที่บ้านฉันมีหลายชนิดและมีสที ี่แตกต่างกัน เช่น
สีเหลือง เป็นต้น

ข้าวเหนียวสีดา/สีขาว ข้าวเจ้าสีขาว ข้าวเปลือก

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

พฤหัส 1. บอกสีและชนิดของ
ข้าวได้
2. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

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

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

ข้าวที่บ้านฉัน
- ข้าวเหนียว
สีดา/สีขาว
- ข้าวเจ้าสีขาว
- ข้าวเปลือก
สีเหลือง

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
1. นักเรียนและครูท่องคาคล้อง
จอง “ข้าวทุกจาน”
2. ครูนาข้าวเจ้า ข้าวเหนียว
และข้าวเปลือกมาให้
นักเรียนดู พร้อมสนทนา
กับนักเรียนเกีย่ วกับชนิด
และสีของข้าว

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. คาคล้องจอง 1. การสังเกตการ
“ข้าวทุกจาน”
มีส่วนร่วมใน
2. ข้าวเปลือก
กิจกรรม
3. ข้าวเจ้า
2. การสนทนา
4. ข้าวเหนียว

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่ 2. กิจกรรม
และเคลื่อนไหว
ดนตรี การ
เคลื่อนที่ได้
เคลื่อนไหว
2. ฟังจังหวะและ
และจังหวะ
สัญญาณได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงได้

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การร้องเพลง (การ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะจังหวะ
ใช้ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
2. เพลง “ข้าว”
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับ
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ
ที่และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะจังหวะ
เพลง (การทรง
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
ตัวและการ
เคลื่อนไหว
ประสานสัมพันธ์
2. นักเรียนและครูร่วมกันร้อง
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
เพลง “ข้าว” และ
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
มฐ 11/2)
จินตนาการประกอบเพลง
3. การฟังจังหวะเคาะ
(ดนตรี) (มฐ 2/1)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

การทาศิลปะ
1. การวางแผน ตัดสินใจ
สร้างสรรค์อสิ ระ
และลงมือปฏิบัติ (การ
และที่เกี่ยวข้อง
เรียนรู้ทางสังคม)
กับเรื่องข้าวที่
(มฐ 8/1)
บ้านฉัน
2. การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด)
(มฐ 11/1)
3. การรับรู้และแสดง
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
(การคิด) (มฐ 11/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. นักเรียนเลือกปฏิบตั ิตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
- การปั้นกระดาษเปื่อย
ผสมกาว
- การวาดภาพด้วยสีน้า
หรือสีเทียนอิสระตาม
จินตนาการ
- การปั๊มตรายางภาพข้าว
ให้ตรงกับตัวหนังสือแล้ว
ระบายสีด้วยสีเทียนหรือ
สีไม้
- การประดิษฐ์ภาพข้าว
แล้วตัดเป็นหุ่นนิ้วหรือ
ติดที่กระดานปูายนิเทศ
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่
ได้ปฏิบตั ิ

1. กระดาษเปื่อยผสมกาว
2. กระดาษ 100 ปอนด์/
กระดาษโรเนียว
3. กระดาษสาหรับปั๊ม
ตรายาง
4. อุปกรณ์สาหรับวาด
ภาพและระบายสี เช่น
สีเทียน สีไม้ สีนา้
พู่กัน จานสี เป็นต้น
5. ตรายางภาพข้าว
6. หมึกพิมพ์
7. อุปกรณ์สาหรับ
ประดิษฐ์ภาพข้าว
เช่น ข้าวเหนียวสีขาว
ข้าวเหนียวสีดา
ข้าวเจ้า ข้าวเปลือก
เป็นต้น

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

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 4. กิจกรรมการ
2. แก้ปัญหาในการเล่น
เล่นตามมุม
ได้
ประสบการณ์
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปันและ
รอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

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

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

วันที่

จุดประสงค์
1. เล่นอ้ายโม่งได้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

5. กิจกรรมการ เกมอ้ายโม่ง
เล่นกลางแจ้ง

1. นาชิ้นส่วนของภาพ
6. เกม
มาต่อให้เป็นภาพที่
การศึกษา
สมบูรณ์ได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้
หมายเหต
มาตรฐานที1่ .2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
มาตรฐานที่ 12.2แสดงหาคาตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

