หัวข้อสาระเรียนรู้บคุ คลและสถานทีร่ อบตัวเรา แผนการจัดประสบการณ์รายวัน
ครอบครัวของฉัน
จานวนเวลาเรียน 3 สัปดาห์ รวม 15 แผน
วันเรียนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

หัวข้อสาระการเรียนรู้
บ้านของเราน่าอยู่ (1)
บ้านของเราน่าอยู่ (2)
สมาชิกในครอบครัว (1)
สมาชิกในครอบครัว (2)
ส่วนต่างๆ ของบ้าน (1)
ส่วนต่างๆ ของบ้าน (2)
การช่วยงานบ้าน
หนูเก็บกวาดบ้าน
หนูรดน้าต้นไม้
สัตว์เลี้ยงในบ้าน
หนูเป็นเด็กดีมีมารยาท (1)
หนูเป็นเด็กดีมีมารยาท (2)
หนูเป็นเด็กดีมีมารยาท (3)
สถานที่ใกล้เคียงบ้านฉัน (1)
สถานที่ใกล้เคียงบ้านฉัน (2)

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 9 ชือ่ หน่วยครอบครัว เรือ่ ง บ้านของเราน่าอยู่ (1 )
สาระที่ 2 เรือ่ งราวเกีย่ วกับบุคคลและสถานทีแ่ วดล้อมเด็ก
สอนโดย ……………………………………………….
วันที่
………………………………………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าบ้านคือที่อยู่อาศัย
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. การทรงตัวและการประสานความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
5. การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
ห้องแถว
ทาวน์เฮาส์
เรือนแพ

บ้านไม้
บ้านของเราน่าอยู่

ห้องชุด (คอนโดมิเนียม)

บ้านตึก
กระท่อม

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
บ้านคือที่อยู่อาศัย บ้านมีหลายแบบ เช่น บ้านไม้ บ้านตึก ห้องแถว ทาวน์เฮาส์ ห้องชุด (คอนโดมิเนียม) กระท่อม เรือนแพ
เป็นต้น
สาระการเรียนรู้
บ้านของเราหลายแบบ เช่น บ้านไม้ บ้านตึก ห้องแถว ทาวน์เฮาส์ ห้องชุด (คอนโดมิเนียม) กระท่อม
เรือนแพ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วัน
จันทร์

จุดประสงค์
1. เพื่อให้รู้จักบ้านแบบ
ต่างๆ
2. สามารถบอกลักษณะ
บ้านของ
ตนเองได้
3. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

สาระทีค่ วรรู้
รู้จักบ้านของเรา

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

1. การอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่ง
1. ครูนาภาพบ้านแบบต่างๆ มาให้
1. ภาพบ้าน
1. การสังเกตการ มี
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
นักเรียนดู
แบบต่างๆ
ส่วนร่วมใน
(มฐ 9/1)
2. สนทนาเกี่ยวกับบ้านแบบต่างๆ เช่น 2. แบบฝึก-หัด
กิจกรรม
2. การเปรียบเทียบความเหมือนความ
บ้านไม้ บ้านตึก กระท่อม เรือนแพ
2. การสนทนา
แตกต่าง (การสังเกต การจาแนก
เป็นต้น
และการเปรียบเทียบ)
3. ครูถามนักเรียนว่าบ้านของ
(มฐ 10/1)
นักเรียนมีลักษณะแบบใด
3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)

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

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระทีค่ วรรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

จันทร์

1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะเคาะได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนที่ประกอบเพลง
ได้

2. กิจกรรม ดนตรี
การเคลือ่ นไหว
และจังหวะ

1. การฟังเพลง
1. การร้องเพลง (การใช้ภาษา)
1. เคลื่อนไหวร่างกายอยู่กบั ที่และ
2. การร้องเพลง
(มฐ 5/2)
เคลื่อนที่ตามจังหวะ เสียงเคาะ
3. การเคลื่อนไหว 2. การเคลือ่ นไหวอยู่กบั ที่และ
จังหวะหยุดให้ทุกคนหยุดการ
อยู่กบั ที่และ
เคลื่อนทีป่ ระกอบเพลง (การทรง
เคลือ่ นไหว
เคลื่อนที่
ตัวและการประสานสัมพันธ์ของ
2. ร่วมกันร้องเพลง “บ้านของเรา”
ประกอบเพลง
กล้ามเนื้อใหญ่)
และเคลือ่ นไหวร่างกายประกอบ
(มฐ 2/1 มฐ 5/2 มฐ 5/3 มฐ
เพลง
11/2)
3. การฟังจังหวะเคาะ (ดนตรี)
(มฐ 5/2 มฐ 9/1)

1. เครื่องเคาะ 1. การสังเกตการ มี
จังหวะ
ส่วนร่วมใน
2. เพลง “บ้าน
กิจกรรม
ของเรา”
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะ
ประกอบเพลง

หมายเหตุ
มาตรฐานที่. 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
ตารางประจาวัน

สาระทีค่ วรรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

จันทร์

1. วางแผน ตัดสินใจและ 3. กิจกรรมศิลปะ
ลงมือปฏิบัติได้
สร้างสรรค์
2. แสดงออกตามความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานที่ทา
สาเร็จของตนได้

การทาศิลปะ
1. การวางแผน ตัดสินใจและลงมือ 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความ
สร้างสรรค์อิสระและที่
ปฏิบัติ (การเรียนรู้ทางสังคม)
สนใจในกิจกรรมเดีย่ วและกลุ่มดังนี้
เกี่ยวข้องกับเรือ่ งบ้าน
(มฐ 4/1 มฐ 8/1 มฐ10/2)
- การปั้น
ของเราน่าอยู่ (1)
2. การแสดงความคิด สร้างสรรค์
- การพิมพ์ภาพ
(การคิด)
- การพับสี
(มฐ 11/1)
- การเปุาสี
3. การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่าน
- การวาดภาพด้ สีเทียน/สีน้า/สี
ผลงาน(การคิด) (มฐ 11/3)
ไม้
- การฉีกปะภาพบ้านของเราน่าอยู่
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่ได้ปฏิบัติ

