แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 10 ชือ่ หน่วย หนูทาได้ เรือ่ ง การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย
สาระที่ 1 เรือ่ งราวเกีย่ วกับตัวเด็ก
สอนโดย …………………………………….. วันที่ ………………………………..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บอกวิธีการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายได้
พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน
พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
ช่วยเหลือตนเองได้

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
การล้างมือ
การแปรงฟัน
การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย
การสระผม
การอาบน้า

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
เราควรดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายสามารถปฏิบัติได้หลายวิธี

ระยะเวลาเรียน
1 วัน

สาระการเรียนรู้
การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย
- การล้างมือ
- การแปรงฟัน
- การอาบน้า
- การสระผม

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วัน

จุดประสงค์

จันทร์

1. อธิบายวิธีการดูแลรักษา
ความสะอาดร่างกายได้
2. บอกประโยชน์ของการดูแล
รักษาความสะอาดร่างกาย
ได้
3. เปรียบเทียบความ
แตกต่างๆของการดูแลและ
ไม่ดูแลรักษาความสะอาด
ร่างกายได้
4. สนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบ-การณ์

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

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การดูแลรักษาความ
สะอาดร่าง-กาย
- การล้างมือ
- การแปรงฟัน
- การอาบน้า
- การสระผม

ประสบการณ์สาคัญ
1. การอธิบายสิ่งต่างๆ(การใช้
ภาษา)
(มฐ9/1)
2. การเปรียบเทียบความ
แตกต่าง (การคิด การ
สังเกต การจาแนก และ
การเปรียบเทียบ)
(มฐ10/1)
3. การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (การคิด) (มฐ8/1)

กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนดูภาพเด็กที่มี ร่างกาย
สะอาดและเด็กที่มีร่างกายสกปรก
ร่วมสนทนาซักถาม เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของเด็กที่มีร่างกาย
สะอาดและเด็กที่มีร่างกายสกปรก
วิธีดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย
และประโยชน์ที่ได้รับ
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
เกี่ยวกับการดูแลรักษาความ
สะอาด ร่างกาย

สือ่ การเรียนรู้
1. ภาพเด็กที่มีร่างกาย
สะอาด
2. ภาพเด็กที่มีร่างกาย
สกปรก

การประเมินผล
1. การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน กิจกรรม
2. การสนทนา

วัน
จันทร์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่.
มาตรฐานที่.
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
วัน

จุดประสงค์
1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่และ
เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะและสัญญาณได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตามจินตนาการ
ประกอบเพลงได้

กิจกรรมตาม ตาราง
ประจาวัน
2. กิจกรรม ดนตรี
การเคลือ่ นไหว
และจังหวะ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

1. การฟังเพลง
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่ประกอบเพลง

1. การร้องเพลง (การใช้ภาษา)
(มฐ5/2 มฐ9/1)
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ตามจินตนาการ
ประกอบเพลง (การคิด การ
ทรงตัวและการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ2/1
มฐ5/1 มฐ5/2 มฐ5/3)
3. การฟังจังหวะเคาะ (ดนตรี)
(มฐ5/2)

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
1. เครื่องเคาะจังหวะ
ร่างกายอยู่กับที่และเคลื่อนที่ไป 2. เพลง “อาบน้า”
รอบๆบริเวณอย่างอิสระตาม
จังหวะ เมื่อได้ยินเสียงเคาะ
จังหวะหยุด ให้ทุกคนหยุดการ
เคลื่อนไหว
2. ครูและนักเรียนร่วมกันร้อง
เพลง “อาบน้า” และ
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
จินตนาการประกอบเพลง

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. ร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหวตาม
จังหวะและจินตนาการ
ประกอบเพลง

2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
5.3 รักการออกกาลังกาย

9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

จันทร์

1. วางแผน ตัดสินใจและลง
มือปฏิบัติได้
2. แสดงออกตามความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของตนที่
สาเร็จได้

3. กิจกรรมศิลปะ
สร้าง-สรรค์

การทาศิลปะสร้าง-สรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องการรักษาความ
สะอาดของร่างกาย

1. การวางแผน ตัดสินใจและลงมือ
ปฏิบัต(ิ การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ10/2)
2. การแสดงความคิด สร้างสรรค์(การ
คิด) (มฐ11/1)
3. การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่าน
ผลงาน(การคิด) (มฐ10/1)

1. ครูแนะนากิจกรรมต่างๆ และ
วิธีการปฏิบัติ
2. นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความ
สนใจในกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม
ดังนี้
- การปั้นอิสระ
- การพิมพ์ภาพ
- การพับสี
- การเปุาสี
- การวาดภาพอิสระด้วยสี
เทียน
- การฉีกปะภาพมือ
3. นักเรียนนาเสนอผล-งานที่ได้
ปฏิบัติ

1. สีเทียน/สีน้า
2. กระดาษโรเนียว/
กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
100ปอนด์
3. ดินน้ามัน/แปูงปั้น/
แปูงปั้น
4. พู่กัน จานสี
5. กาว
6. กรรไกร
7. ภาพมือ

1. การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิดสร้างสรรค์
4. การตรวจผลงาน
5. การประเมินจากแฟูม
สะสม
ผลงาน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ .10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่ . 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม ตาราง
ประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

จันทร์

1.
2.
3.
4.

เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
แก้ปัญหาในการเล่นได้
เอื้อเฟือ้ แบ่งปันและรอคอยได้
เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิกเล่นได้

4. กิจกรรมการเล่นตาม
มุมประสบ-การณ์

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

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ8/1)
2. การแก้ปัญหาในการเล่น (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ10/2)
3. การเอื้อเฟือ้ แบ่งปันและรอคอย
(การเรียนรู้ทางสังคม) (มฐ4/3)
4. การเก็บของเล่นเข้าที(่ การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ4/1)

1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุมต่างๆ ดังนี้
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมุติ
- มุมสัมผัสสร้าง-สรรค์/มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้าง-สรรค์
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมือ่ เล่นเสร็จแล้ว

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

1. การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่ 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระทีค่ วรรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

จันทร์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

วัน

1. เล่นและปฏิบัติ
5. กิจกรรมการ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เล่นกลางแจ้ง
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่นขณะ
เล่นได้

การเล่นขวดล้มขวดตั้ง

1. การเล่นขวดล้มขวดตั้ง
(การคิด การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
ใหญ่)
(มฐ2/1 มฐ2/2 มฐ10/1)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษาความ
ปลอดภัย) (มฐ1/2)

1. ครูตกลงกติกาข้อ
1. ขวดน้า
ปฏิบัติก่อนการเล่น 2. นกหวีด
2. ครูแนะนาวิธีการเล่น
ขวดล้มขวดตัง้ ให้
เพื่อนที่ถูกต้อง
ปลอดภัย
3. นักเรียนเล่นขวดล้ม
ขวดตั้งอย่างอิสระ

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
2.2 ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว
8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระทีค่ วรรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

จันทร์

1. นาภาพที่เหมือนกันมา
จับคู่กันได้
2. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้

6. เกมการศึกษา

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สงิ่ ต่างๆ

เกมจับคู่ภาพเหมือน

1. การจับค่ภู าพ (การสังเกต การ 1. ครูแนะนาวิธีการเล่น เกมจับคู่
เกมจับคู่ภาพเหมือน ภาพเหมือน
จาแนก และการเปรียบเทียบ)
2.
นักเรียนเล่นเกม
(มฐ10/1)
จับคู่ภาพเหมือน
2. การเก็บของเล่นเข้าที่(การ
3. นักเรียนเก็บของเล่น
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ4/1)
เข้าที่เมื่อเลิกเล่น

1. การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจผลงาน

กิจกรรมเสนอแนะ
การทาแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ
- การลากเส้นโยงภาพ

การประเมินผล
1.
2.
3.
4.
5.

วิธกี าร
การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินแฟูมผลงาน

เครือ่ งมือ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
เพลงอาบน้า
อาบน้าซู่ซ่า ล้างหน้าล้างตา
ราดน้าให้ทั่ว เสร็จแล้วเช็ดตัว

(อาจารย์ศรีนวล

ฟอกสบู่ถตู ัวชาระเหงือ่ ไคล
เราไม่ขุ่นมัว สุขกายสบายใจ

รัตนสุวรรณ)

2. เกมกลางแจ้ง
ขวดล้มขวดตัง้
วิธกี ารเล่น
แบ่งเด็กออกเป็น 2 แถว แถวละเท่าๆ กัน ยืนต่อหลังห่างกันประมาณ 2 ฟุต ครูตั้งขวดพลาสติก (มีน้าบรรจุและ
ปิดแน่น)ไว้ห่างจากแถวประมาณ 3 เมตร เมื่อได้ยินสัญญาณ ให้เด็กคนที่อยู่หัวแถววิ่งไปจับขวดน้าวางนอนตะแคงลง แล้ววิ่งกลับมา
ที่แถว คนถัดไปวิ่งมาที่ขวดแล้วจับขวดตั้งขึ้นแล้ววิ่งกลับ ทาเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนหมดแถว

3. เกมการศึกษา

เกมจับคูภ่ าพเหมือน

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 10 ชือ่ หน่วย หนูทาได้ เรือ่ ง การล้างมือ สาระที่ 1 เรื่องราวเกีย่ วกับตัวเด็ก
สอนโดย ………………………………………..
วันที่
………………………………………

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกวิธีการล้างมือได้
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนการล้างมือได้ถูกต้อง
3. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน
4. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

5.
6.
7.
8.
9.

พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
10. ช่วยเหลือตนเองได้

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
ล้างด้วยน้าเปล่า

สบู่

ระยะเวลาเรียน

1 วัน

แนวคิด/ความคิดรวบยอด

การล้างมือเป็นการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายอย่างหนึ่ง

สาระการเรียนรู้

การล้างมือ
-. ล้างด้วยน้าเปล่า
- ล้างด้วยสบู่

การล้างมือ

ล้างด้วย

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วัน

จุดประสงค์

อังคาร

1. บอกวิธีการล้างมือ ได้
2. ล้างมือได้ถูกต้อง
3. เปรียบเทียบความ
แตกต่างของมือที่สะอาด
และมือที่สกปรกได้
4. สนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบ-การณ์

สาระที่ควรรู้
วิธีการล้างมือ
- ล้างด้วยน้าเปล่า
- ล้างด้วยสบู่

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

ประสบการณ์สาคัญ
1. อธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
(การใช้ภาษา) (มฐ9/1)
2. เปรียบเทียบ รูปร่างลักษณะ
(การสังเกต การจาแนก
และเปรียบเทียบ)
(มฐ10/1)
3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(การเรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
8/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

1. ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงและ
แสดงท่าทางประกอบเพลง “ล้างมือ”
สนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลง
2. ครูนาภาพขั้นตอนการล้างมือให้
นักเรียนดู พร้อมกับสาธิตวิธีการล้าง
มือให้นัก-เรียนดู นักเรียนปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่สาธิต ร่วมสนทนาซักถาม
เปรียบเทียบความแตกต่างของมือที่
สะอาดกับมือที่สกปรก
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
เกี่ยวกับวิธีการล้างมือที่ถูกวิธีและ
ความสาคัญของการล้างมือ

1. ภาพขั้นตอนการล้าง
มือ
2. เพลงล้างมือ
3. น้าเปล่า
4. สบู่
5. กะละมัง
6. ผ้าเช็ดมือ

