แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 19 ชื่อหน่วย การสื่อสาร เรื่อง ความหมายการสื่อสาร
สาระที่ 4 สิ่งต่างๆรอบตัว
สอนโดย …………………………………………………….. วันที่ ………………………………………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าการสื่อสารคือการติดต่อซึ่งกัน เเละกัน ทาให้ได้รับข่าวสารเเละข้อมูล
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน แลเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. มีพัฒนาการการเรียนรู้ทางสังคม
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
ความหมายของการสื่อสาร
การติดต่อซึ่งกันและกัน
ระยะเวลาเรียน
1 วัน

ผู้พูด

ผู้ฟัง

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
การสื่อสารคือการติดต่อซึ่งกันและกัน ทาให้ได้รับข้อมูลและข่าวสาร
สาระการเรียนรู้
ความหมายของการสื่อสาร
- การติดต่อซึ่งกันและกัน
: ผู้พูด
: ผู้ฟัง

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

จันทร์ 1. รู้ว่าการสื่อสารคือ
การติดต่อซึ่งกันและ
กัน ทาให้ได้รับ
ข้อมูลและข่าวสาร
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. กิจกรรม
ความหมายของการ
เสริม
สื่อสาร
ประสบการณ์ - การติดต่อซึ่งกัน
และกัน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที1่ 0.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การอธิบายเกี่ยวกับ
1. ครูนาภาพโทรศัพท์ให้
สิ่งต่างๆ (การใช้ภาษา)
นักเรียนดู แล้วสนทนา
(มฐ 9/1)
ซักถามเกี่ยวกับชื่อเรียก
2. การเปรียบเทียบความ
และวิธีการใช้
เหมือนความแตกต่าง 2. สนทนาเกีย่ วกับความ(การสังเกต การจาแนก
หมายของการสื่อสาร
และการเปรียบเทียบ) 3. ครูและนักเรียนเล่นเกม
มฐ 10/1)
“กระซิบคา” โดยครู
3. การแลกเปลีย่ นความ
เลือกอาสาสมัคร 1 คน
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
ครูกระซิบคา แล้วให้
สังคม) (มฐ 8/1)
นักเรียนบอกสิ่งที่ได้ยิน

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ภาพโทรศัพท์
2. แบบฝึกหัด

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. เคลื่อนไหวอยูก่ ับที่และ
2. กิจกรรมดนตรี
เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้
การเคลื่อนไหว
2. ฟังจังหวะและสัญญาณได้
และจังหวะ
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบเพลง
ได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การฟังเพลง
1. การร้องเพลง (การใช้
1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. การร้องเพลง
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับทีแ่ ละ
2. เพลง “กระซิบ”
3. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 2. การเคลือ่ นไหวอยู่กับที่
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ
ประกอบเพลง
และเคลือ่ นที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะจังหวะ
เพลง (การทรงตัวและ
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
การประสานสัมพันธ์ของ
เคลื่อน-ไหว
กล้ามเนื้อใหญ่)
2. ร่วมกันร้องเพลง “กระซิบ”
(มฐ 2/1 มฐ 5/2 มฐ5/3
และเคลื่อนไหวร่างกายตาม
มฐ 11/2)
จินตนาการประกอบเพลง
3. การฟังจังหวะเคาะ
(ดนตรี)
(มฐ 5/2 มฐ 9/1)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่5.3รักการออกกาลังกาย
มาตรฐานที่9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. ร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหวตาม
จังหวะและ
จินตนาการประกอบ
เพลง

วันที่

จุดประสงค์
1. วางแผนตัดสินใจและลง
มือปฏิบัติได้
2. แสดงออกตามความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของตนที่
สาเร็จได้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
3. กิจกรรมศิลปะ
สร้าง-สรรค์

สาระที่ควรรู้
การทาศิลปะสร้าง-สรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องการติดต่อสื่อสารกัน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
มาตรฐานที่11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
มาตรฐานที่11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ
1. การวางแผน ตัดสิน-ใจ
และลงมือปฏิบัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
4/1
มฐ 8/1 มฐ 10/2)
2. การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด)
(มฐ 11/1)
3. การรับรู้และแสดง
ความรู้สึกผ่านผลงาน
(การคิด) (มฐ 11/3)

กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความ
สนใจในกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม
ดังนี้
- การประดิษฐ์โทรศัพท์จาก
ถ้วย
- การระบายสีภาพ
การคมนาคมและการ
สื่อสาร
- การประดิษฐ์เศษวัสดุต่างๆ
- การปั้นแปูงเป็นรูปโทรศัพท์
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่ได้
ปฏิบัติ

สื่อการเรียนรู้
1. ถ้วยกระดาษ/
1.
พลาสติก
2. เชือก/ด้าย
2.
3. ภาพโทรศัพท์/
จดหมาย
3.
4. สีเทียน/สีไม้
5. เศษวัสดุต่างๆ เช่น
4.
กล่อง ไหมพรม
5.
กระดาษสี ลวดกามะหยี่
เป็นต้น
6. กาว
7. แปูงปั้น/ดินน้ามัน