1. สีเทียน/สีน้า/สีไม้
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
3. ดินน้ามัน/แปูงปั้น
4. พู่กัน จานสี
5. กาว
6. กรรไกร
7. ภาพบ้านของเราน่า
อยู่

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้าง-สรรค์
4. การตรวจผลงาน
5. การประเมิน
จากแฟูมสะสม
ผลงาน

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ .4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่ 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
มาตรฐานที่.11.3 เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง
วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม ตาราง
ประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

จันทร์

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

การเล่นตามมุมประสบ-การณ์
- มุมภาษา/
มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุมวิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้ 1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์
ทางสังคม)
ต่างๆ ดังนี้
(มฐ 8/1)
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
2. การแก้ปัญหาในการเล่น (การ
- มุมสังคมศึกษา
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 10/2)
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปันและรอคอย
วิทยาศาสตร์
(การเรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 4/3)
- มุมธรรมชาติ
4. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ
- มุมบทบาทสมมติ
เรียนรู้ทางสังคม)
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุมบล็อก
(มฐ 4/1)
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ
แล้ว

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

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

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

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

จันทร์

1. เล่นเครื่องเล่นสนามได้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. รักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่นขณะเล่นได้

จันทร์

1. นาชิ้นส่วนของภาพมาต่อให้ 6. เกมการศึกษา
เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิกเล่น
ได้

5. กิจกรรมการเล่น
กลางแจ้ง

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

การเล่นเครื่องเล่นสนาม

เกมภาพตัดต่อ

1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม(การทรงตัว
และการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
ใหญ่) (มฐ 2/1)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้ทาง
สังคม)
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อื่น (การรักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)
1. การต่อภาพ (การคิด การสังเกต การ
จาแนก และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การเรียนรู้ทาง
สังคม)
(มฐ 4/1)

1. ครูตกลงกติกาและ
เครื่องเล่นสนาม
ข้อปฏิบัติก่อนการเล่น
2. แนะนาวิธีการเล่น
เครื่องเล่นสนามที่
ถูกต้องและปลอดภัย
3. นักเรียนเลือกเล่นเครื่อง
เล่นสนามอย่างอิสระ

1. การสังเกตการ มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

1. ครูแนะนาวิธีการเล่น
เกมภาพตัดต่อ
เกมภาพตัดต่อ
2. นักเรียนเล่นเกมภาพ
ตัดต่อ
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่น

1. การสังเกตการ มีส่วน
ร่วมใน กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

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

เครือ่ งมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน/ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
บ้านของเรา
บ้านของเราแม้ไม่ใหญ่โต
ด้วยเรามีความรักมีอภัย

เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อบ้านของฉัน

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)

แต่อยู่กันสุขโขทั้งกายใจ
เราเข้าใจซึ่งกัน

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 9 ชือ่ หน่วยครอบครัว เรือ่ ง บ้านของเราน่าอยู่
สาระที่ 2 เรือ่ งราวเกีย่ วกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สอนโดย ………………………………………..
วันที่ ……………………………………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าบ้านคือที่อยู่อาศัย และบ้านคือสถานที่ที่คนในครอบครัวอาศัยอยูร่ ่วมกัน
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. การทรงตัวและการประสานความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
5. การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
บ้านของเรา
น่าอยู่

สมาชิกในครอบครัว
ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
บ้านคือที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญและเป็นสถานที่ที่คนในครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกัน
สาระการเรียนรู้
บ้านของเราน่าอยู่
- สมาชิกในครอบครัว
- บ้าน

บ้าน

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วัน
อังคาร

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. เพื่อให้รู้จักบ้านแบบต่างๆ 1. กิจกรรมเสริม
2. สามารถบอกลักษณะบ้าน
ประสบการณ์
ของตนเองได้
3. เพื่อให้รู้จักองค์-ประกอบ
ของบ้าน
4. สนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้

สาระทีค่ วรรู้
รู้จักบ้านของเรา
(2)

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่ง 1. ครูให้นักเรียนนาภาพถ่ายบ้าน
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
ของนักเรียนมา
(มฐ 9/1)
2. สนทนาเกี่ยวกับบ้านของ
2. การเปรียบเทียบความเหมือน
นักเรียนว่าเป็นแบบใด
ความแตกต่าง (การสังเกต การ 3. สนทนาเกีย่ วกับองค์-ประกอบ
จาแนก และการเปรียบเทียบ)
ของบ้าน
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

1. ภาพบ้านของ
นักเรียน
2. แบบฝึกหัด

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจ-กรรม
2. การสนทนา

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

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

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระทีค่ วรรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

อังคาร 1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะเคาะได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนที่ประกอบเพลงได้

2. กิจกรรมดนตรี
การเคลือ่ นไหว
และจังหวะ

1. การฟังเพลง
1. การร้องเพลง (การใช้ภาษา)
1. เคลื่อนไหวร่างกายอยู่กบั ที่และ
2. การร้องเพลง
(มฐ 5/2)
เคลื่อนที่ตามจังหวะ เสียงเคาะ
3. การเคลื่อนไหว 2. การเคลือ่ นไหวอยู่กบั ที่และ
จังหวะหยุดให้ ทุกคนหยุด
อยู่กบั ที่และ
เคลื่อนทีป่ ระกอบเพลง (การ
การเคลือ่ นไหว
เคลื่อนที่
ทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ 2. ร่วมกันร้องเพลง “บ้านนี้หรือ”
ประกอบเพลง
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
และเคลื่อนไหว
(มฐ 2/1 มฐ 5/2 มฐ 5/3
ร่างกายประกอบเพลง
มฐ 11/2)
3. การฟังจังหวะเคาะ (ดนตรี)
(มฐ 5/2 มฐ 9/1)

