A1：เฟลิ กซ์เป็ ดน้ อยน่ ารัก

เป็ ดน้อยเฟลิกซ์ชอบเล่นกับเพื่อนๆ ของเขา มาเล่นและเรียนรูไ้ ปพร้อมกับเฟลิกซ์ ในเรือ่ งเกีย่ วกับสี รูปร่าง
รูปทรง การแยกส่วนและการรวม แบบรูป และตัวเลข 1- 3 ซึง่ จะทาให้เด็กๆ เพลิดเพลินและเรียนรูอ้ ย่าง
สนุกสนาน

วิธเี ล่น
1. เตรียมกระดานก่อนเล่น
สอดบัตรภาพกิจกรรมลงในกระดานล้อเมจิก โดยให้มมุ โค้งมนอยู่ทางด้านขวา แล้วปรับล้อหมุนให้เป็ นสี
เดียวกันทัง้ หมด
2. หมุนล้อหมุนหาคาตอบ
ให้เด็กๆ สังเกตภาพในตารางด้านขวามือ อ่านโจทย์ดา้ นบน จากนัน้ หาคาตอบจากในภาพใหญ่ สังเกตว่า
คาตอบนัน้ มีลูกศรสีอะไร แล้วหมุนล้อหมุนให้เป็ นสีตามลูกศรนัน้
3. ตรวจคาตอบด้านหลัง
กลับด้านบัตรภาพกิจกรรมเพื่อตรวจคาตอบ โดยดูวา่ สีบนบัตรภาพกิจกรรมตรงกับสีของล้อหมุนหรือไม่ ถ้า
ตรงกันแสดงว่า คาตอบถูกต้อง
4. ทาแบบฝึ กด้านหลังเพื่อทบทวนความรู้
ให้เด็กๆ ทาแบบฝึ กด้านหลังบัตรภาพกิจกรรม โดยการระบายสี โยงเส้น หรือวงกลมรอบภาพคาตอบ เพื่อ
ทบทวนความรูอ้ กี ครัง้ ซึง่ จะทาให้เกิดความคิดรวบยอดในแต่ละเรือ่ ง
5. ประเมิ นผล
ขีดเครือ่ งหมายลงในช่องการประเมินผล ตามผลของการเล่น
หมายเหตุ
• ควรเขียนชือ่ นักเรียนลงบนบัตรภาพกิจกรรมทุกแผ่น

A1-1 ลูกโป่ งล่องลอย

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
ลูกโป่ งล่องลอย (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 1)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูถามเด็กๆ ว่า “เคยเป่ าลูกโป่ งกันหรือไม่?” จากนัน้ ถามต่อว่า “เด็กๆ คิดว่าการเป่ าลูกโป่ งด้วยวิธีการ
ใช้ปากเป่ ากับการใช้เครื่องสูบ แบบไหนลูกโป่ งจะขยายใหญ่เร็วกว่ากัน ”
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็กๆ ฟั งว่า
“วันนี้อากาศดีจงั ! อากาศดีๆ แบบนี้ออกไปเล่นบอลนอกบ้านดีกว่า’ เป็ ดน้อยเฟลิกซ์กล่าว จากนัน้ เขา
ก็หยิบลูกบอลและนาขนมต่างๆ ใส่กระเป๋ า ขณะทีเ่ ขาออกจากบ้าน เขาก็หนั ไปเห็นลูกโป่ งมากมาย
หลายสีสนั ลอยอยู่บนท้องฟ้ า ‘ว้าว! ลูกโป่ งสวยจัง’ เป็ ดน้อยเฟลิกซ์อุทาน”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
เด็กๆ ช่วยจับคูล่ ูกโป่ งทีม่ สี เี หมือนกันหน่อยจ้ะ
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1. ครูแสดงวิธกี ารหาคาตอบโดยการทาข้อแรก (ภาพแรกในตารางด้านขวามือ) ให้ดเู ป็ นตัวอย่าง
จากนัน้ ให้เด็กๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือเองจนครบทุกข้อ
2. ให้เด็กๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธกี ารหาคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
ช่วยระบายสีลูกบอลแต่ละลูกตามสีของเส้นกรอบหน่อยนะ
ประเมินผล
ถูกต้อง