การประเมินผล
การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
การสนทนา
ความคิดสร้างสรรค์
การตรวจผลงาน
การประเมินจาก
แฟูมสะสม
ผลงาน

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

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

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
- มุมภาษา/มุม
หนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

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

สื่อการเรียนรู้
ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. เล่นเครื่องเล่นสนามได้
5. กิจกรรมการ
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
เล่นกลางแจ้ง
3. รักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่นขณะเล่น
ได้

การเล่นเครื่องเล่น
สนาม

1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม (การ
ทรงตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่)
(มฐ 2/1)
2. การเล่นร่วมกับผูอ้ ื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติกอ่ น เครื่องเล่นสนาม
การเล่น
2. แนะนาวิธกี ารเล่นเครื่องเล่น
สนามที่
ถูกต้องและปลอดภัย
3. นักเรียนเลือกเล่น เครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ

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

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

เกมจับคู่ภาพเหมือน

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

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

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

6. เกมการศึกษา

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

เกมจับคู่ภาพเหมือน

กิจกรรมเสนอแนะ
การทาแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การลากเส้นตามรอยประ
- การลากเส้นโยงภาพ
- การต่อเติมภาพ
การประเมินผล
วิธีการ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
กระซิบ
กระซิบ กระซิบ อย่าให้เสียงดัง
พวกเด็กๆ ต้องเกรงใจครู

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
ควรระวังผู้อื่นหนวกหู
คุณหนูๆ อย่าทาเสียงดัง

2. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพหมือน

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 19 ชื่อหน่วย การสื่อสาร เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร
สาระที่ 4 สิ่งต่างๆรอบตัว
สอนโดย …………………………………………………………
วันที่ ……………………………………………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
บอกเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารได้
2.
พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3.
พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4.
พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนือ้ ใหญ่
5.
ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6.
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7.
พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลือ่ นไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8.
มีพัฒนาการการเรียนรู้ทางสังคม
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
เครื่องมือที่ใช้
ในการสื่อสาร

โทรศัพท์
วิทยุ

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
สาระการเรียนรู้
เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร
- โทรศัพท์
- วิทยุ
- โทรทัศน์
- หนังสือพิมพ์

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

อังคาร 1. บอกได้ว่าเครื่องมือที่ 1. กิจกรรมเสริม
ใช้ในการสื่อสารมี
ประสบการณ์
อะไรบ้าง
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
เครื่องมือที่ใช้ใน
การสื่อสาร
- โทรศัพท์
- วิทยุ
- โทรทัศน์
- หนังสือพิมพ์

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง 1. ครูให้นักเรียนเล่นเกมทาย ภาพหรือเครื่องมือ
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
ท่าทาง โดยครูทาท่าทาง
จริงที่ใช้ในการ
(มฐ 9/1)
แล้วให้นักเรียนบอกว่าครู สื่อสาร
2. การเปรียบเทียบความ
กาลังทาอะไร เช่น ยิ้ม
เหมือนความแตกต่าง
หาวนอน ร้อน หนาว
(การสังเกต การจาแนก
เป็นต้น
และการเปรียบเทียบ) 2. สนทนาเกี่ยวกับเครื่องมือ
(มฐ 10/1)
ที่ใช้ในการสื่อสารจากภาพ
3. การแลกเปลีย่ นความ
หรือเครื่องมือจริง เช่น
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
โทรทัศน์ โทรศัพท์ วิทยุ
สังคม) (มฐ 8/1)
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
3. ครูให้นักเรียนเล่าเรื่องที่ได้
ดูจากโทรทัศน์ให้เพื่อนๆ
ฟัง

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. เคลื่อนไหวอยูก่ ับที่และ 2. กิจกรรมดนตรี
เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้
การเคลื่อนไหว
2. ฟังจังหวะและสัญญาณได้
และจังหวะ
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบเพลง
ได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
1. การฟังเพลง
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
อยู่กับทีป่ ระกอบเพลง

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่5.3รักการออกกาลังกาย
มาตรฐานที่9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การร้องเพลง (การใช้
1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
1. เครื่องเคาะจังหวะ
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับทีแ่ ละเคลื่อนที่ 2. เพลง “ตาดู หูฟัง”
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
ไปรอบๆ บริเวณอย่างอิสระ
และเคลื่อนที่ตาม
ตามจังหวะ เมื่อได้ยินเสียง
จินตนาการประกอบเพลง
เคาะจังหวะหยุด ให้ทุกคน
(การทรงตัวและการ
หยุดการเคลื่อนไหว
ประสานสัมพันธ์ของ
2. ร่วมกันร้องเพลง “ตาดู หู
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2/1
ฟัง” และเคลื่อนไหวร่างกาย
มฐ 5/2
ตามจินตนาการประกอบเพลง
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
3. การฟังจังหวะเคาะ
(ดนตรี) (มฐ 5/2
มฐ 9/1)