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

1. เครื่องเคาะ
จังหวะ
2. เพลง “บ้านนี้
หรือ”

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ใน
กิจกรรม
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะ
ประกอบเพลง

วัน
อังคาร

จุดประสงค์
1. วางแผน ตัดสินใจและลงมือ
ปฏิบัติได้
2. แสดงออกตามความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของตนที่ทา
สาเร็จได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
3. กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ .4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ . 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่. 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
มาตรฐานที่. 11.3 เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

การทาศิลปะสร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องบ้านของเราน่าอยู่

1. การวางแผน ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ(การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1 มฐ 8/1 มฐ 10/2)
2. การแสดงความคิดสร้าง-สรรค์ (การคิด)
(มฐ 11/1)
3. การรับรู้และแสดงความ
รู้สึกผ่านผลงาน (การคิด) (มฐ 11/3)

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความสนใจ
ในกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มดังนี้
- การปั้น
- การพิมพ์ภาพ
- การพับสี
- การเปุาสี
- การวาดภาพด้วยสีเทียน/สีน้า/สี
ไม้
- การฉีกปะภาพบ้านของเราน่าอยู่
2. นักเรียนนาเสนอ
ผลงานที่ได้ปฏิบัติ

1. สีเทียน/สีน้า/สีไม้
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
3. ดินน้ามัน/แปูงปั้น
4. พู่กัน จานสี
5. กาว
6. กรรไกร
7. ภาพบ้านของเราน่า
อยู่

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

วัน
จันทร์

จุดประสงค์
1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
2. แก้ปัญหาในการเล่นได้
3. เอื้อเฟือ้ แบ่งปัน
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

4. กิจกรรมการเล่น การเล่นตามมุมประสบ-การณ์
ตามมุม
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
ประสบการณ์
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุมวิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้ทาง 1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
สังคม) (มฐ 8/1)
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้
2. การแก้ปัญหาในการเล่น (การเรียนรู้
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
ทางสังคม) (มฐ 10/2)
- มุมสังคมศึกษา
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปันและรอคอย
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
(การ
วิทยาศาสตร์
เรียนรู้ทางสังคม)
- มุมธรรมชาติ
(มฐ 4/3)
- มุมบทบาทสมมติ
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุมบล็อก
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
(มฐ 4/1)
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเล่น
เสร็จแล้ว

สือ่ การ
เรียนรู้

การประเมินผล

ของเล่นตาม 1. การสังเกตการ
มุม
มีส่วนร่วมใน
ประสบการ
กิจกรรม
ณ์
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.4.1 มีวินยั ในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่.4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่.8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่.10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระทีค่ วรรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

จันทร์

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

การเล่นเครื่องเล่นสนาม 1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม (การ 1. ครูตกลงกติกาและข้อปฏิบตั ิ
ทรงตัวและการประสาน
ก่อนการเล่น
สัมพันธ์ของ
2. แนะนาวิธีการเล่นเครื่องเล่น
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2/1)
สนามที่ถูกต้องและปลอดภัย
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
3. นักเรียนเลือกเล่นเครื่องเล่น
เรียนรู้ทางสังคม)
สนามอย่างอิสระ
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

เครื่องเล่นสนาม

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

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

จันทร์

1. แยกหมวดหมู่ได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบสิง่ ต่างๆได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้

6. เกมการศึกษา

เกมแยกหมวดหมู่

1. การแยกหมวดหมู่ (การสังเกต 1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกมแยก เกมแยกหมวดหมู่
การจาแนก และการ
หมวดหมู่
เปรียบเทียบ)
2. นักเรียนเล่นเกมแยกหมวดหมู่
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
(มฐ 10/1)
เลิกเล่น
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1)

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
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
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

เครือ่ งมือ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
บ้านนีห้ รือ

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง ทานอง มงแซะมง)

บ้านนี้หรือคือที่อาศัย
จะเล็กหรือใหญ่ก็ไม่ใช่สิ่งสาคัญ
กระท่อม เรือนแพ
หรือว่าวังใหญ่โตนั้น
ถ้าเราต่างรักกัน
บ้านหลังนั้นจะเป็นสุขเอย
มงแซะ มงแซะ แซะมง ตะลุมตุมมง
2. เกมกลางแจ้ง
1...2...3...เราสร้างบ้าน
วิธเี ล่น

1. เด็กๆ เดินไปในทิศทางใดก็ได้ ขณะที่เดินให้นบั 1-2-3 พร้อมกับปรบมือไปด้วย เมื่อนับถึง 3 แล้วครูเปุานกหวีด ให้
เด็ก 3 คนจับมือกันในท่าใดก็ได้ โดยสมมติให้เป็นบ้าน ซึ่งจะทาให้ได้บ้านที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป
2. เมื่อได้ยินคาสั่ง “บ้านใหญ่” ทุกกลุ่มต้องขยายกลุ่มของตนให้ใหญ่ที่สดุ เมื่อสั่งว่า “บ้านเล็ก” ทุกกลุ่มต้องพยายามทา
กลุ่มของตนให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทาได้
3. เมื่อได้ยินคาสั่ง “สร้างบ้านใหม่” เด็กๆ จะทาเช่นเดิม แต่เปลี่ยนเป็นกลุ่มใหม่ไม่ให้ซ้ากลุ่มเดิม

เกมการศึกษา
เกมจับคูภ่ าพทีม่ ีรายละเอียดเหมือนกัน

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 9 ชือ่ หน่วยครอบครัว เรือ่ ง สมาชิกในครอบครัว

สาระที่ 2 เรือ่ งราวเกีย่ วกับบุคคลและสถานทีแ่ วดล้อมเด็ก
สอนโดย …………………………………………….. วันที่ …………………………………..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าสมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก หรือบุคคลอื่นๆ
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. การทรงตัวและการประสานความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
5. การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ปฏิบัติตนต่อบุคคลในบ้านได้
9. มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
ลูก
พ่อ-แม่
ระยะเวลาเรียน
1 วัน