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

มี

วัน
อังคาร

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้
ประสบการณ์สาคัญ

1. เคลื่อนไหวร่าง-กาย 2. กิจกรรมดนตรี 1. การเคลื่อน- 1. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(การทรงตัวและการ
ได้
การเคลือ่ นไหว
ไหวประกอบ
ประสานสัมพันธ์ของ
และจังหวะ
จังหวะ
2. ฟังจังหวะและปฏิบัติ
กล้ามเนื้อใหญ่)
2. การปฏิบัติตาม
ตามสัญญาณคาสัง่ ได้
(มฐ2/1 มฐ5/1 มฐ5/3)
คาสั่ง
2. การแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบจังหวะและ
สัญญาณคาสั่ง (ดนตรี)
(มฐ5/2)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่.
มาตรฐานที่.
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

1. นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วๆ บริเวณ
เครื่องเคาะ
อย่างอิสระโดยไม่ชนกันตามจังหวะที่ครูเคาะ
จังหวะ
2. เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้ทุกคนรีบจับมือ
กันเป็นวงกลม และเมื่อครูเคาะรัวเสียงดังให้
นักเรียนค่อยๆ ขยายวง (สมมติเป็นลูกโปุงใบ
ใหญ่) ถ้าเคาะรัวเสียงเบาให้นักเรียนค่อยๆ
เดินเข้ากลางวง (สมมติเป็นลูกโปุงใบเล็ก)

2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
5.3 รักการออกกาลังกาย

8.2 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การเคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะ
และคาสั่ง

วัน
อังคาร

จุดประสงค์
1. วางแผนตัดสินใจและลง
มือปฏิบัติได้
2. แสดงออกตามความคิด
สร้าง - สรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของตนที่
สาเร็จได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
3. กิจกรรมศิลปะ
สร้าง -สรรค์

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การทาศิลปะสร้าง-สรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
การล้างมือ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การวางแผน ตัดสินใจและ 1. ครูแนะนากิจกรรมต่างๆและวิธีปฏิบัติ
ลงมือปฏิบัติ (การเรียนรู้
2. นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความสนใจ
ทางสังคม)
เดีย่ วหรือกลุ่มดังนี้
- การพิมพ์ภาพจากหลอด
(มฐ10/2)
ด้าย
2. การแสดงความคิด
การตัดปะภาพมือ
สร้างสรรค์ (การคิด) (มฐ
การปั้นอิสระ
11/1)
การเปุาสี
3. การรับรู้และแสดงความรู้สึก
การวาดภาพอิสระด้วยสี
ผ่านผล-งาน (การคิด)
เทียน
(มฐ10/1)
3. นักเรียนนาเสนอผลงานที่ได้ปฏิบัติ

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

1. สีเทียน/สีน้า
2. กระดาษ
โรเนียว/กระดาษ
100 ปอนด์
3. พู่กัน
4. หลอดด้าย
5. ภาพมือ
6. กาว
7. ดินน้ามัน/แปูงปั้น/ดิน
เหนียว
8. จานสี
9. หลอดดูดน้า

1. การสังเกตการ มีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การตรวจผลงาน
5. การประเมินจากแฟูม
สะสม
ผลงาน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ .10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่ . 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม ตาราง
ประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

อังคาร

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
2. แก้ปัญหาในการเล่นได้
3. เอื้อเฟือ้ แบ่งปันและรอ
คอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิก
เล่นได้

4. กิจกรรมการเล่น
ตามมุมประสบการณ์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่. 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่าง

การเล่นตามมุมประสบการณ์
- มุมภาษา/มุม
หนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/
มุมวิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี

1. การเล่นร่วมกับ ผู้อื่น
1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุมต่างๆ ดังนี้
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
- มุมสังคมศึกษา
8/1)
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
2. การแก้ปัญหาในการเล่น
วิทยาศาสตร์
(การเรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
มุมธรรมชาติ
10/2)
- มุมบทบาทสมมติ
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน และ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุมบล็อก
รอคอย(การเรียนรู้ทาง
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
สังคม)
- มุมดนตรี
(มฐ4/3)
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมือ่ เล่น
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
เสร็จแล้ว
(กเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ4/1)

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

อังคาร

1. เล่นเครื่องเล่นสนาม
ได้
2. เล่นร่วมกับ
ผู้อื่นได้
3. รักษาความปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อื่นขณะเล่นได้

5. กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้
ประสบการณ์สาคัญ
การเล่นเครื่องเล่นสนาม

1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
2.2 ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว
8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม(การ 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ เครื่องเล่นสนาม
ทรงตัวและการประสาน
ก่อนการเล่น
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่) 2. แนะนาวิธีการเล่นเครื่อง
เล่นสนามที่ถูกต้องและ
(มฐ2/1)
ปลอด-ภัย
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
3. นักเรียนเลือกเล่นเครื่อง
เรียนรู้ทางสังคม)
เล่นสนามอย่างอิสระ
(มฐ8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษา
ความปลอด-ภัย) (มฐ1/2)

การประเมินผล
1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกิจ-กรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

วัน
อังคาร

จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. จับคู่ภาพที่เหมือนกัน 6. เกมการศึกษา
ได้
2. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้

เกมจับคู่ภาพเหมือน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

1. จับคู่ภาพเหมือน (การคิดการ 1. ครูแนะนาวิธีการเล่น เกมจับคู่ภาพเหมือน
สังเกต การจาแนกและการ
เกมจับคู่ภาพเหมือน
2. นักเรียนเล่นเกม จับคู่
เปรียบเทียบ) (มฐ10/1)
ภาพเหมือน และเกมที่
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ
เคยเล่นมาแล้ว
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ4/1)
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่น

การประเมินผล
1. การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจผลงาน

กิจกรรมเสนอแนะ
การทาแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ
- การลากเส้นโยงภาพ

การประเมินผล
1.
2.
3.
4.
5.

