แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 17 ชื่อหน่วย การวัด เรื่อง การวัดสิ่งต่างๆ
สาระที่ 1 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก
สอนโดย………………………………………………………………………… วันที…
่ ……………………………..พ.ศ. ……………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกวิธีการวัดสิ่งต่างๆ ได้
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ชื่นชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์ และสิง่ ของ
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
ตัวเอง
ต้นพืช

โต๊ะ

การวัด
สิ่งต่างๆ
เสื้อผ้า

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
การวัดสิ่งต่างๆ ทาให้ทราบถึงความยาว ความสูง ความกว้างของสิ่งต่างๆ เหล่านั้น เช่น ความสูงของ
ตัวเราเอง โต๊ะ ต้นพืช เสื้อผ้า เป็นต้น
สาระการเรียนรู้
การวัด

เช่น

ต้นพืช

ตัวเอง

โต๊ะ

เสื้อผ้า

เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์
1. บอกวิธีการวัด
สิ่งต่างๆ ได้
2. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. กิจกรรมเสริม การวัดสิ่งต่างๆ
ประสบการณ์ - ต้นพืช
- ตัวเอง
- โต๊ะ
- เสื้อผ้า

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

ประสบการณ์สาคัญ
1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
(มฐ 9/1)
2. การเปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่าง
(การสังเกต การจาแนก
และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 11/1)
3. การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. ครูนาสายวัดตัว ตลับเมตร 1.
ไม้บรรทัด และที่วัดส่วนสูง 2.
มาให้นักเรียนดู แล้วสนทนากับ 3.
นักเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติของ 4.
การใช้
2. ครูให้นักเรียนนาอุปกรณ์ที่ครู
นามาวัดสิ่งต่างๆ ใน
ห้องเรียน เช่น ส่วนสูงของ
ตนเอง วัดความสูงของโต๊ะ
เป็นต้น

สายวัดตัว
ตลับเมตร
ไม้บรรทัด
ที่วัดส่วนสูง

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่ 2. กิจกรรม
และเคลื่อนไหว
ดนตรี การ
เคลื่อนที่ได้
เคลื่อนไหว
2. ฟังจังหวะและ
และจังหวะ
สัญญาณได้
3. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
งหวะและสัญญาณ
ได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

1. การฟังจังหวะ
และสัญญาณ
2. การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่และ
เคลื่อนที่
ประกอบ
จังหวะและ
สัญญาณ

1. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
จังหวะ (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์ของ
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 11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
เครื่องเคาะจังหวะ
ร่างกายอยู่กับที่และเคลื่อนที่
ไปรอบๆ บริเวณอย่างอิสระ
ตามจังหวะ เมื่อได้ยินเสียง
เคาะจังหวะหยุด ให้ทุกคน
หยุดการเคลื่อนไหว

การประเมินผล
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

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

3. กิจกรรมศิลปะ การทาศิลปะ
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์อสิ ระ
และที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องการวัด
สิ่งต่างๆ

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ
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
- การปั้นอิสระเป็นรูป
ต่างๆ
- การพับหน้ากาก
- การเปุาสี
- การประดิษฐ์ภาพจาก
เมล็ดข้าวเป็นรูปต่างๆ
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

1. แปูงปั้น/ดินน้ามัน/
ดินเหนียว/ขีเ้ ลื่อย
2. กระดาษสาหรับพับ
หน้ากาก
3. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
4. อุปกรณ์สาหรับการ
เปุาสี เช่น
สีน้า สีโปสเตอร์
สีฝุน เป็นต้น
5. อุปกรณ์สาหรับ
ประดิษฐ์ภาพ เช่น
เมล็ดข้าว กาว เป็น
ต้น

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
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นตามมุมประสบการณ์
- 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)
- 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

วัน
ที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

1. เล่นเกมวิ่งเขย่งได้
5. กิจกรรม
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
การเล่น
3. รักษาความปลอดภัย
กลางแจ้ง
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
เกมวิ่งเขย่ง