การประเมินผล
1. การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. ร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหวตาม
จังหวะและ
จินตนาการประกอบ
เพลง

วันที่

จุดประสงค์
1. วางแผนตัดสินใจและลง
มือปฏิบัติได้
2. แสดงออกตามความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของตนที่
สาเร็จได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

3. กิจกรรมศิลปะ การทาศิลปะสร้างสร้าง-สรรค์
สรรค์อสิ ระและที่
เกี่ยวข้องกับเรื่อง
เครื่องมือที่ใช้ในการ
สื่อสาร

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
มาตรฐานที่11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
มาตรฐานที่11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การวางแผน ตัดสินใจและลง
1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความ
มือปฏิบัติ (การเรียนรู้ทางสังคม)
สนใจในกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม
(มฐ 4/1 มฐ 8/1 มฐ 10/2)
ดังนี้
2. การแสดงความคิดสร้างสรรค์
- การลากเส้นตามรอย
(การคิด) (มฐ 11/1)
ประภาพโทรทัศน์
3. การรับรู้และแสดงความรู้สึก
- การม้วนกระดาษทาเป็น
ผ่านผลงาน (การคิด) (มฐ
โทรศัพท์
11/3)
- การวาดรูปตามจินตนา-การ
แล้วระบายสี
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่ได้
ปฏิบัติ

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

สีเทียน/สีไม้
กาว
กรรไกร
ภาพรอยประ
โทรทัศน์
5. กระดาษสาหรับม้วน
6. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษโร
เนียว

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิดสร้าง-สรรค์
4. การตรวจผลงาน
5. การประเมินจาก
แฟูมสะสมผล-งาน

1.
2.
3.
4.

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

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

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

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

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. เล่นเกมกระโดดข้ามเส้น
ได้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. รักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่นขณะเล่น
ได้

5. กิจกรรมการ
เล่นเกม
กลางแจ้ง

เกมกระโดดข้ามเส้น

1. การเล่นเกมกระโดดข้ามเส้น
(การทรงตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่)
(มฐ 2/1 มฐ 8/2)
2. การเล่นร่วมกับผูอ้ ื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย) (มฐ 1/2)

1. นาภาพมาเรียงลาดับ
ขนาดได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิก
เล่นได้

6. เกมการศึกษา

เกมเรียงลาดับขนาด
ภาพ

1. การเรียงลาดับขนาดภาพ (การ 1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม
สังเกต การจาแนก และการ
เรียงลาดับขนาดภาพ
เปรียบเทียบ)
2. นักเรียนเล่นเกมเรียงลาดับ
(มฐ 10/1)
ขนาดภาพ
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
(การเรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
เลิกเล่น
4/1)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติกอ่ น
การเล่น
2. แนะนาวิธกี ารเล่นเกมกระโดด
ข้ามเส้นที่ถูกต้องและปลอดภัย

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ปูนขาว

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

เกมเรียงลาดับ
ขนาดภาพ

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจผลงาน

กิจกรรมเสนอแนะ
การทาแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การลากเส้นตามรอยประ
- การลากเส้นโยงภาพ
- การต่อเติมภาพ
การประเมินผล
วิธีการ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
ตาดู หูฟัง
(อาจารย์ศรีนวล รัตนสุวรรณ)
เรามีตาไว้ดู
คุณครูท่านสอนท่านสั่ง

เรามีหไู ว้ฟัง
เราตั้งใจฟัง เราตั้งใจดู

2. เกมกลางแจ้ง
กระโดดข้ามเส้น
(ผศ.วัฒนา ปุญญฤทธิ์ และคณะ)
วิธีเล่น
1. ใช้ปูนขาวตีเส้นให้เรียงกัน 4 เส้น แต่ละเส้นห่างกันประมาณ 1 ฟุต
2. ให้เด็กกระโดดขาเดียวข้ามเส้นติดต่อกันทั้ง 4 เส้น ห้ามไม่ให้กระโดดทับเส้นหรือกระโดด 2 ขา
3. เด็กๆ กระโดดข้ามทีละคน ถ้าใครกระโดดทับเส้นต้องออกจากการเล่น

3. เกมการศึกษา
เกมเรียงลาดับขนาดภาพ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 19 ชื่อหน่วย การสื่อสาร เรื่อง การสื่อสารที่รวดเร็วที่สุด
สาระที่ 4 สิ่งต่างๆรอบตัว
สอนโดย …………………………………………………………… วันที่ ……………………………………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าการสื่อสารทีร่ วดเร็วเเละทาให้ทราบข่าวสารทั้งสองฝุาย คือ โทรศัพท์
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. มีพัฒนาการการเรียนรู้ทางสังคม
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
เครื่องมือที่ใช้ในการ
สื่อสารที่รวดเร็วที่สุด
โทรศัพท์
ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
การสื่อสารที่รวดเร็วทีส่ ุดเเละทาให้ทราบข่าวสารทั้งสองฝุายคือโทรศัพท์
สาระการเรียนรู้
เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารที่รวดเร็วที่สุด
- โทรศัพท์

