แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 8 ชื่อหน่วยตัวเรา เรื่อง ร่างกายฉันแข็งแรง
สาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
สอนโดย …………………………………………. วันที่ ………………………………………….
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกวิธีดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงได้
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
9. ช่วยเหลือตนเองได้
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
การออกกาลังกาย
การขับถ่าย
การรับประทานอาหาร

ร่างกายฉันแข็งแรง

การพักผ่อน

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสามารถกระทาโดยการออกกาลังกาย การรับประทาน
อาหาร การขับถ่าย และการพักผ่อน
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
ร่างกายฉันแข็งแรง
- การออกกาลังกาย
- การรับประทานอาหาร
- การขับถ่าย
- การพักผ่อน

แผนการสอนตามตารางประจาวัน
วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

จันท 1. อธิบายวิธีดูแล 1. กิจกรรม
ร์
รักษาสุขภาพ
เสริม
ร่างกายให้
ประสบการ
แข็งแรงได้
ณ์
2 เปรียบเทียบ
รูป-ร่างลักษณะ
ร่างกายที่แข็งแรงและไม่
แข็งแรงได้
3. สนทน
แลกเปลี่ยน
ความ คิดเห็นได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ร่างกายฉัน
1. อธิบายเกี่ยวกับ 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “น้อง
1. ภาพเด็ก 1. การสังเกตการ
แข็งแรง
สิ่งต่างๆ (การใช้
ของหนูนา” แล้วสนทนา
2. นิทาน
มีส่วนร่วมใน
- การออก
ภาษา) (มฐ9/1)
เกี่ยวกับนิทาน
เรื่อง
กิจ-กรรม
กาลัง
2. เปรียบเทียบ
2. ครูนาภาพเด็กที่มีสุขภาพ
“น้องของ 2. การสนทนา
กาย
รูปร่างลักษณะ
สมบูรณ์แข็งแรงและภาพ
หนูนา”
- การ
(การสังเกต การ
เด็กที่มีร่างกายไม่แข็งแรง
รับประทาน
จาแนก และ
(ผอม) สนทนาซักถาม
อาหาร
เปรียบเทียบ)
เปรียบเทียบสาเหตุและวิธี
- การขับถ่าย (มฐ10/1)
ดูแลเพื่อให้มีร่างกายที่แข็ง- การพักผ่อน 3. การแลกเปลี่ยน
แรงสมบูรณ์
ความคิดเห็น (การ 3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
เรียนรู้ทางสังคม)
เกี่ยวกับวิธีดูแลสุขภาพให้
(มฐ8/1)
แข็งแรง

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

กิจกรรมตาม
สาระการเรียนรู้
สื่อการ
วัน
จุดประสงค์
ตาราง
กิจกรรมการเรียนรู้
การประเมินผล
เรียนรู้
สาระที
ค
่
วรรู
้
ประสบการณ์
ส
าคั
ญ
ประจาวัน
จันทร์ 1. เคลื่อนไหวอยู่กับ 2. กิจกรรม 1. การฟังเพลง 1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ
1. เครื่อง 1. การสังเกตการมี
ที่และเคลื่อนไหว
ดนตรี
2. การร้อง
ภาษา) (มฐ5/2 มฐ9/1)
ของร่างกายอยู่กับที่และ
เคาะ
ส่วนร่วมในกิจเคลื่อนที่ได้
การ
เพลง
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลื่อนที่ไปรอบๆบริเวณ
จังหวะ
กรรม
2. ฟังจังหวะและ
เคลื่อนไหว 3. การ
และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ 2. เพลง 2. ร้องเพลง
สัญญาณได้
และจังหวะ เคลื่อนไหวอยู่
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยินเสียงเคาะ
“กินผัก 3. การเคลื่อนไหว
3. ร้องเพลงได้
กับที่ประกอบ
เพลง (การทรงตัวและ
จังหวะหยุด ให้ทุกคน
ตามจังหวะและ
4. เคลื่อนไหวตาม
เพลง
การประสานสัมพันธ์
หยุดการเคลื่อนไหว
ผลไม้”
จินตนาการ
จินตนาการ
ของกล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ประกอบเพลง
ประกอบเพลงได้
2/1 มฐ5/1 มฐ5/3)
ร้องเพลง “กินผักผลไม้”
3. การฟังจังหวะเคาะ
และเคลื่อน-ไหวร่างกาย
(ดนตรี) (มฐ5/2
ตามจินตนาการประกอบ
เพลง
หมายเหตุ
มาตรฐานที.่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ 5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 5.3 รักการออกกาลังกาย
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

จันทร์ 1. วางแผน ตัดสินใจ 3. กิจกรรม
และลงมือปฏิบัติได้
ศิลปะ
2. แสดงออกตาม
สร้างสรรค์
ความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของ
ตนที่ทาสาเร็จได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การทาศิลปะ
สร้าง-สรรค์ที่
เกี่ยวข้องกับการ
เล่นที่ถูกวิธีและ
ปลอดภัย

หมายเหตุ
มาตรฐานที.่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การวางแผน
1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ตัดสินใจ และลงมือ
ความสนใจในกิจกรรมเดี่ยว
ปฏิบัติ (การเรียนรู้
และกลุ่ม ดังนี้ - การปั้นขี้
ทางสังคม)
เลื่อย
(มฐ 10/2)
- การวาดภาพอิสระด้วย
2. การแสดงความคิด
สีเทียน/สีน้า/สีไม้
สร้างสรรค์ (การคิด)
- การระบายสีภาพการ
(มฐ 11/1)
เล่นที่ถูกวิธีและปลอด-ภัย
3. การรับรู้และแสดง
- การฉีก ปะ ติดภาพการ
ความรู้สึกผ่าน
เล่นที่ถูกวิธีและปลอด-ภัย
ผลงาน (การคิด)
- การประดิษฐ์ของเล่น
(มฐ 10/1)
จากเศษวัสดุ
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่
ได้ปฏิบัติ