เกมภาพตัดต่อ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การเล่นเกมอ้ายโม่ง (การ 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
ทรงตัวและการประสาน
ก่อนการเล่น
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่) 2. แนะนาวิธีการเล่นเกมอ้าย
(มฐ 12/2)
โม่งที่ถูกต้องและปลอดภัย
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

ผ้าปิดตา

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

1. การต่อภาพ (การสังเกต
1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม
การจาแนก และการ
ภาพตัดต่อ
เปรียบเทียบ) (มฐ 10/1) 2. นักเรียนเล่นเกมภาพตัดต่อ
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ 3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 4/1)
เมื่อเลิกเล่น

เกมภาพตัดต่อ 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. คาคล้องจอง
ข้าวทุกจาน
ข้าวทุกจาน
อย่ากินทิ้งขว้าง
ผู้คนอดอยาก
สงสารบรรดา
ขอขอบพระคุณ
ลาบากยากล้น
เราจะต้องกิน
กินข้าวทุกคา

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
อาหารทุกอย่าง
เป็นของมีค่า
มีมากนักหนา
เด็กตาดาดา
ชาวนาทุกคน
จะได้ข้าวหนึ่งกา
และจารึกจดจา
ไม่ให้เหลือติดจาน

2. เพลง
ข้าว
(สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ )
ข้าว ข้าว ข้าว ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า
ล้วนทาให้เราแข็งแรง ข้าวนั้นมีคณ
ุ ค่า เรานามาทาอาหาร
ของคาวของหวาน รับประทานอย่าให้เหลือ
ขนมปังฝรั่ง ก็ยังทามาจากข้าว บุญคุณของข้าว
เราควรจดจา ข้าว ข้าว ข้าว ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า
ล้วนทาให้เราแข็งแรง ข้าว ข้าว ข้าว
บุญคุณของข้าว เราควรจดจา
3. เกมกลางแจ้ง
อ้ายโม่ง
วิธีเล่น
1. เลือกอาสาสมัครผู้เล่น 1 คนสมมติเป็นอ้ายโม่ง ผู้เล่นคนอื่นๆ เป็นผู้วิ่ง
2. เอาผ้าปิดตาผู้ที่เป็นอ้ายโม่ง
3. ครูอธิบายการเล่นว่าผูเ้ ล่นคนอื่นๆ จะต้องถาม-ตอบกับอ้ายโม่ง ดังนี้
ถาม :
อ้ายโม่งเอ๋ย กินข้าวกับอะไร
ตอบ :
กินข้าวกับไข่
ถาม :
เปลือกไข่ไว้ไหน
ตอบ :
ไว้ข้างต้นกล้วย
ถาม :
ไล่ทันหรือไม่ทัน
ตอบ :
ทัน
เมื่ออ้ายโม่งตอบว่า “ทัน” ก็ออกไล่จับผู้เล่น โดยผู้เล่นพยายามอยู่ใกล้ๆ วิ่งล่อไล่จับ ถ้าจับใครได้ผนู้ ั้น
เป็นอ้ายโม่งแทน
4. เริ่มเล่นเกมและสับเปลีย่ นกันเป็นอ้ายโม่ง

4. เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 8 หน่วยโลกสวยด้วยสีสัน เรื่อง ผลไม้แสนอร่อย
สาระที่ 4 สิ่งต่างๆรอบตัว
สอนโดย…………………………………………………….เดือน………….……………….. พ.ศ. ……………..
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บอกชื่อ สี และรสชาติของผลไม้ได้
พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
ชื่นชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์ และสิง่ ของ

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
ฝรั่ง

ชมพู่

ผลไม้
แสนอร่อย

แตงโม

ระยะเวลาเรียน

มะละกอ

เงาะ

ลาไย

ส้มโอ

1 วัน

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
ผลไม้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีชื่อและสีสันต่างกัน เช่น ส้ม เงาะ ฝรั่ง ลาไย เป็นต้น

สาระการเรียนรู้
ผลไม้แสนอร่อย เช่น ฝรั่ง แตงโม เงาะ ส้มโอ ลาไย ชมพู่ มะละกอ เป็นต

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
ที่

จุดประสงค์

ศุกร์

1. บอกชื่อ สี และ
รสชาติของผลไม้ได้
2. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

