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สัปดาห์ที่ 25 : ก้อนดินของพ่อ
แผนการสอนวันที่ 121

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/3 ท 1.1 ป.1/4, ท 1.1 ป.1/5
ท 2.1 ป.1/1 ท 4.1 ป.1/1 ท 4.1 ป.1/2 ท 5.1 ป.1/1 ท 5.1 ป.1/2 ค 1.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1
ค 6.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ค 6.1 ป.1/4 ค 6.1 ป.1/5 ค 6.1 ป.1/6 ศ 3.1 ป.1/1
ศ 3.1 ป.1/2 ศ 3.1 ป.1/3 ต.1.1 ป.1/3 ต 2.1 ป.1/1 ต 4.2 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. คาคล้องจอง
2. การลบจานวนสองจานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20
3. คาศัพท์และประโยคเกี่ยวกับกีฬา Can you play………………………. ?
Yes, I can. No, I can’t.
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
2. นาเสนอเหตุการณ์ประสบการณ์ในวันหยุด
3. ทบทวนกติกาห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง “ลามะลิลา” และทาท่าประกอบ
2. คาคล้องจอง 4.
2.1 ครูและนักเรียนอ่านบทร้องเล่น “แม่ไก่” จากแผนภูมิ พร้อมกัน นักเรียนอ่านกลุ่มใหญ่ อ่าน
กลุ่มย่อย อ่านเดี่ยว
2.2 นักเรียนร่วมกันหาคาที่ออกเสียงสระเดี่ยว ในบทร้อยกรอง แม่ไก่ เช่น
ไก่ ใน ไข่ ใบ ไล่ ใหญ่ แม่ แล แสม
ตะกร้า ห้า มา กา หมา นา ม้า ปลา
2.3 ครูและนักเรียนสนทนา เรื่อง คาคล้องจอง (ที่ไม่มีตัวสะกด)
2.4 ครูอธิบายเรื่องคาประสมสระ นักเรียนร่วมกับห้าคาคล้องจอง เช่น
กา

กา

ไข่

ใบ

2.5 จัดกลุ่มนักเรียน
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- นักเรียนร่วมกันกาหนดคา กลุ่มละ 5 คา (ใช้สระไม่ซ้าสน)
นาแต่ละคา มาหาคาคล้องจอง เพิ่มอย่าง 3-5 คา
นักเรียนคัดคาคล้องจอง
2.6 นักเรียนทาแบบฝึกเสริมโยงคาคล้องจอง (ภาคผนวก)
3. การลบจานวนสองจานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20
3.1 ครุและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่เรียนมาแล้ว (การหาผลบวก)
3.2 สถานการณ์ “กินขนมเค้ก” นักเรียนเข้ากลุ่ม รับอุปกรณ์ ได้แก่ กระดาษบรุ๊ฟ ปากกาเคมี
3.3 ครูนาเสนอภาพเค้กจานวน 7 ชิ้น จากนัน้ เล่าสถานการณ์ “มีเค้กอยู่ 7 ชิ้น กินไป 4 ชิ้น จะ
เหลือเค้กกี่ชิ้น (3 ชิ้น)”

ครูใช้คาถาม แล้วรอฟังแนวคิด/คาตอบดี “ใช้วิธีไหนในการหาคาตอบ”
- “เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร” (7-4=3)
- “ให้นักเรียนมาแสดงวิธีคิดโดยใช้บล็อกหรือตัวนับ”
3.4 ครูนาเสนอภาพแอปเปิ้ลและภาพส้ม จากนั้นเล่าสถานการณ์ มีแอปเปิ้ลอยู่ 8 ผล มีส้มอยู่ 5
ผล (ครูใช้ภาพหรือสติกเกอร์ติดแสดงแทนจานวนแอปเปิ้ลและส้มบนกระดาน) อันไหนมากกว่ากัน มากกว่า
กันอยู่เท่าไร

3.5 ครูใช้คาถาม แล้วรอฟังแนวคิด/คาตอบจากนักเรียน
- “ใช้วิธีไหนในการหาคาตอบ”
- เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
- นักเรียนมาแสดงวิธีคิดโดยใช้ภาพบล็อกหรือใช้ไม้บล็อก
3.6 ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายในประเด็น “แอปเปิลกับส้ม”
3.7 ครูใช้คาถามนาอภิปรายเปรียบเทียบ“จากทั้งสองสถานการณ์ เหมือนกันหรือต่างกันตรงไหน
บ้าง”
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ตัวอย่างแนวคิด
1. ของไม่เหมือนกัน เรื่องไม่เหมือนกัน อันแรกกิน/เอาออกการลบ อันที่สองของเหมือนกัน
เปรียบเทียบจับคู่ การลบ
2. คาตอบเหมือนกัน ประโยคสัญลักษณ์เหมือนกัน
3.8 สถานการณ์ “พับจรวด”ครูนากระดาษ 12 แผ่นไปติดบนกระดาน แล้วเล่าสถานการณ์ปัญหา
ครูมีกระดาษ 12 แผ่น นาไปพับจรวด 9 แผ่น เหลือกระดาษกี่แผ่น ครูตดิ คาสั่งบนกระดาน ให้นักเรียน
เขียนแสดงวิธีหากระดาษที่เหลือ
3.9 ครูอธิบายคาสั่งและแนะนาอุปกรณ์ นักเรียนอ่านคาสั่งพร้อมกัน 2 รอบ
คาสั่ง ให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีหากระดาษที่เหลือ
3.10 นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงแนวคิด ครูเขียนแนวคิดของนักเรียนบนกระดาน
3.11 นักเรียนทากิจกรรมกลุ่ม ครูเดินดูการปฏิบัติกิจกรรม และฟังแนวคิดของนักเรียน พร้อมใช้
คาถามกระตุ้น เช่น
- มีวิธีหากระดาษที่เหลือได้อย่างไร
- จะแสดงวิธีการคิดอย่างไร
3.12 นักเรียนนาเสนอผลงานครูและเพื่อนร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด
3.13 อภิปรายร่วมกันทั้งชั้นและสรุปในประเด็น วิธีการลบ12-9 เอาออกอย่างไรจะง่ายที่สุด
3.14 ครูมอบหมายการบ้านแบบฝึกจากบทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้
การลบ จานวนที่มี เรื่องการลบจานวนสองจานวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 ตอนที่ 1
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brian Gym เพลง ลามะลิลา และทาท่าประกอบ
2. คาศัพท์และประโยคเกี่ยวกับกีฬา Can you play………………………. ? Yes, I can. No, I can’t.
2.1 นักเรียนเล่นเกม Head and tail
2.2 พูดสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องกีฬาที่นักเรียนรู้จัก
2.3 ครูขอนักเรียนอาสาสมัครจานวน 5 คน ออกมาหน้าชั้นแสดงท่าทางตามคาที่ครูกระซิบบอก
แล้วให้
เพื่อน ๆ ทาย เช่น คาว่า ฟุตบอล นักเรียนแสดงท่าเตะฟุตบอล ถ้านักเรียนตอบถูกให้กล่าวคาชมเชยแต่
หากนักเรียนตอบไม่ถูกให้ลองทายใหม่
2.4 ครูเฉลยโดยชูบัตรคาพร้อมกับอ่านให้นักเรียนฟัง นักเรียนอ่านตามแล้วทาท่าประกอบ ทา
เช่นนี้ทุกคาจนครบ (ping pong, football, badminton, tennis, volleyball)
2.5 ครูใช้ประโยคนาโดยให้นักเรียนเดาคาศัพท์ คาว่า can และ play เช่น Can you play……..?
(ping pong, football, badminton, tennis, volleyball) Yes, I can. / No, I can’t.
2.6 ให้นักเรียนเดาความหมายเป็นภาษาไทย ครูเฉลยความหมายที่ถูกต้อง จากนั้นครูสุ่มถาม
นักเรียน 4 – 5 คน ถามด้วยประโยค Can you play……..? นักเรียนตอบ Yes, I can. หรือ No, I can’t.
2.7 ให้นักเรียนจับคู่กันถาม – ตอบ ตามประโยคตัวอย่างจนคล่อง
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2.8 ให้นักเรียนทา Mind map เรื่อง “sports”
2.9 ครูติดแผนภูมิเพลง Can you play football?
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป บันทึกการบ้าน
2. เลือกตั้งผู้นาใหม่
3. ท่องคาคล้องจอง/ บทร้อยกรอง
4. ช่วยกันตรวจสภาพและเก็บสิ่งของ/เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม ทาความสะอาด
ห้องเรียน
5. สวดมนต์
6. ปิดน้า / ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้อยกรอง “แม่ไก่” “Can you play football?”
2. เพลง “ลามะลิลา”
3. สถานการณ์ “กินขนมเค้ก” “พับจรวด”
4. บัตรคาและบัตรภาพ (ping pong, football, badminton, tennis, volleyball, play)
5. แถบประโยค Can you play …………..? . Yes, I can. No, I can not.
6. เกม Head and tail
7. บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้ การลบ จานวนที่มี เรื่องการลบจานวนสอง
จานวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 ตอนที่ 1
วัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจ
ภาษาไทย
- ร่วมกิจกรรม
ชิ้นงาน
- นาเสนอเหตุการณ์
อย่างตั้งใจ
Mind map ประสบการณ์ในวันหยุด
-ส่งงานตามเวลาที่ เรื่อง
-อ่านบทร้อยกรอง
กาหนด
“sports” “แม่ไก่”
-เล่นเกม Head
-หาคาที่ออกเสียงสระ
and tail ตาม
เดี่ยว ในบทร้อยกรอง
กติกา
“แม่ไก่”
- นา 5 คา นาแต่ละคา มา
หาคาคล้องจอง เพิ่มอย่าง
3-5 คา
-คัดคาคล้องจอง

