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สัปดาห์ที่ 35 : ออมสิน ออมทรัพย์
แผนการสอนวันที่ 171

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/7 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3
ท 3.1 ป.1/5 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 2.1 ป.1/4 ต.1.2 ป.1/2 ต.1.2 ป.1/3 ต.3.1 ป.1/1 ต 4.1 ป.1/1

สาระการเรียนรู้ 1. สัญลักษณ์
2. ทบทวนจานวน
3. คาศัพท์ sandwich, hamburger, salad
4. ประโยค I like…………….. . I don’t like ………………… .

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
2. เล่าประสบการณ์การใช้สิทธิ หน้าที่และการรับผิดชอบที่บ้าน/ห้องเรียน ที่อื่นๆระหว่างวันหยุด
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง “ไข่พะโล้” และทาท่าประกอบ (ภาคผนวก หน้า 570 ภาคเรียนที่ 1)
2. สัญลักษณ์
2.1 ครูร้องเพลง “ข้ามถนน” 1 รอบ นักเรียนกับครู ร้องเพลง และทาท่าทางประกอบ
- สนทนาเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนและสัญลักษณ์ต่างๆ
2.2 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแจกสัญลักษณ์ให้กลุ่มละชุด เช่น ไฟจราจร ทางม้าลาย ป้ายห้ามเข้า
2.3 ครูติดคาสั่งบนกระดานให้นักเรียนอานคาสั่งพร้อมกัน 2 รอบ
คาสั่ง 1. ให้นักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับความหมายของสัญลักษณ์
2. เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับสัญลักษณ์
3. นาเสนอผลงาน
2.4 ครูแจกอุปกรณ์กระดาษสี กระดาษขาว กาว และอื่นๆ ให้กลุ่มละ 1 ชุด และอธิบายคาสั่ง
ค4.
าสั่ง 1. ให้นักเรียนตกลงกันเลือกสัญลักษณ์ หรือป้าย 3 ชนิด
2. ร่วมกันจัดทาและเขียนบัตรคาประกอบสัญลักษณ์/ป้าย
3. นาเสนอผลงาน
2.5 นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม

602

2.6 นักเรียนนาเสนอผลงานการใช้สัญลักษณ์ เช่น บอกชื่อสิ่งที่ทา วิธีใช้
- นักเรียนอ่านจากบัตรคา
2.7 นักเรียนเขียนป้ายสัญลักษณ์ในสมุดงาน
3. ทบทวนจานวน
3.1 กิจกรรมจับคู่ ครูทบทวนความรู้เดิม ด้วยกิจกรรมจับคู่ภาพกับตัวเลข เช่น

3

15

๓

สาม

๑๕

สิบห้า

1) ครูอธิบายคาสั่งและแนะนาใบงานแล้วให้นักเรียนทาใบงานทบทวนจานวน กิจกรรม
จับคู่ เป็นรายบุคคล
2) นักเรียนนาเสนอผลงาน
3) อภิปรายร่วมกันทั้งชั้นและสรุป
ประเด็นการอภิปรายร่วมกันทั้งชั้น คือ นักเรียนมีวิธีหาคาตอบอย่างไร
3.2 กิจกรรมเป็นศูนย์ (0) ครูทบทวนจานวนศูนย์ (0) จากภาพ
1) ครูติดภาพสัตว์บนกระดาน 2 แผ่น (แต่ละอย่างมีจานวนเท่ากัน) ครูอธิบายคาสั่งและ
ให้นักเรียนอ่านคาสั่งพร้อมกัน 2 รอบ
คาสั่ง ให้นักเรียนเล่าเรื่องจากภาพและเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ได้หลากหลายประโยค
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2) นักเรียนเล่าเรื่องจากภาพและเขียนประโยคสัญลักษณ์ (เช่น มีกระต่ายอยู่เก้าตัว ตกใจ
กระโดดหนีไปเก้าตัว เหลือกระต่ายกี่ตัว ประโยคสัญลักษณ์ 9 – 9 =
เป็นต้น)
3) นักเรียนนาเสนอผลงาน
4) อภิปรายร่วมกันทั้งชั้นและสรุป ประเด็นการอภิปรายร่วมกัน คือ นักเรียนมีวิธีหา
คาตอบอย่างไร
5) นักเรียนทาแบบฝึกเสริมทักษะที่ 116 จับคู่จานวน และ แบบฝึกทักษะที่ 117
เขียนจานวน
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง “ไข่พะโล้” และทาท่าประกอบ (ภาคผนวก หน้า 570 ภาคเรียนที่ 1)
2. คาศัพท์และประโยคเกี่ยวกับอาหาร sandwich, hamburger, salad
2.1 นักเรียนท่อง Chant “fruit salad” พร้อมทาท่าประกอบ
2.2 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับอาหารที่นักเรียนชอบและให้นักเรียนบอกชื่ออาหารที่ชอบ
ทีละคน
2.3 ครูแสดงภาพหรือของจริง sandwich ให้นักเรียนดูพร้อมกับพูดว่าsandwich ให้นักเรียน
พูดตามและทาเช่นนี้จนครบทุกคา (sandwich, hamburger, salad)
2.4 ครูติดภาพ sandwich, hamburger, salad บนกระดาน ครูพูดคาศัพท์ทีละคาแล้ว
ปรบมือให้จังหวะ 2 ครั้ง เช่น sandwich // hamburger // salad //
2.5 นักเรียนพูดคาศัพท์และปรบมือให้จังหวะเอง
2.6 ครูบอกนักเรียนว่าถ้าเราชอบอาหารใดให้เราบอกว่า I like …… (อาหารที่ชอบ) ครูพูดให้
นักเรียนพูดตามจนครบทุกคาศัพท์ (I like sandwich. I like hamburger. I like salad.)
2.7 ให้นักเรียนเล่นเกมส่งบอลคาศัพท์
2.8 ให้นักเรียนทาใบงานโดยวาดภาพอาหารที่ชอบและอาหารที่ไม่ชอบ
2.9 ครูคัดเลือกนักเรียนอาสาสมัครที่พูดคล่อง ๆ ออกมานาเสนอภาพของตนพร้อมกับพูดว่า
I like……..
I don’t like……………..
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนาการเรียนรู้วันต่อไป บันทึกการบ้าน
2. สะท้อนการเลือกซื้อ/ใช้สินค้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า
3. ท่องบทอาขยาน/บทร้อยกรอง/ท่องสูตรคูณ
4. ช่วยกันตรวจสภาพ เก็บสิ่งของเครื่องใช้ หนังสือ ให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม ทาความสะอาด
ห้องเรียน
5. สวดมนต์
6. ปิดน้า ไฟฟ้า ทุกจุดในห้องเรียน และบริเวณใกล้เคียง
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สื่อการเรียนรู้
1. เพลง “ไข่พะโล้” “ข้ามถนน”
2. แบบฝึกที่ 116 จับคู่จานวน และ 117 เขียนจานวน
3. บัตรภาพเครื่องหมาย สัญญาณ, สัญลักษณ์ ,โรงพยาบาล, ห้องน้า, ถนน, โรงเรียน,โรงแรม
โรงอาหาร
4. บัตรภาพ sandwich, hamburger, salad
5. เกมส่งบอลคาศัพท์
6. ใบงานกิจกรรมจับคู่
7. Chant “fruit salad”
วัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
-ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ -แบบฝึกเสริมทักษะที่ - เล่าประสบการณ์การ - การอธิบายแนวคิด
มอบหมาย
116 จับคู่จานวน และ ใช้สิทธิ หน้าที่และการ เล่าเรื่องจากภาพและ
-มีส่วนในกิจกรรมและ 117 เขียนจานวน
รับผิดชอบที่บ้าน/
เขียนประโยคสัญลักษณ์
ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม
- ใบงานกิจกรรมจับคู่
ห้องเรียน ทื่อื่นๆระหว่าง - ใช้ความรู้ ทักษะและ
วันหยุด
กระบวนการทาง
-พูดคุยประสบการณ์
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์
อ่าน บอกความหมาย
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
เกี่ยวกับ เครื่องหมาย
และสัญลักษณ์
- เขียนบัตรคาประกอบ
สัญลักษณ์/ป้าย
ศิลปะ
-การร่วมกิจกรรมทาง
ดนตรีอย่างสนุกสนาน
-การเคลื่อนไหวท่าทาง
ประกอบเพลงอย่าง
มั่นใจ