1. นาภาพมาเรียงลาดับ 6. เกม
เกมเรียงลาดับ
ความสูงได้
การศึกษา ความสูง
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้
หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นเกมวิ่งเขย่ง (การ
1. ครูตกลงกติกาข้อ
ทรงตัวและการประสาน
ปฏิบัติก่อนการเล่น
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 12/2) 2. แนะนาวิธีการเล่นเกม
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้ทาง
วิ่งเขย่งทีถ่ ูกต้องและ
สังคม) (มฐ 8/1)
ปลอดภัย
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)
1. การเรียงลาดับความสูง (การคิด การ
สังเกต การจาแนก และการ
เปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การเรียนรูท้ าง
สังคม) (มฐ 4/1)

สื่อการเรียนรู้

1. เก้าอี้
2. นกหวีด

1. ครูแนะนาวิธีการเล่น เกม
เกมเรียงลาดับความสูง เรียงลาดับ
2. นักเรียนเล่นเกม
ความสูง
เรียงลาดับความสูง
3. นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเลิกเล่น

การประเมินผล

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

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. เกมกลางแจ้ง
วิ่งเขย่ง
(ผศ.วัฒนา ปุญญฤทธิ์ และคณะ)
วิธีเล่น
1. แบ่งเด็กๆ เป็นทีม ทีมละประมาณ 5 คน
2. กาหนดเส้นเริ่มต้นและนาเก้าอี้วางที่เส้นปลายทางให้ห่างกันประมาณ 2-3 เมตร
3. ผู้เล่นแต่ละทีมยืนเข้าแถวตอนที่จุดเริ่มต้น
4. เมื่อได้ยินสัญญาณการเล่น ให้คนแรกของทีมวิ่งเขย่งเท้าเดียวไปวนรอบเก้าอี้แล้ววิ่งกลับมาที่เดิม ให้
คนที่ 2 วิ่งลักษณะเดียวกับคนที่ 1 โดยเด็กอาจจะเปลีย่ นเท้าในการเขย่งได้ แต่ห้ามวิ่งสองเท้า ทีมใดวิ่งได้ครบทุก
คนก่อนเป็นทีมที่ชนะ
หมายเหตุ ครูอาจให้ทีมใดทีมหนึ่งสาธิตการเล่นให้ทีมอื่นๆ ดูและเริม่ ต้นเล่น

2. เกมการศึกษา
เกมเรียงลาดับความสูง

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 17 ชื่อหน่วย การวัด เรื่อง เครื่องใช้ภายในบ้าน
สาระที่ 1 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก
สอนโดย…………………………………………………………….. วันที…
่ ……………………………………พ.ศ. …………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกประโยชน์ของเครื่องมือที่ใช้ในการทาสวนได้
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ชื่นชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์ และสิง่ ของ
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
โทรทัศน์

ตู้เย็น

เครื่องใช้ภายในบ้าน

โต๊ะ

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
เครื่องใช้ภายในบ้านมีหลายชนิด เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ เก้าอี้ โต๊ะ เป็นต้น
สาระการเรียนรู้
เครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ เก้าอี้ โต๊ะ เป็นต้น

เก้าอี้

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน

วันที่
27

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

1. บอกเครื่องใช้ภายใน 1. กิจกรรม
บ้านได้
เสริม
2. สนทนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
ความคิดเห็นได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
เครื่องใช้ภายใน
บ้าน
- ตู้เย็น
- โทรทัศน์
- โต๊ะ
- เก้าอี้

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

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

การประเมินผล

1. ครูนาภาพเครื่องใช้ภายใน
บ้านให้นักเรียนดู
2. ครูสนทนาซักถามนักเรียน
เกี่ยวกับชื่อของเครื่องใช้
ภายในบ้านแต่ละชนิด

1. เครื่องใช้ภายใน
บ้าน
2. บัตรภาพและ
บัตรชื่อเครื่องใช้
ภายในบ้าน

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่ 2. กิจกรรม
และเคลื่อนไหว
ดนตรี การ
เคลื่อนที่ได้
เคลื่อนไหว
2. ฟังจังหวะและ
และจังหวะ
สัญญาณได้
3. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
จังหวะและสัญญาณ
ได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

