กิจกรรมเสริมพัฒนาการด้ านร่ างกายของเด็กปฐมวัย
กิจกรรมเสริ มพัฒนาการด้านร่ างกายของเด็กปฐมวัยนั้น มักจะเป็ นการเล่นแบบต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้เรี ยนรู ้และรับประสบการณ์จากการ
เล่น โดยทัว่ ไปเด็กในวัยนี้ชอบเล่นทั้งแบบที่ตอ้ งใช้กาลังและไม่ตอ้ งใช้กาลัง การจัดประสบการณ์จึงควรรวมกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ทางสรี ระเพื่อการเจริ ญเติบโตของเด็ก และก่อให้เกิดความสนุกสนานไปพร้อมกัน
ดังนั้นตามลักษณะอายุของเด็กปฐมวัย และข้อกาหนดการฝึ กความสามารถด้านกีฬา ชุดของเล่นและอุปกรณ์เพื่อฝึ กประสาทสัมผัสและ
เสริ มพัฒนาการด้านร่ างกายของเด็กปฐมวัย จึงเป็ นสื่ อการสอนที่น่าสนใจและแปลกใหม่ อีกทั้งมีคุณสมบัติหลากหลายที่สามารถนาไปใช้ประกอบ
กิจกรรมได้หลายรู ปแบบ เพื่อให้เด็กๆ มีพฒั นาการเต็มตามศักยภาพและเกิดประสิ ทธิผลสู งสุ ด

กิจกรรมที่ 1 ร่ มชู ชีพสีร้ ุง

เป้าหมายของกิจกรรม
1.เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาความแข็งแรงของร่ างกายได้จากหลายกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็ น การเดิน วิ่ง โดด ปี น มุด
2.เพื่อให้เด็กรู ้จกั ฟังและปฏิบตั ิตามคาสัง่ เคารพกฎ กติกา
3. เพื่อให้เด็กเรี ยนรู ้การเล่นร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างสนุกสนาน รูจ้ กั ความสามัคคี ความช่วยเหลือเกื้อกูล

การเตรี ยมกิจกรรม
1.วัสดุอุปกรณ์
• ร่ มชูชีพสายรุ ้ง
• เพลง (ดนตรี )
2.การเตรี ยมประสบการณ์
• ให้เด็ก ๆ ร่ วมเล่นเกมกับเพื่อนในห้อง
กระบวนการเล่นกิจกรรม
1.เตรี ยมเพลง ดนตรี
ผูส้ อนนาเด็กไปสนามเด็กเล่น เปิ ดเพลงให้เด็กฟัง เพื่อเตรี ยมพร้อมก่อนทากิจกรรม
2.กิจกรรมร่ มชูชีพสี รุ้ง
2.1 รู ้จกั ร่ มชูชีพสี รุ้ง
➢ ผูส้ อนและเด็กร่ วมกันสนทนาถามตอบ เรื่ อง วันทั้ง 7 และ รุ ้ง 7 สี
➢ ผูส้ อนแนะนาอุปกรณ์ ร่ มชูชีพสี รุ้ง ให้เด็กรู ้จกั
ผูส้ อน : นี่คือร่ มแสนสวย มี 7 สี เหมือนรุ ้งบนท้องฟ้า เขามีชื่อว่า ร่ มสี รุ้ง
ตอนนี้เราไปจับมือกับร่ มสี รุ้ง แล้วเป็ นเพื่อนกับเขาดีกว่า
➢ ผูส้ อนให้เด็กเลือกสี ที่ชอบ แล้วตบเบาๆที่ร่มชูชีพสี รุ้ง
2.2 ร่ มชูชีพสี รุ้งหมุนไปรอบๆ
➢ ผูส้ อนนาเด็กสัมผัสลักษณะของร่ มชูชีพสี รุ้ง
➢ ผูส้ อนให้เด็กๆทุกคนจับที่มุมของร่ มชูชีพสี รุ้ง ค่อยๆถอยเท้าไปด้านหลัง เพื่อให้ร่มสี รุ้งค่อยๆกางออกจนตึง
จากนั้นให้เด็กๆ หันข้าง แล้วก้าวเท้าเดินไปข้างหน้า เพื่อหมุนร่ มชูไปรอบๆ ระดับการเดินเริ่ มจากช้าไปถึงเร็ว
2.3 กระโจมร่ มชูชีพสี รุ้ง
➢ ผูส้ อนเล่านิทาน เรื่ อง หมีน้อยสร้างบ้าน
➢ ผูส้ อนให้เด็กๆ มุดเข้าไปในร่ มชูชีพ โดยรวมตัวกันอยู่ที่จุดศูนย์กลาง จากนั้นให้เด็กค่อยๆยืนขึ้นพร้อมกันจนร่ มชู
ชีพสายรุ ้งมีรูปร่ างเหมือนกระโจม
2.4 ดอกไม้แสนสวยจากร่ มชูชีพสี รุ้ง
➢ ผูส้ อนนาเด็กร้องเพลง ดอกไม้แสนสวย