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่
พุธ

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. บอกได้ว่าเครื่องมือที่ 1. กิจกรรม
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ใช้ในการสื่อสารที่
เสริม
สื่อสารที่รวดเร็วที่สุด
รวดเร็วทีส่ ุดเเละ
ประสบการณ์ - โทรศัพท์
ทาให้ทราบข่าวสาร
ทั้งสองฝุายคือ
โทรศัพท์
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การอธิบายเกี่ยวกับ 1. สนทนาซักถามว่าเราใช้
โทรศัพท์
สิ่งต่างๆ (การใช้
โทรศัพท์พูดคุยกันในโอกาส
ภาษา) (มฐ 9/1)
ใดบ้าง
2. การเปรียบเทียบความ 2. สนทนาเกี่ยวกับการสื่อสารทาง
เหมือนความแตกต่าง
โทรศัพท์ว่าทาให้พูดคุยกันได้
(การสังเกต การ
อย่างรวดเร็ว
จาแนก และการ
3. ครูให้นกั เรียนจับคู่กันและ
เปรียบเทียบ)
ทาท่าทางสมมติการพูดคุย
(มฐ 10/1)
กันทางโทรศัพท์
3. การแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 8/1)

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

วันที่

จุดประสงค์
1. เคลื่อนไหวอยูก่ ับที่และ
เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะและสัญญาณ
ได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
2. กิจกรรมดนตรี
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

1. การฟังเพลง
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่ประกอบเพลง

1. การร้องเพลง (การใช้ภาษา)
(มฐ 5/2)
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับทีแ่ ละ
เคลื่อนที่ตามจินตนาการ
ประกอบเพลง (การทรงตัว
และการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
3. การฟังจังหวะเคาะ (ดนตรี)
(มฐ 5/2
มฐ 9/1)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่5.3รักการออกกาลังกาย
มาตรฐานที่9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะจังหวะ
ร่างกายอยู่กับทีแ่ ละ
2. เพลง “กระรอก
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บริเวณ
บอกข่าว”
อย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อ
ได้ยินเสียงเคาะจังหวะหยุด
ให้ทุกคนหยุดการเคลื่อนไหว
2. ร่วมกันร้องเพลง“กระรอก
บอกข่าว” และเคลื่อนไหว
ร่างกายตามจินตนาการ
ประกอบเพลง

การประเมินผล
1. การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. ร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหวตาม
จังหวะและ
จินตนาการประกอบ
เพลง

วันที่

จุดประสงค์
1. วางแผนตัดสินใจและลง
มือปฏิบัติได้
2. แสดงออกตามความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของตนที่
สาเร็จได้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
3. กิจกรรมศิลปะ
สร้าง-สรรค์

สาระที่ควรรู้
การทาศิลปะสร้าง-สรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการ
สื่อสารที่รวดเร็วที่สุด

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
มาตรฐานที่11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
มาตรฐานที่11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ
1. การวางแผน ตัดสิน-ใจ
และลงมือปฏิบัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
4/1
มฐ 8/1 มฐ 10/2)
2. การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด)
(มฐ 11/1)
3. การรับรู้และแสดง
ความรู้สึกผ่านผลงาน
(การคิด) (มฐ 11/3)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความ
สนใจในกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม
ดังนี้
- การต่อเติมรูปทรงเป็น
โทรทัศน์ โทรศัพท์ หรือวิทยุ
- การพับซองจดหมาย
- การพิมพ์ภาพด้วยนิว้ มือและ
ต่อเติมเป็นโทรศัพท์
- การวาดรูปโทรศัพท์และ
ระบายสี
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่ได้
ปฏิบัติ

1. รูปทรง
2. สีเทียน/สีไม้/
สีน้า
3. กระดาษสาหรับพับ
ซองจด-หมาย
4. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
5. พู่กัน จานสี

1. การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิดสร้าง-สรรค์
4. การตรวจผลงาน
5. การประเมินจากแฟูม
สะสมผล-งาน

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

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

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

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

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

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติ
ตามข้อตกลง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. เล่นน้าได้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

5. กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง

การเล่นน้า

1. การเล่นน้า (การทรงตัวและการ
1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
ประสานสัมพันธ์ของ กล้ามเนื้อ
ก่อนการเล่น
เล็ก-ใหญ่) (มฐ 2/1 มฐ 2/2)
2. แนะนาวิธกี ารเล่นน้าที่
2. การเล่นร่วมกับผูอ้ ื่น (การเรียนรู้ทาง
ถูกต้องและปลอด-ภัย
สังคม) (มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น (การรักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

อุปกรณ์การเล่นน้า

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

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

6. เกมการศึกษา

เกมภาพตัดต่อ

1. การต่อภาพ (การคิด การสังเกต การ
จาแนก และการเปรียบ-เทียบ) (มฐ
10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 4/1)