1. การฟังจังหวะ 1. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
และสัญญาณ
และเคลื่อนที่ตาม
2. การเคลื่อนไหว
จินตนาการประกอบ
อยู่กับที่และ
จังหวะ (การทรงตัวและ
เคลื่อนที่
การประสานสัมพันธ์ของ
ประกอบจังหวะ
กล้ามเนือ้ ใหญ่)
และ สัญญาณ
(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

สื่อการเรียนรู้

เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
เครื่องเคาะจังหวะ
ร่างกายอยู่กับที่และเคลื่อนที่
ไปรอบๆ บริเวณอย่างอิสระ
ตามจังหวะ เมื่อได้ยินเสียง
เคาะจังหวะหยุด ให้ทุกคน
หยุดการเคลื่อนไหว

การประเมินผล
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

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

3. กิจกรรมศิลปะ การทาศิลปะ
1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบตั ิ
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์อสิ ระ
และลงมือปฏิบัติ (การ
ตามความสนใจใน
และที่เกี่ยวข้องกับ
เรียนรู้ทางสังคม)
กิจกรรมเดี่ยวและ
เรื่องเครื่องใช้
(มฐ 8/1)
กลุ่ม ดังนี้
ภายในบ้าน
2. การแสดงความคิด
- การปั้นอิสระเป็น
สร้างสรรค์ (การคิด)
รูปต่างๆ
(มฐ 11/1)
- การระบายสีภาพ
3. การรับรู้และแสดง
เครื่องใช้ภายใน
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
บ้าน
(การคิด) (มฐ 11/1)
- การพับสี
- การประดิษฐ์
เครื่องใช้ภายใน
บ้านจากเศษวัสดุ
2. นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ
แล้ว

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. แปูงปั้น/ดินเหนียว/
ขี้เลื่อย/ดินน้ามัน
2. อุปกรณ์สาหรับการ
ระบายสีภาพ เช่น
ภาพเครื่องใช้ภายใน
บ้าน สีเทียน สีไม้
สีน้า พู่กัน จานสี
เป็นต้น
3. อุปกรณ์สาหรับการ
พับสี เช่น กระดาษ
100 ปอนด์ กระดาษ
โรเนียว เป็นต้น
4. อุปกรณ์สาหรับการ
ประดิษฐ์เครื่องใช้
ภายในบ้านจาก
เศษวัสดุ

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
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

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

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การเล่นร่วมกับ
1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่น ของเล่นตามมุม
ผู้อื่น (การเรียนรู้
ตามมุมประสบการณ์
ประสบการณ์
ทางสังคม) (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
สาระที่ควรรู้

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

1. นาภาพที่เหมือนกัน 6. เกม
เกมจับคู่
มาจับคู่ได้
การศึกษา
ภาพเหมือน
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้
หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การเล่นน้า (การทรงตัว
1. ครูตกลงกติกา
และการประสานสัมพันธ์ของ
ข้อปฏิบัติก่อนการ
กล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่) (มฐ 12/2)
เล่น
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้ 2. แนะนาวิธีการเล่นน้า
ทางสังคม) (มฐ 8/1)
ที่
3. การรักษาความปลอดภัยของ
ถูกต้องและปลอดภัย
ตนเองและผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

อุปกรณ์การเล่นน้า

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

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

เกมจับคู่ภาพเหมือน

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูแนะนาวิธีการเล่น
เกมจับคู่ภาพเหมือน
2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือน
3. นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเลิกเล่น

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

เกมจับคู่ ภาพเหมือนกัน

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 17 ชื่อหน่วย การวัด เรื่อง เครื่องมือที่ใช้วัดในการทาสวน
สาระที่ 1 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก
สอนโดย……………………………………………………………………. วันที่………………………………..พ.ศ. ……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกเครื่องมือที่ใช้ในการทาสวนได้
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ชื่นชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์ และสิง่ ของ
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์

เสียม
จอบ

เครื่องมือที่ใช้
ในการทาสวน

พลั่ว

กรรไกร

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
เครื่องมือที่ใช้ในการทาสวนมีหลายชนิด เช่น จอบ เสียม พลั่ว กรรไกร เป็นต้น
สาระการเรียนรู้
เครื่องมือที่ใช้ในการทาสวน เช่น จอบ เสียม พลั่ว กรรไกร เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน

วันที่
28

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

1. บอกเครื่องมือที่ใช้ใน 1. กิจกรรม
การทาสวนได้
เสริม
2. สนทนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
ความคิดเห็นได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
เครื่องมือที่ใช้ใน
การทาสวน
- จอบ
- เสียม
- พลั่ว
- กรรไกร

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง 1. ครูนาภาพเครื่องมือที่ใช้ใน 1. เครื่องใช้ในการ
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
การทาสวน พร้อมของ
ทาสวน
(มฐ 9/1)
จริงมาให้นักเรียนดู
2. บัตรภาพและ
2. การเปรียบเทียบความ 2. สนทนาเกี่ยวกับชื่อและ
บัตรชื่อสิ่งของ
เหมือน ความแตกต่าง
ประโยชน์ของเครือ่ งมือแต่
(การสังเกต การจาแนก
ละชนิด
และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
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

1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะจังหวะ
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
2. เพลง “ปลูกผัก”
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับ
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ
ที่และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะจังหวะ
เพลง (การทรงตัว
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
และการประสาน
เคลื่อนไหว
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ 2. ร่วมกันร้องเพลง “ปลูก
ใหญ่) (มฐ 2/1 มฐ
ผัก” และเคลือ่ นไหว
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

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
และที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องเครื่องมือที่ใช้
ในการทาสวน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบตั ิตาม
และลงมือปฏิบัติ (การ
ความสนใจในกิจกรรม
เรียนรู้ทางสังคม)
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
(มฐ 8/1)
- การปั้นแปูง
2. การแสดงความคิด
- การระบายสีภาพ
สร้างสรรค์ (การคิด)
เครื่องมือที่ใช้ในการ
(มฐ 11/1)
ทาสวน
3. การรับรู้และแสดง
- การประดิษฐ์ภาพ
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
เครื่องมือที่ใช้ในการ
(การคิด) (มฐ 11/1)
ทาสวนจากเศษวัสดุ
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. แปูงปั้น
2. อุปกรณ์สาหรับ
ระบายสี เช่น
สีเทียน สีไม้ สีน้า
พู่กัน จานสี
เป็นต้น
3. อุปกรณ์สาหรับ
ประดิษฐ์ภาพ
เครื่องมือที่ใช้ใน
การทาสวนจาก
เศษวัสดุ
4. ภาพเครื่องมือที่ใช้
ในการทาสวน

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

วันที่

จุดประสงค์

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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
1. นักเรียนเลือกเล่นตาม
(การเรียนรู้ทางสังคม)
มุมประสบการณ์ต่างๆ
(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. การเก็บของเล่นเข้าที่
มุมบล็อก
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
(มฐ 4/1)
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

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

จุดประสงค์

วันที่

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

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

1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม (การ
ทรงตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนือ้ ใหญ่)
(มฐ 12/2)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
เรียนรูท้ างสังคม) (มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อนื่ (การรักษา
ความปลอดภัย) (มฐ 1/2)

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติก่อน
การเล่น
2. แนะนาวิธีการเล่นเครื่องเล่น
สนามที่ถูกต้องและปลอดภัย
3. นักเรียนเลือกเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ

เครื่องเล่นสนาม 1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

1. นาภาพที่เหมือนกัน 6. เกม
มาจับคู่ได้
การศึกษา
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้

1. การจับคูภ่ าพเหมือน (การคิด
การสังเกตการจาแนก และ
การเปรียบเทียบ) (มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ
เรียนรูท้ างสังคม) (มฐ 4/1)

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือน
2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือน
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าทีเ่ มื่อ
เลิกเล่น

เกมจับคู่
ภาพเหมือน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

เกมจับคู่
ภาพเหมือน

1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

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
ปลูกผัก
ปลูกผัก ปลูกผัก ปลูกผัก
รดน้าพรวนดินให้ทั่ว