วิธกี าร
การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินแฟูมสะสมผลงาน

เครือ่ งมือ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
ล้างมือ

มือฉันนั้นสวยจริงๆ
กลับจากห้องน้าและก่อนเดินไป

(คุณหญิงเบญจา แสงมลิ)

ถ้าเปื้อนไม่นิ่งรีบล้างเร็วไว
ล้างมือเสียให้สะอาดเอย

2. เกมการศึกษา

เกมจับคูภ่ าพเหมือน

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 10 ชือ่ หน่วย หนูทาได้ เรือ่ ง การแปรงฟัน

สาระที่ 1 เรือ่ งราวเกีย่ วกับตัวเด็ก
สอนโดย ………………………………………. วันที่
…………………………………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บอกวิธีการแปรงฟันได้
แปรงฟันได้ถูกวิธี
พัฒนาความสามารถทางภาษา ในการฟัง พูด อ่าน เขียน
พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
10. ช่วยเหลือตนเองได้

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
อุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรงฟัน

ระยะเวลาเรียน

การแปรงฟันตามขั้นตอน
การแปรงฟัน

1 วัน

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
การแปรงฟันเป็นการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายอย่างหนึง่

สาระการเรียนรู้
การแปรงฟัน
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรงฟัน
- การแปรงฟันตามขั้นตอน

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วัน

จุดประสงค์

พุธ

1. บอกวิธีการแปรงฟันได้
2. บอกความสาคัญของการ
แปรงฟันได้
3. เปรียบเทียบความ
แตกต่างของฟันได้
4. สนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

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

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
ประสบการณ์สาคัญ
การแปรงฟัน
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
แปรงฟัน
- การแปรงฟัน
ตามขั้นตอน

1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
(มฐ9/1)
2. การเปรียบเทียบความ
แตกต่างของสี ขนาด
รูปร่าง(การคิด การ
สังเกต การจาแนก
และการเปรียบเทียบ)
(มฐ10/1)
3. การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ8/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

1. ครูเล่านิทานเรื่อง กระต่ายน้อยฟันสวยให้
1. นิทานเรื่อง
เด็กฟังและสนทนาซักถามเนื้อเรื่องในนิทาน
“กระต่ายน้อยฟัน
2. นักเรียนดูภาพขั้นตอนวิธีการแปรงฟัน ร่วม
สวย”
สนทนาซักถามถึงวิธีการแปรงฟัน
2. ภาพการแปรงฟัน
3. ครูสาธิตวิธีแปรงฟันและให้นักเรียนทดลอง
หรือหุ่นฟัน
แปรงฟันตามขั้นตอนจากภาพและที่ครูสาธิต
ให้ดู
4. นักเรียนเปรียบเทียบภาพฟันที่ไม่ได้รับการดูแล
รักษากับฟันที่ได้รับการดูแลรักษาโดยการ
แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
5. ครูและนักเรียนร่วมกับสรุปเกี่ยวกับวิธีการ
แปรงฟันและความสาคัญของการแปรงฟัน

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

วัน
พุธ

จุดประสงค์
1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
2. กิจกรรมดนตรี
การเคลือ่ นไหว
และจังหวะ

สาระทีค่ วรรู้
1. การฟังเพลง
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
อยู่กบั ที่ประกอบ
เพลง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การร้องเพลง (การใช้ภาษา) (มฐ
5/2 มฐ9/1)
2. การเคลื่อนไหวอยู่กบั ที่และเคลื่อนที่
ตามจินตนาการประกอบเพลง (การ
คิด การทรงตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ2/1
มฐ5/1 มฐ5/2 มฐ5/3)
3. การฟังจังหวะเคาะ (ดนตรี) (มฐ
5/2)

1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ

ร่างกายอยู่กับที่และเคลื่อนที่
ไปรอบๆบริเวณอย่างอิสระ
ตามจังหวะ เมื่อได้ยินเสียง
เคาะจังหวะหยุด ให้ทุกคน
หยุดการเคลื่อนไหว
2. ครูและนักเรียนร่วมกันร้อง
เพลง “ฟัน” และเคลื่อนไหว
ร่างกายตามจินตนาการ
ประกอบเพลง

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

1. เครื่องเคาะ
จังหวะ
2. เพลง “ฟัน”

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. ร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง

หมายเหตุ
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ 5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 5.3 รักการออกกาลังกาย
วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

พุธ

1. วางแผน ตัดสินใจและลง 3. กิจกรรมศิลปะ
มือปฏิบัติได้
สร้าง-สรรค์
2. แสดงออกตามความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของตนที่
สาเร็จได้

การทาศิลปะสร้าง-สรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
การแปรงฟัน

1. การวางแผน ตัดสินใจและลงมือ 1. ครูแนะนากิจกรรมต่างๆ และวิธี
ปฏิบัติ (การเรียนรู้ทางสังคม)
ปฏิบัติ
2. นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความ
(มฐ10/2)
สนใจเดีย่ วหรือกลุ่มดังนี้
2. การแสดงความคิด สร้างสรรค์
- การพิมพ์ภาพจาก
(การคิด) (มฐ11/1)
หลอดด้าย
3. การรับรู้และแสดงความรู้สึก
การตัดปะภาพฟัน
ผ่านผลงาน(การคิด) (มฐ
การปั้นอิสระ
10/1)
- การเปุาสี
- การวาดภาพอิสระ
ด้วยสีเทียน
3. นักเรียนนาเสนอผลงานที่ได้ปฏิบัติ

1. สีเทียน/สีน้า
2. พูก่ ัน
3. กระดาษโร – เนียว/
กระดาษ 100 ปอนด์
4. จานสี
5. หลอดด้าย
6. ภาพฟัน
7. กาว
8. ดินน้ามัน/แปูงปั้น/ดิน
เหนียว
9. หลอดดูดน้า
10. กรรไกร

1. การสังเกตการ มีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิดสร้าง-สรรค์
4. การตรวจผลงาน
5. การประเมินจากแฟูม
สะสม
ผลงาน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
มาตรฐานที่.10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่ 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม ตาราง
ประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

พุธ

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
2. แก้ปัญหาในการเล่นได้
3. เอื้อเฟือ้ แบ่งปันและรอ
คอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิก
เล่นได้

4. กิจกรรมการเล่นตาม
มุมประสบการณ์

การเล่นตามมุมประสบการณ์
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/
มุมวิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้าง-สรรค์/
มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้าง-สรรค์
- มุมดนตรี