เกมภาพตัดต่อ

1. การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม
ภาพตัดต่อ
2. นักเรียนเล่นเกมภาพตัด
ต่อ
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น

กิจกรรมเสนอแนะ
การทาแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การลากเส้นตามรอยประ
- การลากเส้นโยงภาพ
- การต่อเติมภาพ
การประเมินผล
วิธีการ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
กระรอกบอกข่าว
กระรอก กระรอก กระรอก
หนึ่ง สอง สาม สี่ อยู่นี่เป็นห้า
กระรอกบอกข่าวว่าฝนจะตก

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
ขนนุ่มหางยาวมากันกี่ตัว
รีบบอกข่าวมาไม่ต้องตื่นกลัว
ตัวสั่นงันงกส่งเสียงรัวรัว

2. เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 19 ชื่อหน่วย การสื่อสาร เรื่อง การสื่อสารที่ทาให้ติดต่อกันได้ทั้งสองฝ่าย
สาระที่ 4 สิ่งต่างๆรอบตัว
สอนโดย ………………………………………………………. วันที่ …………………………………………………………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. รู้ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารที่ทาให้ติดต่อกันได้ทั้งสองฝุายคือโทรเลข โทรศัพท์ เเละคอมพิวเตอร์
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. มีพัฒนาการการเรียนรู้ทางสังคม
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
เครื่องมือที่ใช้ในการสือ่ สารที่ทาให้
ติดต่อกันได้ทั้งสองฝ่าย
โทรเลข

โทรศัพท์

คอมพิวเตอร์

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารที่ทาให้ติดต่อกันได้ทั้งสองฝุายคือ โทรเลข โทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์
สาระการเรียนรู้
เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารที่ทาให้ติดต่อกันได้ทั้งสองฝุาย
- โทรเลข
- โทรศัพท์
- คอมพิวเตอร์

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

พฤหัส 1. รู้ว่าเครื่องมือที่ใช้ใน
การสื่อสารที่ทาให้
ติดต่อกันได้ทั้งสอง
ฝุายคือ โทรเลข
โทรศัพท์ เเละ
คอมพิวเตอร์
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. กิจกรรม
เครื่องมือที่ใช้ในการ
เสริม
สื่อสารที่ทาให้
ประสบการณ์ ติดต่อกันได้ทั้งสอง
ฝุาย
- โทรเลข
- โทรศัพท์
- คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การอธิบายเกี่ยวกับ 1. ครูให้นักเรียนเล่นเกมทาย 1. บัตรภาพกิริยา
สิ่งต่างๆ (การใช้
บัตรกิรยิ าท่าทาง
ท่าทางต่างๆ
ภาษา) (มฐ 9/1)
2. สนทนาเกี่ยวกับเครื่องมือที่ 2. ภาพโทรเลข
2. การเปรียบเทียบ
ใช้ในการสื่อสารที่ทาให้
โทรศัพท์
ความเหมือนความ
ติดต่อกันได้ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง
คอมพิวเตอร์
แตกต่าง (การสังเกต
คือ โทรเลข โทรศัพท์
3. หนังสือภาพ
การจาแนก และการ
เเละคอมพิวเตอร์
เปรียบเทียบ)
3. ครูให้นกั เรียนเล่าเรื่องจาก
(มฐ 10/1)
หนังสือภาพให้เพื่อนๆ ฟัง
3. การแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 8/1)

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. เคลื่อนไหวอยูก่ ับที่และ
2. กิจกรรมดนตรี
เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้
การเคลื่อนไหว
2. ฟังจังหวะและสัญญาณได้
และจังหวะ
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบเพลง
ได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
1. การฟังเพลง
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่ประกอบเพลง

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่5.3รักการออกกาลังกาย
มาตรฐานที่9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การร้องเพลง (การใช้
1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
1. เครื่องเคาะจังหวะ 1. การสังเกตการ มี
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับทีแ่ ละเคลื่อนที่ 2. เพลง “จดหมาย”
ส่วนร่วมใน
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
ไปรอบๆ บริเวณอย่างอิสระ
กิจกรรม
และเคลื่อนที่ตาม
ตามจังหวะ เมื่อได้ยินเสียง
2. ร้องเพลง
จินตนาการประกอบเพลง
เคาะจังหวะหยุดให้ทุกคน
3. การเคลื่อนไหว
(การทรงตัวและการ
หยุดการเคลื่อน-ไหว
ตามจังหวะและ
ประสานสัมพันธ์ของ
2. ร่วมกันร้องเพลง
จินตนาการ
กล้ามเนื้อใหญ่)
“จดหมาย” และเคลื่อน-ไหว
ประกอบเพลง
(มฐ 2/1 มฐ 5/2 มฐ5/3
ร่างกายตามจินตนา-การ
มฐ 11/2)
ประกอบเพลง
3. การฟังจังหวะเคาะ
(ดนตรี) (มฐ 5/2
มฐ 9/1)