ปู่-ย่า
สมาชิกในครอบครัว

ตา-ยาย
ลุง-ป้า

น้า-อา

แนวคิด/ความคิดรวบยอก
สมาชิกในครอบครัวคือบุคคลที่อยู่ร่วมกันในครอบครัว ซึ่งได้แก่ พ่อ แม่ ลูก หรืออาจจะมีบุคคลอื่น เช่น ปูุ ย่า ตา ยาย
ลุง ปูา น้า อา รวมอยู่ด้วย
สาระการเรียนรู้
สมาชิกในครอบครัว ได้แก่ ปูุ ย่า ตา ยาย ลุง ปูา น้า อา พ่อ แม่ และลูก

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วัน
พุธ

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. เพื่อให้รู้จักสมาชิกใน
1. กิจกรรมเสริม
ครอบครัว
ประสบการณ์
2. เพื่อฝึกการนับจานวน
สมาชิกในครอบครัวได้
3. เพื่อบอกความสัมพันธ์
ของตนเองกับสมาชิกใน
ครอบ-ครัวได้
4. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ . 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่. 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สงิ่ ต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้
ประสบการณ์สาคัญ
รู้จักสมาชิกใน
ครอบครัว

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

1. การอธิบายความสัมพันธ์ของ 1. ครูนาภาพบุคคลต่างๆ
1. ภาพบุคคลต่างๆ ใน
สิ่งต่างๆ (การใช้ภาษา)
ในครอบครัวให้นักเรียนดู
ครอบครัว
(มฐ 9/1)
2. สนทนาเกี่ยวกับสมาชิก 2. แบบฝึกหัด
2. การเปรียบเทียบความเหมือน
ในครอบครัว เช่น พ่อ
ความแตกต่าง (การสังเกต
แม่ พี่ น้อง ตัวฉัน เป็น
การจาแนก และการ
ต้น
เปรียบเทียบ)
3. ครูถามนักเรียนว่า
(มฐ 10/1)
สมาชิกในครอบครัวของ
3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นักเรียนมีใครบ้าง
(การเรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
8/1)

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

วัน
พุธ

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่.
มาตรฐานที่.
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
วัน

จุดประสงค์
1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะเคาะได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนที่ประกอบเพลง
ได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระทีค่ วรรู้

2. กิจกรรมดนตรี 1. การฟังเพลง
การเคลือ่ นไหว 2. การร้องเพลง
และจังหวะ
3. การเคลือ่ นไหว
อยู่กบั ที่และ
เคลื่อนที่
ประกอบเพลง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การร้องเพลง (การใช้ภาษา) (มฐ 5/2) 1. เคลื่อนไหวร่างกายอยู่กบั
2. การเคลือ่ นไหวอยู่กบั ที่และเคลื่อนที่
ที่และเคลื่อนที่ตามจังหวะ
ประกอบเพลง (การทรงตัวและการ
เสียงเคาะจังหวะหยุดให้
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่)(มฐ
ทุกคนหยุดการเคลื่อนไหว
2/1 มฐ 5/2 มฐ 5/3 มฐ 11/2) 2. ร่วมกันร้องเพลง “บ้าน
3. การฟังจังหวะเคาะ (ดนตรี) (มฐ 5/2
ของฉัน” และเคลื่อนไหว
มฐ 9/1)
ร่างกายประกอบเพลง

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

1. เครื่องเคาะ
1. การสังเกตการ
จังหวะ
มีส่วนร่วมใน
2. เพลง “บ้านของ
กิจกรรม
ฉัน”
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะ
ประกอบเพลง

2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
5.3 รักการออกกาลังกาย
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

11.2 แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง
จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระทีค่ วรรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

พุธ

1. วางแผน ตัดสินใจและ 3. กิจกรรมศิลปะ การทาศิลปะสร้าง-สรรค์ 1. การวางแผน ตัดสินใจและลง 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความสนใจใน
ลงมือปฏิบัติได้
สร้างสรรค์
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
กิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มดังนี้
มือปฏิบัต(ิ การเรียนรู้ทาง
2. แสดงออกตามความคิด
สมาชิกในครอบครัว
การปั้น
สังคม) (มฐ 4/1 มฐ 8/1
สร้างสรรค์ได้
- การพิมพ์ภาพ
มฐ 10/2)
3. อธิบายผลงานของตนที่
- การพับสี
2. การแสดงความคิด สร้างสรรค์
ทาสาเร็จได้
- การเปุาสี
(การคิด)
- การวาดภาพด้วย
(มฐ 11/1)
สีเทียน/สีน้า/สีไม้
3. การ รับรู้และแสดงความรู้สึก
- การฉีกปะภาพสมาชิก
ผ่านผล-งาน (การคิด)
ในครอบครัว
(มฐ 11/3)
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่ได้ปฏิบัติ

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

1. การสังเกตการ
2.
3.
4.
5.