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
8/1)
2. การแก้ปัญหาในการเล่น
(การเรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
10/2)
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปันและรอ
คอย (การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ4/3)
4. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ4/1)

1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุมต่างๆ
ดังนี้
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมุติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเล่น
เสร็จแล้ว

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

1. การสังเกตการ มีส่วน
ร่วมใน กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตามข้อตกลง

สือ่ การเรียนรู้
ลูกบอล

การประเมินผล
1. การสังเกตการ มีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่.4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่.8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่.10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
วัน
พุธ

จุดประสงค์
1. เล่นส่งลูกบอลให้เพื่อนได้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. รักษาความปลอด-ภัย
ของตนเองและผู้อื่นขณะ
เล่นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
5. กิจกรรมการเล่น
กลางแจ้ง

สาระที่ควรรู้
เกมลิงชิงลูกบอล

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

1. การเล่นส่งลูกบอล (การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนือ้ ใหญ่)
(มฐ2/1 มฐ2/2 )
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อนื่ (การรักษาความปลอดภัย)
(มฐ1/2)

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติก่อน
การเล่น
2. แนะนาวิธีการเล่นลิงชิงลูกบอล
ที่ถูกต้องปลอด-ภัย
3. นักเรียนเล่นลิงชิงลูกบอลอย่าง
อิสระ

พุธ

1. นาชิ้นส่วนของภาพมาต่อ
ให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้
2. เก็บของเข้าที่เมื่อเลิกเล่น
ได้

6. เกมการศึกษา

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่. 2.1 เคลือ่ นไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่. 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

เกมภาพตัดต่อ

1. การต่อภาพ (การคิด การสังเกต
การจาแนก และการเปรียบเทียบ)
(มฐ10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ4/1)

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม ภาพ
ตัดต่อ
2. นักเรียนเล่นเกมภาพตัดต่อ
และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่น

เกมภาพตัดต่อ

1. การสังเกตการ มีส่วน
ร่วมใน กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจผลงาน

กิจกรรมเสนอแนะ
การทาแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ
- การลากเส้นโยงภาพ

การประเมินผล
1.
2.
3.
4.
5.

วิธกี าร
การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินแฟูมสะสมผลงาน

เครือ่ งมือ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
ฟัน
ฟัน ฟัน ฟัน เป็นสิ่งสาคัญที่ควรรักษา
จะต้องล้างหน้าแปรงฟัน

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)

ตื่นเช้าเราลุกขึ้นมา
ฟัน ฟัน ฟัน ถูฟันเถิด

เราจงหมั่น
เมื่อก่อนจะนอนแปรงฟัน

ทุกวันฟันทนแน่เอย

2. นิทาน
เรือ่ งกระต่ายน้อยฟันสวย
ลูกกระต่ายกับแมวเป็นเพือ่ นรักกัน แมวเรียกกระต่ายว่า “ต่ายน้อย” กระต่ายเรียกแมวว่า “เหมียว” วันหนึ่ง
ต่ายน้อยพูดว่า “ใช่แล้ววันนี้แหละเป็นวันประกาศผลการตัดสินประกวดหนูน้อยฟันสวย” บรรดาสัตว์ทั้งหลายพากันมาชุมนุมฟัง
ผล “นั่นไงล่ะ
ลุงหมีกาลังจะประกาศผลแล้วรีบมาฟังเถอะ” ทันทีลุงหมีลุกขึ้นพูดว่า
“สวัสดีหลานๆ ที่รักของ
ลุง หนูน้อยฟันสวยในงานสัปดาห์ปอู งกันโรคฟัน ได้แก่ ต่ายน้อยครับ สาหรับรางวัลรองลงมาได้แก่
กระรอก และ
หมีน้อย เชิญขึ้นมารับรางวัลได้แล้วครับ ส่วนคุณหนูที่ไม่ได้รางวัล ไม่ต้องเสียใจ รักษาฟันให้สวยแล้วค่อยมาประกวดคราว
หน้านะครับ” ส่วนเจ้าเจี๊ยกไม่ได้รางวัล จึงอิจฉาต่ายน้อย เจ้าเจี๊ยกจึงเอาเปลือกกล้วยไปวางให้ต่ายน้อยเหยียบลื่นหกล้ม
แต่ต่ายน้อยระวังตัวจึงไม่หกล้ม และเกรงว่าผู้อื่นจะหกล้ม จึงช่วยเก็บเปลือกกล้วยไปทิ้งถังขยะ เจ้าเจี๊ยกยังต้องการแกล้งต่าย
น้อยอีก คราวนี้เอาลูกกวาดสีสวยๆ
ไปวางไว้ที่หน้าบ้านต่ายน้อย เพื่อให้ต่ายน้อยกินลูกกวาดจนฟันผุ ฝุายเจ้าเหมียว
มาหาต่ายน้อยเห็นลูกกวาดสีสวยๆ จึงหยิบกินหลายเม็ด แล้วกลับไปบ้านตนเอง เมื่อต่ายน้อยกลับมาถึงบ้านแลเห็นลูกกวาดก็
นึกว่าคุณพ่อซือ้ ลูกกวาดมาฝาก จึงกินลูกกวาด เจ้าเจี๊ยกแอบมองและดีใจคิดว่าต่ายน้อยต้องฟันผุแน่ แต่ต่ายน้อยเข้าบ้านรีบไป
แปรงฟัน แม่ถามต่ายน้อยว่า “ทาไมต่ายน้อยต้องแปรงฟันตอนนีอ้ ีกจ้ะลูก” ต่อมาเจ้าเจี๊ยกก็เอาช็อกโกแลตมาวางไว้ให้ต่าย
น้อยอีก
บังเอิญเหมียวมาเห็นเข้าอีก จึงกินช็อกโกแลตจนหมด ทันใดนั้นเจ้าเหมียวร้องไห้เสียงดังลั่น
ต่ายน้อยจึงถาม
เหมียวว่า “เป็นอะไร ปวดฟันรึเหมียว ไปหาหมอฟันไหมละ” ต่ายน้อยพาเหมียวไปหาหมอ หมอถามว่า “ฟันของเหมียว
ผุมากอย่างนี้ คงไม่ชอบแปรงฟันใช่ไหม” เจ้าเหมียวตอบว่า “ก็ไม่ค่อยได้แปรงหรอก แล้วต่ายน้อยล่ะแปรงฟันทุกวันเหรอ?”
ต่ายน้อยตอบว่า “ใช่สิ ตื่นนอนหนหนึ่ง ก่อนนอนอีกหนหนึง่ แล้วก็ต้องกินผัก ผลไม้ด้วย คุณแม่บอกว่าฟันจะได้แข็งแรง
ส่วนขนมหวาน ลูกกวาด ช็อกโกแลต หรือน้าอัดลมจะทาให้ฟันผุ” เจ้าเหมียวพูดว่า “เข็ดแล้วจริงๆ ไม่รู้หมอจะถอนฟัน
หรือเปล่า
เหมียวคงอายเพือ่ นๆแย่” ต่ายน้อยพูดว่า “ไม่รู้ว่าใครเอาลูกกวาดกับช็อกโกแลตมาวางไว้ที่หน้าบ้านต่ายน้อย”
เหมียวกับต่ายน้อยคิดว่าจะต้องแอบดูให้รู้ จึงเห็นเจ้าเจี๊ยกแอบเอาขนมหวานมาวางไว้อีก
ขณะนั้นแม่ของเจี๊ยกเดินมาพบพอดี
จึงซักถามได้ความว่า เพื่อแกล้งต่ายน้อยให้ฟันผุ แม่จึงทาโทษเจี๊ยกให้กวาด ใบไม้หน้าบ้าน 15 วัน แล้วต้องไปหัดแปรง
ฟันกับต่ายน้อยด้วย เจี๊ยกจึงร้องขึ้นว่า “เจี๊ยกอดปีนต้นไม้เล่นหลายวัน คุณหนูๆ อย่าเอาอย่างเจีย๊ กนะครับ”