วันที่

จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. วางแผนตัดสินใจและ 3. กิจกรรม
ลงมือปฏิบัตไิ ด้
ศิลปะสร้าง2. แสดงออกตาม
สรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของตน
ที่สาเร็จได้

สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

การทาศิลปะสร้าง1. การวางแผน ตัดสินสรรค์อิสระและที่
ใจและลงมือปฏิบัติ
เกี่ยวข้องกับเรื่อง
(การเรียนรูท้ างสังคม)
เครื่องมือที่ใช้ในการ
(มฐ 4/1
สื่อสารที่ทาให้
มฐ 8/1 มฐ 10/2)
ติดต่อกันได้ทั้งสองฝุาย 2. การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด)
(มฐ 11/1)
3. การรับรู้และแสดง
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
(การคิด) (มฐ 11/3)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
มาตรฐานที่11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
มาตรฐานที่11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรมเดี่ยว
และกลุม่ ดังนี้
- การประดิษฐ์ตกแต่ง
กล่องเป็นวิทยุ
- การฉีกปะกระดาษสีเป็น
รูปโทรศัพท์
- การระบายสีภาพ
- การหยดสีน้าบน
กระดาษเปียก
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่
ได้ปฏิบตั ิ

1. กล่องวัสดุเหลือ
ใช้
2. กระดาษสี
3. กาว
4. สีเทียน/สีไม้/สี
น้า
5. รูปภาพ
6. พู่กัน จานสี
7. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว

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

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

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

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/
มุมวิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

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

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

วันที่

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

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

5. กิจกรรมการ การเล่นทราย
เล่นกลางแจ้ง

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่2.2ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นทราย (การทรงตัว 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตั ิ
และการประสานสัมพันธ์
ก่อนการเล่น
ของกล้ามเนื้อเล็กและ
2. แนะนาวิธีการเล่นทรายที่
กล้ามเนื้อใหญ่)
ถูกต้องและปลอดภัย
(มฐ.2/1 มฐ 2/2)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

อุปกรณ์การเล่น
ทราย

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
เกมจับคู่ตัวเลขกับ
จานวนวัตถุ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การจับคู่ตัวเลขกับ
1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม
จานวนวัตถุ (การ
จับคู่ตัวเลขกับจานวนวัตถุ
สังเกต การจาแนก
2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่
และการเปรียบเทียบ)
ตัวเลขกับจานวนวัตถุ
(มฐ 10/1)
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

เกมจับคู่ตัวเลขกับ
จานวนวัตถุ

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

กิจกรรมเสนอแนะ
การทาแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การลากเส้นตามรอยประ
- การลากเส้นโยงภาพ
- การต่อเติมภาพ
การประเมินผล
วิธีการ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
จดหมาย
จดหมายสี่เหลี่ยมปิดซอง
จ่าหน้าปิดแสตมป์ไป

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
ส่งพวกพ้องที่อยู่ห่างไกล
จะฉับไวต้องใช้โทรเลข

2. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ตัวเลขกับจานวนวัตถุ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 19 ชื่อหน่วย การสื่อสาร เรื่อง สิ่งที่ทาให้เราทราบข่าวสารบ้านเมือง
สาระที่ 4 สิ่งต่างๆรอบตัว
สอนโดย ………………………………………….. วันที่ ……………………………………………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าการสื่อสารที่ทาให้เราทราบข่าวสารบ้านเมืองได้ดี คือ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. มีพัฒนาการการเรียนรู้ทางสังคม
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
สิ่งที่ทาให้เราทราบข่าวสารบ้านเมือง
วิทยุ

หนังสือพิมพ์

โทรทัศน์

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
การสื่อสารที่ทาให้เราทราบข่าวสารบ้านเมืองได้ดีคือวิทยุ หนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์
สาระการเรียนรู้
สิ่งที่ทาให้เราทราบข่าวสารบ้านเมือง
- วิทยุ
- หนังสือพิมพ์
- โทรทัศน์

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่
ศุกร์

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. บอกได้ว่าการสื่อสาร 1. กิจกรรม
ที่ทาให้เราทราบ
เสริม
ข่าวสารบ้านเมืองได้ดี
ประสบการณ์
คือวิทยุ หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
สิ่งที่ทาให้เราทราบ
ข่าวสารบ้านเมือง
- วิทยุ
- หนังสือพิมพ์
- โทรทัศน์

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การอธิบายเกี่ยวกับ 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “ เมือง 1. นิทานเรื่อง “เมือง
สิ่งต่างๆ (การใช้
อึกทึก”
อึกทึก”
ภาษา) (มฐ 9/1)
2. สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ทาให้ 2. ภาพหรือของจริง
2. การเปรียบเทียบ
เราทราบข่าวสารบ้านเมือง
เช่น วิทยุ หนังสือความเหมือนความ
ได้ดี
พิมพ์ โทรทัศน์
แตกต่าง (การสังเกต 3. ครูให้นักเรียนทาท่าทาง
3. บัตรภาพกิรยิ าท่าการจาแนก และการ
ตามบัตรภาพกิริยาท่าทาง
ทางต่างๆ
เปรียบเทียบ)
โดยไม่ให้มีเสียง
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 8/1)