ภาษาอังกฤษ
- ระบุตัวอักษรและเสียงได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
- อ่านออกเสียงและสะกดคาเกี่ยวกับคาศัพท์เกี่ยว
อาหาร
- พูดโต้ตอบด้วยคาสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสาร
- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวโดย
ใช้ประโยค
I like…………….. .
I don’t like ………………… .

ความเป็นพลเมือง
- ช่วยกันเก็บสิ่งของ
เครื่องใช้ หนังสือ ให้เข้า
ที่สวยงาม ทาความ
สะอาดห้องเรียน
-ปิดน้า ไฟฟ้า ทุกจุดใน
ห้องเรียน และบริเวณ
ใกล้เคียง
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สัปดาห์ที่ 35 : ออมสิน ออมทรัพย์
แผนการสอนวันที่ 172

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/7 ท 1.1 ป.1/8 ค 1.1 ป. 1/1
ค 1.1 ป. 1/2 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
ต.1.2 ป.1/2 ต.2.1 ป.1/3 ต.2.2 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. สัญลักษณ์
2. ทบทวน : ค่าประจาหลัก
3. คาศัพท์ sandwich, hamburger, salad
ประโยค I like…………….. . I don’t like ………………… .

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบไทยและแบบสากล
2. เล่าประสบการณ์การใช้สิทธิ การทาหน้าที่และการรับผิดชอบที่บ้าน/ห้องเรียน และที่ต่างๆ
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง อึ่งอ่าง และทาท่าประกอบ (ภาคผนวก หน้า 567ภาคเรียนที่ 1)
2. สัญลักษณ์ (การจราจร)
2.1 ทบทวนผลงานการนาเสนอกิจกรรมที่ผ่านมา
อ่านบัตรคา ชื่อสัญญาณไฟ เช่น ไฟแดง/ไฟเขียว/ไฟเหลือง/ทางม้าลาย
2.2 ให้นักเรียนเข้ากลุ่ม แล้งแต่ละกลุ่มเลือกตั้งชื่อกลุ่มให้สอดคล้องกับสัญลักษณ์/เรื่องราว
เกี่ยวกับการจราจร
2.3 ครูแจกใบงาน/คาถามให้กลุ่มละ 1 คาถาม ให้นักเรียนสมาชิกกลุ่ม ช่วยกันคิด จินตนาการ
เช่น
จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีตารวจจราจร
จะเกิ
4. ดอะไรขึ้นถ้าไม่มีกฎจราจร
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีป้ายหรือสัญญาณการจราจร
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสัญลักษณ์/ป้ายการจราจรไม่ถูกต้อง
เป็นต้น
2.4 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดจินตนาการสถานการณ์จาลอง จากคาถามที่ได้รับ ครูเดินดู
ฟังแนวคิดและใช้คาถามกระตุ้นการคิด
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-

ตอนแรกจะเป็นอย่างไร
จากนั้นจะเป็นอย่างไร
แล้วทีส่ ุดจะเป็นอย่างไร
2.5 นักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันเล่าสถานการณ์จาลอง แล้วนาไปเขียนในกระดาษบรู๊พ วาด
ภาพประกอบ
2.6 นักเรียนนาเสนอผลงาน ครูและเพื่อนร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด
2.7 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย สรุป ในประเด็น
ความสาคัญของสัญลักษณ์/ป้าย การจราจร
ลักษณะของสัญลักษณ์/ป้าย การจราจรเป็นอย่างไร
ความหมายของสัญลักษณ์/ป้าย การจราจร
2.8 ครูให้นักเรียนศึกษาบทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้ ช้างน้อย
น่ารัก เรื่อง ประโยค สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และสัญญาณ
3. ทบทวน : ค่าประจาหลัก
3.1 กิจกรรม “จะหาคาตอบอย่างไร” ครูทบทวนความรู้เดิม เรื่อง ค่าประจาหลักโดยใช้
แผนภูมิค่าประจาหลัก
หลักสิบ
หลักหน่วย

10

3
13

3.2 ครูอธิบายคาสั่งและแนะนาแบบฝึก แล้วให้นักเรียนทากิจกรรมรายบุคคล แบบฝึกทักษะที่
118 จะหาคาตอบอย่างไร
3.3 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแจกใบงานหาค่าประจาหลัก พร้อมอุปกรณ์ (ได้แก่ กระดาษบรู๊ฟ
ปากกาเมจิก บล็อก/ตัวนับ)
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3.4 ครูอธิบายคาสั่ง แนะนาอุปกรณ์ แล้วให้นักเรียนอ่านคาสั่งพร้อมกัน 2 รอบ

ใบงานหาค่าประจาหลัก
คาสั่ง ให้นักเรียนช่วยกันคิดหาคาตอบและเขียนแสดงจานวนในข้อต่อไปนี้
1. ฉันอายุต่ากว่า 19 ปี แต่มากกว่า 17 ปี จานวนหลักสิบของฉันคือจานวนใด
ให้นักเรียนช่วยกันวาด  แสดงจานวนอายุ
2. มีจารวนครบสิบ กี่สิบ จึงจะเท้ากับ 100
ให้นักเรียนช่วยกันวาด  แสดงจานวนและอธิบายเหตุผลประกอบ

3.5 นักเรียนทากิจกรรมใบงานหาค่าประจาหลัก ครูเดินดูและฟังแนวคิดนักเรียน ใช้คาถาม
กระตุ้น
-