ลองคิดดูดๆี อีกที

พยายามต่อไป สูๆ้

A 1-2 ลูกบอลเด้งดึ๋ง

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
ลูกบอลเด้งดึง๋ (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 2)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูให้เด็กๆ วาดวงกลมคนละ 1 วง พูดคุยกับเด็กๆ เรือ่ งรูปร่าง รูปทรงของวงกลม และสิง่ ของทีม่ ี
ลักษณะเป็ นวงกลม จากนัน้ ให้เด็กนั ่งล้อมเป็ นวงกลม ครูเปิ ดเพลง ให้เด็กๆ ส่งต่อลูกบอลไปให้เพื่อน
ทีน่ ั ่งข้างๆ โดยจะส่งลูกบอลไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้ เมือ่ เพลงหยุด ให้เด็กๆ หยุดส่งลูกบอล
ถ้าลูกบอลอยู่ทมี่ อื ใครให้คนนัน้ ออกมาร้องเพลงให้เพื่อนๆ ทัง้ ห้องฟั ง
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็กๆ ฟั งว่า
“มีลูกบอลหลายลูกอยู่ในบ้านของเป็ ดน้อยเฟลิกซ์ แต่ละลูกมีสสี นั และลวดลายแตกต่างกัน บางลูกเป็ น
ลายจุด บางลูกเป็ นลายเส้น บางลูกเป็ นลายตาราง บางลูกเป็ นลายดวงดาว เราจะหาลูกบอลทีม่ สี แี ละ
ลวดลายเหมือนกับลูกบอลทางขวามือได้อย่างไรนะ”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
เด็ก ๆ ช่วยเป็ ดน้อยเฟลิกซ์จบั คูล่ ูกบอลทีม่ สี แี ละลวดลายเหมือนกันหน่อยจ้ะ
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1. ครูแสดงวิธกี ารหาคาตอบโดยการทาข้อแรก (ภาพแรกในตารางด้านขวามือ) ให้ดเู ป็ นตัวอย่าง
จากนัน้ ให้เด็กๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือเองจนครบทุกข้อ
2. ให้เด็กๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธกี ารหาคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
เด็กๆ ช่วยโยงแส้นจับคูเ่ สือ้ และกางเกงทีม่ ลี วดลายเหมือนกันหน่อยนะ
ประเมินผล
ถูกต้อง

ลองคิดดูดๆี อีกที

พยายามต่อไป สูๆ้

A1-3 เพื่อนรัก

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
เพื่อนรัก (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 3)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้
ยมพร้อม
ครูถามเด็กๆ ว่า “ชอบเต้นหรือไม่” จากนัน้ เปิ ดเพลง แล้วชวนเด็กๆ ออกมาเต้นหน้าชันเรี
้ ยน ให้ครู
สังเกตท่าทางและการเคลื่อนไหวร่างกายของเด็ก ว่าใครชอบเต้นท่าอะไร
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็กๆ ฟั งว่า
“เป็ ดน้อยเฟลิกซ์และหมีน้อยกาลังจะไปทีบ่ า้ นคุณยายของเฟลิกซ์ พวกเขานาสิง่ ของและขนมสาหรับให้
คุณยายมากมาย ใส่ลงในกระเป๋ าจนกระเป๋ าใบเล็กขยายกลายเป็ นกระเป๋ าใบโต เฟลิกซ์และหมีน้อย
ช่วยกันอุม้ กระเป๋ าใบโตเดินไปทีบ่ า้ นของคุณยาย สัตว์น้อยทัง้ หลายทีก่ าลังเล่นเกมกันอยู่ในบริเวณนัน้
ก็สงั เกตเห็นอะไรบางอย่างกาลังเดินมา
‘ทุกคนดูส ิ นั ่นตัวอะไรน่ะ!’ หมูน้อยร้องตะโกนบอกเพื่อนๆ
‘กระเป๋ าใบยักษ์ทมี่ เี ท้ายื่นออกมาด้วย! มันคือตัวอะไรน่ะ’ แมวเหมียวกับกระรอกน้อยพูดอย่างตื่นเต้น
เมือ่ มองดูชดั ๆ สัตว์ทงั ้ หลายก็พูดพร้อมกันว่า ‘นั ่นคือเป็ ดกับหมีนี่นา’
‘เราไปช่วยพวกเขากันเถอะ’ หนูน้อยพูด
‘ขอบคุณมากนะ พวกเธอใจดีจริงๆ กระเป๋ าใบนี้หนักมากเลย ฉันชือ่ เฟลิกซ์จะ้ แล้วนี่หมีน้อย พวกเรา
กาลังจะไปบ้านคุณยายน่ะ’ เฟลิกซ์บอก
ระหว่างเดินไปบ้านคุณยายสัตว์น้อยทัง้ หลายคุยเล่นกันอย่างมีความสุข แล้วพวกเขาก็เป็ นเพื่อนกัน”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
เด็กๆ ช่วยเฟลิกซ์ตามหาเพื่อนใหม่ของเขาหน่อยสิจ๊ะ
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1. ครูแสดงวิธกี ารหาคาตอบโดยการทาข้อแรก (ภาพแรกในตารางด้านขวามือ) ให้ดเู ป็ นตัวอย่าง
จากนัน้ ให้เด็กๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือเองจนครบทุกข้อ
2. ให้เด็กๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธกี ารหาคาตอบ

คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
หมูน้อยกาลังส่องกระจก ช่วยวงกลมล้อมรอบภาพสิง่ ทีเ่ ด็กๆ คิดว่าจะเห็นในกระจกหน่อยสิจ๊ะ
ประเมินผล
ถูกต้อง

ลองคิดดูดๆี อีกที

พยายามต่อไป สูๆ้

A 1-4 หาให้เจอนะ!

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
หาให้เจอนะ! (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 4)
ขันตอนการสอน
้

ก.ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูให้เด็กนาหมวกมาจากบ้านคนละ 1 ใบ จากนัน้ ให้เด็ก ๆ พูดถึงหมวกทีน่ ามาว่ามีลกั ษณะอย่างไร
ข.ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็กๆ ฟั งว่า
“วันนี้เป็ นวันอาทิตย์ สัตว์ทงั ้ หลายมีกจิ กรรมทีอ่ ยากจะทาแตกต่างกัน หมูน้อยอยากไปว่ายน้ า เขาจึง
สวมห่วงยางไว้ กระรอกน้อยอยากปั น้ และพันผ้าพันคอให้ต๊กุ ตาหิมะ หนูน้อยอยากไปซื้อเนยแข็ง
หมาน้อยกาลังกลิ้งตัวอยู่บนลูกบอลรอคอยให้ใครสักคนมาเล่นด้วย แมวเหมีย วกาลังสวมหมวก
นักมายากลใบใหญ่ทบี่ งั ใบหน้าของเขาเกือบมิด และเต่าน้อยกาลังจะส่งจดหมายให้คุณยาย”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
เด็กๆ ช่วยกันหาหน่อยว่า สิง่ ของเหล่านี้เป็ นของใครกันนะ
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1. ครูแสดงวิธกี ารหาคาตอบโดยการทาข้อแรก (ภาพแรกในตารางด้านขวามือ) ให้ดเู ป็ นตัวอย่าง
จากนัน้ ให้เด็กๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือเองจนครบทุกข้อ
2. ให้เด็กๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธกี ารหาคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
ช่วยลากเส้นจับคูล่ ูกบอลด้านล่างกับลูกบอลทีอ่ ยู่ดา้ นหลังสัตว์แต่ละตัวหน่อยจ้ะ
ประเมินผล
ถูกต้อง