(อาจารย์ปฐิกรณ์ ตุกชูแสง)
ทาสวนผักปลูกผักสวนครัว
ตู้เย็นในครัวจะได้มผี ัก

2. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพเหมือน

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 17 ชื่อหน่วย การวัด เรื่อง เครื่องใช้วัดในการก่อสร้าง
สาระที่ 1 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก
สอนโดย…………………………………………………………………………วันที…
่ ……………………………………..พ.ศ. …………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกเครื่องใช้ในการก่อสร้างได้
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ชื่นชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์ และสิง่ ของ
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
คีมตัดลวด
ปุ้งกี๋

เครื่องใช้ในการก่อสร้าง

แปรงทาสี

พลั่ว
ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
เครื่องใช้ในการก่อสร้างมีหลายชนิด เช่น ปุูงกี๋ คีมตัดลวด แปรงทาสี พลั่ว เป็นต้น
สาระการเรียนรู้
เครื่องใช้ในการก่อสร้าง เช่น ปุูงกี๋ คีมตัดลวด แปรงทาสี พลั่ว เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน

วันที่

จุดประสงค์
1. บอกเครื่องใช้ในการ
ก่อสร้างได้
2. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. กิจกรรม
เครื่องใช้ในการ
เสริม
ก่อสร้าง
ประสบการณ์ - ปุูงกี๋
- คีมตัดลวด
- แปรงทาสี
- พลั่ว

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง 1. ครูนาภาพเครื่องใช้ในการ
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
ก่อสร้าง พร้อมของจริง
(มฐ 9/1)
มาให้นักเรียนดู
2. การเปรียบเทียบความ 2. ครูสนทนาซักถามนักเรียน
เหมือน ความแตกต่าง
เกี่ยวกับชื่อเครื่องมือแต่ละ
(การสังเกต การจาแนก
ชนิด
และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 8/1)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. เครื่องใช้ในการ
ก่อสร้าง
2. บัตรภาพและ
บัตรชื่อสิ่งของ

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่ 2. กิจกรรม
และเคลื่อนไหว
ดนตรี การ
เคลื่อนที่ได้
เคลื่อนไหว
2. ฟังจังหวะและ
และจังหวะ
สัญญาณได้
3. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
จังหวะและสัญญาณ
ได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

1. การฟังจังหวะ
และสัญญาณ
2. การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่และ
เคลื่อนที่
ประกอบจังหวะ
และสัญญาณ

1. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
จังหวะ (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์
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 เมื่อได้ยินเสียง
เคาะจังหวะหยุด ให้ทุกคน
หยุดการเคลื่อนไหว

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

เครื่องเคาะจังหวะ 1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบ
จังหวะ
และสัญญาณ

วันที่

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

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

3. กิจกรรมศิลปะ การทาศิลปะ
1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบตั ิตาม
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์อสิ ระ
และลงมือปฏิบัติ (การ
ความสนใจในกิจกรรม
และที่เกี่ยวข้องกับ
เรียนรู้ทางสังคม)
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
เรื่องเครื่องใช้ใน
(มฐ 8/1)
- การปั้นอิสระ
การก่อสร้าง
2. การแสดงความคิด
- การวาดภาพ/ระบายสี
สร้างสรรค์ (การคิด)
ตามจินตนาการ
(มฐ 11/1)
- การระบายสีภาพ
3. การรับรู้และแสดง
เครื่องใช้ในการก่อสร้าง
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
- การเปุาสี
(การคิด) (มฐ 11/1)
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ดินน้ามัน/ดินเหนียว/
แปูงปั้น/ขี้เลื่อย
2. อุปกรณ์สาหรับวาด
ภาพ/ระบายสีภาพ/เปุาสี
เช่น สีเทียน สีไม้ สี
น้า
สีโปสเตอร์ สีฝุน พู่กนั
จานสี กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษโรเนียว
เป็นต้น
3. ภาพเครื่องใช้ในการ
ก่อสร้าง

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

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

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

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น 1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่น ของเล่นตามมุม
(การเรียนรู้ทางสังคม)
ตามมุมประสบการณ์ต่างๆ ประสบการณ์
(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