รู้ได้อย่างไรว่าเป็นจานวนนั้น
จะมาได้อย่างไร
3.6 นักเรียนนาเสนอผลงาน
3.7 อภิปรายร่วมกันทั้งชั้นและสรุป
ประเด็นการอภิปรายร่วมกันทั้งชั้น คือ นักเรียนมีวิธีหาคาตอบได้อย่างไร
3.8 นักเรียนทาแบบฝึกเสริมทักษะ แบบฝึกที่ 118 “จะหาคาตอบได้อย่างไร” แบบฝึกที่
119 “ค่าประจาหลัก”
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง อึ่งอ่าง และทาท่าประกอบ (ภาคผนวก หน้า 567 ภาคเรียนที่ 1)
2. คาศัพท์และประโยคเกี่ยวกับอาหาร sandwich, hamburger, salad
2.1 นักเรียนท่อง “Fruit Salad” พร้อมทาท่าประกอบ
2.2 นักเรียนทบทวนคาศัพท์โดยใช้ประโยค I like …… (ผลไม้/อาหาร/ขนม/สิ่งที่ที่ชอบ)
banana, apple, orange, mango, papaya
sandwich, hamburger, salad
cake, balloon, gift, card
2.3 ครูให้นักเรียนตรวจสอบแท็บเล็ต (Tablet) และดูแลความสะอาดก่อนใช้
2.4 ให้นักเรียนฟังและฝึกร้องเพลง I like This ในแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ Project :Play
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& Learn ภาคเรียนที่ 2 หน่วย My Food : Songs /Chants
2.5 ให้นักเรียนศึกษาคาศัพท์เพิ่มเติมบทเรียน What are you doing? ในแท็บเล็ต วิชา
ภาษาอังกฤษ Genki English ภาคเรียนที่ 1 โดยให้นักเรียนเริ่มศึกษาเลือก Menu : 1) word 2)
song 3) games โดยให้นักเรียนฟังและฝึกออกเสียง
2.6 ครูเติมเต็มความรู้โดยระบุอักษรและเสียงตัวอักษรต่างประเทศเทียบกับภาษาไทย
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียนแนะนาการเรียนรู้วันต่อไป บันทึกการบ้าน
2. สะท้อนการใช้ทรัพยากรห้องเรียนอย่างประหยัด/คุ้มค่า
3. ท่องบทร้อยกรอง/บทอาขยาน/สูตรคูณ
4. ช่วยกันตรวจสภาพเก็บสิ่งของเครื่องใช้ หนังสือ ให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม ทาความสะอาด
ห้องเรียน
5. สวดมนต์
6. ปิดน้า ไฟฟ้า ทุกจุดในห้องเรียน และบริเวณใกล้เคียง

สื่อการเรียนรู้
1. เพลง “อึ่งอ่าง”
2. แบบฝึกที่ 118 “จะหาคาตอบได้อย่างไร” แบบฝึกที่ 119 “ค่าประจาหลัก”
3. ใบงาน “หาค่าประจาหลัก”
4. สัญลักษณ์/เครื่องหมาย/สัญญาณ
5. บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้ ช้างน้อยน่ารัก เรื่อง ประโยค
สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และสัญญาณ
6. เพลง I like This ในแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ Project :Play & Learn ภาคเรียนที่ 2
หน่วย My Food : Songs /Chants
7. บทเรียน What are you doing? ในแท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ Genki English
ภาคเรียนที่ 1 Menu : 1) word 2) song 3) games
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สังเกต
-ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
-มีส่วนในกิจกรรมและ
ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- ใบงาน การหาคาที่มี - เล่าประสบการณ์การ
ตัวสะกด
ใช้สิทธิ การทาหน้าที่
-แบบฝึกเสริมทักษะที่ และการรับผิดชอบที่
118 “จะหาคาตอบได้ บ้าน/ห้องเรียน และที่
อย่างไร”
ต่างๆ
- แบบฝึกเสริมทักษะที่ -อ่าน บอกความหมาย
119 “ค่าประจาหลัก” ข้อความ เครื่องหมาย
และสัญลักษณ์
-คัดคาที่มีตัวสะกดจาก
แผนภูมิ

ภาษาอังกฤษ
- ระบุอักษรและเสียงตัวอักษรต่างประเทศเทียบกับภาษาไทย
- อ่านออกเสียงและสะกดคาเกี่ยวกับคาศัพท์เกี่ยวอาหาร
- พูดโต้ตอบด้วยคาสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสาร
- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวโดยใช้ประโยค
I like…………….. .
I don’t like ………………… .

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิด และให้
เหตุผลวิธีหาคาตอบโดยใช้ค่า
ประจาหลักจากสถานการณ์
ที่กาหนดให้
- ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ความเป็นพลเมือง
- ช่วยกันตรวจสภาพ
เก็บสิ่งของเครื่องใช้ หนังสือ
ให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม
ทาความสะอาดห้องเรียน
-ปิดน้า ไฟฟ้า ทุกจุดใน
ห้องเรียน และบริเวณ
ใกล้เคียง
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สัปดาห์ที่ 35 : ออมสิน ออมทรัพย์
แผนการสอนวันที่ 173

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/7 ท 1.1 ป.1/8 ท 3.1 ป.1/5
ท 4.1 ป.1/2 ค 1.2 ป. 1/1 ค 1.2 ป. 1/2 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 ส 2.1 ป.1/1 ส 3.1 ป.1/1 ส 3.1 ป.1/2 ส 3.1 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/3

สาระการเรียนรู้ 1. สัญลักษณ์ (ตามอาคารสถานที่)
2. ทบทวนการบวก
3. การออม

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบไทยและแบบสากล
2. ทบทวนการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง “ลู ลา เล” และทาท่าประกอบ (ภาคผนวก หน้า 563 ภาคเรียนที่ 1)
2. สัญลักษณ์ (ตามอาคารสถานที่)
2.1 ครูสนทนาเกี่ยวกับเครื่องหมาย สัญลักษณ์ สัญญาณที่พบเห็น
2.2 ครูชวนนักเรียนพูดเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับสัญลักษณ์/สัญญาณ ที่เคยพบเห็นระหว่าง
เดินทางไปสถานที่ต่างๆ
2.3 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ครูแจกอุปกรณ์ให้กลุ่มละ 1 ชุด ให้เลือกวาดภาพ สัญลักษณ์
และเขียนบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสัญลักษณ์
2.4 นาเสนอผลงาน ครูและเพื่อนร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด
2.5 นักเรียนช่วยกันอ่านรายละเอียดจากสัญลักษณ์
2.6 ให้นักเรี4.ยนทากิจกรรมรายบุคคลวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับสัญญาณ/สัญลักษณ์
(ตามอาคารสถานที่ที่ชอบ) พร้อมเขียนรายละเอียดตามสัญลักษณ์ที่วาด
2.7 นักเรียนวาดภาพและจดบันทึกรายละเอียดสัญญาณ/สัญลักษณ์ต่างๆ ในสมุดบันทึก
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ทางหนีไฟ