ลองคิดดูดๆี อีกที

พยายามต่อไป สูๆ้

A 1-5 หาของตัวเองให้เจอนะ

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
หาของตัวเองให้เจอนะ (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 5)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูให้เด็กๆ สังเกตรองเท้าของพวกเขา แล้วให้เด็กแต่ละคนลองอธิบายลักษณะรองเท้าของตนเอง
หน้าชันเรี
้ ยน
ข.ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็กๆ ฟั งว่า
“เป็ ดน้อยเฟลิกซ์กาลังจะออกไปเล่นข้างนอกกับเพื่อน ๆ เขาหยิบเสือ้ ผ้ามาสวมอย่างมีความสุข
แต่เมือ่ ถึงคราวของรองเท้ากับถุงเท้า เขาพบเพียงอย่างละข้างเท่านัน้
‘ฮือๆ ฉันหาถุงเท้ากับรองเท้าอีกข้างไม่เจอ อย่างนี้คงออกไปข้างนอกไม่ได้แล้ว ’ เป็ ดน้อยเฟลิกซ์
ร้องไห้
‘ไม่ตอ้ งกังวลนะ เฟลิกซ์ เรามาช่วยกันหาดีกว่า ลองดูทสี่ กี บั ลวดลายของถุงเท้าและรองเท้าสิ เรา
จะต้องหาเจอแน่ๆ’ หมีน้อยปลอบใจ”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
เด็กๆ ช่วยดูหน่อยว่า เครือ่ งแต่งกายเหล่านี้เป็ นของใครบ้างนะ
ค.ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1.ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง (ภาพแรกในตารางด้านขวามือ)
จากนัน้ ให้เด็ก ๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2.ให้เด็ก ๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
ช่วยโยงเส้นจับคูภ่ าพเครือ่ งแต่งกายไปยังเจ้าของหน่อยจ้ะ
ประเมินผล
ถูกต้อง

ลองคิดดูดๆี อีกที

พยายามต่อไป สูๆ้

A 1-6 มาเล่นกันเถอะ

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
มาเล่นกันเถอะ (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 6)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้
ยมพร้อม
ครูนากระดาษแผ่นใหญ่มา 1 แผ่น เจาะช่องสีเ่ หลีย่ มขนาดพอประมาณ 1 ช่อง แล้วซ่อนตุ๊กตาสัตว์ไว้
ด้านหลัง จากนัน้ แสดงส่วนหนึ่งของตุ๊กตาสัตว์ให้เห็นผ่านช่องทีเ่ จาะไว้ เช่น หาง ขา หู และส่วนอื่น
ครูให้เด็กๆ ลองเดาคาตอบ ด้วยการเลียนแบบเสียงหรือท่าทางของสัตว์ทอี่ ยู่หลังกระดาษนัน้
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็กๆฟั งว่า
“เพื่อนๆ ของเป็ ดน้อยเฟลิกซ์กาลังทากิจกรรมอยู่ในสวนแห่งหนึ่ง หนูน้อยกาลังนอนหลับอยู่ใต้ตน้ ไม้
หมูน้อยกาลังกระโดดเชือก หมาน้อยกาลังเป่ าฟองสบูอ่ อกมาเป็ นฟองสีรงุ้ เต่าน้อยและแมวเหมียว
กาลังเล่นลูกบอลกันอย่างมีความสุข กระรอกน้อยกาลังดมกลิน่ หอมๆ ของดอกไม้”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
ให้เด็ก ๆ ดูภาพสัตว์ดา้ นขวามมือ แล้วมองหาว่าพวกเขาอยู่ตรงส่วนไหนของสวนกันนะ
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1. ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง (ภาพแรกในตารางด้านขวามือ)
จากนัน้ ให้เด็ก ๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2. ให้เด็กๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
ให้วงกลมล้อมรอบภาพส่วนทีห่ ายไปของสิง่ เหล่านี้
ประเมินผล
ถูกต้อง

ลองคิดดูดๆี อีกที

พยายามต่อไป สูๆ้

A 1-7 เพื่อนจ๋าอยู่ไหน?