3. เกมการศึกษา

เกมภาพตัดต่อ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 10 ชือ่ หน่วย หนูทาได้ เรือ่ ง การสระผม

สาระที่ 1 เรือ่ งราวเกีย่ วกับตัวเด็ก
สอนโดย …………………………………………..
…………………………………….

วันที่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จุดประสงค์การเรียน
1. บอกวิธีการสระได้
2. บอกความสาคัญของการสระผมได้
3. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน
4. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
6. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
7. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
8. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
9. มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
10. ช่วยเหลือตนเองได้

ระยะเวลาเรียน
1 วัน

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสระผม

การสระผมตามขั้นตอน
การสระผม

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
การสระผมเป็นการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายอย่างหนึ่ง

สาระการเรียนรู้
การสระผม
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการสระผม
- การสระผมตามขั้นตอน

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วัน

จุดประสงค์

พฤหัส

1. บอกวิธีการสระผมได้
2. บอกความสาคัญของการ
สระผมได้
3. สนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การสระผม
- อุปกรณ์ในการสระผม
- การสระผมขั้นตอน

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 1. ครูและนักเรียนร่วมกันร้อง
(การใช้ภาษา) (มฐ9/1)
เพลง “สบายตัว”
2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 2. นักเรียนดูภาพ
(การเรียนรู้ทางสังคม (มฐ
ขั้นตอนวิธีการสระผมร่วม
8/1)
สนทนาซักถามถึงขั้นตอน
การสระผมและความสาคัญ
ของการสระผม
3. ครูและนักเรียนร่วมกับสรุป
เกี่ยวกับวิธีการสระผมและ
ความสาคัญของการสระผม

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

1. เพลง “สบายตัว”
2. ภาพขัน้ ตอนการสระ
ผม

1. การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
2. การสนทนา

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

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

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

พฤหัส

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่.
มาตรฐานที่.
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

วัน

1. เคลื่อนไหวร่าง-กาย
2. การเคลือ่ นไหวและ
อิสระโดยมีอุปกรณ์อยู่
จังหวะ
บนส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่างกายได้
2. ปฏิบัติตามข้อตก-ลงและ
คาสั่งได้

1. การเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างอิสระโดยมี
อุปกรณ์ประกอบ
2. การปฏิบัติตามข้อ ตก
ลงและคาสั่ง

1. การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ (การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
ใหญ่) (มฐ2/1 มฐ5/1 มฐ
5/2 มฐ5/3)
2. การปฏิบัติตามข้อ ตกลง
และคาสั่ง (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ8/2)

1. นักเรียนเคลื่อนไหว
1. เครื่องเคาะจังหวะ
ร่างกายโดยอิสระ เมื่อ 2. หนังสือ
ได้ยินสัญญาณหยุด ให้ 3. อุปกรณ์อื่นๆ
หยุดในท่านั้นทันที
2. ครูเคาะจังหวะให้
นักเรียนเคลื่อนไหว
ร่างกายโดยมีหนังสือ
หรืออุปกรณ์อื่นอยู่บนฝุา
มือ เมื่อสัญญาณหยุด
ให้ทุกคนหยุดในท่านั้น
ทันที

1. การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การเคลื่อนไหว
ประกอบอุปกรณ์

2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
5.3 รักการออกกาลังกาย
8.2 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

พฤหัส

1. วางแผน ตัดสินใจและ
ลงมือปฏิบัติได้
2. แสดงออกตามความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของตนที่
สาเร็จได้

3. กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์

การทาศิลปะสร้างสรรค์อิสระ
และที่เกี่ยวข้องกับการสระผม

1. การวางแผน ตัดสินใจและลงมือ
ปฏิบัติ (การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ10/2)
2. การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด) (มฐ11/1)
3. การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่าน
ผลงาน (การคิด) (มฐ10/1)