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

หมายเหตุ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อนื่ ได้
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. เคลื่อนไหวอยูก่ ับที่และ
เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะและสัญญาณ
ได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงได้

ตารางประจาวัน

สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

2. กิจกรรมดนตรี
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ

1. การฟังเพลง
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่ประกอบเพลง

1. การร้องเพลง (การใช้
ภาษา) (มฐ 5/2)
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ
2/1 มฐ 5/2 มฐ 5/3
มฐ 11/2)
3. การฟังจังหวะเคาะ
(ดนตรี) (มฐ 5/2
มฐ 9/1)

1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ
ของร่างกายอยู่กบั ที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บริเวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อ
ได้ยินเสียงเคาะจังหวะหยุด
ให้ทุกคนหยุดการเคลื่อนไหว
2. ร่วมกันร้องเพลง “1-10”
และเคลื่อนไหวร่างกายตาม
จินตนาการประกอบเพลง

1. เครื่องเคาะ
จังหวะ
2. เพลง “1-10”

1. การสังเกตการ มีสว่ น
ร่วมในกิจกรรม
2. ร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหวตาม
จังหวะและ
จินตนาการประกอบ
เพลง

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่5.3รักการออกกาลังกาย
มาตรฐานที่9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง
วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. วางแผนตัดสินใจและ 3. กิจกรรม
ลงมือปฏิบัตไิ ด้
ศิลปะสร้าง2. แสดงออกตาม
สรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของตน
ที่สาเร็จได้

การทาศิลปะสร้างสรรค์อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งที่
ทาให้เราทราบ
ข่าวสารบ้านเมือง

1. การวางแผน ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1
มฐ 8/1 มฐ 10/2)
2. การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด)
(มฐ 11/1)
3. การรับรู้และแสดง
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
(การคิด) (มฐ 11/3)

1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรมเดี่ยว
และกลุม่ ดังนี้
- การร้อยลูกปัด
- การตัดปะกระดาษเป็น
รูปโทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์
- การพิมพ์ภาพจากเชือก
- การระบายสีภาพ
โทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่
ได้ปฏิบตั ิ

1. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
2. สีเทียน/สีไม้/
สีน้า
3. ลูกปัดขนาดใหญ่
4. เชือกสาหรับร้อย
5. กรรไกรเล็ก
6. กระดาษสาหรับ
ตัด
7. เชือกสาหรับพิมพ์
ภาพ
8. พู่กัน จานสี

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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
มาตรฐานที1่ 1.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
มาตรฐานที1่ 1.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง
วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
4. กิจกรรมการ
2. แก้ปัญหาในการเล่นได้
เล่นตามมุม
3. เอื้อเฟือ้ แบ่งปัน และรอ
ประสบการณ์
คอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิก
เล่นได้

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/
มุมวิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม
บล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี

1. การเล่นร่วมกับผูอ้ ื่น (การ 1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุมต่างๆ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
ดังนี้
8/1)
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
2. การแก้ปัญหาในการเล่น
- มุมสังคมศึกษา
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
(มฐ 10/2)
วิทยาศาสตร์
3. การเอื้อเฟือ้ แบ่งปันและ
- มุมธรรมชาติ
รอคอย (การเรียนรู้ทาง
- มุมบทบาทสมมติ
สังคม)
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
(มฐ 4/3)
มุมบล็อก
4. การเก็บของเล่นเข้าที่(การ
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
- มุมดนตรี
4/1)
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เล่นเสร็จแล้ว

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

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

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. เล่นประตูค่ายกลได้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

5. กิจกรรมการ การเล่นประตูค่ายกล
เล่นกลางแจ้ง

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

เกมจับคู่ภาพกับเงา

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

1. การเล่นประตูค่ายกล (การ 1. ครูตกลงกติกาข้อ
อุปกรณ์จดั ค่ายกล
ทรงตัวและการประสาน
ปฏิบัติก่อนการเล่น - โต๊ะ
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่) 2. แนะนาวิธีการเล่น
- เก้าอี้
(มฐ 2/1 มฐ 8/2)
ประตูคา่ ยกลที่
- ผ้า
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
ถูกต้องและปลอดภัย - ลังกระดาษ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

1. การจับคู่ภาพกับเงา (การ
สังเกต การจาแนก และ
การเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1)

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

1. ครูแนะนาวิธีการเล่น เกมจับคู่ภาพกับเงา 1. การสังเกตการ
เกมจับคู่ภาพกับเงา
มีส่วนร่วมใน
2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่
กิจกรรม
ภาพกับเงา
2. การสนทนา
3. นักเรียนเก็บของเล่น
3. การตรวจ
เข้าที่เมื่อเลิกเล่น
ผลงาน