➢ ผูส้ อนพับครึ่ งร่ มชูชีพสี รุ้ง แล้วให้เด็กยืนที่ปลายร่ มทั้งข้างซ้ายและขวาด้านละ 1 คน เด็กจับร่ มชูชีพสี รุ้งให้แน่น
ทั้งสองมือ จากนั้นให้ค่อยๆหมุนตัวเข้ากับร่ มสี รุ้งไปเรื่ อยๆ จนชิดกันตรงกลาง กลายเป็ นดอกไม้แสนสวย

เกมแสนสนุกจากร่ มชูชีพสีร้ ุง
ชื่ อเกม : เรื อร่ มสี รุ้ง
วัสดุอุปกรณ์ : ร่ มชูชีพสี รุ้ง
วิธีการเล่นเกม : ผูส้ อนให้เด็กนอนอยู่ตรงกลางของร่ มชูชีพสี รุ้ง แล้วผูส้ อนกับครู ผชู ้ ่วย ช่วยกันดึงขอบร่ มเพื่อยกเด็กๆขึ้น โดย
ให้ห่างจากพื้นเล็กน้อย จากนั้นเหวี่ยงไปทางซ้ายและทางขวาเบาๆ หรื อเดินหมุนไปรอบๆ

ชื่ อเกม : ร่ มเปลี่ยนสี
วัสดุอุปกรณ์ : ร่ มชูชีพสี รุ้ง
วิธีการเล่นเกม : ผูส้ อนให้เด็ก 4 คน จับที่ขอบของร่ มชูชีพสายรุ ้งด้วยมือทั้งสองข้าง จากนั้นให้หมุนร่ ม โดยเดินตามเข็มนาฬิกา
ผูส้ อนให้เด็กๆที่เหลือช่วยกันสังเกต การเปลี่ยนสี ของร่ มสี รุ้งระหว่างการหมุน และตอนที่ร่มหยุดหมุน

กิจกรรมที่ 2 ลูกบอลเพื่อนรัก
เป้าหมายของกิจกรรม
1.เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาความแข็งแรงของร่ างกายได้จากการเล่นลูกบอล
2.เพื่อให้เด็กรู ้จกั ฟังและปฏิบตั ิตามคาสั่ง เคารพกฎ กติกา
3.เพื่อให้เด็กเรี ยนรู ้การเล่นร่วมกับผูอ้ ื่นอย่างสนุกสนาน รู ้จกั ความสามัคคี ความช่วยเหลือเกื้อกูล
การเตรี ยมกิจกรรม
วัสดุอุปกรณ์
• ลูกบอลมีปุ่มนวด
• เพลง (ดนตรี )
• ขวดน้ าพลาสติก
• กรวยตั้งเสา

กระบวนการเล่นกิจกรรม
1. เตรียมเพลง ดนตรี
ผูส้ อนนาเด็กไปสนามเด็กเล่น เปิ ดเพลงให้เด็กฟัง เพื่อเตรี ยมพร้อมก่อนทากิจกรรม
2. กิจกรรมลูกบอลเพื่อนรัก
2.1 รู้จักลูกบอล
➢ ผูส้ อนและเด็กร่ วมกันสนทนาถามตอบ เรื่ อง รู ปทรงกลม
➢ ผูส้ อนแนะนาอุปกรณ์ ลูกบอลมีปมนวดให้
ุ่
เด็กรู ้จกั และให้เด็กลองสัมผัส
2.2 กลิง้ ไปข้ างหน้ า
➢ ผูส้ อนแบ่งเด็กออกเป็ น 2 กลุ่มจานวนเท่ากัน
-