สุขาหญิง

สุขาชาย

โทรศัพท์

แสดงทางออกเมื่อมีเหตุอันตราย
มาก

แสดงห้องน้าหญิง

แสดงห้องน้าชาย

แสดงจุดที่มีโทรศัพท์ติดต่อ

3. ทบทวน : การบวก
3.1 ครูทบทวนความรู้เดิม
เช่น 3 + 9 หรือ 8 + 6
1) ให้นักเรียนช่วยกันแสดงวิธีคิดอธิบายเหตุผล ครูรอคาอธิบายจากนักเรียน (เช่น ต้อง
ทาให้ตัวใดตัวหนึ่งเต็ม 10 ก่อนแล้วค่อยไปรวมกับตัวที่เหลือ)
2) ครูอธิบายคาสั่งและแนะนาอุปกรณ์ แล้วให้นักเรียนทากิจกรรมรายบุคคลแบบฝึกเสริม
ทักษะ แบบฝึกเสริมทักษะที่ 120 “มาบวกกันเถอะ” และแบบฝึกเสริมทักษะที่ 121 “ลองบวกดูซิ”
3) นักเรียนนาเสนอผลงาน
4) อภิปรายร่วมกันทั้งชั้นและสรุป
ประเด็นการอภิปรายร่วมกันทั้งชั้น คือ
นักเรียนมีวิธีคิดหาคาตอบได้อย่างไร
ตัวอย่าง
1
3+9

7

2

3+9

8 + 6

8+6
2

1

7

5

2
10

10

12

4

3

5

10

10

12

14

4

14

3.2 นักเรียนทาแบบฝึกเสริมทักษะที่ 122 มาบวกกันเถอะ
ภาคบ่าย

1
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การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลง “ โอ้ดนตรี”และทาท่าประกอบ (ภาคผนวก หน้า 578 ภาคเรียนที่ 1)
2. การออม
2.2 ครูถามนักเรียนแต่ละวันพ่อแม่ให้เงินมาโรงเรียนวันละกี่บาท
2.2 นักเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของตนเองในแต่ละวันใช้ทาอะไรบ้าง ( ซื้อขนม, ไอศกรีม,
อุปกรณ์การเรียน, การตัดผม, ซื้อของตลาดนัด, เล่นสไลด์เดอร์, ค่ารถ เป็นต้น) ครูเขียนสิ่งที่นักเรียนซื้อบน
กระดาน
2.4 ครูชวนนักเรียนเลือกสิ่งที่ซื้อที่ครูเขียนไว้บนกระดาน สิ่งไหนจาเป็นหรือไม่จาเป็นพร้อมให้
เหตุผล
2.5 ครูชวนนักเรียนสนทนาต่อเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
ถ้าในแต่ละวันนักเรียนใช้เงินค่าขนมที่พ่อแม่ให้มาจนหมดจะเป็นอย่างไร (ไม่มีเงิน, แม่ดุ,
ยากจน)
ถ้านักเรียนแบ่งเงินค่าขนมที่พ่อแม่ให้มาเหลือไว้หยอดกระปุ๊กออมสินนักเรียนคิดว่าจะ
เป็นอย่างไร (มีเงินมาก, ซื้อของได้มาก, รวย, มีเงินใช้จ่าย ตามต้องการ เป็นต้น)
2.3 นักเรียนแต่ละคนบอกวิธีการออมเงินของตนเอง ครูจดบันทึกบนกระดานแล้วร่วมกัน
อภิปรายวิธีการออมเงินของนักเรียนแต่ละคนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจาวัน ครูแนะนาเพิ่มเติม
2.4 ครูนานักเรียนร้องเพลงออมสิน พร้อมทาท่าทางประกอบอย่างอิสระ และอภิปรายสรุป
เนื้อหาในบทเรียน
2.5 นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมบทเรียน Learning Object ใน แท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้ ฉลาด
ออมฉลาดใช้ เรื่อง เงินซื้ออะไรได้บ้าง เรื่อง การออม
2.6 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการศึกษาบทเรียน
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียนแนะนาการเรียนรู้วันต่อไป บันทึกการบ้าน
2. ท่องบทอาขยาน/ท่องสูตรคูณ
3. ช่วยกันตรวจสภาพเก็บสิ่งของเครื่องใช้ หนังสือ ให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม ทาความสะอาด
ห้องเรียน
4. สวดมนต์
5. ปิดน้า ไฟฟ้า ทุกจุดในห้องเรียน และบริเวณใกล้เคียง
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สื่อการเรียนรู้
1. เพลง “ลูลาเล” “ โอ้ดนตรี”
2. แบบฝึกเสริมทักษะที่ 120 “มาบวกกันเถอะ” แบบฝึกเสริมทักษะที่ 121 “ลองบวกดูซิ” และ
แบบฝึกเสริมทักษะ 122 “มาบวกกันเถอะ”
3. เครื่องหมาย/สัญลักษณ์/สัญญาณ
4. Learning Object ใน แท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้ ฉลาดออมฉลาดใช้ เรื่อง เงินซื้ออะไรได้บ้าง
เรื่อง การออม
สังเกต
-ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
-มีส่วนในกิจกรรมและ
ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม

สังคมศึกษา
- ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของครอบครัว
- ระบุสินค้า บริการ การ
ใช้จ่ายเงินใน
ชีวิตประจาวัน
- เห็นประโยชน์ของการ
ออม ใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- ใบงาน เรื่อง การสร้าง -อ่าน เขียน คา บอก
คาใหม่
รายละเอียดเกี่ยวกับ
- แบบฝึกเสริมทักษะที่ เครื่องหมาย สัญลักษณ์
120 “มาบวกกันเถอะ” เครื่องหมาย สัญลักษณ์
แบบฝึกเสริมทักษะที่
สัญญาณที่พบเห็น
121 “ลองบวกดูซ”ิ
และ แบบฝึกเสริมทักษะ
122 “มาบวกกันเถอะ”
- การวาดภาพ
สัญญาณ/สัญลักษณ์
ต่างๆ
ศิลปะ
-การร่วมกิจกรรมทาง
ดนตรีอย่างสนุกสนาน
-การเคลื่อนไหวท่าทาง
ประกอบเพลงอย่าง
มั่นใจ

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิด
และให้เหตุผลแสดงวิธี
หาคาตอบจาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้
- ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ความเป็นพลเมือง
- ช่วยกันตรวจสภาพ เก็บสิ่งของเครื่องใช้ หนังสือ
ให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม ทาความสะอาด
ห้องเรียน
-ปิดน้า ไฟฟ้า ทุกจุดในห้องเรียน และบริเวณ
ใกล้เคียง
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สัปดาห์ที่ 35 : ออมสิน ออมทรัพย์
แผนการสอนวันที่ 174

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3 ท 3.1 ป.1/5
ท 4.1 ป.1/2 ท 5.1 ป.1/1 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 ส 3.1 ป.1/1 ส 3.1 ป.1/2 ส 3.1 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/3,

สาระการเรียนรู้ 1.สัญลักษณ์
2. ทบทวน การบวก
3. ประหยัดรู้คุณค่า

ภาคเช้า

.