มีสว่ นร่วมใน
กิจกรรม
การสนทนา
ความคิด
สร้างสรรค์
การตรวจผลงาน
การประเมินจาก
แฟูมสะสม
ผลงาน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ .10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่ . 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

พุธ

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

วัน

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
2. แก้ปัญหาในการเล่นได้
3. เอื้อเฟือ้ แบ่งปันและรอ
คอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้

4. กิจกรรมการเล่น
ตามมุมประสบการณ์

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาท
สมมติ
- มุมสัมผัส
สร้างสรรค์/มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้าง-สรรค์
- มุมดนตรี

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ 1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
8/1)
- มุมสังคมศึกษา
2. การแก้ปัญหาในการเล่น
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
(การเรียนรู้ทางสังคม)
วิทยาศาสตร์
(มฐ 10/2)
- มุมธรรมชาติ
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปันและ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุมบล็อก
รอคอย (การเรียนรู้ทาง
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
สังคม)
- มุมดนตรี
(มฐ 4/3)
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมือ่ เล่นเสร็จแล้ว
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 4/1)

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

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

4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระทีค่ วรรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

พุธ

มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

1. เล่นวิ่งเขย่งได้
5. กิจกรรมการ
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
เล่นเกม
3. รักษาความปลอดภัย
กลางแจ้ง
ของตนเองและผู้อื่นขณะ
เล่นได้

การเล่นเกมวิ่งเขย่ง

1. การเล่นเกมวิ่งเขย่ง
(การทรงตัว การประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็กและ
ใหญ่)
(มฐ 2/1 มฐ 2/2 มฐ 8/2)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอด-ภัยของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษา
ความ ปลอดภัย) (มฐ 1/2)

1. ครูตกลงกติกาข้อ
ปฏิบัติก่อนการเล่น
2. แนะนาวิธีการเล่น
กิจกรรมวิ่งเขย่งที่
ถูกต้องและปลอดภัย

1. เก้าอี้
2. นกหวีด

1. การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การเล่นที่ถูกวิธี

1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
2.2 ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว
8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

วัน

จุดประสงค์

พุธ

1. นาภาพที่เหมือนกันมา
จับคู่ได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
6. เกมการศึกษา

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้
ประสบการณ์สาคัญ
เกมจับคู่ภาพที่
เหมือนกัน

1. การจับคู่ภาพ (การสังเกต
การจาแนก และการ
เปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1)

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม
จับคู่ภาพที่เหมือนกัน
2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่ภาพที่
เหมือนกัน
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น

สือ่ การเรียนรู้
เกมจับคู่ภาพที่
เหมือนกัน

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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สงิ่ ต่างๆ

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

วิธกี าร
การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

เครือ่ งมือ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
บ้านของฉัน
บ้านของฉัน

(อาจารย์ศรีนวล รัตนสุวรรณ)

อยูด่ ้วยกันมากมาย
พ่อ แม่ ลุง ปูา

ปูุ ย่า ตา

ยาย
อีกทั้ง น้า อา
ทุกคนสุขสบาย

พี่และน้องมากมาย
เราเป็นพี่น้องกัน

2. เกมกลางแจ้ง
วิง่ เขย่ง
วิธเี ล่น

(ผศ.วัฒนา ปุญญฤทธิ์และคณะ)

1. แบ่งเด็กๆ เป็นทีม ทีมละประมาณ 5 คน
2. กาหนดเส้นเริ่มต้นและนาเก้าอี้วางที่เส้นปลายทางให้ห่างกันประมาณ 2-3 เมตร
3. ผู้เล่นแต่ละทีมยืนเข้าแถวตอนที่จุดเริ่มต้น
4. ครูอธิบายการเล่นเกมดังนี้ เมื่อได้ยินสัญญาณการเล่น ให้คนแรกของทีมวิ่งเขย่งเท้าเดียวไปวนรอบเก้าอี้แล้ววิ่ง
กลับมาที่เดิม ให้คนที่สองวิ่งลักษณะเดียวกับคนที่หนึ่ง โดยเด็กอาจจะเปลี่ยนเท้าในการเขย่งได้ แต่ ห้ามวิ่งสองเท้า ทีมใดวิ่งได้ครบ
ทุกคนก่อนเป็นทีมที่ชนะ
5. ให้ทีมใดทีมหนึ่งสาธิตการเล่นให้ทีมอื่นๆ ดูและเริ่มต้นเล่น

3. เกมการศึกษา
เกมจับคูภ่ าพทีเ่ หมือนกัน

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 9 ชือ่ หน่วยครอบครัว เรือ่ ง สมาชิกในครอบครัว
สาระที่ 2 เรือ่ งราวเกีย่ วกับบุคคลและสถานทีแ่ วดล้อมเด็ก

สอนโดย ……………………………………………….
วันที่
…………………………………………..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าสมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก หรือบุคคลอื่นๆ
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. การทรงตัวและการประสานความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
5. การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ปฏิบัติตนต่อบุคคลในบ้านได้
9. มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
ลูก
พ่อ-แม่
ระยะเวลาเรียน
1 วัน

ปู่-ย่า

ตา-ยาย

สมาชิกในครอบครัว

ลุง-ป้า

น้า-อา

แนวคิด/ความคิดรวบยอก
สมาชิกในครอบครัวคือบุคคลที่อยู่ร่วมกันในครอบครัว ซึ่งได้แก่ พ่อ แม่ ลูก หรืออาจจะมีบุคคลอื่น เช่น ปูุ ย่า ตา ยาย
ลุง ปูา น้า อา รวมอยู่ด้วย
สาระการเรียนรู้
สมาชิกในครอบครัว ได้แก่ ปู-ุ ย่า ตา-ยาย ลุง-ปูา น้า-อา พ่อ-แม่ และลูก

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

พฤหัส 1. เพื่อให้รู้จักสมาชิกใน
1. กิจกรรมเสริม
ครอบครัว
ประสบการณ์
2. เพื่อฝึกการนับจานวน
สมาชิกในครอบครัวได้
3. เพื่อบอกความสัมพันธ์
ของตนเองกับสมาชิกใน
ครอบครัวได้
4. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สงิ่ ต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้
ประสบการณ์สาคัญ
รู้จักสมาชิกใน
ครอบครัว