กลุ่มที่ 1 ถือลูกบอลมีปมนวดแล้
ุ่
วกลิง้ บอลไปยังทิศทางที่เพื่อนกลุ่มที่ 2 ยืนอยู่ โดยพยายามให้ลูกบอล
สัมผัสตัวเพื่อนกลุ่มที่ 2 ให้ได้

-

กลุ่มที่ 2 ต้องวิ่งหนีเพื่อหลบหลีกลูกบอลนวดที่เพื่อนกลุ่มที่ 1 กลิ้งมา ไม่ให้ลูกบอลนวดสัมผัสตัว

-

ผูส้ อนให้เด็กทั้ง 2 กลุ่ม สลับตาแหน่งการเล่นกลิ้งลูกบอล

2.3 โบว์ลิงบอลนวด
➢ ผูส้ อนวางขวดน้ าพลาสติกในจุดที่กาหนดไว้
➢ ให้เด็กกลิ้งลูกบอลมีปมนวดไปในทิ
ุ่
ศทางที่ขวดพลาสติกวางอยู่ เพื่อให้ขวดพลาสติกล้มให้ได้มากที่สุด
2.4 วิ่งส่ งลูกบอล
➢ ผูส้ อนแบ่งเด็กออกเป็ น 2 แถว จานวนเท่ากัน จากนั้นตั้งกรวยให้ห่างจากหัวแถวพอประมาณ แถวละ 1 จุด
➢ ผูส้ อนให้เด็กทั้ง 2 แถว แข่งขันเกมวิ่งส่งลูกบอล โดยให้เด็กถือลูกบอลมีปุ่มนวดวิ่งอ้อมกรวยที่ต้งั ไว้ แล้ววิ่ง
กลับมาส่งลูกบอลให้เพื่อนคนต่อไปในแถว แถวที่ส่งลูกบอลครบทุกคนก่อนเป็ นทีมที่แรก จะเป็ นผูช้ นะ
2.5 ลูกบอลผ่อนคลาย
➢ ผูส้ อนให้เด็กนัง่ บนลูกบอลมีปุ่มนวด จากนั้นให้เด็กกลิ้งตัวไปมาบนลูกบอล เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

กิจกรรมเสริม
➢ ชื่ อเกม : กลิง้ บอล
อุปกรณ์ : ลูกบอลมีปมนวด
ุ่
วิธีการการเล่น ：ผูส้ อนและเด็ก สลับกันกลิ้ง รับ - ส่ง ลูกบอลมีปมนวด
ุ่

➢ ชื่ อเกม : โยนบอล
อุปกรณ์ : ลูกบอลมีปมนวด
ุ่
วิธีการการเล่น ：ผูส้ อนและเด็ก สลับกัน โยนรับ - ส่ง ลูกบอลมีปมนวด
ุ่

กิจกรรมที่ 3 ถุงทรายแสนสนุก
เป้าหมายกิจกรรม
1.เพื่อให้เด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาความแข็งแรงของร่ างกายได้จากการเล่นถุงทรายแสนสนุก
2.เพื่อให้เด็กปฐมวัยรู ้จกั ฟังและปฏิบตั ิตามคาสั่ง เคารพกฎ กติกา
3.เพื่อให้เด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตาผ่านการฝึ กปฏิบตั ิตามศักยภาพ
4.เพื่อให้เด็กปฐมวัยสามารถเรี ยนรู ้การเล่นร่วมกับผูอ้ ื่นอย่างสนุกสนาน รู ้จกั ความสามัคคี ความช่วยเหลือเกื้อกูล
วัสดุอุปกรณ์
• ถุงทรายนุ่มนิ่ม ถุงทรายรู ปทรงเรขาคณิ ต
• ทางเดินฝึ กสมดุล
• เส้นแบ่งพื้นที่
• ฮูลาฮูป