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
2. เล่าประสบการณ์ที่ประทับใจ
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง “1 2 3 ซ้ายขวา” และทาท่าประกอบ (ภาคผนวก หน้า 572 ภาคเรียนที่ 1)
2. สัญลักษณ์
2.1 ครูสนทนาเกี่ยวกับ สัญลักษณ์ ที่มีในอาคารสถานที่ จากที่เรียนมาแล้ว
ติดป้ายสัญลักษณ์ ไว้ตามมุมต่างๆของห้องเรียน ดังตัวอย่าง

2.2 ครูจาลองสถานการณ์ เช่น ขณะนี้ทุกคนอยู่ในตึกหรืออาคารสูงและเกิดเหตุเพลิงไหม้
นักเรียนจะเลือกไปที
4.่ป้ายใด
ถ้านักเรียนต้องการใช้ห้องสุขา นักเรียนจะเลือกไปที่ป้ายใด
ถ้านักเรียนต้องการใช้โทรศัพท์สาธารณะ (นักเรียนจะเลือกไปที่ป้ายใด)
2.3 นักเรียนเล่นบทบาทสมมติ
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2.4 นักเรียนตั้งคาถาม – ตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสัญญาณ/สัญลักษณ์
ต่างๆ
3. ทบทวน การบวก
3.1 กิจกรรม “เท่าไรกับเท่าไร” ครูทบทวนความรู้เดิม เรื่องเท่าไรกับเท่าไร โดยใช้บัตรตัวเลข
เช่น
9

กับ

1

เป็น

8

กับ

2

เป็น

7

กับ

1

เป็น

1) ให้นักเรียนช่วยกันหาคาตอบพร้อมบอกเหตุผล ครูรอคาอธิบายจากนักเรียน
2) ครูแนะนาใบงานเท่าไรกับเท่าไร (ภาคผนวก) ครูอธิบายคาสั่งและแนะนาอุปกรณ์
แล้วให้นักเรียนทาใบงานรายบุคคล
3) นักเรียนนาเสนอผลงาน
3.2 กิจกรรม “โยงเส้นจับคู่” ครูทบทวนความรู้เดิม
เช่น

15 + 3

18 + 7

12 + 13

10 + 8

1) ครูแนะนาใบงาน ครูอธิบายคาสั่ง แล้วให้นักเรียนทาใบงานรายบุคคล “โยงเส้นจับคู่”
(ภาคผนวก)
2) นักเรียนนาเสนอผลงาน
3) อภิปรายร่วมกันทั้งชั้นและสรุป
ประเด็นการอภิปรายร่วมกันทั้งชั้น คือ
นักเรียนมีวิธีการหาคาตอบได้อย่างไร
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ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym “1 2 3 ซ้ายขวา” และทาท่าประกอบ (ภาคผนวก หน้า 572 ภาคเรียนที่ 1)
2. ประหยัดรู้คุณค่า
2.1 ครูเล่านิทาน เรื่องตุ๊กตุ่นไปตลาด (ภาคผนวก)
2.2 ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับนิทาน ในประเด็น
ชอบตัวละครตัวไหน เพราะอะไร
ใครรู้บ้างว่าตุ๊กตุ่นใช้เงิน 7 บาท ไปอย่างไร
วิธีการทีเ่ ราจะช่วยตุ๊กตุ่นรู้ว่าเงิน 7 บาท หายไปไหน ควรทาอย่างไร (จดบันทึก ให้เพื่อน
ช่วยจา ทาบัญชี เป็นต้น)
2.3 ให้นักเรียนช่วยกันทาบัญชีบันทึกรายจ่ายของตุ๊กตุ่น
ตัวอย่างบัญชีรายจ่าย

2.4 นักเรียนทาบัญชีรายจ่ายของตนเองภายใน 1 วัน (วันที่ผ่านมาแล้ว) จะได้รู้ว่ามีเงินอยู่
เท่าไร ซื้ออะไรบ้าง และมีเงินเหลืออยู่เท่าไร
2.5 นักเรียนนาเสนอผลงานการบันทึกบัญชีรายจ่ายของตนเอง
2.6 ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกสิ่งที่ได้จากการบันทึกบัญชี เช่น
รู้ว่าซื้ออะไรบ้าง
รู้ว่าเหลือเงินเท่าไร
สามารถวางแผนเก็บเงินซื้อของที่อยากได้ เป็นต้น
2.7 ครูแนะนาให้นักเรียนลองทาบัญชีการจ่ายเงินของตนเอง
2.8 ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมบทเรียน Learning Object ใน แท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้
ฉลาดออมฉลาดใช้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน เรื่อง ประโยชน์ของการออม
2.9 ครูให้การบ้านนักเรียนเตรียมอุปกรณ์มาทากระปุกออมสินจากบ้าน (เช่น กระป๋องแป้ง,
กาว, กระดาษสี)
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ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียนแนะนาการเรียนรู้วันต่อไป บันทึกการบ้าน
2. ท่องบทอาขยาน/ท่องสูตรคูณ
3. ช่วยกันตรวจสภาพเก็บสิ่งของเครื่องใช้ หนังสือ ให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม ทาความสะอาด
ห้องเรียน
4. สวดมนต์
5. ปิดน้า ไฟฟ้า ทุกจุดในห้องเรียน และบริเวณใกล้เคียง
สื่อการเรียนรู้
1. เพลง “1 2 3 ซ้ายขวา”
2. นิทานเรื่อง “ตุ๊กตุ่นไปตลาด”
3. ใบงาน “เท่าไรกับเท่าไร” “โยงเส้นจับคู่”
4. สัญลักษณ์/ป้าย
5. Learning Object ใน แท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้ ฉลาดออมฉลาดใช้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินใน
ชีวิตประจาวัน เรื่อง ประโยชน์ของการออม

.
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สังเกต
-ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
-มีส่วนในกิจกรรมและ
ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม
เล่นบทบาทสมมติ

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
บัตรตัวเลขกิจกรรม
- เล่าประสบการณ์ที่
“เท่าไรกับเท่าไร”
ประทับใจ
“โยงเส้นจับคู่”
-ตอบคาถามและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สัญญาณ/สัญลักษณ์
ต่างๆ

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิด
และให้เหตุผลแสดงวิธี
หาคาตอบจาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้
- ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
สังคมศึกษา
ศิลปะ
ความเป็นพลเมือง
- ระบุสินค้า บริการ การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน - การร่วมกิจกรรมทาง - ช่วยกันตรวจสภาพ
- เห็นประโยชน์ของการออม ใช้ทรัพยากรอย่าง
ดนตรีอย่างสนุกสนาน เก็บสิ่งของเครื่องใช้
ประหยัด
- การเคลื่อนไหวท่าทาง หนังสือ ให้เข้าที่เป็น
ประกอบเพลงอย่าง
ระเบียบสวยงาม ทา
มั่นใจ
ความสะอาดห้องเรียน
-ปิดน้า ไฟฟ้า ทุกจุดใน
ห้องเรียน และบริเวณ
ใกล้เคียง
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สัปดาห์ที่ 35 : ออมสิน ออมทรัพย์
แผนการสอนวันที่ 175

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/7 ท 1.1 ป.1/8 ท 1.3 ป.1/3
ท 2.1 ป.1/2 ค 1.2 ป. 1/1 ค 1.2 ป. 1/2 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 1.1 ป.1/3 ง 1.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1.สัญลักษณ์ และเครื่องหมาย
2. ทบทวน การบวก
3. กระปุกช่วยออม

ภาคเช้า

.

ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบไทยและแบบสากล
2. สะท้อนการใช้สิทธิและการใช้ทาหน้าที่รับผิดชอบ(บ้าน/ ห้องเรียน/ที่อื่นๆ) ตลอด 1 สัปดาห์
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง “มือ ตัก ไหล่” และทาท่าประกอบ (ภาคผนวก หน้า 568 ภาคเรียนที่ 1)
2. สัญลักษณ์ และเครื่องหมาย
2.1 นักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ข้ามถนน”
2.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่เรียนมาแล้วในประเด็น
ลักษณะสัญญาณ/สัญลักษณ์ที่พบเห็นในที่ต่างๆ
วิธีปฏิบัติตามสัญลักษณ์/สัญญาณต่างๆ
จะเป็นอย่างไรถ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาณ/สัญลักษณ์ ให้ถูกต้อง
2.3 นักเรียนทาสมุดเล่มเล็ก สัญลักษณ์และสัญญาณจราจร

4.
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(ปก)
สมุดภาพสัญลักษณ์
และสัญณาณของ
ด.ช/ด.ญ……………..
……………………………
………….....................

วาดภาพ

วาดภาพ

ไฟเหลือง

ไฟเขียว

วาดภาพ

วาดภาพ

วาดภาพ

ไฟแดง

ป้ายห้ามเข้า

ทางม้าลาย

2.4 นาเสนอผลงาน ครูและเพื่อนร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด
3. ทบทวน การบวก
3.1 กิจกรรม “ประโยคสัญลักษณ์การบวก”ครูทบทวนความรู้เดิม เรื่องประโยคสัญลักษณ์
การบวก
เช่น ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ มีปลาทอง 12 ตัว เทรวมกับปลาทอง 8 ตัว เป็นปลาทองกี่ตัว
12+8 =
1) ให้นักเรียนช่วยกันแสดงและวิธีการหาคาตอบ
2) ครูแจกใบงานการเขียนประโยคสัญลักษณ์ ครูอธิบายคาสั่งและแนะนาอุปกรณ์
แล้วให้นักเรียนทาใบงานรายบุคคล
3) ครูแจกใบงาน “เล่าเรื่องกันเถอะ” (ภาคผนวก) แล้วให้นักเรียนทางานรายบุคคล
4) นักเรียนนาเสนอผลงาน
5) ประเด็นการอภิปรายร่วมกันทั้งชั้น คือ
-การเขียนสัญลักษณ์/เครื่องหมายแทนการเพิ่มและการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างไร
-การเขียนประโยคสัญลักษณ์แทนการบวกเป็นอย่างไรได้บ้าง
3.2 กิจกรรม “เล่าเรื่องการบวก” ครูทบทวนความรู้เดิมโดยชูบัตรการบวกแล้วเล่าเรื่อง
เช่น 16 + 17 = 
ส้มมีแมว 16 ตัว เป๊กเอามาให้ส้มอีก 17 ตัว ส้มมีแมวทั้งหมดกี่ตัว
3.3 ครูให้บัตรการบวก เช่น 32 + 57 =  แล้วให้นักเรียนเล่าเรื่องจากประโยคสัญลักษณ์
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3.4 ครูแจกใบงาน “มาเล่าเรื่องการบวก”(ภาคผนวก) ครูอธิบายคาสั่ง แล้วให้นักเรียนทา
กิจกรรมรายบุคคล
3.5 นักเรียนนาเสนอผลงาน
3.6 อภิปรายร่วมกันทั้งชั้นและสรุป
ประเด็นการอภิปรายร่วมกันทั้งชั้น คือ
- การเขียนสัญลักษณ์แทนการรวมและการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างไร
การเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกเป็นอย่างไร
นักเรียนมีวิธีการเขียนเล่าเรื่องได้อย่างไร
- เราสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการบวกได้กี่แบบ (2 แบบ คือ การนามารวมและ
การนามาเพิ่ม)
3.7 นักเรียนทาใบงาน แก้โจทย์ปัญหาให้ที (ภาคผนวก)
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1.Brain Gym “มือ ตัก ไหล่” และทาท่าประกอบ (ภาคผนวก หน้า 568 ภาคเรียนที่ 1) และร้อง
เพลง “เก็บของ”
เก็บของให้ถูกที่ เก็บดีดี อย่าวิ่งซุกซน
มาช่วยกันเก็บทุกคน ๆ หนู ๆ อย่าซน
ช่วยกันคนดี ๆ
2. กระปุกช่วยออม
2.1 นักเรียนร้องเพลงออมสิน พร้อมทาท่าทางประกอบ
2.2 ครูอธิบายเพิ่มเติม เงินทุกบาททุกสตางค์มีค่า เราควรใช้จ่ายเฉพาะที่จาเป็น ไม่สุรุ่ยสุร่าย
เรามาทากระปุกออมเงินไว้เก็บเงินกันดีกว่า
2.3 ครูนากระปุกออมสินมาให้นักเรียนดูแล้วสนทนาถึง รูปร่าง ลักษณะประโยชน์ของกระปุก
ออมสินและการประดิษฐ์กระปุกออมสิน (ครูเตรียมไว้ล่วงหน้า)
2.4 ครูแนะนาอุปกรณ์และสอบถามว่าใครเตรียมอะไรมาไม่ครบบ้าง ควรให้เพื่อนช่วยแบ่งปัน
2.5 ครูติดขั้นตอนการประดิษฐ์กระปุกออมสินบนกระดานและอธิบายเพิ่มเติม
2.6 นักเรียนประดิษฐ์กระปุกออมสินตามขั้นตอน เสร็จแล้วนาผลงานมาจัดนิทรรศการและนา
กลับไปใช้เป็นกระปุกออมสินสาหรับออมเงินที่บ้าน
ข้อเสนอแนะ ในวันต่อไปครูควรสอบถามถึงพฤติกรรมการออมของนักเรียน คอยสมอบถาม
การทาบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียนอย่างสม่าเสมอ
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ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียนแนะนากิจกรรมวันต่อไป บันทึกการบ้าน
2. ชมสารคดี นาสนทนาเกี่ยวพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารสามเหล่าทัพที่มีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 14 ราชวัลลภ
3. ช่วยกันตรวจสภาพ เก็บสิ่งของเครื่องใช้ หนังสือ ให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม ทาความสะอาด
ห้องเรียน
4. สวดมนต์
5. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
6. ปิดน้า ไฟฟ้า ทุกจุดในห้องเรียน และบริเวณใกล้เคียง
สื่อการเรียนรู้
1. เพลง “มือ ตัก ไหล่” “ข้ามถนน” “เก็บของ” “ออมสิน”
2. ใบงาน “เล่าเรื่องการบวก” “มาเล่าเรื่องการบวก”
3. สัญลักษณ์และเครื่องหมาย
4. ใบงาน แก้โจทย์ปัญหาให้ที
5. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 14 ราชวัลลภ ในแท็บเล็ต
(Tablet) มัลติมีเดีย: ในหลวงของเรา
6. ขั้นตอนการประดิษฐ์กระปุกออมสิน
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วัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- การร้องเพลง
- สมุดเล่มเล็ก
-พูดสะท้อนการใช้สิทธิ
- การทาท่าทางประกอบ สัญลักษณ์และสัญญาณ และการใช้ทาหน้าที่
- การสนทนา
จราจร
รับผิดชอบ(บ้าน/
- การนาเสนอ
- ใบงาน “มาเล่าเรื่อง
ห้องเรียน/ที่อื่นๆ
กันเถอะ” “มาเล่าเรื่อง
- สรุปเกี่ยวกับสัญลักษณ์
การบวกกันเถอะ”
-ผลงานกระปุกออมสิน ทาสมุดเล่มเล็ก
- ใบงาน แก้โจทย์ปัญหา สัญลักษณ์และสัญญาณ
ให้ที
จราจร
ศิลปะ
- การร่วมกิจกรรมทาง
ดนตรีอย่างสนุกสนาน
- การเคลื่อนไหวท่าทาง
ประกอบเพลงอย่าง
มั่นใจ
- มีความคิดสร้างสรรค์
ในการประดิษฐ์กระปุก
ออมสิน