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
เพื่อนจ๋าอยู่ไหน? (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 7)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูปิดไฟในห้องเรียน ถือสิง่ ของ 1 อย่างพร้อมทัง้ ใช้ไฟฉายส่องไปยังสิง่ ของเพื่อให้เกิดเงาที่กาแพง
แล้วให้เด็ก ๆ สังเกตเงา
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็กๆฟั งว่า
“เป็ ดน้อยเฟลิกซ์กาลังวาดโครงร่างของเพื่อน ๆ เด็ก ๆ ช่วยกันหาคาตอบหน่อยสิจ๊ะว่า พวกเขาคือ
ใครกันบ้าง และพวกเขากาลังทาอะไรอยู่”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
ดูจากภาพโครงร่าง เด็กๆช่วยหาหน่อยว่า ภาพใดคือโครงร่างของใคร
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1.ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง(ภาพแรกในตารางด้านขวามือ)
จากนัน้ ให้เด็ก ๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2.ให้เด็ก ๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
เมฆเหล่านี้มองดูเหมือนสัตว์ชนิดใดบ้าง บอกชือ่ สัตว์เหล่านัน้ แล้วระบายสีกอ้ นเมฆให้สวยงาม
ประเมินผล
ถูกต้อง
ลองคิดดูดๆี อีกที
พยายามต่อไป สูๆ้

A 1-8 ดิ นแดนของรูปทรง

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
ดินแดนของรูปทรง (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 8)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูเตรียมกระดาษสีรูปทรงต่าง ๆ จากนัน้ ให้เด็ก ๆ สังเกตรูปร่างลักษณะของกระดาษเหล่านัน้ และให้
ลองพูดเกีย่ วกับรูปทรงทีพ่ วกเขารูจ้ กั
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็กๆฟั งว่า
“เป็ ดน้อยเฟลิกซ์กาลังตัดกระดาษสีเป็ นรูปทรงต่างๆ เด็กๆ ดูภาพแล้วช่วยกันบอกหน่อยนะว่า
มีรปู ทรงอะไรบ้าง”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
เป็ ดน้อยเฟลิกซ์ตดั กระดาษสีเป็ นรูปร่างต่างๆ ช่วยจับคูร่ ปู ร่างกับเส้นโครงร่างทีส่ มั พันธ์กนั หน่อยจ้ะ
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1.ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง(ภาพแรกในตารางด้านขวามือ) แล้วให้เด็ก ๆ
ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2.ให้เด็ก ๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
สังเกตภาพสิง่ ของด้านซ้ายมือว่าคล้ายกับรูปร่างใดทางด้านขวามือ หาพบแล้วลากเส้นจับคูเ่ ลยจ้ะ
ประเมินผล
ถูกต้อง
ลองคิดดูดๆี อีกที
พยายามต่อไป สูๆ้

A 1-9 จับคู่รปู ทรง

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
หาให้เจอนะ! (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 4)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูให้เด็กๆ เล่นเกม “จับคูร่ ูปทรง” โดยครูอธิบายวิธเี ล่นพร้อมกติกา ดังนี้
1. ใส่บล็อกรูปทรงต่างๆ ลงในถุงหรือกระเป๋ าจานวน 2 ใบ
2. หากครูพูดว่า “สามเหลีย่ ม” ให้เด็กๆ หลับตาคลาหาชิน้ ส่วนทีเ่ ป็ นสามเหลีย่ มในถุงหรือกระเป๋ า
3. ใครหาชิน้ ส่วนได้เร็วทีส่ ดุ และถูกต้องเป็ นผูช้ นะ ให้เพื่อนๆ ปรบมือให้กบั ผูช้ นะ
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็กๆฟั งว่า
“วันนี้หมีน้อยชวนเฟลิกซ์ มาเล่นเกมปริศนารูปทรง วิธเี ล่นคือหมีน้อยจะบอกสีและรูปทรง ให้เฟลิกซ์
หยิบบล็อกทีม่ สี แี ละรูปทรงตามทีบ่ อก เด็กๆ ช่วยเป็ ดน้อยเฟลิกซ์หาตัวต่อทีม่ รี ปู ทรงเหมือนกันทีจะ้ ”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
ให้เด็กๆ ดูบล็อกด้านขวามือ แล้วหาภาพทีม่ รี ปู ร่างคล้ายกัน
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1.ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ ดูเป็ นตัวอย่าง (ภาพแรกในตารางด้านขวามือ)
จากนัน้ ให้เด็ก ๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2.ให้เด็ก ๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
ดูรปู ร่างทีก่ าหนดให้ แล้วระบายสีสงิ่ ของทีม่ รี ปู ร่างคล้ายกัน ด้วยสีเดียวกับรูปทรงนัน้ ๆ
ประเมินผล
ถูกต้อง