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

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
ผลไม้แสนอร่อย
- ฝรั่ง
- แตงโม
- เงาะ
- ส้มโอ
- ลาไย
- ชมพู่
- มะละกอ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การอธิบายเกี่ยวกับ 1. ครูสนทนากับนักเรียน
สิ่งต่างๆ (การใช้
เกี่ยวกับผลไม้ต่างๆ
ภาษา) (มฐ 9/1)
2. ครูให้นักเรียนนาเสนอ
2. การเปรียบเทียบ
เกี่ยวกับชื่อ สี ของผลไม้ที่
ความเหมือน ความ
ตนนามาและร่วมกันชิม
แตกต่าง (การสังเกต
ผลไม้ท่นี ามา พร้อมบอก
การจาแนก และการ
รสชาติของผลไม้ที่ชิม
เปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 8/1)

สื่อการเรียนรู้
ผลไม้ต่างๆ

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่ 2. กิจกรรม
และเคลื่อนไหว
ดนตรี การ
เคลื่อนที่ได้
เคลื่อนไหว
2. ฟังจังหวะและ
และจังหวะ
สัญญาณได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงได้

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การร้องเพลง (การ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะจังหวะ
ใช้ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
2. เพลง “ส้ม”
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับ
เคลือ่ นทีไ่ ปรอบๆ บริเวณ
ที่และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะจังหวะ
เพลง
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
(การทรงตัวและ
เคลื่อนไหว
การประสาน
2. ร่วมกันร้องเพลง “ส้ม”
สัมพันธ์ของ
และเคลื่อนไหวร่างกาย
กล้ามเนื้อใหญ่)
ตามจินตนาการประกอบ
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
เพลง
มฐ 11/2)
3. การฟังจังหวะเคาะ
(ดนตรี) (มฐ 2/1)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

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

วันที่

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

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

3. กิจกรรมศิลปะ การทาศิลปะ
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์อสิ ระ
และที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องผลไม้
แสนอร่อย

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบตั ิตาม
และลงมือปฏิบัติ (การ
ความสนใจในกิจกรรม
เรียนรู้ทางสังคม)
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
(มฐ 8/1)
- การปั้นขี้เลื่อยผสมแปูง
2. การแสดงความคิด
เปียก
สร้างสรรค์ (การคิด)
- การตัด ปะภาพผลไม้
(มฐ 11/1)
- การระบายสีภาพผลไม้
3. การรับรู้และแสดง
- การประดิษฐ์โมบายรูป
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
ผลไม้
(การคิด) (มฐ 11/1) 2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่
ได้ปฏิบตั ิ

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ขี้เลื่อยผสม
แปูงเปียก
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
3. ภาพผลไม้
4. อุปกรณ์สาหรับ
ระบายสี เช่น
สีเทียน สีน้า
สีไม้ พู่กัน จานสี
เป็นต้น
5. อุปกรณ์สาหรับ
ประดิษฐ์โมบายรูป
ผลไม้ เช่น ภาพ
ผลไม้ กรรไกร
เชือก ลวด หรือไม้
แขวน เป็นต้น

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

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 4. กิจกรรมการ
2. แก้ปัญหาในการเล่น
เล่นตามมุม
ได้
ประสบการณ์
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

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

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. เล่นเครื่องเล่นสนามได้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. รักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่นขณะเล่น
ได้

5. กิจกรรมการ การเล่นเครื่องเล่น 1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม (การ
เล่นกลางแจ้ง สนาม
ทรงตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่)
(มฐ 12/2)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย) (มฐ 1/2)

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ เครื่องเล่นสนาม
ก่อนการเล่น
2. แนะนาวิธีการเล่นเครื่อง
เล่นสนามที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย
3. นักเรียนเลือกเล่นเครื่อง
เล่นสนามอย่างอิสระ

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูก
วิธี

1. นาภาพที่เหมือนกันมา
จับคู่ได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้

6. เกม
การศึกษา

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม เกมจับคู่ภาพ
จับคู่ภาพเหมือน
เหมือน
2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือน
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่น

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

หมายเหตุ

มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐาน ที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
มาตรฐานที่ 12.2แสดงหาคาตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

เกมจับคู่
ภาพเหมือน

1. การจับคู่ภาพเหมือน (การ
สังเกต การจาแนก และ
การเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 4/1)

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
ส้ม
ฉันคือส้มผลกลมรสดี
ทั้งยังช่วยต้านทานโรคภัย

(อาจารย์ศรีนวล รัตนสุวรรณ)
ตัวฉันมีวิตามินซีมากมาย
ช่วยขับถ่ายให้ไปได้ตามเวลา

2. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพเหมือน