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

1. การอธิบายความสัมพันธ์ 1. ครูให้นักเรียนนาภาพ
1. ภาพสมาชิกใน
ของสิง่ ต่างๆ (การใช้
สมาชิกในครอบครัวมาแล้ว
ครอบครัว
ภาษา) (มฐ 9/1)
นาสนทนาจากนั้นติดภาพ 2. แบบฝึกหัด
2. การเปรียบเทียบความ
ไว้ที่บอร์ด
เหมือนความแตกต่าง (การ 2. สนทนาเกีย่ วกับสมาชิกใน
สังเกต การจาแนก และ
ครอบครัว เช่น พ่อ แม่
การเปรียบเทียบ)
พี่ น้อง ตัวฉัน เป็นต้น
(มฐ 10/1)
3. ครูถามนักเรียนว่าอยู่กับ
3. การแลกเปลี่ยนความ
ใคร มีพี่น้องกี่คน มีใครอยู่
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
ที่บ้านบ้าง
สังคม)
(มฐ 8/1)

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

จุดประสงค์

พฤหัส 1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะเคาะได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนที่ประกอบเพลง
ได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
วัน

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระทีค่ วรรู้

2. กิจกรรมดนตรี 1. การฟังเพลง
การเคลือ่ นไหว 2. การร้องเพลง
และจังหวะ
3. การเคลือ่ นไหวอยู่
กับที่และเคลื่อนที่
ประกอบเพลง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1. การร้องเพลง (การใช้ภาษา)
(มฐ 5/2)
2. การเคลื่อนไหวอยู่กบั ที่และ
เคลื่อนที่ประกอบเพลง (การทรง
ตัวและการประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่)
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
3. การฟังจังหวะเคาะ (ดนตรี)
(มฐ 5/2 มฐ 9/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวร่างกายอยู่กบั ที่ 1. เครื่องเคาะจังหวะ
และเคลื่อนที่ตามจังหวะ
2. เพลง “บ้านของ
เสียงเคาะจังหวะหยุด ให้ทุก
ฉัน”
คนหยุดการเคลื่อนไหว
2. ร่วมกันร้องเพลง “บ้านของ
ฉัน” และเคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะ
ประกอบเพลง

2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
5.3 รักการออกกาลังกาย
จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระทีค่ วรรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

หน่วยที่ 2 ครอบครัวของฉัน

-31วัน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สงิ่ ต่างๆ
มาตรฐานที่ 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่ 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
วัน
กิจกรรมตาม
จุดประสงค์
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

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

สือ่ การเรียนรู้

หน่วยที่ 2 ครอบครัวขอ

-32-

พฤหัส 1. วางแผน ตัดสินใจและ 3. กิจกรรมศิลปะ การทาศิลปะสร้าง- 1. การวางแผน ตัดสินใจและลง 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความ
ลงมือปฏิบัติได้
สร้างสรรค์
สรรค์ท่เี กี่ยวข้องกับเรื่อง มือปฏิบัต(ิ การเรียนรู้ทางสังคม)
สนใจในกิจกรรมเดีย่ วและกลุ่ม
2. แสดงออกตามความคิด
สมาชิกในครอบครัว
ดังนี้
(มฐ 4/1 มฐ 8/1 มฐ 10/2)
สร้างสรรค์ได้
- การปั้น
2. การแสดงความคิด สร้างสรรค์
3. อธิบายผลงานของตนที่
- การพิมพ์ภาพ
(การคิด)
ทาสาเร็จได้
- การพับสี
(มฐ 11/1)
- การเปุาสี
3. การรับรู้และแสดงความรู้สึก
- การวาดภาพด้วย
ผ่านผล-งาน (การคิด)
สีเทียน/สีนา/สี
้ ไม้
(มฐ 11/3)
- การฉีกปะภาพสมาชิกใน
ครอบครัว
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่ได้
ปฏิบัติ

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

การประเมินผล

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
วัน

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
2. แก้ปัญหาในการเล่น
ได้
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปันและ
รอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้

4. กิจกรรมการเล่นตามมุม การเล่นตามประสบการณ์
ประสบ-การณ์
- มุมภาษา/
มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัส
สร้างสรรค์/
มุมบล็อก
- มุมศิลปะ
สร้างสรรค์
- มุมดนตรี

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ 1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่นตามมุม ของเล่นตามมุม
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้
ประสบการณ์
8/1)
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
2. การแก้ปัญหาในการเล่น
- มุมสังคมศึกษา
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมคณิตศาสตร์/มุมวิทยาศาสตร์
(มฐ 10/2)
- มุมธรรมชาติ
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปันและ
- มุมบทบาทสมมติ
รอคอย (การเรียนรู้ทาง
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุมบล็อก
สังคม)
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
(มฐ 4/3)
- มุมดนตรี
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าทีเ่ มื่อเล่น
(การเรียนรู้ทางสังคม)
เสร็จแล้ว
(มฐ 4/1)

1. การสังเกต
การ มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การ
สนทนา
3. การปฏิบัติ
ตาม
ข้อตกลง

4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระทีค่ วรรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

หน่วยที่ 2 ครอบครัวของฉัน
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พฤหัส

พฤหัส 1. เล่นกิจกรรมบ้านเล็ก 5. กิจกรรมการ
ในปุาใหญ่ได้
เล่นเกม
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
กลางแจ้ง
3. รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผูอ้ ื่นขณะ
เล่นได้

เกมบ้านเล็กใน ปุา 1. การเล่นเกมบ้านเล็กในปุาใหญ่ (การทรง 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ ชอล์ก
ใหญ่
ตัว การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
ก่อนการเล่น
เล็กและกล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2/1 มฐ 2. แนะนาวิธีการเล่นเกม
2/2 มฐ 8/2)
บ้านเล็กในปุาใหญ่ที่ถูกต้อง
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้ทาง
และปลอดภัย
สังคม)(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อื่น (การรักษาความปลอดภัย) (มฐ
1/2)

1. การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การเล่นที่ถูกวิธี

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระทีค่ วรรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

พฤหัส 1. แยกหมวดหมู่ภาพ 6. เกมการศึกษา
ของที่มีจานวนมาก
และน้อยได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบสิง่ ต่างๆ
ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้
หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