กระบวนการกิจกรรม
1.กิจกรรมขั้นนา (อบอุ่นร่ างกาย บทบาทสมมุติ)
• ผูส้ อนให้เด็กอบอุ่นร่ างกาย โดยการหมุนศีรษะ ไหล่ มือ ข้อมือ ข้อเท้า และหัวเข่า
• ผูส้ อนให้เด็กๆแสดงบทบาทสมมติเป็ นลูกกวางน้อยอยู่ในป่ า
2.กิจกรรมถุงทรายแสนสนุก
2.1 รู้จักถุงทราย
➢ ผูส้ อนและเด็กร่ วมกันสนทนาถามตอบ เรื่ อง การเล่นทรายรู ปแบบต่างๆ
➢ ผูส้ อนแนะนาอุปกรณ์ ถุงทรายนุ่มนิ่มและถุงทรายรู ปทรงเรขาคณิ ต ให้เด็กรู ้จกั และสัมผัสถุงทราย

2.2 ถุงทรายแสนสนุก
ผูส้ อนแบ่งถุงทรายนุ่มนิ่มและถุงทรายรู ปทรงเรขาคณิ ต ให้เด็กทุกคนเล่นอย่างอิสระตามจินตนาการ

2.3 ถุงทรายไล่เสื อ
➢ ผูส้ อนนาเส้นแบ่งพื้นที่มาวางห่างกัน 3 เมตร เพื่อทาเป็ นแม่น้ า
➢ วิธีการเล่น ให้ผสู ้ อนและเด็กยืนคนละด้านของเส้นแบ่งพื้นที่ เปรี ยบเสมือนยืนอยู่คนละฝั่งของแม่น้ า
➢ ผูส้ อนและเด็กร่ วมกันแสดงบทบาทสมมติเป็ นเสื อดาวกับลูกกวางน้อย โดยผูส้ อนเป็ นเสื อดาว และเด็กๆเป็ นลูกกวางน้อย เด็กๆ
ต้องขว้างถุงทรายด้วยมือเพียงข้างเดียว ให้ขา้ มแม่น้ าเพื่อไล่เสื อ
2.4 เกมถุงทรายทลายอุปสรรค
➢ ผูส้ อนนาทางเดินฝึ กสมดุล เส้นแบ่งพืน้ ที่ ถุงทรายรู ปทรงเรขาคณิ ต และฮูลาฮูป มาวางเป็ นเครื่ องกีดขวาง
➢ วิธีการเล่น ผูส้ อนให้เด็กถือถุงทรายนุ่มนิ่ม เดินผ่านเครื่ องกีดขวางต่าง ๆ ที่เตรี ยมไว้ โดยเริ่ มจากเดินบนทางเดินฝึ กสมดุล
กระโดดข้ามถุงทรายรู ปทรงเรขาคณิ ต และสุ ดท้ายขว้างถุงทรายนุ่มนิ่มให้พน้ จากเส้นแบ่งพื้นที่ที่เตรี ยมไว้ เก็บถุงทรายนุ่มนิ่ม
แล้ววิ่งกลับมาส่งต่อถุงทรายให้เพื่อนคนต่อไป
2.5 ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
➢ ผูส้ อนให้เด็กเคลื่อนไหวอย่างอิสระประกอบบทเพลง เพื่อ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

กิจกรรมเสริม
➢ ชื่ อเกม : ฉันส่ งเธอรับ
วัสดุอุปกรณ์ : ถุงทรายนุ่มนิ่ม ，ถุงทรายเรขาคณิ ต
วิธีการการเล่น ：ผูส้ อนและเด็กยืนห่างกัน 1 เมตร สลับกันโยนรับ - ส่ง ถุงทรายนุ่มนิ่ม ，ถุงทรายเรขาคณิ ต