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

วันที่

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. เล่นเกม ต เต่า
5. กิจกรรมการ เกม ต เต่าหลังตุง 1. การเล่นเกม ต เต่า หลังตุง
หลังตุง
เล่น
(การทรงตัวและการ
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
กลางแจ้ง
ประสานสัมพันธ์ของ
3. รักษาความปลอดภัย
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 12/2)
ของตนเองและผู้อื่น
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
ขณะเล่นได้
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
ก่อนการเล่น
2. แนะนาวิธีการเล่น ต เต่า
หลังตุงที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย

1. นาภาพที่เหมือนกัน 6. เกม
มาจับคู่ได้
การศึกษา
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม เกมจับคู่ภาพ
จับคู่ภาพเหมือน
เหมือน
2. นักเรียนเล่นเกมจับคูภ่ าพ
เหมือน
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น

เกมจับคู่
ภาพเหมือน

1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

1. การจับคู่ภาพเหมือน (การ
คิด การสังเกต การ
จาแนก และการ
เปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 4/1)

1. หนังสือ
2. นกหวีด

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจผลงาน

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. เกมกลางแจ้ง
ต เต่าหลังตุง
(ผศ.วัฒนา ปุญญฤทธิ์ และคณะ)
วิธีเล่น
1. กาหนดจุดเริ่มต้นและจุดปลายทางห่างกันประมาณ 4-5 เมตร
2. ให้เด็กแข่งขันคลานกับพื้นครั้งละ 5 คน เตรียมตัวโดยก้มตัวลงในลักษณะเตรียมพร้อมที่จะคลาน เอาหนังสือวาง
บนหลัง
3. แข่งขันกันคลานจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดปลายทาง คนใดถึงก่อนโดยที่หนังสือไม่หล่นพื้นเป็นคนชนะ ใครที่ทาหนังสือ
หล่นจะต้องเริ่มคลานที่จุดเริ่มต้นใหม่
4. แข่งขันจนหมดทุกคน

2. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพเหมือน

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 17 ชื่อหน่วย การวัด เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
สาระที่ 1 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก
สอนโดย………………………………………………………. วันที่……………………………………….. พ.ศ. ……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกถึงวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ได้
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ชื่นชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์ และสิง่ ของ
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์

ทาความสะอาดเมื่อใช้เสร็จ

การดูแลรักษา
เครื่องมือเครื่องใช้

ใช้แล้วเก็บเข้าที่เดิม

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น ถังน้า ปุูงกี๋ คีมตัดลวด เสียม พลั่ว จาน ช้อน สามารถทาได้โดย เมื่อใช้
แล้วให้ทาความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
สาระการเรียนรู้
การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ทาได้โดยการทาความสะอาดเมื่อใช้เสร็จและใช้แล้วเก็บเข้าที่เดิม

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. บอกวิธีดูแลรักษา
1. กิจกรรมเสริม การดูแลรักษา
เครื่องมือเครื่องใช้ได้
ประสบการณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
2. สนทนาแลกเปลี่ยน
- ทาความสะอาด
ความคิดเห็นได้
เมื่อใช้เสร็จ
- ใช้แล้วเก็บ
เข้าที่เดิม

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

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. ครูนาภาพเครื่องมือ ภาพเครื่องมือเครื่องใช้
เครื่องใช้มาให้
นักเรียนดู
2. ครูสนทนาซักถาม
นักเรียนเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาเครื่องมือ
เครื่องใช้

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
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 (การใช้ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะจังหวะ 1. การสังเกตการ
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
2. เพลง “ของแหลม
มีส่วนร่วมใน
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับ
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ
คม”
กิจกรรม
ที่และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
2. การร้องเพลง
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะจังหวะ
3. การเคลื่อนไหว
เพลง (การทรงตัวและ
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
ตามจังหวะและ
การประสานสัมพันธ์
เคลื่อนไหว
จินตนาการ
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
2. ร่วมกันร้องเพลง
ประกอบเพลง
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
“ของแหลมคม” และ
มฐ 11/2)
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
3. การฟังจังหวะเคาะ
จินตนาการประกอบเพลง
(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