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือง่ายๆในการ
ทางานอย่างปลอดภัย

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิด
และให้เหตุผลการสร้าง
โจทย์ปัญหาการบวก
- เล่าเรื่องจากประโยค
สัญลักษณ์
- ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ความเป็นพลเมือง
- ช่วยกันตรวจสภาพ เก็บสิ่งของเครื่องใช้ หนังสือ
ให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม ทาความสะอาด
ห้องเรียน
- ปิดน้า ไฟฟ้า ทุกจุดในห้องเรียน และบริเวณ
ใกล้เคียง
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 35
เพลง
เพลงข้ามถนน
อย่า เหม่อมองต้องดูข้างหน้า
อีกซ้ายและขวา เมื่อจะข้ามถนน
หากยอดยานหลายก็ต้องอดใจทน
อย่าตัดหน้ารถยนต์
ทุกๆคนควรระวังเอย
มงแซะ มงแซะ แซะมง ตะลุ่ม ตุ้มมง

เพลง ออมสิน
ออมสิน ออมสิน ออมสิน เก็บออมเอาไว้กินวันหน้า
หมั่นเก็บ หมั่นเก็บ เงินตรา ดีกว่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง
ออมสิน ออมสิน ออมสิน เก็บออมไว้กันนานเนื่อง
ช่วยชาติ ช่วยตนพลเมือง ชาติจะฟูเฟื่อง ด้วยการเก็บออม

เพลง เก็บของ
เก็บของให้ถูกที่ เก็บดีดี อย่าวิ่งซุกซน
มาช่วยกันเก็บทุกคน ๆ หนู ๆ อย่าซน ช่วยกันคนดี ๆ
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นิทานเรื่อง หนูดเี ดินทาง
วันหยุดสุดสัปดาห์นี้หนูดีไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัว ในระหว่าง
การเดินทางหนูดีสังเกตเห็นเครื่องหมายต่าง ๆ ที่ติดไว้ข้างถนน หนูดีก็ถามคุณพ่อ
หนูดี “คุณพ่อขา ตามข้างถนนเขานาป้ายอะไรมาติดไว้เยอะแยะเลย”
ซึ่งแต่ละป้ายก็เหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้าง
คุณพ่อ “อ๋อ ป้ายต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นเครื่องหมายแสดงให้ระวังอันตราย
หรือ กระทาตามที่บอกเพื่อให้คนเดินทางอย่างระมัดระวัง จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ
เครื่องหมายที่เห็นเป็นเครื่องหมายสากล ใครเห็นเขาจะเข้าใจ”
หนูดี “ คุณพ่อขา ถ้าอย่างนั้นเครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น
คนทั่วโลกก็เข้าใจใช่ไหมคะ” คุณพ่อ “ใช่แล้วลูก”

นิทานเรื่อง ตุ๊กตุ่นไปตลาด
ตุ๊กตุ่นได้รางวัลช่วยเก็บขยะ และรดน้าต้นไม้จากแม่ เป็นเงินสิบบาท ตุ๊กตุ่น
จะไปเดินเล่นในตลาด แต่ตั้งใจว่าจะไม่ซื้ออะไรเลยเพราะกลัวเงินหมด
ระหว่างทาง “ซื้อทอฟฟี่ไหมจ๊ะ 10 เม็ด บาทเดียวจ๊ะ” ตุ๊กตุ่นรับคา จากนั้นก็
ซื้อกล้วยแขก 2 บาท น้าเฉาก๊วย 1 บาท ลูกชิ้นปิ้ง 2 บาท ขนมปังกรอบ 1
บาท ตุ๊กตุ่นซื้อของเพลินจนลืมว่าตัวเองตั้งใจไว้ว่าอย่างไร เมื่อล้วงมือลงใน
กระเป๋ากางเกง พบเหรียญกระทบดังกรุ๊งกริ๊งอยู่ 3 เหรียญเท่านั้น “ตายแล้ว
ฉันเหลือเงินแค่ 3 บาท เท่านั้น อีก 7 บาทหายไปไหน ใครรู้บ้างช่วยบอก
ตุ๊กตุ่นหน่อย”
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ตัวอย่างบัญชีรายจ่ายของตุ๊กตุ่น

ขั้นตอน การประดิษฐ์กระปุกออมสิน
อุปกรณ์
1. กระป๋องแป้งพลาสติกเปล่าเท่ากับจานวนนักเรียน
2. คัทเตอร์
3. กรรไกร
4. กระดาษสีต่าง ๆ
5. กาวลาเท็กซ์

ขั้นตอนการประดิษฐ์
1. ออกแบบชิ้นงานลงในกระดาษเอ 4
2. ใช้คัทเตอร์เจาะด้านข้าง ส่วนบนของกระป๋องแป้งพลาสติก
เจาะเป็นช่องยาวขนาดเงินเหรียญ 10 บาท
3. ใช้กรรไกรตัดกระดาษสีต่าง ๆ เป็นลวดลายตามที่ออกแบบ
ทากาวติดกระป๋องแป้งให้ทั่ว
4. ปรับปรุงตกแต่งชิ้นงานให้สวยงาม
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สัญลักษณ์ เครือ่ งหมาย และสัญญาณ

สัญญาณไฟจราจร
สีแดง = ให้รถหยุด
สีเหลือง = ให้รถเตรียมหยุด
สีเขียว = ให้รถไปได้

ทางม้าลาย แสดงพื้นที่ให้คนเดินข้ามถนน

แสดงว่า ห้ามเข้า

ห้องน้าหญิง

ห้องน้าชาย
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ทางหนีไฟ แสดงทางออกเมื่อมีเหตุอันตราย

แสดงเขตที่มีไฟฟ้าแรงสูง และเป็นอันตราย

ยาแผนปัจจุบันที่มีอันตรายสูงกว่ายาสามัญประจาบ้าน
การใช้ยานี้ต้องการดูแลจากแพทย์หรือเภสัชกร
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เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์

  X 
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แบบฝึกเสริมทักษะที่ 116
“จับคู่จานวน”
แผนการสอนที่ 171
คาสั่ง : ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพกับจานวนให้ถูกต้อง

1.
2.
3.

11 ๑๑ สิบเอ็ด
0 ๐ ศูนย์
7 ๗ เจ็ด

4.

13 ๑๓ สิบสาม

5.

6 ๖ หก

6.

18 ๑๘ สิบแปด

7.
8.
9.