➢ ชื่ อเกม ：ฟังให้ ดีนะจ๊ ะ
วัสดุอุปกรณ์ : ถุงทรายนุ่มนิ่ม ，ถุงทรายเรขาคณิ ต
วิธีการการเล่น ：ผูส้ อนให้เด็กจับคู่กนั คนหนึ่งชูถุงทรายไว้เหนือศีรษะ อีกคนหนึ่งเป็ นผูอ้ อกคาสั่งเพื่อให้เพื่อนทาตาม

แผนกิจกรรมเสริมพัฒนาการด้ านร่ างกายและการรับรู้ทางประสาทสัมผัส
แผนกิจกรรมเสริ มพัฒนาการด้านร่ างกายและการรับรู ้ทางประสาทสัมผัสจัดทาขึ้นโดยคานึงถึงการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก
ความต้องการ ความสามารถ และความสนใจของเด็กแต่ละคน
กิจกรรมนี้จะช่วยสร้างเสริ มสุ ขภาพ พัฒนากล้ามเนื้อต่าง ๆ ทาให้เด็กเคลื่อนไหวได้อย่างสง่างาม ทั้งยังเป็ นการสร้างเสริ มลักษณะนิสัยให้
เด็กรู ้จกั รักษาสุ ขอนามัย ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง เป็ นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาร่ างกายให้เจริ ญเติบโตและแข็งแรง ตลอดจน
พัฒนาจิตใจ อารมณ์และสังคมได้อย่างดีดว้ ย
เป้าหมายกิจกรรม
• เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาความแข็งแรงของร่ างกาย และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อจากการเคลื่อนไหว
• เพื่อให้เด็กรู ้จกั ฟังและปฏิบตั ิตามคาสั่ง เคารพกฎ กติกา
• เพื่อให้เด็กเรี ยนรู ้การเล่นร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างสนุกสนาน รู ้จกั ความสามัคคี ความช่วยเหลือเกื้อกูล
วัสดุอุปกรณ์
• อุโมงค์เรขาคณิ ต
• ทางเดินฝึ กสมดุล
• ห่วงรู ปทรงต่างๆ
• แผ่นโฟมปูพื้น
• บอลรู ปถัว่

• ถุงทรายเรขาคณิ ต
• ตะกร้าขนาดเล็ก 2 ใบ
• เพลงประกอบ

กิจกรรมขั้นนา (อบอุ่นร่ างกาย/บทบาทสมมุติ)
➢ ออกกาลังโดยท่ากายบริ หารพื้นฐาน เช่น กางแขนขึ้น-ลง , บิดเอวซ้าย-ขวา , หมุนหัวไหล่ หมุนเข่า, กระโดตตบ , ลุกนัง่ เป็ น
ต้น
(การเคลื่อนไหวแขนขาตอนบน→การเคลื่อนไหวของหน้าอก→การเคลื่อนไหวหลังท้อง→การ
เคลื่อนไหวหมอบ→การเคลื่อนไหวกระโดด)

กิจกรรมเสริมพัฒนาการด้ านร่ างกายและการรับรู้ ทางประสาทสั มผัส
1. เกม มดตัวน้ อยตัวนิด
• ผูส้ อนและเด็กร่ วมกันสนทนาถามตอบ เรื่ อง มด และร้องเพลง มดตัวน้อยตัวนิด ประกอบท่าทาง
• ผูส้ อนแสดงบทบาทสมมติการเคลื่อนไหวของมด โดยการคลานบนแผ่นโฟมปูพื้นให้เด็กดูเป็ นตัวอย่าง แล้วให้เด็กฝึ กคลานตามแบบ
จากนั้นผูส้ อนจัดการแข่งขันว่าใครคลานได้เร็วที่สุด