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิด ให้เหตุผลแสดง
วิธีการหาคาตอบและเขียนประโยค
สัญลักษณ์การลบจากสถานการณ์การ
ลบที่กาหนดให้
- การอธิบายแนวคิดและให้เหตุผล
แสดงวิธีหากระดาษที่เหลือจาก
สถานการณ์ “พับจรวด”
- ใช้วิธีการหลากหลายในการ
แก้ปัญหา
- ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
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ศิลปะ
- ร้องเพลงและทาท่าทาง
ประกอบเพลง

วัดและประเมินผล
ภาษาอังกฤษ
- ระบุตัวอักษรและเสียงได้
ถูกต้องตามหลักการอ่าน
- อ่านออกเสียงและสะกดคา
เกี่ยวกับกีฬาถูกต้องตามหลักการ
อ่าน
- พูดโต้ตอบด้วยคาสั้นๆ ง่ายๆ
ในการสื่อสาร
- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ
เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวโดยใช้
ประโยค
Can you play …………..? .
Yes, I can.
No, I can not

ความเป็นพลเมือง
- ช่วยกันตรวจสภาพและเก็บ
สิ่งของ/เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าที่
เป็นระเบียบสวยงาม ทาความ
สะอาดห้องเรียน
- ปิดน้า / ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียน
และบริเวณใกล้เคียง

183

สัปดาห์ที่ 25 : ก้อนดินของพ่อ
แผนการสอนวันที่ 122

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/3 ท 1.1 ป.1/4, ท 1.1 ป.1/5
ท 2.1 ป.1/1 ท 4.1 ป.1/1 ท 4.1 ป.1/2 ท 4.1 ป.1/4 ท 5.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/1 ค 6.1
ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ค 6.1 ป.1/4 ค 6.1 ป.1/5 ค 6.1 ป.1/6 ศ 2.1ป.1/3 ศ 2.1ป.1/5
ต 1.1 ป.1/4 ต 1.3 ป.1/1 ต 2.1 ป.1/1 ต 4.2 ป.1/1
พ 2.1 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1 คาคล้องจอง
2. การลบจานวนสองจานวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 20
3. คาศัพท์เกี่ยวกับกีฬา ping pong, football, badminton, tennis, volleyball,
play, can และการใช้ประโยค Can you play………………………. ? Yes, I can. No, I can’t.

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบไทยและสากล
2. นาเสนอประสบการณ์ในช่วงวันหยุดและอื่นๆ
3. ทบทวนกติกาห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง “ดื่มนม” และทาท่าประกอบ (ภาคผนวก หน้า 562 ภาคเรียนที่ 1)
2. คาคล้องจอง
2.1 ครูและนักเรียน อ่านบทร้องเล่น “จาจี้” จากแผนภูมิพร้อมกัน นักเรียนอ่านกลุ่มใหญ่ อ่านกลุ่ม
ย่อย อ่านเดี่ยว 4.
2.2 นักเรียนร่วมกัน เขียน
ล้อมรอบคาที่ออกเสียงเหมือนกัน เช่น จ้า—น้า เปราะ—เทาะ
แว่น—แอ่น—แท่น เป็นต้น
2.3 ครู-นักเรียนร่วมกันสนทนา ทบทวนคาคล้องจอง ที่ไม่มีตัวสะกด และยกตัวอย่าง
2.4 นักเรียนหาคาคล้องจอง พยางค์เดียว จากคาที่กาหนดให้
เช่น
มือ
ฟ้า
แม่

คือ

ถือ

สือ
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2.5 นักเรียนทาแบบฝึกเสริมทักษะ โยคาคล้องจอง (ภาคผนวก)
2.6 ครูให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมบทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้ไป
โรงเรียน เรื่อง แม่งูเอ๋ย
3. การลบจานวนสองจานวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 20
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนการลบจากสถานการณ์ปัญหาการลบ 12 – 9 เพื่อทบทวน
ความหมาย
ครูเล่าสถานการณ์ “มีปีโป้ 12 ชิ้น แจกให้นักเรียนกิน 9 ชิ้น เหลือปีโป้กี่ชิ้น”
ครูใช้คาถาม “จะเขียนประโยคสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร
3.2 ครูให้นักเรียนดูบัตรตัวเลข 13-8 ครูถามนักเรียน 13-8 หมายความว่าอย่างไร
3.3 ครูติดสติกเกอร์ภาพบล็อกลงในตารางหลักสิบหลักหน่วย แล้วถามนักเรียนว่าจะเอา 8 ออกมา
อย่างไร
ครูให้คาสั่ง ให้นักเรียนแสดงวิธีคิด ในการหาคาตอบของ13-8
3.4 นักเรียนเข้ากลุ่มแล้วอ่านคาสั่งพร้อมกัน 2 รอบ
3.5 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม เขียนแสดงวิธีคิดลงในกระดาษ นาเสนอ แล้วส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน
3.6 นักเรียนและครูร่วมกันฟังการนาเสนอและอภิปรายถึงวิธีการเอา 8 ออกจาก 13
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปไดอะแกรมตัวเลขโดยอาศัยจากวิธีการที่เขียนไว้
3.7 อภิปรายร่วมกันทั้งชั้นและสรุป โดยใช้ตัวเลข 3 ชุด คือ 15-9 , 14-8 13-7
วิธีการลบ 13 – 8 เอาออกอย่างไรจะง่ายที่สุด
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brian Gym เพลง “ดื่มนม” และทาท่าประกอบ (ภาคผนวก หน้า 562 ภาคเรียนที่ 1)
2. คาศัพท์เกี่ยวกับกีฬา ping pong, football, badminton, tennis, volleyball โดยใช้
คาถาม – ตอบ Can you play………………………. ? Yes, I can. No, I can’t.
2.1 ครูทบทวนข้อตกลงการใช้แท็บเล็ต (Tablet) พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนใช้
2.2 ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง “Sports” ในแท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ Genki English
ภาคเรียนที่ 1 โดยให้นักเรียนเริ่มศึกษาเลือก Menu : 1) Song 2) Words 3) Mini lesson
ขณะที่นักเรียนศึกษาแต่ละบทเรียนครูค่อยให้คาแนะนาและใช้คาถามกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกฟัง และออก
เสียงตาม
2.3 ให้การบ้านนักเรียนสะสมภาพกีฬาที่ฉันชอบเพื่อนามานาสมุดภาพ “My Sport”
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป บันทึกการบ้าน
2. สะท้อนการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในการดูแลสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรใน
ห้องเรียน/น้า/ไฟฟ้า/กระดาษฯลฯอย่างประหยัดคุ้มค้า
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3. ช่วยกันตรวจสภาพและเก็บสิ่งของ/เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม ทาความสะอาด
ห้องเรียน
4. สวดมนต์
5. ปิดน้า / ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง
สื่อการเรียนรู้
1. เพลง “ดื่มนม”
2. บทร้องเล่น “จาจี้”
3 บทเรียนเรื่อง “Sports” ในแท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ Genki English ภาคเรียนที่ 1
Menu : Song Words Mini lesson
4. ครูให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมบทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้ไป
โรงเรียน เรื่อง แม่งูเอ๋ย
วัดและประเมินผล
สังเกต
-ร่วมกิจกรรมด้วย
กระตือรือร้น
-การใช้และการดูแล
แท็บเล็ตตามข้อตกลง
และสร้างสรรค์