สื่อการเรียนรู้

การ
ประเมินผล

1. สีเทียน/สีน้า/สี
ไม้
2. กระดาษ 100
ปอนด์/
กระดาษ
โรเนียว
3. ขี้เลื่อย
4. พู่กัน จานสี
5. กาว
6. กรรไกร
7. ภาพการเล่นที่
ถูกวิธีและ
ปลอดภัย
8. วัสดุสาหรับ
ประดิษฐ์ของ
เล่น

1. การสังเกต
การ
มีส่วนร่วม
ใน
กิจกรรม
2. การ
สนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การ
ประเมิน
จากแฟูม
สะสม
ผลงาน

วัน

จุดประสงค์

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
จันทร์ 2. แก้ปัญหาในการ
เล่นได้
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน
4. กิจกรรม
การเล่นตาม
มุม
ประสบการ
ณ์

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

การเล่นตามมุมประสบ-การณ์
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม
บล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี

หมายเหตุ
มาตรฐานที.่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที.่ 4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที.่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที.่ 10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
กิจกรรมตาม
วัน
จุดประสงค์
ตาราง
สาระที่ควรรู้
ประจาวัน

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ 1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 8/1)
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้
2. การแก้ปัญหาในการเล่น
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
(การเรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
- มุมสังคมศึกษา
10/2)
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปันและ
วิทยาศาสตร์
รอคอย (การ
- มุมธรรมชาติ
เรียนรู้ทางสังคม)
- มุมบทบาทสมมติ
(มฐ 4/3)
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
บล็อก
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
(มฐ 4/1)
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการ
เรียนรู้

สื่อการ
เรียนรู้

การ
ประเมินผล

ของเล่น 1. การสังเกต
ตามมุม
การ
ประสบก
มีส่วนร่วม
ารณ์
ในกิจกรรม
2. การ
สนทนา
3. การปฏิบัติ
ตาม
ข้อตกลง

การ
ประเมินผล

จันทร์ 1. เล่นเครื่องเล่น 5. กิจกรรม
สนามได้
การเล่น
2. เล่นร่วมกับผู้อื่น
กลางแจ้ง
ได้
3. รักษาความ
ปลอด-ภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

1. นาภาพมาต่อ
ให้เป็นภาพ
เดียวกันได้
2. เก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเลิก
เล่นได้

6. เกม
การศึกษา

การเล่นเครื่องเล่น
สนาม

เกมภาพตัดต่อ

1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
(การทรงตัวและการประสา
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ
2/1)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น(การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของตน
และผู้อื่น (การรักษาควา
ปลอดภัย) (มฐ1/2)

1. ครูตกลงกติกา
ข้อปฏิบัติก่อน
การเล่น
2. แนะนาวิธีการ
เล่นเครื่องเล่น
สนามที่ถูกต้อง
และปลอดภัย
3. นักเรียนเลือก
เล่นเครื่องเล่น
สนามอย่าง
อิสระ
1. การต่อภาพตัดต่อ (การคิดการ 1. ครูแนะนา
สังเกต การจาแนกและการ
วิธีการเล่นเกม
เปรียบเทียบ) (มฐ10/1)
ภาพตัดต่อ
2. การเก็บของเล่นเข้าที่(การเรียนรู้ 2. นักเรียนเล่น
ทางสังคม) (มฐ 4/1)
เกมภาพตัดต่อ
3. นักเรียนเก็บ
ของเล่นเข้าที่
เมือ่ เลิกเล่น

หมายเหตุ
มาตรฐานที.่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่.4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที.่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่.10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
มาตรฐานที.่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที.่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้

เครื่องเล่น
สนาม

1. การสังเกต
การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
2. การ
สนทนา
3. การเล่นที่
ถูกวิธี

เกมภา ตัด
ต่อ

1. การสังเกต
การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
2. การ
สนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

กิจกรรมเสนอแนะ
การทาแบบฝึกหัด
- ระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ
- การลากเส้นโยงภาพ
การประเมินผล
1.
2.
3.
4.
5.

วิธีการ
วิธีการสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินแฟูมผลงาน

เครื่องมือ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
เพลงกินผักผลไม้
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
กินผักผลไม้
ทาให้แข็งแรง
แก้มสีแดงน่ารักหนักหนา
เป็ด ไก่ ไข่ นม เนื้อ หมู ปู ปลา
กินแล้วแกล้วกล้า
เติบโตว่องไว
2. นิทาน
เรื่องน้องของหนูนา
(ดารณี
ศักดิ์ศิริผล)
หนูนามีน้องหนึ่งคน น้องของหนูนามีชื่อว่านกน้อย นกน้อยเป็นเด็กผู้หญิง อายุหนึ่ง
ปีกับหนึ่งเดือน น้องนกน้อยมีหน้าตาน่ารักมาก หนูนาชอบดูน้องนกน้อยเวลากินนมแม่ เมื่อน้อง
นกน้อยนอนหลับ แม่จะพาน้องนกน้อยไปนอนบนที่นอนนุ่มนุ่ม และให้หนูนานั่งเฝูาน้องนกน้อย
เวลานอนหลับทุกวัน

เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 8 ชื่อหน่วยตัวเรา เรื่อง ประเภทการรับประทาน
สาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
สอนโดย …………………………………………. วันที่ …………………………………………
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกประเภทและความสาคัญในการเลือกรับประทานอาหารได้
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
9. ช่วยเหลือตนเองได้
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
นม
เนื้อ

ระยะเวลาเรียน
1 วัน

ประเภทการ
รับประทาน
ผักสด อาหาร

ไข่
ผลไม้

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะทาให้ร่างกายแข็งแรง
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
การรับประทานอาหาร
- เนื้อ
- นม
- ไข่
- ผลไม้
- ผักสด