1. ครูแนะนากิจกรรมต่างๆ
และวิธีปฏิบัติ
2. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจเดี่ยวหรือกลุ่ม
ดังนี้
- การพิมพ์ภาพจาก
หลอดด้าย
- การตัดปะภาพมือ
- การปั้นอิสระ
- การเปุาสี
- การวาดภาพอิสระ
ด้วยสีเทียน
3. นักเรียนนาเสนอ
ผลงานที่ได้ปฏิบัติ

1. สีเทียน/สีน้า
2. พูก่ ัน
3. กระดาษโรเนียว/
กระดาษ 100
ปอนด์
4. จานสี
5. หลอดด้าย
6. ภาพมือ
7. กาว
8. ดินน้ามัน/แปูงปั้น/
ดินเหนียว
9. หลอดดูดน้า
10. กรรไกร

1. การสังเกตการ มีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การประเมินจากแฟูม
ผลงาน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ .10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่ . 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

พฤหัส

1. วางแผน ตัดสินใจและ
ลงมือปฏิบัติได้
2. แสดงออกตามความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของตนที่
สาเร็จได้

3. กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่ 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

การทาศิลปะสร้างสรรค์อิสระ
และที่เกี่ยวข้องกับการสระผม

1. การวางแผน ตัดสินใจและลงมือ
ปฏิบัติ (การเรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
10/2)
2. การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด) (มฐ11/1)
3. การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่าน
ผลงาน (การคิด) (มฐ10/1)

1. ครูแนะนากิจกรรม
ต่างๆและวิธีปฏิบัติ
2. นักเรียนเลือกปฏิบัติ
ตามความสนใจเดี่ยว
หรือกลุ่ม ดังนี้
- การพิมพ์ภาพจาก
หลอดด้าย
- การตัดปะภาพมือ
- การปั้นอิสระ
- การเปุาสี
- การวาดภาพ
อิสระด้วยสีเทียน
3. นักเรียนนาเสนอ
ผลงานที่ได้ปฏิบัติ

1. สีเทียน/สีน้า
2. พูก่ ัน
3. กระดาษโรเนียว/
กระดาษ 100
ปอนด์
4. จานสี
5. หลอดด้าย
6. ภาพมือ
7. กาว
8. ดินน้ามัน/แปูงปั้น/
ดินเหนียว
9. หลอดดูดน้า
10. กรรไกร

1. การสังเกตการ มีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การประเมินจากแฟูม
ผลงาน

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้

วัน

จุดประสงค์

พฤหัส

1. เล่นเครื่องเล่นสนาม

5. กิจกรรมการเล่น
กลางแจ้ง

การเล่นเครื่องเล่นสนาม

1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่)
(มฐ2/1)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อนื่ (การรักษาความปลอดภัย)
(มฐ1/2)

1. นาภาพที่เหมือนกัน

6. เกมการศึกษา

เกมจับคู่ภาพเหมือน

1. การจับคู่ภาพเหมือน (การสังเกต การ 1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือน
จาแนก และการเปรียบเทียบ) (มฐ
2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือน และเกมที่
10/1)
เคยเล่นมาแล้ว
2. การเก็บของเข้าที่ (การเรียนรู้ทาง
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิกเล่น
สังคม) (มฐ4/1)

ได้
2. เล่นร่วมกับ
ผู้อนื่ ได้
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผูอ้ ื่น
ขณะเล่นได้

พฤหัส

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

มาจับคู่ได้
2. เก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเลิกเล่นได้

1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
2.2 ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว
8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติก่อนการเล่น
2. แนะนาวิธีการเล่นเครื่องเล่นสนามที่
ถูกต้องและปลอดภัย
3. นักเรียนเลือกเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

เครื่องเล่นสนาม

1. การสังเกตการ มีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

เกมจับคู่ภาพเหมือน

1. การสังเกตการ มีส่วนร่วม
ใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

กิจกรรมเสนอแนะ
การทาแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ
- การลากเส้นโยงภาพ

การประเมินผล
1.
2.
3.
4.
5.

วิธกี าร
การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินแฟูมสะสมผลงาน

เครือ่ งมือ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
สบายตัว
อาบน้าแล้วสบายตัว
ตัดเล็บที่มันแหลมคม

(อาจารย์เตือนใจ ศรีมารุต)

สบายหัวหนูหมั่นสระผม
ปากหอมน่าชมเพราะหนูแปรงฟัน

2. เกมการศึกษา

เกมจับคูภ่ าพเหมือน

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 10 ชือ่ หน่วย หนูทาได้ เรือ่ ง การอาบน้า
สาระที่ 1 เรือ่ งราวเกีย่ วกับตัวเด็ก

สอนโดย …………………………………………
……………………………….

วันที่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกวิธีการอาบน้าได้
2. บอกความสาคัญของการอาบน้าได้
3. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน
4. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
6. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
7. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
8. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
9. มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
10. ช่วยเหลือตนเองได้

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
อุปกรณ์ที่ใช้ในการอาบน้า

ระยะเวลาเรียน

การอาบน้าตามขั้นตอน
การอาบน้า

1 วัน

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
การอาบน้าเป็นการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายอย่างหนึ่ง

สาระการเรียนรู้
การอาบน้า
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการอาบน้า
- การอาบน้าตามขั้นตอน

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วัน

จุดประสงค์

ศุกร์

1. บอกขั้นตอน วิธกี าร
อาบน้าได้
2. บอกความสาคัญของการ
อาบน้าได้
3. เปรียบเทียบความ
แตกต่าง
ร่างกายที่อาบน้าและไม่
อาบน้าได้
4. สนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

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

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การอาบน้า
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
อาบน้า
- การอาบน้าตามขั้นตอน

ประสบการณ์สาคัญ
1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่าง (การ
ใช้ภาษา) (มฐ9/1)
2. การเปรียบเทียบความแตกต่าง
(การสังเกต การจาแนกและ
การเปรียบ –เทียบ) (มฐ10/1)
3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(การเรียนรู้ทางสังคม) (มฐ8/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