16 ๑๖ สิบหก

10.

17 ๑๗ สิบเจ็ด

10 ๑๐ สิบ
9 ๙ เก้า
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แบบฝึกเสริมทักษะที่ 117
เขียนจานวน
แผนการสอนที่ 171
คาสั่ง ให้นักเรียนเขียนตัวเลขแทนจานวน

1.

2.

3.

4.

5.
ชื่อ........................................................................ชั้น......................เลขที.่ ...........
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แบบฝึกเสริมทักษะที่ 118
จะหาคาตอบอย่างไร
แผนการสอนที่ 172
คาสั่ง ให้นักเรียนเขียนตัวเลขแทนจานวนต่อไปนี้

1. บอกจานวน
1.1
หลักสิบ

หลักหน่วย

1.2 ถ้าหลักสิบคือ 5 และหลักหน่วยคือ
1.3 9 สิบ และ 1 หน่วย คือ

หลักสิบ

หลักหน่วย

0 เขียนเป็นตัวเลขได้ว่า
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2. จานวนทั้งหมดเท่าไร
...........ดอก

...........ตัว

3. จงเติมตัวเลขที่ถกู ต้องลงในช่องว่าง
0

5

10

15

20

25

30

35

40 45
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แบบฝึกเสริมทักษะที่ 119
ค่าประจาหลัก
แผนการสอนที่ 172
คาสั่ง ให้นักเรียนเขียนตัวเลขแทนจานวนต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1.

2.
หลักสิบ

หลักหน่วย

หลักสิบ

.................สิบ กับ...............หน่วย

3.

หลักหน่วย

.................สิบ กับ...............หน่วย

4.
หลักสิบ

หลักหน่วย

.................สิบ กับ...............หน่วย

หลักสิบ

หลักหน่วย

.................สิบ กับ...............หน่วย
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ใบงาน
หาค่าประจาหลัก
คาสั่ง ให้นักเรียนเขียน “หลักสิบ” หรือ “หลักหน่วย” ให้ตรงหับ
ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้

ตัวเลข
23
25
47
30

หลักสิบ

หลักหน่วย
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แบบฝึกเสริมทักษะที่ 120
มาบวกกันเถอะ
แผนการสอนที่ 173
คาสั่ง : ให้นักเรียนแสดงวิธีคิดและหาคาตอบ
1. 18 + 13 =

2. 17 + 15 =

3. 16 + 15 =

4. 13 + 19

=

5. 14 + 17

=
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แบบฝึกเสริมทักษะที่ 121
ลองบวกดูซิ
แผนการสอนที่ 173
คาสั่ง : ให้นักเรียนแสดงวิธีคิดและหาคาตอบ
1. 15 + 18 =
………………………………………………………………………………………………
…………
2. 17 + 16 =

3.

16 + 18

4.

17 + 17 =

5. 19 + 14 =

=
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แบบฝึกเสริมทักษะที่ 122
มาบวกกันเถอะ
แผนการสอนที่ 173
คาสั่ง : ให้นักเรียนหาคาตอบ
1. 10 + 20 =

11. 61 + 1 =

2. 30 + 10 =

12. 62 + 2 =

3. 10 + 80 =

13. 74 + 5 =

4. 70 + 30 =

14. 21 + 8 =

5. 50 + 50 =

15. 10 + 12 =

6. 81 + 2

=

16. 11 + 14 =

7. 20 + 9

=

17. 31 + 31 =

8

52 + 3

=

18. 12 + 23 =

9. 32 + 5

=

19. 14 + 24 =

10. 90 + 1

=

20 62 + 32 =
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ใบงาน
เท่าไรกับเท่าไร
แผนการสอนที่ 174
คาสั่ง คาตอบเท่าไร
1. 10 กับ 10 เป็น
2. 20 กับ 10 เป็น
3.

30 กับ 20 เป็น

4. 40 กับ 20 เป็น
5. 50 กับ 30 เป็น
6. 55 กับ 35 เป็น
7. 60 กับ 25 เป็น
8. 65 กับ 25 เป็น
9. 65 กับ 35 เป็น
10. 70 กับ 30 เป็น
ชื่อ.................................................................ชื่อเล่น........................ชั้น............เลขที่.........

640

ใบงาน
โยงเส้นจับคู่
แผนการสอนที่ 174
คาสั่ง : ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่บัตรคาตอบที่ตรงกัน

12 +3

24 +5

32 +4

25 +11

16 +3

10 +5

20 +9

24 +14

32 +6

10 +9

12 +10

15 +12

13 +14

32 +17

27 +22

11 +11
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ใบงาน
ประโยคสัญลักษณ์การบวก
แผนการสอนที่ 175
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคาตอบ
1. มีปลาทอง 12 ตัว เทรวมกับปลาทอง 8 ตัว เป็นปลาทองกี่ตัว

2. มีหมวก 15 ใบ ซื้อมาอีก 7 ใบ มีหมวกทั้งหมดกี่ใบ

3. นิดร้อยพวงมาลัยได้ 16 พวง ต่อมาร้อยได้อีก 3 พวง นิดร้อยพวงมาลัยได้
ทั้งหมดกี่พวง

4. ในสมุดภาพมีรูปดอกไม้ 32 รูป มีรูปอื่น 6 รูป ในสมุดภาพมีรูปรวมกันกี่รูป

5. ห้อง ป.1/1 มีนักเรียนหญิง 13 คน ห้อง ป.1/2 มีนักเรียนหญิง 12 คน
รวมนักเรียนหญิงทั้ง 2 ห้อง มีกี่คน
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ใบงาน
เล่าเรื่องการบวก
แผนการสอนที่ 175
คาสั่ง : ให้นักเรียนเขียนเล่าเรื่องจากประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้
1. ประโยคสัญลักษณ์ 11 + 13 =

2. ประโยคสัญลักษณ์ 52 + 46 =

3. ประโยคสัญลักษณ์ 30 + 45 =

4. ประโยคสัญลักษณ์ 27 + 32 =
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ใบงาน
มาเล่าเรื่องการบวก
แผนการสอนที่ 175
คาสัง่ : ให้นักเรียนเขียนเล่าเรื่องจากประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้
1.

12 + 17 =

2.

17 + 12 =

3.

18 + 15 =

4.

19 + 14 =

5.

20 + 13 =
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ใบงาน
แก้โจทย์ปัญหาให้ที
แผนการสอนที่ 175
คาสั่ง : ให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีคิด และหาคาตอบ
1. แม่ค้าขายมะม่วงไปแล้ว 16 ผล ต่อมาขายไปอีก 12 ผล แม่ค้าขายมะม่วงได้
ทั้งหมดกี่ผล
ประโยคสัญลักษณ์ :
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
2. แป้งมีไอศกรีม 15 แท่ง ซื้อมาอีก 17 แท่ง รวมมีไอศกรีมกี่แท่ง
ประโยคสัญลักษณ์ :
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
3. แม่ค้าขายมะม่วงไปแล้ว 16 ผล ต่อมาขายไปอีก 12 ผล แม่คา้ ขายมะม่วงได้
ทั้งหมดกี่ผล
ประโยคสัญลักษณ์ :
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