ลองคิดดูดๆี อีกที

พยายามต่อไป สูๆ้

A 1-10 ไปตกปลากัน

ชันเรี
้ ยน

ครูผสู้ อน

หน่วย

ไปตกปลากัน (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 10)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูถามเด็กๆว่า เคยไปตกปลากับครอบครัว หรือเคยเล่นเกมตกปลามาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยให้เด็ก ๆ
ออกมาเล่าประสบการณ์หน้าชันเรี
้ ยน
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
คุณครูเล่าให้เด็กๆ ฟั งว่า
“เป็ ดน้อยเฟลิกซ์กาลังตกปลากับเพื่อน ๆ ของเขา แต่ละคนได้ปลาสีสนั ต่างกัน ใครตกได้ปลาสี
อะไรบ้างนะ”
คาถามด้านหน้าบัตรภาพ
เด็ก ๆ ช่วยหาหน่อยว่า ใครตกได้ปลาตัวไหน
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1.ครูแสดงวิธกี ารหาคาตอบโดยการทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง(ภาพแรกในตารางด้านขวามือ)
จากนัน้ ให้เด็กๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2.ให้เด็กๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้ เด็ก ๆ อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาถามด้านหลังบัตรภาพ
เด็กๆ รูไ้ หมว่าใครตกได้ปลาตัวไหน หากรูแ้ ล้วให้ระบายสีปลาตามสีทกี่ าหนดให้
ประเมินผล
ถูกต้อง
ลองคิดดูดๆี อีกที
พยายามต่อไป สูๆ้

A 1-11 จับคู่สิ่งของ

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
จับคูส่ งิ่ ของ (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 11)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
เด็กๆ เคยแสดงบทบาทสมมติหรือไม่ เช่น แสดงเป็ นตัวการ์ตูนที่ตนเองชอบ ให้เด็กๆ ผลัดกันมาแสดง
บทบาทสมมติให้ครูและเพื่อนๆ เดาว่ากาลังแสดงเป็ นใคร
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็กๆ ฟั งว่า
“ตอนนี้บา้ นของเป็ ดน้อยเฟลิกซ์รกมาก เขาจึงเก็บของให้เรียบร้อย เด็กๆ ทราบหรือไม่วา่ ของชิน้ ใด
ควรใช้คู่กบั อะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น เราใช้ยาสีฟันกับแปรงสีฟันเวลาเราแปรงฟั น เด็กๆ พอจะเดาได้
หรือไม่วา่ มีสงิ่ ของสิง่ ไหนอีกทีม่ กั ใช้คกู่ นั ”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
สังเกตภาพด้านขวามือ แล้วหาสิง่ ของทีใ่ ช้คกู่ นั จากนัน้ อธิบายความสัมพันธ์ของสิง่ ของแต่ละคู่
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1.ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง(ภาพแรกในตารางด้านขวามือ)
จากนัน้ ให้เด็ก ๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2.ให้เด็ก ๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
ช่วยวงกลมล้มรอบภาพสิง่ ของทีเ่ ฟลิกซ์ใช้สวมใส่หน่อยจ้ะ
ประเมินผล
ถูกต้อง

ลองคิดดูดๆี อีกที

พยายามต่อไป สูๆ้

A1-12 เกมแบ่งหมวดหมู่สิ่งของ

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
เกมแบ่งหมวดหมูส่ งิ่ ของ (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 12)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้
ยมพร้อม
ครูถามเด็กๆ ว่า “เด็กๆ เคยทาความสะอาดห้องของตัวเองหรือไม่” ให้เด็กๆ เล่าว่าปกติแล้วเก็บของไว้
ทีไ่ หนในห้องบ้าง ครูสอนและแนะนาเด็กๆ เกีย่ วกับการจัดเก็บของประเภทเดียวกัน และของทีใ่ ช้คู่กนั
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็กฟั งว่า
“วันนี้คติ ตี้ชวนเป็ ดน้อยเฟลิกซ์มาทีบ่ า้ นของเธอ ‘ยินดีตอนรับจ้ะ เฟลิกซ์’ คิตตี้เอ่ยต้อนรับ
เป็ ดน้อยเฟลิกซ์เห็นสิง่ ของกระจัดกระจายภายในบ้านของคิตตี้ ซึง่ มีทงั ้ รองเท้า หมวก กางเกง เสือ้
ดูเหมือนว่าคิตตี้จะไม่มเี วลาเก็บของพวกนี้เลย ‘ขอโทษด้วยจ้ะ บ้านฉันรกไปหน่อย ฉันเก็บของไม่เก่ง’
คิตตี้บอก ‘ไม่เป็ นไร เดีย๋ วเฟลิกซ์ชว่ ยคิตตี้เก็บของนะ แค่เราจัดรองเท้าให้เป็ นคู่ และเก็บหมวกเข้าตูก้ ็
เรียบร้อยขึน้ แล้ว’ ให้เด็กๆ จัดของ โดยจัดสิง่ ของทีเ่ ป็ นประเภทเดียวกันให้เก็บไว้ดว้ ยกัน”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
สังเกตภาพด้านขวามือ แล้วนาไปวางอยู่กบั สิง่ ของในกลุ่มเดียวกัน
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1.ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง(ภาพแรกในตารางด้านขวามือ)
จากนัน้ ให้เด็กๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2.ให้เด็กๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธกี ารหาคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
ให้เด็กๆ ระบายสีสงิ่ ของทีก่ นิ ได้
ประเมินผล
ถูกต้อง

ลองคิดดูดๆี อีกที

พยายามต่อไป สูๆ้

A 1-13 เจ้าหนอนซุกซน

ชันเรี
้ ยน

ครูผสู้ อน

หน่วย

เจ้าหนอนซุกซน (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 13)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูเตรียมแอปเปิ ลมา 5 ผล จากนัน้ ให้เด็ก ๆ เล่นเกมนับจานวนโดยใช้ผลแอปเปิ ลในการนับ
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็ก ๆ ฟั งว่า
“เฟลิกซ์ซ้อื แอปเปิ ลแดงกับแอปเปิ ลเขียวมา เขาพบว่ามีหนอนอยู่ในแอปเปิ ลด้วย ให้เด็ก ๆ สังเกต
ว่ามีหนอนในแอปเปิ ลกีต่ วั ”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
ให้สงั เกตภาพจานวนรูทเี่ จ้าหนอนเจาะผลแอปเปิ ล แล้วหาว่าเป็ นภาพของแอปเปิ ลผลใด
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1. ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง (ภาพแรกในตารางด้านขวามือ)
จากนัน้ ให้เด็ก ๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2. ให้เด็ก ๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
ให้สงั เกตภาพในแต่ละช่องแล้วเปรียบเทียบว่า จานวนสิง่ ของกับแต้มบนลูกเต๋ามีค่าเท่ากันหรือไม่
หากเท่ากันให้ระบายสีลงในช่องสีเ่ หลีย่ ม
ประเมินผล
ถูกต้อง

ลองคิดดูดๆี อีกที

พยายามต่อไป สูๆ้

A 1-14 ร้านขายขนมแห่งหนึ่ ง

ชันเรี
้ ยน

ครูผสู้ อน

หน่วย

ร้านขนมแห่งหนึ่ง (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 14)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูแสดงบัตรภาพอาหาร จากนัน้ ถามเด็ก ๆ ว่าอาหารทีเ่ ด็ก ๆ ชอบนัน้ มีอะไรบ้าง พร้อมให้เหตุผล
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็กๆ ฟั งว่า
“เฟลิกซ์และเพื่อนของเขากาลังซื้อขนมจากร้านแห่งหนึ่ง ‘ผมต้องการเค้กสตรอว์เบอร์ร ี 3 ชิน้ และ
เค้กเผือก 3 ชิน้ ครับ’ เฟลิกซ์บอก
‘ผมต้องการนม 1 ขวดแล้วก็น้ ามะนาว 1 แก้วครับ’ หมาน้อยบอก
‘ว้าว! พวกเรามีของว่างกันคนละสองแบบ จานวนก็เท่ากันด้วย’ เป็ ดน้อยเฟลิกซ์พูด
คาถามด้านหน้าบัตรภาพ
ให้เด็กๆ จับคูข่ นมทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกันและมีจานวนเท่ากัน
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1.ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง(ภาพแรกในตารางด้านขวามือ)
จากนัน้ ให้เด็ก ๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2.ให้เด็ก ๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาถามด้านหลังบัตรภาพ
ให้วงกลมล้อมรอบภาพสิง่ ของทีเ่ ฟลิกซ์กบั เพื่อนๆ สามารถแบ่งกันได้คนละ 1 ชิน้
ประเมินผล
ถูกต้อง

ลองคิดดูดๆี อีกที

พยายามต่อไป สูๆ้

A 1-15 เกมจัดลาดับภาพ

ชันเรี
้ ยน

ครูผสู้ อน

หน่วย

เกมจัดลาดับภาพ (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 15)
ชันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูให้นกั เรียนยืนเข้าแถวโดยจัดลาดับแถวตามนี้ เด็กผูช้ าย เด็กผูช้ าย เด็กผูห้ ญิง เด็กผูห้ ญิง
จากนัน้ ครูแนะแนวทางเรือ่ งการจัดลาดับให้เด็ก ๆ ฟั ง
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็กๆ ฟั งว่า
“เป็ ดน้อยเฟลิกซ์กบั เพื่อนๆ กาลังเล่นอยู่ในสวนผัก พวกเขาสังเกตว่า ผักแต่ละแถวมีการจัดลาดับที่
เหมือนกันและตายตัว ตัวอย่างเช่น แครรอต หัวไชเท้า แครรอต หัวไชเท้า เป็ นต้น”
คาถามด้านหน้าบัตรภาพ
ให้สงั เกตรูปแบบการเรียงลาดับของพืชผักแต่ละแถว แล้วช่วยกันหาพืชทีห่ ายไป
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1. ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง (ภาพแรกในตารางด้านขวามือ)
จากนัน้ ให้เด็ก ๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2. ให้เด็ก ๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาถามด้านหลังบัตรภาพ
ให้สงั เกตการเรียงลาดับของภาพแต่ละแถว แล้ววงกลมล้อมรอบภาพสิง่ ทีห่ ายไป
ประเมินผล
ถูกต้อง

ลองคิดดูดๆี อีกที

พยายามต่อไป สูๆ้

A 1-16 ทาอะไรก่อนดีนะ

ชันเรี
้ ยน

ครูผสู้ อน

บทเรียนเรือ่ ง

ทาอะไรก่อนดีนะ (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 16)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูเล่านิทานเรือ่ งลูกหมูสามตัวให้เด็กๆ ฟั ง โดยพยายามให้ความสาคัญกับลูกหมูตวั ทีส่ ามซึง่ สร้างบ้าน
ด้วยอิฐทีแ่ ข็งแรง ให้ครูถามเด็กๆ ว่า ลูกหมูตวั ทีส่ ามมีขนตอนสร้
ั้
างบ้านอย่างไรบ้าง
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็กๆ ฟั งว่า
“เป็ ดน้อยเฟลิกซ์อยากระบายสีไข่อสี เตอร์ เขาต้องเหลาดินสอแท่งใหม่สาหรับใช้วาดรูป และเตรียมสี
เพื่อระบายสีให้สวยงาม ให้เด็กๆ ช่วยเป็ ดน้อยเฟลิกซ์คดิ เกีย่ วกับขันตอนการวาดรู
้
ปและลงสีบนไข่”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
ให้เรียงลาดับเหตุการณ์ภาพการเหลาดินสอ และภาพการวาดรูปลงบนเปลือกไข่ โดยจับคู่ภาพกับ
ตัวเลขเรียงลาดับจาก 1-3
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1. ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง(ภาพแรกในตารางด้านขวามือ)
จากนัน้ ให้เด็กๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2.ให้เด็กๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
ให้เด็กๆ เรียงลาดับเหตุการณ์ทเี่ กิดก่อน-หลัง โดยลากเส้นจับคูจ่ าก 1-3 เรียงตามลาดับ
ประเมินผล
ถูกต้อง

ลองคิดดูดๆี อีกที

พยายามต่อไป สูๆ้