2. เกม คลานลอดอุโมงค์
• ผูส้ อนแบ่งเด็กออกเป็ น 2 กลุ่มจานวนเท่ากัน จากนั้นนาอุโมงค์เรขาคณิ ต 2 อุโมงค์ ไปตั้งยังจุดที่กาหนด
• ให้เด็กแข่งขันคลานลอดอุโมงค์เรขาคณิ ต กลุ่มใดลอดครบทุกคนก่อนเป็ นผูช้ นะ
3. เกม ลอดอุโมงค์ขนย้ายถั่ว
• ผูส้ อนแบ่งเด็กออกเป็ น 2 กลุ่มจานวนเท่ากัน จากนั้นนาอุโมงค์เรขาคณิ ต 2 อุโมงค์ ไปตั้งยังจุดที่กาหนด
• ให้เด็กแข่งขันขนย้ายบอลรู ปถัว่ คลานลอดอุโมงค์เรขาคณิ ต กลุ่มใดลอดอุโมงค์และส่งบอลรู ปถัว่ จนครบทุกคนก่อนเป็ นฝ่ ายชนะ
4. เกม ลอดอุโมงค์ถุงทรายแสนสนุก
• ผูส้ อนแบ่งเด็กออกเป็ น 2 กลุ่มจานวนเท่ากัน จากนั้นนาอุโมงค์เรขาคณิ ต 2 อุโมงค์ ไปตั้งยังจุดที่กาหนด
• ผูส้ อนนาถุงทรายเรขาคณิ ตไปไว้ที่ปลายอุโมงค์ท้งั สองในจานวนที่เท่ากัน
• ให้เด็กแข่งขันขนถุงทรายเรขาคณิ ต โดยให้วิ่งจากจุดที่กาหนดไปยังอุโมงค์ แล้วคลานเข้าไปจนถึงปลายอุโมงค์ นาถุงทรายเรขาคณิ ต
ออกมาใส่ในตะกร้า กลุ่มใดนาถุงทรายออกมาจากอุโมงค์ได้หมดก่อนเป็ นฝ่ ายชนะ
5. เกม เดินทรงตัว
• ผูส้ อนแบ่งเด็กออกเป็ น 4 กลุ่มจานวนเท่ากัน จากนั้นนาทางเดินฝึ กสมดุลไปตั้งยังจุดที่กาหนด
• ผูส้ อนให้เด็กถือบอลรู ปถัว่ แล้วเดินไป-กลับ บนทางเดินฝึ กสมดุล หากเด็กทาบอลรู ปถัว่ ตกจากมือ ต้องกลับไปเริ่ มเดินใหม่ที่
จุดเริ่ มต้น

กิจกรรมเสริม
➢ กิจกรรม ：ถั่วทรงตัว
อุปกรณ์ : บอลรู ปถัว่
วิธีการการเล่น ：ให้เด็ก ๆ นัง่ ลงบนลูกบอลรู ปถัว่ จากนั้นกางแขนเอียงซ้ายและขวา พยุงร่ างกายไม่ให้ตกลงมาจากบอลรู ปถัว่

➢ กิจกรรม ：กายบริหารบนบอลถั่ว
อุปกรณ์ : บอลรู ปถัว่
วิธีการการเล่น ：ให้เด็ก ๆ นัง่ ลงบนลูกบอลรู ปถัว่ แล้วเหยียดแขนทั้งสองข้างออกไปด้านข้างให้ตึง จากนั้นยืดแขนไปข้างหน้า

➢ กิจกรรม ：กลิง้ ถั่ว
อุปกรณ์ : บอลรู ปถัว่ , ทางเดินฝึ กสมดุล
วิธีการการเล่น ：ให้เด็กเดินและผลักบอลรู ปถัว่ ไปและกลับบนทางเดินฝึ กสมดุล

คาแนะนาและข้ อควรระวังในการใช้
เหมาะกับเด็กอายุ : 3-6 ปี
• ควรมีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้ อยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้ อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ และควรตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ที่ต้องใช้ ก่อนทา
กิจกรรมทุกครั้ง
• ควรจัดกิจกรรมบนพื้นที่มผี ิวราบเรี ยบ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึน้ กับเด็ก
• อุปกรณ์ พลาสติก
-

หากสกปรกควรเช็ดออกด้ วยผ้าเปี ยก แล้วรอให้ แห้ งสนิท
ควรหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดด

-

สามารถเช็ดทาความสะอาดได้ ด้วยผ้าเปี ยก แล้วรอให้ แห้ งสนิท

-

หากอุปกรณ์ ผ้าสกปรกสามารถล้างและเช็ดทาความสะอาดให้ แห้ ง
ห้ ามนาอุปกรณ์ ผ้าไว้ใกล้ไฟ หรื อวัตถุที่มีเปลวไฟ