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมตาม
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล
ตารางประจาวัน สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์สาคัญ
อังคา 1. บอกวิธีการเลือก 1. กิจกรรม
การ
1. การอธิบายเกี่ยวกับ 1. นักเรียนแสดงบทบาท อาหารชนิด
1. การสังเกตการ
ร
รับประทาน
เสริม
รับประทาน
สิ่งต่างๆ (การใช้
สมมติการไปตลาด
ต่างๆ
มีส่วนร่วมใน
อาหารที่มี
ประสบการณ์ อาหาร
ภาษา) (มฐ9/1)
เลือกซื้ออาหารที่มี
กิจ-กรรม
ประโยชน์ได้
ประเภท
2. การเปรียบเทียบ
ประโยชน์
2. การสนทนา
2. บอกความสาคัญ
- เนื้อ
ความเหมือนและ
2. ครูและนักเรียนร่วม
ของการ
- นม
ความแตก-ต่าง(การ
สนทนาซักถามเกี่ยวกับ
รับประทาน
- ไข่
สังเกต การจาแนก
การเลือกอาหาร
อาหารได้
- ผักสด
และการ
รับประทานพร้อมกับ
3. เปรียบเทียบ
- ผลไม้
เปรียบเทียบ) (มฐ
เปรียบเทียบอาหารชนิด
ความแตกต่างของ
10/1)
ต่างๆที่เด็กนามาถึง
อาหารได้
3. การแลกเปลี่ยน
ประโยชน์และคุณค่า
4. สนทนา
ความ คิดเห็น
อาหาร
แลกเปลี่ยนความ
(การเรียนรู้ทาง
3. ครูและนักเรียนร่วมกัน
คิดเห็นได้
สังคม) (มฐ8/1)
สรุปเกี่ยวกับวิธีเลือก
ความสาคัญของการ
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย
หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
สาระการเรียนรู้
สื่อการ
วัน
จุดประสงค์
ตาราง
กิจกรรมการเรียนรู้
การประเมินผล
เรียนรู้
สาระที
ค
่
วรรู
้
ประสบการณ์
ส
าคั
ญ
ประจาวัน
อังคาร 1. เคลื่อนไหวอยู่กับ 2. กิจกรรม 1. การฟังเพลง 1. การร้องเพลง (การใช้
1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ
1.
1. การสังเกต
ที่และเคลื่อนไหว
ดนตรี
2. การร้อง
ภาษา) (มฐ5/2 มฐ9/1)
ของร่างกายอยู่กับที่และ
เครื่อง
การมีส่วนร่วม
เคลื่อนที่ได้
การ
เพลง
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลื่อน-ที่ไปรอบๆบริเวณ
เคาะ
ในกิจกรรม
2. ฟังจังหวะและ
เคลื่อนไหว 3. การ
และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
จังหว 2. ร้องเพลง
สัญญาณได้
และจังหวะ เคลื่อนไหวอยู่
จินตนาการประกอบเพลง
เมื่อได้ยินเสียงเคาะ
ะ
3. การ
3. ร้องเพลงได้
กับที่ประกอบ
(การทรงตัวและการ
จังหวะหยุด ให้ทุกคน
2. เพลง
เคลื่อนไหว
4. เคลื่อนไหวตาม
เพลง
ประสานสัมพันธ์ของ
หยุดการเคลื่อนไหว
“อาห
ตามจังหวะ
จินตนาการ
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ2/1 2. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ารดี”
และ
ประกอบเพลงได้
มฐ5/1 มฐ5/3)
ร้องเพลง “อาหารดี”
จินตนาการ
3. การฟังจังหวะเคาะ
และเคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง
(ดนตรี) (มฐ5/2)
ตามจินตนาการประกอบ
เพลง
หมายเหตุ
มาตรฐานที.่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ 5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 5.3 รักการออกกาลังกาย
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

จันทร์ 1. วางแผน ตัดสินใจ 3. กิจกรรม
และลงมือปฏิบัติได้
ศิลปะ
2. แสดงออกตาม
สร้างสรรค์
ความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของ
ตนที่ทาสาเร็จได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การทาศิลปะ
สร้าง-สรรค์ที่
เกี่ยวข้องกับการ
เล่นที่ถูกวิธีและ
ปลอดภัย

หมายเหตุ
มาตรฐานที.่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
มาตรฐานที.่ 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ

สื่อการเรียนรู้

การ
ประเมินผล

1. สีเทียน/สีน้า/สี
ไม้
2. กระดาษ 100
ปอนด์/
กระดาษ
โรเนียว
3. ขี้เลื่อย
4. พู่กัน จานสี
5. กาว
6. กรรไกร
7. ภาพการเล่นที่
ถูกวิธีและ
ปลอดภัย
8. วัสดุสาหรับ
ประดิษฐ์ของ
เล่น

1. การสังเกต
การ
มีส่วนร่วม
ใน
กิจกรรม
2. การ
สนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การ
ประเมิน
จากแฟูม
สะสม
ผลงาน

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การวางแผน
1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ตัดสินใจ และลงมือ
ความสนใจในกิจกรรมเดี่ยว
ปฏิบัติ (การเรียนรู้
และกลุ่ม ดังนี้ - การปั้นขี้
ทางสังคม)
เลื่อย
(มฐ 10/2)
- การวาดภาพอิสระด้วย
2. การแสดงความคิด
สีเทียน/สีน้า/สีไม้
สร้างสรรค์ (การคิด)
- การระบายสีภาพการ
(มฐ 11/1)
เล่นที่ถูกวิธีและปลอด-ภัย
3. การรับรู้และแสดง
- การฉีก ปะ ติดภาพการ
ความรู้สึกผ่าน
เล่นที่ถูกวิธีและปลอด-ภัย
ผลงาน (การคิด)
- การประดิษฐ์ของเล่น
(มฐ 10/1)
จากเศษวัสดุ
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่
ได้ปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง

วัน

จุดประสงค์

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
จันทร์ 2. แก้ปัญหาในการ
เล่นได้
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน
4. กิจกรรม
การเล่นตาม
มุม
ประสบการ
ณ์

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นตามมุมประสบ-การณ์
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม
บล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี

หมายเหตุ
มาตรฐานที.่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที.่ 4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที.่ 10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ 1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 8/1)
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้
2. การแก้ปัญหาในการเล่น
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
(การเรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
- มุมสังคมศึกษา
10/2)
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปันและ
วิทยาศาสตร์
รอคอย (การ
- มุมธรรมชาติ
เรียนรู้ทางสังคม)
- มุมบทบาทสมมติ
(มฐ 4/3)
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
บล็อก
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
(มฐ 4/1)
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