ศิลปะ
-ร้องเพลงและทาท่า
ประกอบอย่างมีความสุข

ภาษาไทย
-อ่านบทร้องเล่น “จาจี้”
- ยกตัวอย่างคาคล้องจอง ที่ไม่มี
ตัวสะกด
หาคาคล้องจอง พยางค์เดียว จากคาที่
กาหนดให้
ภาษาอังกฤษ
- อ่านออกเสียงและสะกดคาเกี่ยวกับ
กีฬาถูกต้องตามหลักการอ่าน
- พูดโต้ตอบด้วยคาสั้นๆ ง่ายๆ ในการ
สื่อสาร
- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับ
เรื่องใกล้ตัวโดยใช้ประโยค
Can you play …………..? .
Yes, I can.
No, I can not.

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิด ให้เหตุผล
วิธีการหาคาตอบและเขียนประโยค
สัญลักษณ์การลบจากบัตรตัวเลข
- ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ความเป็นพลเมือง

- สะท้อนการปฏิบัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเองในการดูแล
สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรใน
ห้องเรียน/น้า/ไฟฟ้า/กระดาษฯลฯ
อย่างประหยัดคุ้มค้า
- ช่วยกันตรวจสภาพและเก็บ
สิ่งของ/เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าที่
เป็นระเบียบสวยงาม ทาความ
สะอาดห้องเรียน
- ปิดน้า / ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียน
และบริเวณใกล้เคียง
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สัปดาห์ที่ 25 : ก้อนดินของพ่อ
แผนการสอนวันที่ 123

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/3 ท 1.1 ป.1/4 ท 1.1 ป.1/5
ท 4.1 ป.1/1 ท 4.1 ป.1/2 ท 5.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1 , ค 6.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3
ค 6.1 ป.1/4 ค 6.1 ป.1/5 ค 6.1 ป.1/6 ว 6.1 ป.1/1 ว 8.1 ป.1/1 ว 8.1 ป.1/2 ว 8.1 ป.1/3
ว 8.1 ป.1/4, ว 8.1 ป.1/5 ว 8.1 ป.1/6 ว 8.1 ป.1/7 พ 1.1 ป.1/2 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
ศ 3.1 ป.1/3
สาระการเรียนรู้ 1
2.
3.
4.

คาคล้องจอง
การลบจานวน 2 จานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20
การตรวจสอบลักษณะของดิน และประโยชน์
การดูแลรักษาความสะอาดมือ

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบไทยและแบบสากล
2. นาเสนอประสบการณ์/ข่าวที่พบเห็น/ความดีที่ทา
3. ทบทวนการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym เพลง “หู ตา จมูก” (ภาคผนวก หน้า 578 ภาคเรียนที่ 1)
2. คาคล้องจอง
2.1 ครูและนักเรียนท่องบทร้อยกรอง “แม่ไก่”พร้อมกัน นักเรียนท่องกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย เดี่ยว
2.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา เรื่องคาคล้องจอง และยกตัวอย่าง คาพยางค์เดียว
2.3 ครูนาบัตรคา คาสองพยางค์ เช่น
ตะกร้
4. า

ห้าใบ

แม่ไก่

ไล่ตี

หมาใหญ่

- นักเรียนอ่านคา ในบัตรคา
- ครูอธิบาย คาคล้องจอง สองพยางค์ และโยงคาให้นักเรียนดู เช่น
ตะกร้า
ห้าใบ
หมาใหญ่
ไล่เห่า

ไล่เห่า
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2.4 ครูกาหนดคาสองพยางค์ (ที่ไม่มีตัวสะกด)ให้นักเรียนร่วมกันโยงคาที่คล้องจองกัน เช่น
มีนา มาดู
ปู่ย่า ตายาย
ไก่แจ้ แม่พ่อ
ทามา ค้าขาย
หัวใจ ใยดี
2.5 นักเรียนคัดคาจาก
2.4 ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด และโยงคาที่คล้องจองกัน
3. การลบจานวน 2 จานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20
3.1 ครูทบทวนบทเรียนคาบทีแล้ว (13-8)
3.2 สถานการณ์ “เหลือช็อกโกแลตเท่าไร” ครูติดภาพสถานการณ์มีช็อกโกแลตบนกระดานและเล่า
สถานการณ์มชี ็อกโกแลต 11 ชิ้น ติดภาพช็อกโกแลตลงบนกระดาน แล้วกินไป 3 ชิ้น แล้วถาม
ว่าช็อกโกแลตครูจะเป็นอย่างไร

3.3 ครูติดคาสั่งบนกระดาน แล้วให้นักเรียนอ่านคาสั่งพร้อมกัน 2 รอบ
คาสั่ง มีช็อกโกแลต 11 ชิ้น ถ้ากินไป 3 ชิ้น จะเหลืออยู่เท่าไร คิดอย่างไร
3.4 นักเรียนทากิจกรรมกลุ่มเขียนแสดงวิธีคิดลงในกระดาษนาเสนอ ครูเดินดูการปฏิบัติกิจกรรม
และฟังแนวคิดของนักเรียน พร้อมใช้คาถามกระตุ้น เช่น มีวิธีการหาคาตอบได้อย่างไร มีวิธีหา
ว่ามีช็อคโกแลตเหลือเท่าไรได้
3.5 นักเรียนนาเสนอผลงานครูและเพื่อนแลกเปลี่ยนแนวคิด
3.6 ครูและเพื่อนอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นและสรุปในประเด็นอภิปราย
a. สามารถหาคาตอบอย่างไรบ้าง
b. เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
ตัวอย่าง แนวคิดจากการอภิปรายหรือ เขียน
เป็นไดอะแกรม
11 - 3