กิจกรรมเสนอแนะ
การทาแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การลากเส้นตามรอยประ
- การลากเส้นโยงภาพ
- การต่อเติมภาพ
การประเมินผล
วิธีการ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. นิทาน
เมืองอึกทึก
(สานักพิมพ์ชมรมเด็ก)
พระราชาแห่งเมืองอึกทึกทรงเบื่อหน่ายกับเสียงหนวกหูทั้งหลายภายในบ้านเมืองของพระองค์ เพราะ
ไม่ใช่เสียงธรรมดาอย่างที่ได้ยินได้ฟังในเมืองอื่นๆ สาหรับเมืองนี้เสียงทุกอย่างอึกทึกครึกโครมไปหมด แมวก็ไม่ร้อง
เหมียวๆ แต่จะกรีดเสียงร้องจนแสบแก้วหู ส่วนนกก็ไม่ร้องจิ๊บๆ กลับส่งเสียงแหลมเหมือนนกหวีด แม้แต่เสียงลม
พัดหวีดหวิวยังพัดคึกๆ เหมือนเสียงรถไฟ หากพัดมาถูกประตูที่เปิดอยู่มันจะปิดปึงปังจนหน้ าต่างสั่นสะเทือนเลย
ทีเดียว พระราชารับสั่งอย่างเอือมระอา "แย่จัง" เช่นนี้ทุกวัน แต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของพระองค์เลย เพราะ
ทุกคนก็มัววุ่นวายอยู่กับการเจรจาโต้ตอบกันเอ็ดอึงไปหมด
พระราชาสุดที่จะทนต่อไป พระองค์จึงเสด็จไปที่หน้าต่างและทรงร้องประกาศออกไป "เงียบ…ฉันสั่งให้
ยุติเสียงอึกทึกทุกอย่าง ต่อไปนี้บ้านเมืองจะต้องตกอยู่ในความเงียบ" เมืองอึกทึกจึงตกอยู่ในความเงียบตามพระ
ประสงค์ของพระราชา ปราศจากเสียงใดๆ ผู้คนที่เดินไปมาบนท้องถนนก็ไม่พูดคุยกัน แม้แต่นกน้อยก็ไม่ส่งเสียง
ร้องเพลง
ต่อมาพระราชาเริม่ รูส้ ึกว่าบ้านเมืองเงียบเหงาวังเวงเกินไป ทันใดนั้นพระองค์ก็แว่วเสียงเบาๆ อยู่รมิ
กาแพงวัง ไก่หนุ่มตัวใหญ่ยืนคอตกหงอยเหงาอยู่ที่นั่น "เจ้ามาทาอะไรอยูต่ รงนี้ละ่ " พระราชารับสั่งถาม "ข้ามา
ร้องเพลงที่นี่ทุกวันในยามเช้าแต่พระองค์ไม่เคยได้ยิน เพราะเสียงอึกทึกครึกโครมในเมืองดังกลบเสียงของข้า"
พระราชาจึงบอก "เอ้า...ร้องเพลงซิ ฉันอยากฟัง" ไก่หนุ่มแย้ง "แต่พระองค์ทรงรับสั่งให้ทุกคนเงียบเสียง"
พระราชาจึงพูดว่า "เหลวไหลน่า ก็เจ้าจะต้องส่งเสียงขันแต่เช้าตรูป่ ลุกฉันให้ตื่นขึ้นมาไงล่ะ" ไก่หนุ่มดีใจรีบ
โก่งคอขันเสียงเจื้อยแจ้ว ทาลายความเงียบไปสิ้น พระราชาทรงประกาศให้ทุกคนได้ยิน "เอาล่ะ ส่งเสียงได้แล้ว
ฉันเบื่อความเงียบเต็มทีแล้ว" ทุกคนโห่ร้องเปล่งเสียงไชโยด้วยความยินดีพร้อมๆ กัน เสียงจึงดังกึกก้องไปทั่ว
2. เพลง
1-10
หนึ่งสอง
สามสี่
ห้าหก

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
มือตีกลองตะล๊อก ต๊อก แต๊ก
ดูให้ดี
ส่องกระจก

เจ็ดแปด
เก้าสิบ

ยิงปืนแฝดดังโปูง โปูง โปูง
กินกล้วยดิบ ปวดท้องร้องโอย

3. เกมกลางแจ้ง
ประตูค่ายกล
วิธีเล่น
1. ครูให้เด็กๆ ช่วยกันจัดค่ายกลโดยวางโต๊ะ เก้าอี้ ขึงผ้าต่อเรียงกันเป็นทางคดเคี้ยว
2. เด็ก ๆ มุ ดเข้ า ไปในค่ า ยกลและให้ ห าทางออก โดยใช้วิ ธี ก ารต่า งๆ เช่ น คลาน มุ ด ลอด คื บ
กระโดดข้าม เป็นต้น

4. เกมการศึกษา
ภาพจับคู่ภาพกับเงา