มาตรฐานที.่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้

สื่อการ
เรียนรู้

การ
ประเมินผล

ของเล่น 1. การ
ตามมุม
สังเกต
ประสบกา
การ
รณ์
มีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
2. การ
สนทนา
3. การ
ปฏิบัติ
ตาม
ข้อตกลง

วัน

จุดประสงค์

จันท 1. เล่นเครื่องเล่น
ร์
สนามได้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่น
ได้
3. รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

5. กิจกรรมการ การเล่นเครื่องเล่น 1. การเล่นเครื่องเล่น
1. ครูตกลงกติกาและข้อ เครื่องเล่น
เล่นกลางแจ้ง สนาม
สนาม (การทรงตัวและ
ปฏิบัติก่อนการเล่น
สนาม
การประสานสัมพันธ์ 2. แนะนาวิธีการเล่น
ของ
เครื่องเล่นสนามที่
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ
ถูกต้องและปลอดภัย
2/1)
3. นักเรียนเลือกเล่น
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
เครื่องเล่นสนามอย่าง
(การเรียนรู้ทางสังคม)
อิสระ
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

หมายเหตุ
มาตรฐานที.่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที.่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที.่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

จันท 1. แยกหมวดหมู่ได้ 6. เกม
ร์
2. สังเกต จาแนก
การศึกษา
และเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

เกมแยกหมวดหมู่ 1. การแยกหมวดหมู่
1. ครูแนะนาวิธีการเล่น
(การสังเกต การจาแนก
เกมแยกหมวดหมู่
และการเปรียบเทียบ) 2. นักเรียนเล่นเกมแยก
หมวดหมู่
(มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ 3. นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเลิกเล่น
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1)

หมายเหตุ
มาตรฐานที.่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที.่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

เกมแยก
หมวดหมู่

1. การสังเกต
การมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

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

วิธีการ
วิธีการสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินแฟูมผลงาน

เครื่องมือ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
อาหารดี
(อาจารย์ศรีนวล รัตน
สุวรรณ)
อาหารดีที่มีประโยชน์

คือ ผักสด และเนื้อ หมู ปู

เป็ด ไก่ ไข่ นม ผลไม้นานา

มีคุณค่าต่อร่างกายของเรา

ปลา

2. เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 8 ชื่อหน่วยตัวเรา เรื่อง การออกกาลังกาย
สาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
สอนโดย ……………………………………… วันที่ …………………………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกวิธีการออกกาลังกายได้
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
9. ช่วยเหลือตนเองได้
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
การเล่นเครื่องเล่นสนาม

การเล่นอิสระ

การออกกาลังกาย

ระยะเวลาเรียน
1 วัน

การเคลื่อนไหวประกอบเพลง

การเล่นกีฬา

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
การออกกาลังกายคือการบริหารร่างกายให้แข็งแรงสามารถปฏิบัติได้หลายวิธี
สาระการเรียนรู้
การออกกาลังกาย
- การเล่นอิสระ
- การเล่นเครื่องเล่นสนาม
- การเล่นกีฬา
- การเคลื่อนไหวประกอบเพลง

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
กิจกรรมตาม
วันที่
จุดประสงค์
ตาราง
ประจาวัน
พุธ

1. บอกวิธีการออก 1. กิจกรรม
กาลังกายได้
เสริม
ประสบการ
2. บอกประโยชน์
ณ์
ของการออก
กาลังกายได้
3. เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
ของวิธีการออก
กาลังกายได้
4. สนทนา
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การออกกาลังกาย
- การเล่นอิสระ
- การเล่นเครื่อง
เล่น
สนาม
- การเล่นกีฬา
- การเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการ
เรียนรู้

การ
ประเมินผล

1. การอธิบายเกี่ยวกับ 1. ครูและนักเรียนร่วม 1. คาคล้อง 1. การ
สิ่งต่างๆ (การใช้
ท่องคาคล้องจอง
จอง
สังเกตการ
ภาษา) (มฐ9/1)
“เด็กน้อย”
“เด็ก
มีส่วนร่วม
น้อย”
ในกิจกรรม
2. การเปรียบเทียบ 2. นักเรียนดูภาพการ
ความแตกต่างๆ
ออกกาลังกาย ร่วม 2. ภาพการ 2. การ
สนทนา
(การคิดการสังเกต
สนทนาซักถามถึงการ ออกกาลัง
กาย
การจาแนกและการ
ออกกาลังกายด้วยวิธี
เปรียบเทียบ)
ต่างๆประโยชน์และ
(มฐ10/1)
เปรียบ-เทียบความ
3. การแลกเปลี่ยน
แตกต่างของวิธีการ
ความคิดเห็น (การ
ออกกาลังกาย
เรียนรู้ทางสังคม)
3. ครูและนักเรียน
(มฐ8/1)
ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ
การออกกาลังกาย

วัน
พุธ

กิจกรรมตาม
จุดประสงค์
ตาราง
ประจาวัน
ร้องเพลงและ
2. กิจกรรม
เคลื่อนไหวตาม
การ
จินตนาการ
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงได้
และจังหวะ

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การร้องเพลง (การใช้ภาษา)
(มฐ5/2 มฐ9/1)
2. การเคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบเพลง
(การคิด การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
ใหญ่) (มฐ2/1 มฐ5/1 มฐ5/2
มฐ5/3)

ครูและนักเรียนร่วมกันร้อง
เพลง “กามือ” และเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ
ประกอบเพลงอย่างอิสระ

1. เทปเพลง
“กามือ”
2. เครื่องเคาะ
จังหวะ

1. การสังเกตการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
2. การร้องเพลงและ
การเคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง

2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
5.3 รักการออกกาลังกาย
9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

พุธ

1. วางแผน
3. กิจกรรม
ตัดสินใจและ
ศิลปะ
ลงมือปฏิบัติ
สร้างสรรค์
ได้
2. แสดงออก
ตามความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของตนที่
สาเร็จได้