10

3

1
7

8
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ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brian Gym เพลง “หู ตา จมูก” (ภาคผนวก หน้า 578 ภาคเรียนที่ 1)
2. ไปเก็บดินกันเถอะ
2.1 ให้นักเรียนร้องเพลง “ก้อนดินของพ่อ” (ในแท็บเล็ต มัลติมิเดี่ย เพลงทั่วไป)
2.2 ครูชวนสนทนาเกี่ยวกับเพลในประเด็น
- ได้ข้อคิดอะไรจากเพลงบ้าง
- ดินมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
2.3 ครูจัดนาเสนอ ตุ๊กตารูปปั้น หลากหลายแบบที่โต๊ะกลางห้องเรียน ให้นักเรียนเดินดู
2.4 ครูชวนสนทนาในประเด็น
- ตุ๊กตารูปปั้น น่าจะทามาจากอะไรได้บ้าง
2.5 ครูเขียนแนวคิดนักเรียนบนกระดาน เช่น จากปูน จากแป้ง จากดิน เป็นต้น
2.6 ให้นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูจากอุปกรณ์กลุ่มได้แก่ ผ้ากันเปื้อน (รายบุคคล) ใบงาน ช้อนตักดิน
ถุงพลาสติก สาหรับใส่ดิน
2.7 ครูเล่าสถานการณ์ “ขณะนี้ใกล้วันพ่อ แล้วครูอยากชวนนักเรียนทาตุ๊กตารูปปั้นไปเป็น
ของขวัญวันพ่อแต่ไม่รู้ว่าจะไปหาดินที่ไหนมาปั้นให้นักเรียนชวยครูที”
2.8 ครูอธิบายคาสั่ง แนะนาการใช้อุปกรณ์ แล้วให้นักเรียนอ่านคาสั่งพร้อมกัน 2 รอบ
คาสั่ง “ไปเก็บดิน
1) ให้นักเรียนเข้ากลุ่มระดับความคิดกันเลือกสถานที่ ที่จะไปเก็บดิน
2) สมาชิกในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันในการทางาน
3) สวนผ้ากันเปื้อนแล้วกลุ่มปฏิบัติการ (ใช้เวลา 15 นาที)
4) ตรวจสอบดินและบันทึกข้อมูลดินในใบงาน
5) นาเสนอผลการเก็บดิน
2.9 นักเรียนปฏิบัติการตามใบงาน ครูเดินดูการปฏิบัติแต่ละกลุ่ม และฟังแนวคิดนักเรียนขณะ
ปฏิบัติ จนครบเวลาแล้วให้นักเรียนเข้าแถวล้างมือ ดูแลความสะอาดของตนเอง (ใบงาน : ไปเก็บ
ดิน)
2.10 นักเรียนนาเสนอผลงานครูและเพื่อนร่วมแสดงความคิดเห็น
2.11 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปในประเด็น
- เห็นอะไรในดินบ้าง
- ลักษณะของดินเป็นอย่างไรบ้าง
- ดินที่จะทาตุ๊กตานั้น ควรเป็นอย่างไร
2.12 ครูให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมบทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ตหน่วยการเรียนรู้ ดิน
เรื่อง ดินมีลักษณะอย่างไร1 , ดินมีลักษณะอย่างไร 2 , ดินมีลักษณะอย่างไร3 (ครูพิจารณาตามความเหมาะสม)
2.13 ครูมอบหมายการบ้าน “ให้กลุ่มเลือกนาดินมา 1 ชนิดสาหรับปั้นตุ๊กตา”
ก่อนเลิกเรียน
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1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป บันทึกการบ้าน
2. สะท้อนการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในการดูแลสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรใน
ห้องเรียน/น้า/ไฟฟ้า/กระดาษฯลฯอย่างประหยัดคุ้มค้า
3. ช่วยกันตรวจสภาพและเก็บสิ่งของ/เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม ทาความสะอาด
ห้องเรียน
4. สวดมนต์
5. ปิดน้า / ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง
สื่อการเรียนรู้
1. เพลง “หู ตา จมูก” “ก้อนดินของพ่อ”
2. บทร้อยกรอง “แม่ไก่”
3. สถานการณ์ “เหลือช็อกโกแลตเท่าไร”
4. ใบงาน “ไปเก็บดิน”
5. บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ ดิน เรื่อง ดินมีลักษณะอย่างไร1
ดินมีลักษณะอย่างไร 2 , ดินมีลักษณะอย่างไร 3
6. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน แท็บเล็ต (Tablet) มัลติมีเดีย : ในหลวง
ของเรา (เพลงทั่วไป เพลง “ก้อนดินของพ่อ”)

สังเกต
- การสนทนา
- การตอบคาถาม

ตรวจชิ้นงาน
-ใบงาน
“ไปเก็บดิน”

วัดและประเมินผล
ภาษาไทย
- อ่านและยกตัวอย่างคา
คล้องจองคาพยางค์เดียว
-โยงคาที่คล้องจองกันที่
กาหนดให้
-คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดให้เหตุผล
วิธีการหาคาตอบและเขียน
ประโยคสัญลักษณ์การลบ
จานวน 2 จานวนที่มีตัวตั้งไม่
เกิน 20
- ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง
ๆ ได้อย่างเหมาะสม
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วิทยาศาสตร์
- วางแผนการสังเกต สารวจตรวจสอบ
ดิน โดยใช้ความคิดของตนเองและของ
ครู
-บันทึกผลด้วยวิธีง่ายๆและนาเสนอ
ผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
- จัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการสารวจ
ตรวจสอบและนาเสนอผลลักษณะของดิน
และจุดที่พบเห็น

วัดและประเมินผล
ศิลปะ
- การทาท่าทางประกอบ
เพลง
-ท่องบทร้อยกรอง “แม่
ไก่”

ความเป็นพลเมือง
-สะท้อนการปฏิบัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเองในการดูแล
สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
ห้องเรียนน้าไฟฟ้า/กระดาษ
-ช่วยกันตรวจสภาพและเก็บ
สิ่งของ/เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าที่
เป็นระเบียบสวยงาม ทาความ
สะอาดห้องเรียน
- ปิดน้า / ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียน
และบริเวณใกล้เคียง
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สัปดาห์ที่ 25 : ก้อนดินของพ่อ
แผนการสอนวันที่ 124

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/3 ท 1.1 ป.1/4 ท 1.1 ป.1/5
ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3 ท 4.1 ป.1/2 ท 4.1 ป.1/3 ท 4.1 ป.1/4 ท 5.1 ป.1/1 ท 5.1 ป.1/2
ค 1.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1ค 6.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ค 6.1 ป.1/4 ค 6.1 ป.1/5
ค 6.1 ป.1/6 ว 6.1 ป.1/1 ว 8.1 ป.1/1 ว 8.1 ป.1/2 ว 8.1 ป.1/3 ว 8.1 ป.1/4, ว 8.1 ป.1/5
ว 8.1 ป.1/6 ว 8.1 ป.1/7 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2 ศ 3.1 ป.1/3 ง 1.1 ป.1/2 ง 1.1ป.1/3
1
ศ 1.1 ป1/5ยนรู
ศ ้ 2.1
สาระการเรี
1 ป1/5
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน/เขียนอิสระ
2. การลบจานวน 2 จานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20
3. ประเภทของดิน และคุณสมบัติของดิน การทดสอบดิน
4. งานทัศนศิลป์การปั้น
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบไทย/สากล
2. เล่าประสบการณ์/เหตุการณ์
3 ทบทวนตนเองในการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียนและการที่ปฏิบัติในสิ่งที่ได้ตั้งใจไว้
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง “มือ ตัก ไหล่” และทาท่าประกอบ (ภาคผนวก หน้า 568 ภาคเรียนที่ 1)
2. คาคล้องจอง
2.1 ครูและนักเรียนท่องบทร้องเล่น “จ้าจี้ผลไม้”พร้อมกัน นักเรียนท่องกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย
เดี่ยว
2.2 นาแผนภูมิจ้าจี้ผลไม้ ให้นักเรียนดู และเลือกคาคล้องจองกัน
2.3 แบ่งกลุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันกาหนดคาสอง พยางค์ ไม่มีตัวสะกด กลุ่มละ
5 คา เช่น
ดูปลา

ตะกร้า

มะไฟ

4.
- นาคาที่กาหนดไปหาคาคล้องจอง เพิ่มอย่างน้อย 3 คา เช่น
ดูปลา
มะไฟ

ห้าตัว

หัวใจ

ใสดี
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2.4 ครูให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมบทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการ
เรียนรู้ไปโรงเรียน เรื่อง กุ๊ก กุ๊ก ไก่
3. การลบจานวน 2 จานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20
3. 1 ทบทวนเรื่องที่เรียนไปในคาบที่แล้ว (ช็อกโกแลต)
3.2 สถานการณ์ปัญหา 14 – 6 คิดอย่างไร ในรูปคาสั่งที่ชัดเจนและนักเรียนเข้าใจได้ง่าย ๆ
คาสั่ง 14 – 6 มีวิธีการหาคาตอบอย่างไร
3.3 นักเรียนทากิจกรรมกลุ่ม ครูเดินดูการปฏิบัติกิจกรรม และฟังแนวคิดของนักเรียน พร้อมใช้
คาถามกระตุ้น เช่น มีวิธีการหาคาตอบได้อย่างไร จะเขียนแสดงวิธีคิดได้อย่างไร
ให้นักเรียนแสดงวิธีคิดลงในกระดาษนาเสนอ
3.4 นักเรียนนาเสนอผลงาน ครูและเพื่อนร่วมแสดงความคิดเห็น
ประโยคสัญลักษณ์คือ 14 – 6 สามารถหาคาตอบได้อย่างไร
ตัวอย่าง แนวคิดจากการอภิปราย
1) 14 ออกเป็น 10 กับ 4
2) ให้ 10 เอาออกไป 6 เหลือ 4 (4 ลบ 6 ไม่ได้)
3) นา 4 กับ 4 มารวมกันได้ 8
หรือ เขียนเป็นไดอะแกรม
14 - 6 =8

10

4

6

4

8
3.5 อภิปรายร่วมกันทั้งชั้นและสรุปในประเด็น
- วิธีการลบ 14 – 6 เอาออกอย่างไรจะง่ายที่สุด
- 14 – 6 ไดอะแกรมได้อย่างไรบ้าง
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brian Gym เพลง “ดื่มนม” และทาท่าประกอบ (ภาคผนวก หน้า 562 ภาคเรียนที่ 1)
2. ปั้นดินให้เป็นดาว
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2.1 นักเรียนฟังเพลง “ก้อนดินของพ่อ” และร้องตาม 2-3 รอบ (ในแท็บเล็ต มัลติมิเดี่ย
เพลงทั่วไป)
2.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนกิจกรรมวันที่ผ่านมา
2.3 ครูอ่านเรื่องเกี่ยวกับ ดิน/ดินสาหรับงานปั้น ให้ฟังแล้วนักเรียนอ่านตามและให้นักเรียนอ่าน
พร้อมกัน 2 รอบ
ตัวอย่าง “การเลือกดินสาหรับงานปั้น”

ดินเหนียว
- มักเจอใกล้แหล่งนี้
- เนื้อดินเหนียวละเอียดมีเศษวัสดุปะปนอยู่น้อย
- น้าซึมผ่านได้ยาก หากไม่มีน้าจะแน่นแข็ง
- แต่เมือผสมกับน้าแล้วจะเกาะตัวกันแน่นปั้นรูปทรงได้ง่าย
จึงเหมาะจะใช้ทางานปั้นต่างๆ
ดินร่วน
- เหมาะกับการปลูกพืช เพราะอุดมสมบูรณ์ดีมักมีสีดา
- เนื้อดินไม่ละเอียดมาก มีเศษวัสดุปนอยู่มาก
- น้าซึมผ่านได้ดี เมื่อผสมกับน้าแล้วเกาะตัวกันได้บ้าง
แต่ไม่แน่นปั้นเป็นรูปทรงแล้วอยู่ไดไม่ทน
ดินทราย
- เนื้อดินเป็นเม็ด ค่อนข้างหยาบ น้าซึมผ่านได้ดีมาก
มีทั้งที่เป็นสีแดง สีน้าตาล หรือสีขาว
- เมื่อผสมกับน้าแล้วเกาะตัวกันได้น้อยปั้นเป็นรูปทรง
ได้ชั่วคราวจึงไม่เหมาะกับงานปั้น
2.4 ครูชวนสนทนาและสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ในประเด็น
- ได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องที่อ่านบ้าง
- จะมีวิธีทดสอบดินที่จะนามาปั้นได้อย่างไร
2.5 กิจกรรม “เป็นดินอะไรนะ” ครูสาธิตวิธีทดสอบดิน (ใช้ดินที่ครูเตรียมไว้และดินที่นักเรียน
นามา) นักเรียนสังเกตการทดลอง
2.6 ครูตรวจสอบดินของนักเรียนแต่ละกลุ่มที่นามาแล้วแจกดินชนิดที่แตกต่างกันให้อีก 2 ชนิด
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ครูจัดเตรียมทั้ง 3 ชนิด ไว้ล่วงหน้า) พร้อมกันแจกใบงานและอุปกรณ์อื่นๆ ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน(รายบุคคล
กระบอกใส่ 3 ใบ ขวดน้า ซ้อนตักดิน ถาดรอง ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น
2.7 ครูอธิบายใบงานแนะนาอุปกรณ์แล้วให้นักเรียนอ่านใบงานพร้อมกัน 2 รอบ
คาสั่ง (ใบงาน “เป็นดินอะไรนะ”)
1) ช่วยกันทดสอบดินตามขั้นตอนที่ดูจากการสาธิต
2) บันทึกผลการทดสอบในแบบบันทึก
3) นาเสนอผลงาน
2.8 นักเรียนสวมเสื้อกันเปื้อน แล้วนากลุ่มปฏิบัติกิจกรรม ครูเดินดูการปฏิบัติและฟังแนวคิด
นักเรียน
2.9 นักเรียนล้างมือให้สะอาดแล้วนาเสนอผลการทดสอบ ครูและเพื่อนร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด
2.10 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปในประเด็น
- เป็นดินอะไร รู้ได้อย่างไร
- ดินแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร
2.11 กิจกรรม “ปั้น ปั้น ปั้น” ครูอธิบายและสาธิตวิธีนวดดินและปั้นดิน
2.12 ครูแจกอุปกรณ์กลุ่มเพิ่มได้แก่ ดินเหนียวและแจกใบงาน “ปั้น ปั้น ปั้น” อธิบายใบงานแล้ว
ให้นักเรียนอ่านใบงานพร้อมกัน 2 รอบ ใบงาน “ปั้น ปั้น ปั้น”
คาสั่ง
1) ให้นักเรียนช่วยกันคิดออกแบบสิ่งที่ต้องการปั้น
2) ลงมือปั้นตามที่คิดออกแบบไว้
3) นาเสนอผลงาน
2.13 นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม ครูเดินดู
2.14 นักเรียนจัดแสดงผลงานกลุ่มแล้วนาเสนอ ครูและเพื่อนร่วมชื่นชม
2.14 ครูให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมบทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้ ดิน
เรื่อง ในดินมีอะไรบ้าง1 , ในดินมีอะไรบ้าง2 , องค์ประกอบของดิน (ครูพิจารณาตามความเหมาะสม)
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป บันทึกการบ้าน
2. สะท้อนภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในการดูแลสิ่งแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรในห้องเรียน/น้า/ไฟฟ้า/กระดาษฯลฯอย่างประหยัดคุ้มค้า
3. ช่วยกันตรวจสภาพและเก็บสิ่งของ/เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม ทาความสะอาด
ห้องเรียน
4. สวดมนต์
5. ปิดน้า / ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง
สื่อการเรียนรู้
1. เพลง “มือ ตัก ไหล่” “ดื่มนม” “ก้อนดินของพ่อ”
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2. บทร้องเล่น “จ้าจี้ผลไม้”
3. ใบงาน “เป็นดินอะไรนะ”
4. บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ไปโรงเรียน เรื่อง กุ๊ก กุ๊ก ไก่
5. บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ ดิน เรื่อง ในดินมี
อะไรบ้าง1 ในดินมีอะไรบ้าง2 , องค์ประกอบของดิน
วัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
- การปั้นดินและการ -ใบงาน “เป็นดิน -ท่องบทร้องเล่น
- การอธิบายแนวคิด
ดูแลความสะอาดมือ อะไรนะ”
“จ้าจี้ผลไม้”
ให้เหตุผลวิธีการหาคาตอบ
และเก็บทาความ
- งานปั้น
- เลือกคาคล้องจองจากบทร้อง และเขียนประโยค
สะอาดอุปกรณ์หลัง
สัญลักษณ์การลบจานวน 2
เล่น“จ้าจี้ผลไม้”
การทางาน
- หาคล้องจองคาสอง พยางค์ไม่ จานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20
- ใช้ความรู้ ทักษะและ
มีตัวสะกดจานวน 5 คา
- หาคาคล้องจองเพิ่มอย่างน้อย กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
3 คาจากคาที่กาหนดให้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม
วิทยาศาสตร์
- วางแผนการสังเกต การทดสอบดิน
โดยใช้ความคิดของตนเองและของครู
-บันทึกผลด้วยวิธีง่ายๆและนาเสนอ
ผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
- จัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ
และนาเสนอผลลักษณะของดิน
-อธิบายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะและความแต่ต่างของดิน
แต่ละชนิด

ศิลปะ
-อธิบายเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ
ขนาดของสิ่งต่างๆรอบๆตัว
- ระบุงานทัศนศิลป์ใน
ชีวิตประจาวัน
- ร้องเพลงและทาท่าทาง
ประกอบอย่างสนุกสนาน

การงานและเทคโนโลยี
-การทางานช่วยเหลือตนเอง
อย่างตั้งใจ
-ใช้อุปกรณ์ในการทางานอย่าง
ปลอดภัย

ความเป็นพลเมือง
-ประเมินภาพรวมการปฏิบัติของสมาชิกในการดูแลสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรในห้องเรียน/น้า/
ไฟฟ้า/กระดาษฯลฯอย่างประหยัดคุ้มค้า
- ช่วยกันตรวจสภาพและเก็บสิ่งของ/เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม ทาความสะอาด
ห้องเรียน
- ปิดน้า / ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง
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สัปดาห์ที่ 25 : ก้อนดินของพ่อ
แผนการสอนวันที่ 125

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/3 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3 ท 4.1 ป.1/2
ท 4.1 ป.1/3 ท4.1 ป.1/4 ท 5.1 ป.1/1 ท 5.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1 , ค 6.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2 ค
6.1 ป.1/3 ค 6.1 ป.1/4 ค 6.1 ป.1/5 ค 6.1 ป.1/6 ว 6.1 ป.1/1 ว 8.1 ป.1/1 ว 8.1 ป.1/2 ว 8.1 ป.
1/3 ว 8.1 ป.1/4, ว 8.1 ป.1/5 ว 8.1 ป.1/6 ว 8.1 ป.1/7 ศ 1.1 ป.1/2 ศ 1.1 ป.1/4 ศ 1.1 ป.1/5
ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2 ศ 3.1 ป.1/3
ง 1.1 ป.1/2 ง 1.1 ป.1/3
สาระการเรียนรู้ 1
2.
3.
4.

คาคล้องจอง
การลบจานวน 2 จานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20 (ดาวแสนสนุก)
คุณสมบัติของดินกับการทางานศิลปะ
การปั้นงานศิลปะ การออกแบบจัดนิทรรศการ

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบไทยและสากล
2. เล่าสิ่งที่ประทับใจในรอบ 1 สัปดาห์
3 ทบทวนตนเองในการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียนและการปฏิบัติในสิ่งที่ตั้งใจไว้ บอกวิธีการปรับปรุง
แก้ไขตนเอง
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง “ดื่มนม” และทาท่าประกอบ (ภาคผนวก หน้า 561 ภาคเรียนที่ 1)
2. คาคล้องจอง
2.1ครู-นักเรียน ร่วมกันอ่านบทร้องเล่น “หนูไผ่กะหนูขา” นักเรียนอ่านกลุ่มใหญ่ อ่านกลุ่มย่อย
อ่านเดี่ยว
- นักเรียนร่วมกับเลือกคาคล้องจอง ในบทร้องเล่นมาจัดกลุ่มคาคล้องจองกัน
- นักเรียนเขียนบนกระดาน
2.2 ครูนาบัตร คาสองพยางค์ ให้นักเรียนอ่าน และเลือกจับคู่คาที่คล้องจองกัน เช่น
มานี

ดีใจ

แลดู

ปู่ย่า

เสื้อผ้า
4.

น่าซื้อ

ดูเสือ

เรือใบ

กาไล

ใส่มือ

ระบา

ทาไม
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2.3 ครูกาหนดคา นักเรียนเขียนคาคลองจอง เช่น
มือดี

ทานา

สีฟ้า

มะไฟ

3. การลบจานวน 2 จานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20
3.1 ทบทวนเรื่องที่เรียนไปในคาบที่แล้ว (14-6)
3.2 กิจกรรม “ เติมดาว” ครูนาบัตรการลบมาให้นักเรียนทายคาตอบ (11-5,12-6,13-5,14-7,179,18-9,13-6,15-6)
ครูโชว์ภาพดาวทั้งสองภาพให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนทายว่าครูจะให้นักเรียนทาอะไร
3.3 ให้นักเรียนหาคาตอบแล้วเขียนลงในช่องว่างโดยการนาตัวเลขที่อยู่ตรงกลาง(ดาว) ลบกับ
ตัวเลขที่อยู่รอบนอก (แฉกดาว) และให้แสดงวิธีคิดในการหาคาตอบที่ดูง่ายและได้คาตอบเร็ว
3.4 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแจกใบงานให้นักเรียนอ่านคาสั่งพร้อมกัน 2 รอบ
คาสั่ง “ ให้นักเรียนนาเลขที่อยู่ตรงกลางดาวลบกับแฉกดาวทีละดวง โดยลบแล้วได้คาตอบได้เร็วที่สุด”
3.5 นักเรียนทากิจกรรมกลุ่ม ให้นักเรียนแสดงวิธีคิดลงในกระดาษนาเสนอ ครูเดินดูการปฏิบัติ
กิจกรรม และฟังแนวคิดของนักเรียน พร้อมใช้คาถามกระตุ้น เช่น จะหาคาตอบได้รวดเร็วได้
อย่างไร จะเขียนแสดงวิธีคิดอย่างไร
- จะจัดเรียงอย่างไรให้ดูง่าย
- การลบเริ่มต้นการลบอย่างไร
- จะเขียนไดอะแกรมแสดงวิธีคิดหาคาตอบได้อย่างไร
3.6 นักเรียนนาเสนอผลงาน ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนแนวความคิด
3.7 อภิปรายร่วมกันทั้งชั้นและสรุป
- การเริ่มต้นการลบอย่างไร
- การหาคาตอบที่ได้คาตอบรวดเร็ว
- วิธีเขียนแสดงวิธีคิดหาคาตอบอย่างไร
- จะจัดเรียงนาเสนอให้ดูง่ายอย่างไร
3.8 นักเรียนทาแบบฝึกเสริมทักษะ แบบฝึกที่ 69 “มาลบกันเถอะ”
3.9 ครูมอบหมายการบ้านแบบฝึกจาก learning Object ในแท็บเล็ต หน่วย การบวกการลบ
จานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 เรื่อง การลบจานวนที่มีสองหลักกับการลบจานวนที่มีหนึ่งหลัก
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brian Gym เพลง “ดื่มนม” และทาท่าประกอบ (ภาคผนวก ภาคเรียนที่ 1)
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2. ของขวัญให้พ่อ
2.1 นักเรียนฟังเพลง “ก้อนดินของพ่อ” และร้องตาม 2-3 รอบ
2.2 ครูและนักเรียนร่วมสนทนาทบทวนกิจกรรมวันที่ผ่านมา
2.3 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแจกอุปกรณ์ได้แก่ อุปกรณ์ปูโต๊ะ (กระดาษ พลาสติก หรือแผ่นไม้) เสื้อ
กันเปื้อน ตะไล มีดขูดดิน สีน้า อุปกรณ์ที่สี กระดาษทาการ์ด ดินสอสี เป็นต้น
2.4 กิจกรรม “ของขวัญให้พ่อ” ให้นักเรียนปูโต๊ะ แล้วจัดว่างผลงานปั้น ของกลุ่ม (จากวันที่ผ่าน
มา)ครูอธิบาย/แนะนาอุปกรณ์แล้วสาธิตการใช้สีน้าตกต่างงานปั้นครูติดคาสั่งบนกระดารและอธิบายคาสั่ง
2.5 นักเรียนอ่านคาสั่งพร้อมกัน 2 รอบ
ใบงาน “ของขวัญให้พ่อ”
คาสั่ง
1) ให้นักเรียนช่วยกันทาสีและตกแต่งงานปั้นของกลุ่มให้สวยงามเพื่อให้เป็นของขวัญ
สาหรับพ่อ
2) ช่วยกันจัดทาการด์และเขียนข้อความเพื่อของพรให้ “พ่อ” และตกแต่งให้สวยงาม
3) นาเสนอผลงานเป็นนิทรรศการของกลุ่ม
2.6 นักเรียนลงมือปฏิบัติ ครูเดินดูกากรปฏิบัติ ฟังแนวคิดและใช้คาถามกระตุ้น
- เก็บรายละเอียดงานอย่างไรดี
- จัดตกแต่งอย่างไรให้สวยงามยิ่งขึ้น
- เขียนข้อความอย่างไรดี จึงจะไพเราะ น่าอ่าน
- จะจัดวางนิทรรศการอย่างไร ให้สวยงามน่าติดตาม
2.7 นักเรียนจัดนิทรรศการของกลุ่ม แล้วนาเสนอ ครูและเพื่อนร่วมชื่นชมและแลกเปลี่ยนแนวคิด
2.8 นักเรียนเก็บทาความสะอาดและวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
2.9 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปในประเด็น
- วิธีการคัดเลือกดินสาหรับงานปั้นเป็นอย่างไร
- วิธีปรับปรุง เก็บรายละเอียดงานปั้นทาได้อย่างไร
- การใช้สีและการตกแต่งงานปั้นทาได้อย่างไร
- การเขียนการ์ดอวยพรสาหรับพ่อเป็นอย่างไร
2.10 ครูให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมบทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้ ดิน
เรื่อง ประโยชน์และการอนุรักษ์ดิน(ครูพิจารณาตามความเหมาะสม)
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียนวันนี้บันทึกการบ้าน
2. เขียนความตั้งใจที่จะปฏิบัติในสัปดาห์ต่อไป
3. ท่องคาคล้องจอง/บทอาขยาย
4. ช่วยกันตรวจสภาพและเก็บสิ่งของ/เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม ทาความสะอาด
ห้องเรียน
5. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 9 พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 2
ชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ประทับใจเกี่ยวกับ “พระราชาผู้ยิ่งใหญ่”
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6. สวดมนต์
7. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
8. ปิดน้า / ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง
สื่อการเรียนรู้
1. เพลง “ดื่มนม” “ก้อนดินของพ่อ”
2. บทร้องเล่น “หนูไผ่กะหนูขา”
3. แบบฝึกที่ 69 “มาลบกันเถอะ”
4.บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ ดิน เรื่อง ประโยชน์
และการอนุรักษ์ดิน
5. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 9 พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 2
ใน แท็บเล็ต (Tablet) มัลติมีเดีย : ในหลวงของเรา

วัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจชิ้นงาน ภาษาไทย
- สนทนาเกี่ยวกับสิ่ง - แบบฝึกที่
-อ่านบทร้องเล่น
ที่ประทับใจเกี่ยวกับ 69
“หนูไผ่กะหนูขา”
“พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ “มาลบกัน
- เลือกคาคล้องจอง ในบทร้อง
เถอะ”
เล่นและจัดกลุ่มคาคล้องจอง
-การ์ดอวยพร -อ่าน และเลือกจับคู่คาที่คล้อง
สาหรับพ่อ
จองจากคาที่กาหนดให้
-เขียนคาคล้องจองจากคาที่
กาหนดให้
- การเขียนการ์ดอวยพรสาหรับ
พ่อ
-เขียนความตั้งใจที่จะปฏิบัติใน
สัปดาห์ต่อไป

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดให้เหตุผล
การเขียนไดอะแกรมวิธีคิดหา
คาตอบการลบจานวน 2
จานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20
จากกิจกรรม “เติมดาว”
- ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง
ๆ ได้อย่างเหมาะสม

200

วัดและประเมินผล
วิทยาศาสตร์
- บอกวิธีการคัดเลือกลักษณะ
ของดินสาหรับงานปั้น
-อธิบายลักษณะความ
แตกต่างของดินแต่ละชนิด

ศิลปะ
-อธิบายวิธีปรับปรุง เก็บ
รายละเอียดงานปั้นทา
การใช้สีและการตกแต่งงาน
ปั้น
-สร้างงานศิลป์โดยการทดลอง
ใช้สี
-ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์

ความเป็นพลเมือง
-ประเมินตนเองในการปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียนและการปฏิบัติในสิ่งที่ตั้งใจไว้
บอกวิธีการปรับปรุงแก้ไขตนเอง
- ช่วยกันตรวจสภาพและเก็บสิ่งของ/
เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าที่เป็นระเบียบ
สวยงาม ทาความสะอาดห้องเรียน
- ปิดน้า / ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียนและ
บริเวณใกล้เคียง

กิจกรรมเสนอแนะ
คณิตศาสตร์ ตัวอย่างแนวคิดของนักเรียน
1) นักเรียนใช้การลบโดยที่ไม่ได้คานึงว่าจะลบตัวใดก่อน
2) นักเรียนเขียนไดอะแกรมแสดงวิธีคิดในการหาคาตอบ
3) นักเรียนใช้การลบโดยหาตัวลบที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 แล้วจัดเรียงดังนี้
4) 12 – 3 = 9 , 12 – 4 = 8 , 12 – 6 = 6 , 12 – 7= 5 , 12 – 8 = 3 ,
5) 11 – 2 = 9 , 11 – 3 = 8 , 11 – 4 = 7 , 11 – 6 = 5 , 11 – 7 = 4
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 25
บทร้องเล่น
หนูไผ่กะหนูขา
หนูไผ่เอาลาไย

มากองไว้ในศาลา

หนูขาเก็บไข่มา

เรียงไว้ท่าสี่ห้าใบ

ลุงมีถือตะกร้า

ส่วนลุงมาถือกระได

ลุงมาเก็บลาไย

ลุงมีใช้ตะกร้ารับ

บทร้องเล่น จ้าจี้
จ้าจี้มะเขือเปราะ กระเทาะหน้าแว่น พายเรืออกแอ่น กระแท่นต้นกุ่ม
สาวๆ หนุ่มๆ อาบน้าท่าไหน อาบน้าท่าวัด เอาแป้งที่ไหนผัด
เอากระจกที่ไหนล่อง เยี่ยมๆ มองๆ นกขุนทองร้องฮู้

บทร้องเล่น จ้าจี้ผลไม้
จ้าจี้ผลไม้ แตงไทย แตงกวา ขนุน น้อยหน่า พุทรา มังคุด
ละมุด ลาไย มะเฟือง มะไฟ มะกรูด มะนาว มะพร้าว ส้มโอ
ฟักแฟง แตงโม ไชโย โห่ฮิ้ว
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บทร้องเล่นแม่ไก่
แม่ไก่อยู่ในตะกร้า ไข่ไข่มาสี่ห้าใบ
อีแม่กาก็มาไล่
อีแม่ไก่ไล่ตกี า
หมาใหญ่ก็ไล่เห่า
หมูในเล้าแลดูหมา
ปูแสมแลปูนา
กะปูม้าปูทะเล
เต่านาแลเต่าดา
อยู่ในน้ากะจระเข้
ปลาทูอยู่ทะเล
ปลาขี้เหร่ไม่สู้ดี
จากหนังสือ ไม้อ่อนย่อมดัดได้ดั่งใจ

เพลง
เพลง ตา หู จมูก

เพลง ลามะลิลา
ลามะลิลา...ขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อน
พอแตกในอ่อนเป็นมะลิลา
(ชื่อนักเรียน) ทาไมน่ารัก (ซ้า)
ถ้าใครรู้จักหลงรักทันที
* เปลี่ยนชื่อนักเรียนไปเรื่อย ๆ
ให้ทุกคนมีส่วนร่วม

ตา หู จมูก
จับให้ถูก จมูก หู ตา
จับใหม่ จับให้ฉันดู (ซ้า)
จับจมูกตาหู จับหูตาจมูก
(ท่าทางคือการจับอวัยวะให้
ตรงเนื้อเพลง จนจบ)

เพลง Can you play football?
ทานอง มอโปแลงโกวา
Can you play football? Can you play football?
Can you play football? Yes, I play football.
หมายเหตุ เปลี่ยนคาที่ขีดเส้นใต้เป็น ping pong, badminton,
tennis, volleyball
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แบบฝึกเสริม
โยงคาคล้องจอง
แผนการสอนที่ 121
คาชี้แจง ให้นักเรียนโยงคาทางซ้ายมือ ทีค่ ล้องจองกับคาทางขวามือ
แล้วระบายสีให้สวยงาม

โบ

1.