1. นักเรียนดูภาพขั้นตอนการอาบน้า
ร่วมกันสนทนาซักถามเกี่ยวกับ
วิธีการอาบน้า ความสาคัญของ
การอาบน้าโดยใช้คาถามดังนี้
- วิธีการอาบน้าทาอย่างไร
- นักเรียนที่อาบน้าจะมี
ร่างกายอย่างไร
- นักเรียนที่ไม่อาบน้าจะมี
ร่างกายอย่างไร
- ทาไมเราต้องอาบน้า
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ
วิธีการอาบน้าและความสาคัญของ
การอาบน้า

ภาพขั้นตอนการ
อาบน้า

1. การสังเกตการมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

ศุกร์

1. ร้องเพลงได้
2. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
ประกอบเพลง

2. กิจกรรมดนตรี
การเคลือ่ นไหว
และจังหวะ

สาระที่ควรรู้
1. เพลง “อาบน้า”
2. การเคลื่อน-ไหว
ตามจินตนาการ
ประกอบเพลง

ศุกร์

1. วางแผนตัดสินใจและลงมือ
ปฏิบัติได้
2. แสดงออกตามความคิด
สร้าง - สรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของตนที่
สาเร็จได้

3. กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์

การทาศิลปะสร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
การอาบน้า

วัน

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

1. การร้องเพลง (ดนตรี) (มฐ5/2 มฐ
9/1)
2. การเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
ประกอบเพลง (การทรงตัว และการ
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนือ้ ใหญ่)
(มฐ2/1 มฐ5/1 มฐ5/2 มฐ5/3)

1. ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “อาบน้า”
2. เคลือ่ นไหวร่างกายตามจินตนาการประกอบเพลง
“อาบน้า” อย่างอิสระ

1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลง “อาบน้า”

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การร้องเพลงและ
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง

1. การวางแผน ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ10/2)
2. การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด)
(มฐ11/1)
3. การรับรู้และแสดงความ รู้สึกผ่าน
ผลงาน (การคิด) (มฐ10/1)

1. ครูแนะนากิจกรรมต่างๆและ วิธีปฏิบัติ
2. นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความ
สนใจเดี่ยวหรือกลุ่ม ดังนี้
- การพิมพ์ภาพจากหลอด
ด้าย
- การตัดปะภาพ
- การปั้นอิสระ
- การเปุาสี
- การวาดภาพอิสระ
3. นักเรียนนาเสนอผลงานที่ได้ ปฏิบัติ

1. สีเทียน/สีน้า
2. กระดาษโรเนียว/
กระดาษ 100 ปอนด์
3. หลอดด้าย
4. ภาพเด็กอาบน้า
5. กาว
6. ดินน้ามัน/แปูงปั้น/
ดินเหนียว
7. พู่กัน จานสี
8. กรรไกร

1. การสังเกตการมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิดสร้าง สรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การประเมินจากแฟูม
ผลงาน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที.่ 5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
มาตรฐานที.่ 5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 5.3 รักการออกกาลังกาย
มาตรฐานที่ 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ .10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
มาตรฐานที.่ 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่ . 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม ตาราง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

ประจาวัน
ศุกร์

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
4. กิจกรรมการเล่นตาม
2. แก้ปัญหาในการเล่นได้
มุมประสบการณ์
3. เอื้อเฟือ้ แบ่งปันและรอคอย
ได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิกเล่น
ได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่ 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

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

ประสบการณ์สาคัญ
1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ8/1)
2. การแก้ปัญหาในการเล่น
(การเรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
10/2)
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปันและรอ
คอย (การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ4/3)
4. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ4/1)

1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุมต่างๆ ดังนี้
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้าง –สรรค์/มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้าง -สรรค์
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ
แล้ว

ของเล่นตาม
มุม
ประสบการณ์

1. การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

วัน
ศุกร์

จุดประสงค์

1. เล่นน้าเล่นทรายได้
5. กิจกรรมการเล่น
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
กลางแจ้ง
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่นขณะ
เล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
วัน

ศุกร์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้
การเล่นน้าการเล่นทราย

ประสบการณ์สาคัญ
1. การเล่นน้า เล่นทราย(การ
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
เล็ก)
(มฐ2/1)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น(การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย)
(มฐ1/2)

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูตกลงกติกาข้อ
ปฏิบัติก่อนการเล่น
2. แนะนาวิธีการเล่นน้า
และเล่นทราย
3. นักเรียนเลือกเล่นน้า
และเล่นทรายอย่าง
อิสระ

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

- อุปกรณ์การ 1. การสังเกตการมี
เล่นน้า
ส่วนร่วมใน
- อุปกรณ์การ
กิจกรรม
เล่นทราย
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
2.2 ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว
8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. นาชิ้นส่วนของภาพมา 6. เกมการศึกษา
ต่อให้เป็นภาพที่สมบูรณ์
ได้
2. เก็บของเข้าที่เมื่อเลิก
เล่นได้

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้
เกมภาพตัดต่อ

ประสบการณ์สาคัญ
1. การต่อภาพ (การ
สังเกต การจาแนกและ
การเปรียบ –เทียบ)
(มฐ10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ4/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม เกมภาพตัดต่อ
ภาพตัดต่อ
2. นักเรียนเล่นเกมภาพตัดต่อ
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น

การประเมินผล
1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

กิจกรรมเสนอแนะ
การทาแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ
- การลากเส้นโยงภาพ

การประเมินผล
1.
2.
3.
4.
5.

วิธกี าร
การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินแฟูมสะสมผลงาน

เครือ่ งมือ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
อาบน้า
อาบน้าซู่ซ่า
ฟอกสบู่ถตู ัว
ราดน้าให้ทั่ว
เราไม่ขุ่นมัว

(อาจารย์ศรีนวล รัตนสุวรรณ)

ล้างหน้าล้างตา

ชาระเหงื่อไคล
เสร็จแล้วเช็ดตัว
สุขกายสบายใจ

2. เกมการศึกษา

เกมภาพตัดต่อ