เกมแยกหมวดหมู่ภาพ 1. การแยกหมวดหมู่ภาพของที่มีจานวนมาก 1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม
ของที่มีจานวนมาก
และน้อย (การสังเกต การจาแนก และ
แยกหมวดหมู่ภาพของที่มี
และน้อย
การเปรียบเทียบ)
จานวนมากและน้อย
(มฐ 10/1)
2. นักเรียนเล่นเกมแยก
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การเรียนรู้ทาง
หมวดหมู่ภาพของทีม่ ี
สังคม) (มฐ 4/1)
จานวนมากและน้อย
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น

เกมแยกหมวดหมู่ 1. การสังเกตการ
ภาพของที่มีจานวน
มีส่วนร่วมใน
มากและน้อย
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

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

วิธกี าร
การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

เครือ่ งมือ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
บ้านของฉัน
บ้านของฉัน
พ่อ แม่ ลุง ปูา
อีกทั้ง น้า อา
ทุกคนสุขสบาย

(อาจารย์ศรีนวล รัตนสุวรรณ)

อยูด่ ้วยกันมากมาย
ปูุ ย่า ตา ยาย
พี่และน้องมากมาย
เราเป็นพี่น้องกัน

2. เกมกลางแจ้ง
บ้านเล็กในปุาใหญ่
วิธเี ล่น
1.
2.
3.
4.
5.

(ผศ.วัฒนา ปุญญฤทธิ์และคณะ)

แบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆ ละ 3-5 คน
ขีดวงกลมลงบนพื้น สมมติให้พื้นที่ในวงกลมเป็น “บ้าน” พื้นที่นอกวงกลมเป็น “ปุา”
เด็กยืนจับมือรอบวงกลม
เมื่อครูพูดคาว่า “บ้าน” เด็กต้องกระโดดเข้าไปในวงกลม
กลุ่มใดที่ทาผิดให้คัดออกจนเหลือกลุ่มสุดท้ายเป็นผู้ชนะ

เกมการศึกษา
เกมแยกหมวดหมูภ่ าพของทีม่ จี านวนมากและน้อย

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท

สัปดาห์ที่ 9 ชือ่ หน่วยครอบครัว เรือ่ ง ส่วนต่างๆ ของบ้าน
สาระที่ 2 เรือ่ งราวเกีย่ วกับบุคคลและสถานทีแ่ วดล้อมเด็ก
สอนโดย ……………………………………………… วันที่
……………………………………………….
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกส่วนต่างๆ ของบ้านได้
2. บอกส่วนต่างๆ บริเวณในบ้านได้
3. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
4. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5. การทรงตัวและการประสานความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
6. การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
7. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
8. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
บริเวณนอกบ้าน

ส่วนต่างๆ
ของบ้าน

บริเวณในบ้าน

ห้องน้า
ห้องนอน
ห้องต่างๆ

ห้องรับแขก
ระยะเวลาเรียน
ห้
อ
งนั
ง
่
เล่
น
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
ห้องครัว
บ้านแต่ละบ้านมีบริเวณบ้านที่แตกต่างกัน
สาระการเรียนรู้
ส่วนต่างๆ ของบ้าน
- บริเวณในบ้าน ได้แก่ ห้องต่างๆ ภายในบ้าน เช่น ห้องนอน ห้องครัว ห้องรับแขก ห้องน้า เป็นต้น
- บริเวณนอกบ้าน

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วัน
ศุกร์

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. เพื่อให้รู้จักส่วนต่างๆ
1. กิจกรรมเสริม
บริเวณในบ้าน
ประสบการณ์
2. บอกส่วนต่างๆ
ประโยชน์ และการดูแล
รักษาส่วนต่างๆ บริเวณ
ในบ้านได้
3. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

รู้จักส่วนต่างๆ บริเวณ 1. การอธิบายความสัมพันธ์ของ 1. ครูให้นักเรียนท่องคาคล้องจอง
1. คาคล้องจอง 1. การสังเกตการ
ในบ้าน
สิ่งต่างๆ (การใช้ภาษา)
“ฝนตกจั๊กจั๊ก”
“ฝนตกจั๊กจั๊ก”
มีส่วนร่วมใน
(มฐ 9/1)
2. ครูนาภาพบ้านที่มีห้องต่างๆ เป็น
2. ภาพห้องต่างๆ
กิจกรรม
2. การเปรียบเทียบความเหมือน
สัดส่วนให้ นักเรียนดู แล้วร่วม
ภายในบ้าน
2. การสนทนา
ความแตกต่าง (การสังเกต
สนทนาถึงห้องต่างๆ ประโยชน์
3. แบบฝึกหัด
การจาแนก และการ
กิจกรรมที่ปฏิบัติในห้องต่างๆ และ
เปรียบเทียบ)
วิธีการดูแลห้องต่างๆ ภายในบ้าน
(มฐ 10/1)
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึง
3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ห้องต่างๆ บริเวณภายในบ้านของ
(การเรียนรู้ทางสังคม)(มฐ
นักเรียน
8/1)

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

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระทีค่ วรรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การ
เรียนรู้

การประเมินผล

ศุกร์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
วัน

1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะเคาะได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนที่ประกอบเพลง
ได้

2. กิจกรรมดนตรี 1. การฟังเพลง
1. การร้องเพลง (การใช้ภาษา) (มฐ 5/2)
1. เคลื่อนไหวร่างกายอยู่กบั 1. เครื่อง
การเคลือ่ นไหว 2. การร้องเพลง
2. การเคลื่อนไหวอยู่กบั ที่และเคลื่อนที่ประกอบ
ที่และเคลื่อนที่ตามจังหวะ
เคาะ
และจังหวะ
3. การเคลือ่ นไหวอยู่กบั ที่
เพลง (การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์
เสียงเคาะจังหวะหยุด ให้
จังหวะ
และเคลื่อนที่ประกอบ
ของกล้ามเนือ้ ใหญ่)
ทุกคนหยุดการเคลื่อนไหว 2. เพลง
เพลง
(มฐ 2/1 มฐ.5/2 มฐ 5/3 ม11/2)
2. นักเรียนและครูร่วมกันร้อง
“บ้าน
3. การฟังจังหวะเคาะ (ดนตรี) (มฐ 5/2 มฐ
เพลง “บ้านหลังหนึ่ง”
หลัง
9/1)
และเคลื่อนไหวร่างกาย
หนึ่ง”
ประกอบเพลง