การทาศิลปะสร้าง- 1. การวางแผน ตัดสินใจ และ 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
สรรค์อิสระและที่
ลงมือปฏิบัติ (การเรียนรู้ทาง
ความสนใจในกิจกรรม
เกี่ยวข้องกับเรื่อง
สังคม) (มฐ10/2)
เดี่ยวและกลุ่มดังนี้
- การปั้นอิสระ
การออกกาลังกาย 2. การแสดงความคิดสร้างสรรค์
(การคิด) (มฐ11/1)
- การพิมพ์ภาพ
3. การรับรู้และแสดงความรู้สึก
- การพับสี
ผ่านผลงาน(การคิด) (มฐ10/1)
- การเปุาสี
- การวาดภาพอิสระด้วย
สีเทียน
- การฉีกปะภาพการออก
กาลังกาย
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่
ได้ปฏิบัติ

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
มาตรฐานที่ 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่ 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง

1. สีเทียน/สีน้า
2. กระดาษ โร
เนียว/
กระดาษ100
ปอนด์
3. ดินน้ามัน/
แปูงปั้น
4. พู่กัน จานสี
5. กาว
6. กรรไกร
7. ภาพการออก
กาลังกาย

1. การสังเกตการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิดสร้างสรรค์
4. การตรวจผลงาน
5. การประเมินจาก
แฟูมผลงาน

วัน
พุธ

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. เล่นร่วมกับ
4. กิจกรรมการ
ผู้อื่นได้
เล่นตามมุม
2. แก้ปัญหาใน
ประสบการณ์
การเล่นได้
3. เอื้อเฟื้อ
แบ่งปัน และรอ
คอยได้
4. เก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่นได้

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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
1. นักเรียนเลือกเล่นตาม ของเล่นตามมุม 1. การสังเกตการมี
(การเรียนรู้ทางสังคม)
มุมต่างๆ ดังนี้
ประสบการณ์
ส่วนร่วมใน
(มฐ8/1)
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
กิจกรรม
2. การแก้ปัญหาในการเล่น
- มุมสังคมศึกษา
2. การสนทนา
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
3. การปฏิบัติตาม
(มฐ10/2)
วิทยาศาสตร์
ข้อตกลง
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
- มุมธรรมชาติ
และรอคอย (การเรียนรู้
- มุมบทบาทสมมติ
ทางสังคม)
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
(มฐ4/3)
มุมบล็อก
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมดนตรี
(มฐ4/1)
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

มาตรฐานที่ 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

วัน
พุธ

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมตาม
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้
ตารางประจาวัน สาระที่ควรรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1. เล่นส่งลูกบอล 5. กิจกรรม
การเล่นส่งลูก 1. การเล่นส่งลูกบอล(การทรง 1. ครูตกลงกติกา ลูกบอล
ให้เพื่อนได้
กลางแจ้ง
บอลให้เพื่อน
ตัวและการประสานสัมพันธ์
ข้อ
ของกล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ2/1)
ปฏิบัติก่อนการ
2. เล่นร่วมกับ
เล่น
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น(การ
ผู้อื่นได้
2. แนะนาวิธีการ
เรียนรู้ทางสังคม)(มฐ8/1)
3. รักษาความ
3. การรักษาความปลอดภัยของ เล่นส่งลูกบอล
ปลอด-ภัยของ
ให้เพื่อนที่
ตนเองและผู้อื่น(การรักษา
ตนเองและผู้อื่น
ถูกต้องปลอดภัย
ความปลอดภัย) (มฐ1/2)
ขณะเล่นได้
3. นักเรียนเล่นส่ง
ลูกบอลให้เพื่อน
อย่างอิสระ
จุดประสงค์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่น

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูก
วิธี

วัน
พุธ

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. นาชิ้นส่วนของ 6. เกม
ภาพมาต่อให้
การศึกษา
เป็นภาพที่
สมบูรณ์ได้
2. เก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่นได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
เกมภาพตัดต่อ

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ
1. การต่อภาพ (การคิด
การสังเกต การ
จาแนก และการ
เปรียบเทียบ)
(มฐ10/1)
3. การเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ4/1)

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแนะนาวิธีการ
เล่นเกมภาพตัดต่อ
2. นักเรียนเล่นเกม
ภาพตัดต่อ และ
เกมที่เคยเล่น
มาแล้ว
3. นักเรียนเก็บของ
เล่นเข้าที่เมื่อเลิก
เล่น

สื่อการเรียนรู้
เกมภาพตัดต่อ

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจผลงาน

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

วิธีการ
วิธีการสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินแฟูมผลงาน

เครื่องมือ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
กามือ
(อาจารย์ศรีนวล รัตน
สุวรรณ)
ชูมือขึ้นโบกไปมา (ซ้า)
พับแขนมือแตะไหล่
ชูขึ้นตรงหมุนไปรอบตัว

กามือขึ้นแล้วหมุนหมุน
กางแขนขึ้นและลง
กางแขนขึ้นและลง
2. คาคล้องจอง
เด็กน้อย
เด็กน้อยโตไว เติบใหญ่แข็งแรง
อาหารมากมี ของดีมากมาย
หมู ปู ปลา
ล้วนมีประโยชน์ ไร้โทษนานา
สบายใจ

(อาจารย์อรวรรณ สุ่ม
ประดิษฐ์)
ชอบเล่นกลางแจ้ง สนุกถูกใจ
ทั้งผัก ผลไม้ เนื้อ
บารุงกายา

สุขกาย

เกมกลางแจ้ง
การเล่นส่งลูกบอลให้เพื่อน
วิธีเล่น
แบ่งเด็กออกเป็น 2 แถว แถวละเท่าๆ กัน ยืนต่อหลังห่างกันประมาณ 2 ฟุต ครูจะส่ง
ลูกบอลให้ เด็กคนแรกของแต่ละแถว พร้อมทั้งส่งสัญญาณเริ่มเล่น เด็กคนแรกจะต้องส่งลูกบอล
ลอดใต้ขาให้เพื่อนด้านหลังต่อกันไปเรื่อยๆพร้อมกับพูดว่า (ในขณะที่ส่ง) “ลูกบอลไปทางข้างล่าง”
จนถึงคนสุดท้ายของแถว แต่การส่งลูกบอลกลับนี้จะต้องส่งเหนือศีรษะพร้อมกับพูดว่า “ลูกบอลไป
ทางข้างบน” แถวที่สามารถส่งลูกบอลกลับไปกลับมาได้โดยลูกบอลไม่ตกพื้นเลย จะเป็นฝุายชนะ
แต่ถ้าลูกบอลตกพื้นจะต้องเริ่มต้นส่งใหม่ตั้งแต่หัวแถวหรือปลายแถว
เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 8 ชื่อหน่วยตัวเรา เรื่อง การขับถ่าย
สาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
สอนโดย …………………………………………. วันที่ ………………………………….
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกสถานที่และวิธีการขับถ่ายที่ถูกต้องได้
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
9. ช่วยเหลือตนเองได้
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
สถานที่ขับถ่าย (ห้องส้วม)

ขั้นตอนการขับถ่าย

การขับถ่าย

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
การขับถ่าย คือ การที่ร่างกายขับของเสียออกจากร่างกาย เราควรขับถ่ายทุกวันและทา
อย่างถูกขั้นตอน
สาระการเรียนรู้
การขับถ่าย
- สถานที่ขับถ่าย (ห้องส้วม)
- ขั้นตอนการขับถ่าย

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

พฤหัส 1. บอกสถานที่ 1. กิจกรรมเสริม การขับถ่าย
และการ
ประสบการณ์ - สถานที่
ขับถ่ายที่ถูกวิธี
ขับถ่าย
ได้
- ขั้นตอนการ
2. สนทนา
ขับถ่าย
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
ได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
วัน
จุดประสงค์
กิจกรรมตาม

ประสบการณ์สาคัญ
1. การอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
(การใช้ภาษา)
(มฐ9/1)
2. การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้
(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ8/1)

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง
และแสดงท่าทางประกอบเพลง
“ล้างมือ”สนทนาเกี่ยวกับเนื้อ
เพลง
2. ครูพาเด็กไปดูสถานที่ขับถ่าย
(ห้องน้า)
3. นักเรียนดูภาพขั้นตอนของการ
ขับถ่าย สนทนา ซักถามโดยใช้
คาถาม
ดังนี้ ก่อนขับถ่ายเด็กๆ ควร
ทาอย่างไร หลังจากการขับถ่าย
แล้วควรทาอย่างไร
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
เกี่ยวกับวิธีการขับถ่ายที่ถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการ
เรียนรู้

การประเมินผล

1. สถานที่ 1. การสังเกต
ขับถ่าย
การมี
2. ภาพ
ส่วนร่วมใน
ขั้นตอน
กิจการ
กรรม
ขับถ่าย 2. การสนทนา
3. เพลง
“ล้างมือ”

สื่อการเรียนรู้

การ

ตาราง
ประจาวัน
พฤหัส 1. เคลื่อนไหว
2. กิจกรรม
ส่วนต่างๆของ
ดนตรีการ
ร่างกายได้
เคลื่อนไหว
และจังหวะ
2. ฟังและปฏิบัติ
ตามสัญญาณ
ได้
3. เคลื่อนไหว
ท่าทางตาม
คาสั่งประกอบ
จังหวะได้
4. เป็นผู้นาและผู้
ตามได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

สาระที่ควรรู้
1. การ
เคลื่อนไหว
ท่าทางตาม
คาสั่งประกอบ
จังหวะ
2. การเป็นผู้นา
และผู้ตาม

ประสบการณ์สาคัญ
1. การเคลื่อนไหว
1. นักเรียนเคลื่อนไหวร่าง-กายไปทั่ว เครื่องเคาะ
และแสดงท่าทาง
บริเวณห้องอย่างอิสระตามจังหวะ
จังหวะ
ตาม คาสั่ง (การ
เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้
คิด การทรงตัว
หยุดการเคลื่อนไหวในท่านั้น
และการประสาน 2. นักเรียนยืนเป็นวงกลม หันหน้า
สัมพันธ์ของ
เข้ากลางวงและยืนระยะห่างกันพอ
กล้ามเนื้อใหญ่)(มฐ
สมควร
2/1 มฐ5/1 มฐ5/3 3. อาสาสมัครออกมาเป็นผู้นา ทาท่า
มฐ10/1)
ตามความคิดของตนเอง เช่น
2. การฟังจังหวะ
ผงกศีรษะ ควบม้าเคลือ่ นที่ไป
(ดนตรี)(มฐ5/2 มฐ
ข้างหน้า-ข้างหลังตามจังหวะ แล้ว
10/1)
ให้นักเรียนที่เหลือทาท่าตาม
3. การเป็นผู้นาและผู้
ประกอบจังหวะ หมุนเวียนกัน
ตาม (การเรียนรู้
เป็นผู้นา
ทางสังคม) (มฐ8/2)

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

ประเมินผล
1. การ
สังเกตการ
มีส่วนร่วม
ใน
กิจกรรม
2. การ
เคลื่อนไหว
ประกอบ
จังหวะ
3. การ
ปฏิบัติตาม
คาสั่ง

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

พฤหัส 1. วางแผน
3. กิจกรรม
ตัดสินใจและลง
ศิลปะ
มือปฏิบัติได้
สร้างสรรค์
2. แสดงออกตาม
ความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงาน
ของตนที่สาเร็จ
ได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

การทาศิลปะ 1. การวางแผน ตัดสินใจ
สร้างสรรค์
และลงมือปฏิบัติ(การ
อิสระและที่
เรียนรู้ทางสังคม)
เกี่ยวข้องกับ
(มฐ10/2)
เรื่องการขับถ่าย 2. การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด)
(มฐ11/1)
3. การรับรู้และแสดง
ความรู้สึกผ่านผล-งาน
(การคิด)
(มฐ10/1)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
มาตรฐานที่ 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุ่มดังนี้
- การปั้นอิสระ
- การพิมพ์ภาพ
- การพับสี
- การเปุาสี
- การวาดภาพอิสระด้วยสี
เทียน
- การฉีกปะภาพสถานที่
ขับถ่าย
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่
ได้ปฏิบัติ