โค

ก.

2.

เตียง

ข.

สาว

3.

แฟน

ค.

ถอย

4.

ข้าว

ง.

เขียง

จ.

แดน

5.

น้อย
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แบบฝึกเสริม
โยงคาคล้องจอง
แผนการสอนที่ 122
คาชี้แจง ให้นกั เรียนโยงคาที่สมั ผัสคล้องจองกันแล้วอ่านให้ถกู ต้อง
1. น้าอ้อย

ถ้อยคา

2. หิวข้าว

ชาวนา

3. จับปลา

หากิน

4. แม่น้า

ลาคลอง

5. จับมือ

ถือของ
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ตัวอย่าง
บทอ่านคาคล้องจอง
ต้นไผ่
ปู่ย่า
เยอะแยะ
ทองคา
ยาดี
น้องนิด
ดีใจ
น้ามัน
ปลาทู
มะเขือ

ไก่ป่า
ตายาย
แกะดา
ทานา
สีขาว
คิดเลข
ในบ้าน
วันนี้
ปูแดง
เสื้อขาว
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สถานการณ์
กินขนมเค็ก
แผนการสอนที่ 121
คาสั่ง ใช้วิธีไหนในการหาคาตอบให้เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
แสดงวิธีคิดโดยใช้บล็อกแม่เหล็กบนกระดาน

207

ใบงาน ประกอบการสอนคณิตศาสตร์
แผนการสอนที่ 122

คาสั่ง ให้นักเรียนแสดงวิธีคิด ในการหาคาตอบของ13-8
การคาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
13–8=5

13–8=5

8 0

5 3

8

8

2 3

5 0

5

5
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สถานการณ์
“เหลือช็อกโกแลตเท่าไร”
แผนการสอนที่ 123
คาสัง่
มีช็อกโกแลต 11 ชิ้น ถ้ากินไป 3 ชิ้น จะเหลืออยู่เท่าไร
คิดอย่างไร
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ใบงาน ประกอบการสอนคณิตศาสตร์
แผนการสอนที่ 123
คาสั่ง

มีช็อกโกแลต 11 ชิ้น ถ้ากินไป 3 ชิ้น จะเหลืออยู่เท่าไร
คิดอย่างไร
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ใบงานประกอบการสอนคณิตศาสตร์
แผนการสอนที่ 124

คาสั่ง 14 – 6 มีวิธีการหาคาตอบอย่างไร
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แบบฝึกเสริมทักษะที่ 69
มาลบกันเถอะ
แผนการสอนที่ 125
คาสั่ง : ให้นักเรียนหาคาตอบแล้วเติมใน

10 - 2 =

11 - 5

=

11 - 6 =

10 - 4

=

12 - 8 =

12 - 4

=

12 - 7 =

11 - 6

=

12 - 9 =

11 - 9

=

14 - 7 =

15 - 5

=

15 - 9

=

17 - 8

=

16 - 8

=

18 - 9

=

19 - 9

=

18 - 8

=

19 - 8

=

17 - 7

=
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กิจกรรมเติมดาว
แผนการสอนที่ 125

คาสั่ง : ให้นักเรียนนาเลขที่อยู่ตรงกลางดาวลบกับแฉกดาวทีละแฉก
โดยลบแล้วได้คาตอบที่เร็วที่สุด
1.
9
4
7

2.
3
6

7

11

2

4

8

12

6
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ใบงาน : ไปเก็บดิน
แบบบันทึกข้อมูลดิน
แผนการสอนที่ 123
กลุ่ม...............................................วันที่สารวจ.......................................
สมาชิก
1………………………….......... 2…………………………..........
3………………………….......... 4…………………………..........
ให้นกั เรียนวาดภาพหรือเขียนข้อความบอกข้อมูลดิน ดังต่อไปนี้
1. บริเวณที่เก็บดิน
ภาพประกอบ
1) จุดที่เก็บดิน คือ................................
2) บริเวณรอบๆ/ใกล้เคียง คือ...............
2. ลักษณะของดินดิน

ภาพประกอบ

1) สีของดินดิน คือ................................
2) เนื้อของดินมีลักษณะ........................
3. สิ่งทีพบในดิน ได้แก่
1)……………………………………………………
2)…………………………………………………….
3)…………………………………………………….
4)……………………………………………………

ภาพประกอบ
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ใบงาน “เป็นดินอะไรนะ”
แบบบันทึกการทดสอบดิน
แผนการสอนที่ 124
คาสั่ง : ให้นักเรียนช่วยกันเขียน/วาดภาพประกอบสิ่งที่สังเกตเห็นจาก
การทดสอบดิน ดังนี้
“กระบอกที่ 1”

“กระบอกที่ 2”

“กระบอกที่ 3”

ชื่อของดิน...............

ชื่อของดิน...............

ชื่อของดิน...............

ก่อนการทดลอง
1) เนื้อดิน......................... 1) เนื้อดิน......................... 1) เนื้อดิน..................
........................................ .......................................... ..................................
2) สีของดิน...................... 2) สีของดิน...................... 2) สีของดิน................
......................................... .......................................... ..................................
3) กลิ่นของดิน................ 3) กลิ่นของดิน.................. 3) กลิ่นของดิน...........
.........................................
.......................................... ..................................
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ขณะทดลอง
1) การซึมผ่านของน้า 1) การซึมผ่านของน้า 1) การซึมผ่านของน้า
......................................
...................................... ....................................
...................................... ...................................... ...................................
2) เนื้อดิน.................... 2) เนื้อดิน.................... 2) เนื้อดิน...................
...................................... ..................................... ....................................
2-สีของดิน.................... 2-สีของดิน.................... 2-สีของดิน.................
...................................... ...................................... ....................................
4) กลิ่นของดิน............. 4) กลิ่นของดิน.............. 4) กลิน่ ของดิน............
...................................... ...................................... ....................................
หลังการทดลอง
1) เนื้อดิน......................... 1) เนื้อดิน......................... 1) เนื้อดิน..................
........................................ .......................................... ..................................
2) สีของดิน...................... 2) สีของดิน...................... 2) สีของดิน................
......................................... .......................................... ..................................
3) กลิ่นของดิน................ 3) กลิ่นของดิน.................. 3) กลิ่นของดิน...........
......................................... .......................................... ..................................
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เกม Head and tail
แผนการสอนที่ 105
วิธีเล่น
1. ครูหยิบเหรียญ 2 เหรียญ ให้นักเรียนดู พร้อมกับอธิบายว่า Head ให้นักเรียน
จับศีรษะด้วยมือข้างใดข้างหนึ่ง เมื่อครูพูดว่าtail ให้นักเรียนจับบั้นท้าย
2. ให้นักเรียนใช้ 2 มือจับอวัยวะทั้ง 2 ส่วน บางคนอาจจะจับศีรษะทั้ง 2 มือ
บางคนจับบั้นท้ายทั้ง 2 มือ แล้วแต่ความสมัครใจของนักเรียน
3. ครูโยนเหรียญขึ้นบนอากาศ ให้ตกลงมา ครูเฉลย
4. ทากิจกรรมนี้จนเหลือคนชนะ พร้อมกับให้รางวัลเป็นการชมเชย