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะ
ประกอบเพลง

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

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

ศุกร์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
วัน

1. วางแผน ตัดสินใจและลง 3. กิจกรรมศิลปะ
มือปฏิบัติได้
สร้างสรรค์
2. แสดงออกตามความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของตนที่ทา
สาเร็จได้

การทาศิลปะ สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนต่างๆ ของบ้าน

1. การวางแผน ตัดสินใจและลง
มือปฏิบัติ(การเรียนทางสังคม)
(มฐ 4/1 มฐ 8/1 มฐ
10/2)
2. การแสดงความคิด สร้างสรรค์
(การคิด)
(มฐ 11/1)
3. การรับรู้และแสดงความรู้สึก
ผ่านผล-งาน (การคิด)
(มฐ 11/3)

1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความสนใจ
ในกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มดังนี้
- การปั้น
- การพิมพ์ภาพ
- การพับสี
- การเปุาสี
- การวาดภาพด้วย
สี
เทียน/สีน้า/สีไม้
- การฉีกปะภาพส่วน
ต่างๆ ของบ้าน
(ในบ้าน)
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่ได้ปฏิบัติ

1. สีเทียน/สีน้า/สีไม้
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
3. ดินน้ามัน/แปูงปั้น
4. พู่กัน จานสี
5. กาว
6. กรรไกร
7. ภาพส่วนต่างๆ
ของบ้าน (ในบ้าน)

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

4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

ศุกร์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
วัน

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

4. กิจกรรมการเล่นตาม
มุมประสบ-การณ์

การเล่นตามมุมประสบการณ์
- มุมภาษา/
มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาท
สมมติ
- มุมสัมผัส
สร้างสรรค์/มุมบล็อก
- มุมศิลปะ สร้างสรรค์
- มุมดนตรี

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้
1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่นตามมุม
ทางสังคม) (มฐ 8/1)
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้
2. การแก้ปัญหาในการเล่น (การ
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 10/2)
- มุมสังคมศึกษา
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปันและรอคอย
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
(การเรียนรู้ทางสังคม)
วิทยาศาสตร์
(มฐ 4/3)
- มุมธรรมชาติ
4. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การเรียนรู้
- มุมบทบาทสมมติ
ทางสังคม) (มฐ 4/1)
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ
แล้ว

ของเล่นตามมุมประสบการณ์

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

4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระทีค่ วรรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การ
ประเมินผล

ศุกร์

1. เล่นเกมข้ามดี...ดีได้
5. กิจกรรมการ
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
เล่นเกม
3. รักษาความปลอดภัย
กลางแจ้ง
ของตนเองและผู้อื่นขณะ
เล่นได้

เกมข้ามดี...ดี

1. การเล่นเกมข้ามดี...ดี (การทรงตัว การ
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ
2/1 มฐ 8/2)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
3. การแสดงความคิด สร้างสรรค์ (การคิด)
(มฐ 11/2)
4. การรักษาความ ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น (การรักษาความปลอดภัย) (มฐ
1/2)

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติกอ่ น เชือก/สายยาง
การเล่น
2. แนะนาวิธีการเล่นเกม
ข้ามดี...ดีที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย

1. การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การเล่นที่ถูกวิธี

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 8.2 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
มาตรฐานที่ 11.2 แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

ศุกร์

1. นาชิ้นส่วนของภาพมา 6. เกมการศึกษา
ต่อให้เป็นภาพที่สมบูรณ์
ได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

เกมภาพตัดต่อห้อง
ต่างๆ ภายในบริเวณ
บ้าน

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

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกมภาพ เกมภาพตัดต่อห้อง
ตัดต่อห้องต่างๆ ภายใน
ต่างๆ ภายในบ้าน
บริเวณบ้าน
2. นักเรียนเล่นเกมภาพ ตัด
ต่อห้องต่างๆ ภายในบริเวณ
บ้าน
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่น

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
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

เครือ่ งมือ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. คาคล้องจอง
ฝนตกจัก๊ จัก๊
ฝนตกจั๊กจั๊ก
พอถึงที่พัก

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)

มือซ้ายหิ้วปลา มือขวาถือผัก
วางผักวางปลา

2. เพลง
บ้านหลังหนึง่
ตัวฉันมีบ้านหลังหนึ่ง
เป็นที่พักที่พึ่งทุกวันเวลา
ฉันช่วยพ่อแม่ปลูกผักเลี้ยงปลา กวาดบ้านถูบ้านดูงามตา
ช่วยกันรักษาให้น่าอยู่เอย

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)

3. เกมกลางแจ้ง
ข้ามดี...ดี
วิธเี ล่น
1.
2.
3.
4.
5.

วางเชือกลงบนพื้นแล้วให้เด็กหาวิธีเดินจากต้นทางไปถึงปลายทางโดยไม่ให้เหยียบเชือก
วางเชือกเช่นเดิม แต่ให้ก้าวข้ามเชือกจากต้นทางไปยังปลายทางโดยไม่ให้เหยียบเชือก
วางเชือกเช่นเดิม แต่ให้ยอ่ งข้ามเชือกจากต้นทางไปยังปลายทางโดยไม่ให้เหยียบเชือก
วางเชือกเช่นเดิม แต่ให้กระโดดข้ามเชือกจากต้นทางไปยังปลายทางโดยไม่ให้เหยียบเชือก
ให้เด็กๆ คิดวิธขี ้ามเชือกอย่างอิสระ

4. เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อห้องต่างๆ ภายในบ้าน