สื่อการ
เรียนรู้
1. สีเทียน/สีน้า
2. กระดาษโร
เนียว/
กระดาษ100
ปอนด์
3. ดินน้ามัน/
แปูงปั้น
4. พู่กัน จาน
สี
5. กาว
6. กรรไกร
7. ภาพสถานที่
ขับถ่าย

มาตรฐานที่ 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง

การประเมินผล
1. การสังเกต
การ
มีส่วนร่วม
ใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้าง-สรรค์
4. การตรวจ
ผล-งาน
5. การประเมิน
จากแฟูมผลงาน

วัน

จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

พฤหั 1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 4. กิจกรรมการ
ส
2. แก้ปัญหาในการ
เล่นตามมุม
เล่นได้
ประสบการณ์
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
- มุมภาษา/มุม
หนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัส
สร้างสรรค์/มุม
บล็อก
- มุมศิลปะ
สร้างสรรค์
- มุมดนตรี

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่นเรียนรู้ 1. นักเรียนเลือกเล่น
ทางสังคม) (มฐ8/1)
ตามมุมต่างๆ ดังนี้
2. การแก้ปัญหาในการเล่น
- มุมภาษา/มุม
(การเรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
หนังสือ
10/2)
- มุมสังคมศึกษา
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปันและ
- มุมคณิตศาสตร์/
รอคอย (การเรียนรู้ทาง
มุม
สังคม) (มฐ4/3)
วิทยาศาสตร์
4. การเก็บของเล่นเข้าที่(การ
- มุมธรรมชาติ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ4/1)
- มุมบทบาท
สมมติ
- มุมสัมผัส
สร้างสรรค์/มุม
บล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของ
เล่นเข้าที่เมื่อเล่น
เสร็จแล้ว

มาตรฐานที่ 4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่ 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

สื่อการ
เรียนรู้

การประเมินผล

ของเล่น 1. การสังเกตการ
ตามมุม
มีส่วนร่วมใน
ประสบก
กิจกรรม
ารณ์
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

วันที่

จุดประสงค์

พฤหั
ส

1. เล่นขี่ม้าก้าน
กล้วยได้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่น
ได้
3. รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมตาม
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล
ตารางประจาวัน สาระที่ควรรู้
ประสบการณ์สาคัญ
5. กิจกรรมการ การละเล่นแบบ 1. การเล่นขี่ม้าก้าน
1. ครูตกลงกติกาข้อ 1. ก้านกล้วย 1. การสังเกต
เล่น
ไทย “ขี่มา้ ก้าน
กล้วย (การทรงตัว
ปฏิบัติก่อนการเล่น 2. สายก้าน
การมี
กลางแจ้ง
กล้วย”
และการประสาน
ส่วนร่วมใน
2. แนะนาวิธีการเล่น
กล้วย
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
กิจ“ขี่ม้าก้านกล้วย” ที่
ใหญ่)
กรรม
ถูกต้องและ
(มฐ2/1 มฐ2/2 มฐ9/1)
2. การสนทนา
ปลอดภัย
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น 3. นักเรียนเล่น “ขีม่ ้า
3. การเล่นที่ถูก
(การเรียนรู้ทางสังคม)
วิธี
ก้านกล้วย” อย่าง
(มฐ8/1)
อิสระ
3. การรักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย) (มฐ
1/2)

หมายเหตุ
มาตรฐานที.่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที.่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที.่ 2.2 ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว
มาตรฐานที.่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที.่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

วัน
พฤหั
ส

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมตาม
กิจกรรมการเรียนรู้
ตารางประจาวัน สาระที่ควรรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1. สังเกตภาพใน
6. เกม
เกมหา
1. การหาความสัมพันธ์ 1. ครูแนะนาวิธีการ
แผ่น
การศึกษา
ความสัมพันธ์
ของ
เล่น
หลักแล้วคิดหา
แบบ
ภาพ (การคิดสังเกต
เกมหา
เหตุ
อุปมาอุปไมย
การ
ความสัมพันธ์
นาภาพมาต่อ
จาแนก และการ
แบบอุปมาอุปไมย
ตาม
เปรียบ2. นักเรียนเล่นเกมหา
ภาพได้
เทียบ) (มฐ10/1)
ความสัมพันธ์แบบ
2. เก็บของเล่นเข้าที่
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
อุปมาอุปไมย
เมื่อเลิกเล่นได้
(การเรียนรู้ทางสังคม) 3. นักเรียนเก็บของ
(มฐ4/1)
เล่นเข้าที่เมื่อเลิก
เล่น
จุดประสงค์

หมายเหตุ
มาตรฐานที.่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที.่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

เกมหา
ความสัมพันธ์
แบบ
อุปมาอุปไมย

1. การสังเกต
การมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจผลงาน

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

วิธีการ
วิธีการสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินแฟูมผลงาน

เครื่องมือ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
ล้างมือ
(คุณหญิง
เบญจา แสงมลิ)
มือฉันนั้นสวยจริงๆ
เร็วไว
กลับจากห้องน้าและก่อนเดินไป
เอย

ถ้าเปื้อนไม่นิ่งรีบล้าง
ล้างมือเสียให้สะอาด

เกมการศึกษา
เกมหาความสัมพันธ์แบบอุปมาอุปมัย

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 8 ชื่อหน่วยตัวเรา เรื่อง การพักผ่อน
สาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
สอนโดย ……………………………………… วันที่ ……………………………………..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกวิธีและความสาคัญของการพักผ่อนได้
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
9. ช่วยเหลือตนเองได้
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
การนอนหลับ