• อุปกรณ์ ผ้าฝ้ าย

• อุปกรณ์ ผ้า

คาเตือน
1. เมื่อลูกบอลแฟบควรเติมลมเข้าไปในลูกบอลในปริ มาณที่พอดี ไม่ควรเติมลมมากเกินไป
2. ลูกบอลติดหนึบทาจากหนัง PU และไส้ในเป็ นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ระหว่างทากิจกรรมควรระมัดระวังไม่ให้เด็กไปเหยียบเพราะอาจลืน่
ล้มได้ หลังทากิจกรรมควรฝึ กให้เด็ก ๆ เก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อยเป็ นระเบียบ เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุและสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก
3. ขณะนาถุงทรายรู ปทรงเรขาคณิ ตมาทากิจกรรม ควรอยู่ภายใต้การดูแลของผูใ้ หญ่ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กขว้างปาถุงทรายใส่กนั หากเปิ ดถุง
ทรายควรเย็บปิ ดให้มิดชิด และห้ามเด็กนาทรายเข้าปาก
4. เมื่อสกรู บนเก้าอี้ขาเดียวหลุดต้องทาการซ่อมทันทีเพื่อป้องกันเด็กล้ม
5. ขณะทากิจกรรมร่ มชูชีพสี รุ้ง หากผูส้ อนไม่ได้สั่งให้ทากิจกรรม ไม่ควรให้เด็กดึงร่ มชูชีพไปมา เพราะอาจเกิดอันตรายได้
6. การใช้รถเข็นฝึ กการทรงตัว ควรทาบนพื้นที่มีผิวสัมผัสราบเรี ยบเพือ่ ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก
7. ถุงทรายนุ่มนิ่มทาจากหนัง PU และไส้ในเป็ นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ระหว่างทากิจกรรมควรระมัดระวังไม่ให้เด็กไปเหยียบเพราะอาจลืน่ ล้ม
ได้ หลังทากิจกรรมควรฝึ กให้เด็ก ๆ เก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อยเป็ นระเบียบ เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุและสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่เด็ ก
8. กิจกรรมลูกข่างยักษ์ควรอยู่ภายใต้การดูแลของผูใ้ หญ่ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหกล้มหรื อบาดเจ็บ
9. กิจกรรมที่ใช้ลูกบอลมีปุ่มนวด บอลรู ปถัว่ และก้อนหินหลากสี ควรอยู่ในความดูแลของผูใ้ หญ่ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก
10. กิจกรรมเสื้ อติดหนึบ ควรอยู่ภายใต้การดูแลของผูใ้ หญ่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก
11. เมื่อใช้อุโมงค์เรขาคณิ ต ต้องมีช่องทางผ่านเพียงช่องเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงการเบียดเสี ยด การชนกระแทก ซึ่งอาจเป็ นอันตรายกับเด็ก
12. กิจกรรมทางเดินฝึ กสมดุล ควรอยู่ภายใต้การดูแลของผูใ้ หญ่ ห้ามวิ่งบนทางเดินฝึ กสมดุล เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบตั ิเหตุ
13. กิจกรรมทางเดินโค้งฝึ กการสัมผัส ควรอยู่ภายใต้การดูแลของผูใ้ หญ่ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบตั ิเหตุ
14. กิจกรรมสะพานฝึ กสมดุล ควรอยู่ภายใต้การดูแลของผูใ้ หญ่ อย่าปลอยให้เด็กเล่นบนสะพานฝึ กสมดุลเพียงลาพัง
15. อุปกรณ์รอยมือ รอยเท้า ควรอยู่ภายใต้การดูแลของผูใ้ หญ่ขณะทากิจกรรม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก
16. อุปกรณ์ห่วงฮูลาฮูป และห่วงรู ปทรงต่างๆ จาเป็ นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผูใ้ หญ่ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายในขณะทากิจกรรม
17. การใช้เครื่ องสู บลมควรอยู่ภายใต้การดูแลของผูใ้ หญ่ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก