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

3. กิจกรรมศิลปะ การทาศิลปะ
1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบตั ิตาม 1. ดินเหนียว
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์อสิ ระ
และลงมือปฏิบัติ (การ
ความสนใจในกิจกรรม
2. อุปกรณ์สาหรับ
และที่เกี่ยวข้องกับ
เรียนรู้ทางสังคม)
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
การพิมพ์ภาพ เช่น
เรื่องการดูแลรักษา
(มฐ 8/1)
- การปั้นดินเหนียวเป็น
หลอดดูดน้า สีน้า
เครื่องมือเครื่องใช้ 2. การแสดงความคิด
รูปต่างๆ ตาม
สีโปสเตอร์ พู่กัน
สร้างสรรค์ (การคิด)
จินตนาการ
จานสี เป็นต้น
(มฐ 11/1)
- การพิมพ์ภาพจาก
3. อุปกรณ์สาหรับ
3. การรับรู้และแสดง
หลอดดูดน้า
การประดิษฐ์ภาพ
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
- การประดิษฐ์ภาพจาก
เช่น กลีบดอกไม้
(การคิด) (มฐ 11/1)
กลีบดอกไม้
กาว กระดาษ
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
100 ปอนด์/
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว
กระดาษ
โรเนียว เป็นต้น

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง

การประเมินผล
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. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

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

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น 1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่น ของเล่นตามมุม
(การเรียนรู้ทาง
ตามมุมประสบการณ์ต่างๆ ประสบการณ์
สังคม) (มฐ 10/2)
ดังนี้
2. การแก้ปัญหาในการ
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
เล่น (การเรียนรู้ทาง
- มุมสังคมศึกษา
สังคม) (มฐ 8/1)
- 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

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

จุดประสงค์

วันที่

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. เล่นเกมลูกบอลลอด 5. กิจกรรมการ เกมลูกบอลลอด
อุโมงค์
เล่นกลางแจ้ง อุโมงค์
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

1. การเล่นเกมลูกบอลลอดอุโมงค์ 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตั ิ
(การทรงตัวและการประสาน
ก่อนการเล่น
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่)
2. แนะนาวิธีการเล่นเกม
(มฐ 12/2)
ลูกบอลลอดอุโมงค์ที่
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้
ถูกต้องและปลอดภัย
ทางสังคม) (มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษาความ
ปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

1. นาชิ้นส่วนของภาพ 6. เกม
มาต่อให้เป็นภาพที่
การศึกษา
สมบูรณ์ได้
2. สังเกต จาแนก
และเปรียบเทียบได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้

1. การต่อภาพ (การคิด การสังเกต 1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม เกมภาพตัดต่อ
การจาแนก และการ
ภาพตัดต่อ
เปรียบเทียบ) (มฐ 10/1)
2. นักเรียนเล่นเกมภาพตัด
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ
ต่อ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 4/1)
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่น

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

เกมภาพตัดต่อ

1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

1. ลูกบอล
2. นกหวีด

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

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. เพลง
ของแหลมคม
(อาจารย์ศิรลิ ักษณ์ อนุกูล)
หนู หนู หนู ดูให้ดี
ของเหล่านี้มีอันตราย
มีด ตะปู เข็ม กรรไกร
และอีกมากมายอันตรายจริงๆ
2. เกมกลางแจ้ง
ลูกบอลลอดอุโมงค์
(ผศ.วัฒนา ปุญญฤทธิ์ และคณะ)
วิธีเล่น
1. เด็กๆ จับกลุ่ม 5-6 คน หลายๆ ทีม
2. แต่ละทีมยืนแถวตอน แล้วแยกเท้าออกให้กว้างเหมือนอุโมงค์
3. ให้คนหัวแถวถือลูกบอล เมื่อได้รับสัญญาณ ให้คนหัวแถวส่งลูกบอลลอดใต้ขาตนเองส่งให้คนที่ 2 คนที่ 2 ส่งให้คน
ที่ 3 ไปเรื่อยๆ จนครบ
4. คนที่อยู่ปลายแถวเมื่อได้ลูกบอลแล้วให้วิ่งไปยืนที่หัวแถว แล้วส่งต่อไป ทาแบบนี้จนคนหัวแถวกลับมาประจา
ที่เดิม
5. แถวใดทาเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ

3. เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อ