การดูโทรทัศน์

การพักผ่อน

การฟังเพลง

การอ่านหนังสือ

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
การพักผ่อน คือ การที่ทาให้ร่างกายได้หยุดพักหลังจากการปฏิบัติงานต่างๆ
สาระการเรียนรู้
การพักผ่อน เช่น การนอนหลับ การอ่านหนังสือ การฟังเพลง การดูโทรทัศน์ การ
อ่านหนังสือ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์สาคัญ
ศุกร์ 1. บอกวิธีการ
1. กิจกรรม
การพักผ่อน
1. การอธิบาย
1. ครูและนักเรียนท่อง คาคล้องจอง
พักผ่อนได้
เสริม
- การนอนหลับ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
คาคล้องจอง “หลับตา “หลับตาเสีย”
2. บอก
ประสบการณ์ - การฟังเพลง
(การใช้ภาษา) (มฐ
เสีย”
ความสาคัญของ
- การดูโทรทัศน์
9/1)
2. ครูและนักเรียนร่วม
การพักผ่อนได้
- การอ่าน
3. การแลกเปลี่ยน
สนทนาซักถาม
3. สนทนา
หนังสือ
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรือ่ งการ
แลกเปลี่ยน
(การเรียนรู้ทาง
ปฏิบัติตนในการ
ความคิดเห็นได้
สังคม) (มฐ8/1)
พักผ่อนโดยใช้คาถาม
ดังนี้
- การพักผ่อนทาได้
อย่างไร
- การพักผ่อนมี
ความสาคัญอย่างไร
3. ครูและนักเรียน
ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ
วิธีการพัก-ผ่อนและ
ความสาคัญของการ
พักผ่อน
หมายเหตุ
มาตรฐานที่ . 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที.่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
2. การสนทนา

วัน

จุดประสงค์

ศุกร์

เคลื่อนไหวตาม
จังหวะและ
จินตนาการได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

กิจกรรมตาม
สาระการเรียนรู้
ตาราง
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์สาคัญ
ประจาวัน
2. กิจกรรม การเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวพร้อม
การ
กับริบบิ้นสี
วัสดุอุปกรณ์ (การ
เคลื่อนไหว
ทรง-ตัวและการ
และจังหวะ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ
2/1 มฐ5/1 มฐ5/2
มฐ5/3)

2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
5.3 รักการออกกาลังกาย

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ครูแจกริบบิ้นสีต่างๆให้นักเรียนคน 1. เครื่องเคาะ 1. การสังเกต
ละ 1 เส้น เคลื่อนไหวร่างกาย
จังหวะ
การมี
พร้อมริบบิ้นตามจังหวะและ
ส่วนร่วมใน
2. ริบบิ้นสีต่างๆ
จินตนาการอย่างอิสระ เมื่อได้ยิน
กิจสัญญาณ “หยุด”ให้จับกลุ่มริบบิ้นที่
กรรม
มีสีเดียวกัน
2. การ
เคลื่อนไหว
ตามจังหวะ

ศุกร์

1. วางแผน
3. กิจกรรม
ตัดสินใจ
ศิลปะ
และลงมือ
สร้าง-สรรค์
ปฏิบัติได้
2. แสดงออก
ตามความคิด
สร้าง-สรรค์ได้
3. อธิบาย
ผลงานของตน
ที่สาเร็จได้

การทาศิลปะ
สร้างสรรค์
อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับ
เรื่องการ
พักผ่อน

1. การวางแผน
1. ครูแนะนากิจกรรมต่างๆ และ
ตัดสิน
วิธีการปฏิบัติ
ใจและลงมือ
2. นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความ
ปฏิบัติ
สนใจในกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม
(การเรียนรู้ทาง
ดังนี้
สังคม) (มฐ10/2)
- การปั้นอิสระ
2. การแสดงความคิด
- การพิมพ์ภาพ
สร้างสรรค์ (การ
- การพับสี
คิด)
- การเปุาสี
(มฐ11/1)
- การวาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
3. การรับรู้และแสดง
- การฉีกปะภาพการพักผ่อน
ความรู้สึกผ่านผล- 3. นักเรียนนาเสนอผลงานที่ได้
งาน(การคิด)
ปฏิบัติ
(มฐ10/1)

1. สีเทียน/สีน้า
2. กระดาษโร
เนียว/กระดาษ
100 ปอนด์
3. ดินน้ามัน/
แปูงปั้น
4. พู่กัน จานสี
5. กาว
6. กรรไกร
7. ภาพการ
พักผ่อน

1. การสังเกต
การ มีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การประเมิน
จากแฟูม
สะสมผลงาน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
มาตรฐานที่ 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่ 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล

ศุกร์

1. เล่นเครื่อง
5. กิจกรรม
เล่นสนามได้
การเล่น
กลางแจ้ง
2. เล่นร่วมกับ
ผู้อื่นได้
3. รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและ
ผู้อื่นขณะเล่น
ได้

ศุกร์

1. นาภาพที่
6. เกมการศึกษา เกมจับคู่
เหมือนกันมา
ภาพเหมือน
จับคู่ได้
2. เก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเลิก
เล่นได้

การเล่นเครื่อง
เล่น
สนาม

1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ เครื่องเล่น
(การทรงตัวและการประสาน
ก่อนการเล่น
สนาม
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่) 2. แนะนาวิธีการเล่นเครื่อง
(มฐ2/1)
เล่นสนามที่ถูกต้องและ
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น(การ
ปลอด-ภัย
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ8/1)
3. นักเรียนเลือกเล่นเครื่อง
3. การรักษาความปลอดภัยของ เล่นสนามอย่างอิสระ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย) (มฐ1/2)

1. การสังเกต
การ
มีส่วนร่วม
ใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูก
วิธี

1. การจับคู่ภาพเหมือนกัน (การ 1. ครูแนะนาวิธีการเล่น
เกมจับคู่
สังเกต การจาแนก และการ
เกมจับคู่ภาพเหมือน
ภาพเหมือน
เปรียบเทียบ) (มฐ10/1)
2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ
ภาพเหมือนและเกมที่เคย
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ4/1)
เล่นมาแล้ว
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่น

1. การสังเกต
การมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผล-งาน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่8.2 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

กิจกรรมเสนอแนะ
การทาแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ
- การลากเส้นโยงภาพ
การประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.

วิธีการ
การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินแฟูมสะสมผลงาน

เครื่องมือ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. คาคล้องจอง
หลับตาเสีย
หลับตาเสีย
นอนหลับแล้วฝัน
มาร่ายมารา
พอตื่นขึ้นมา

(อาจารย์ฐะปะนีย์ นาครทรรพ)
อ่อนเพลียทั้งวัน
เห็นเทวดา
คมขาโสภา
เทวดาไม่มี

2. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพเหมือน

