A2：กระต่ายน้ อยลิ ลลี่

ทุกวันของกระต่ายน้อยลิลลีเ่ ต็มไปด้วยสีสนั เรือ่ งราวของเธอจะทาให้เด็กๆ ได้เรียนรูเ้ รือ่ งเกีย่ วกับรูปร่าง
รูปทรง สีสนั ทาให้เกิดทักษะด้านการสังเกตรวมทัง้ ทักษะการคิด อันนาไปสูข่ นตอนในการแสวงหาความรู
ั้
ไ้ ด้
อย่างเหมาะสมตามวัย

วิ ธีเล่น
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 กด้านหลังบัตรภาพกิจ กรรม โดยการระบายสี โยงเส้น หรือวงกลมรอบภาพคาตอบ เพื่อ
ทบทวนความรูอ้ กี ครัง้ ซึง่ จะทาให้เกิดความคิดรวบยอดในแต่ละเรือ่ ง
5. ประเมิ นผล
ขีดเครือ่ งหมายลงในช่องการประเมินผล ตามผลของการเล่น

หมายเหตุ
• ควรเขียนชือ่ นักเรียนลงบนบัตรภาพกิจกรรมทุกแผ่น

A2-1

ลูกโป่ งหลากสี

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
ลูกโป่ งหลากสี (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 1)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูนาลูกโป่ งหลายสี หลายแบบมาให้เด็กดู แล้วถามว่า ลูกโป่ งเหล่านี้มรี ปู ทรงเป็ นอย่างไร และมีส ี
อะไรบ้าง
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็ก ๆ ฟั งว่า
“กระต่ายน้อยลิลลีต่ งั ้ ใจจะนาลูกโป่ งทีม่ รี ปู ทรงหลากหลาย ทัง้ รูปหัวใจ รูปพระจันทร์ รูปมะเขือม่วง
รูปกลีบดอกไม้ รูปใบไม้ และรูปหัวไชเท้า ไปให้เพื่อนๆ แต่ระหว่างทางลูกโป่ งเกิดหลุดมือ ลูกโป่ ง
ลอยสูงขึน้ ไปเรือ่ ยๆ ให้เด็ก ๆ ช่วยกันหาลูกโป่ งของลิลลีโ่ ดยสังเกตจากสีและรูปทรง”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
ช่วยจับคูล่ ูกโป่ งทีม่ รี ปู ร่างและสีเหมือนกันหน่อยจ้ะ
ค .ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1. ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง (ภาพแรกในตารางด้านขวามือ)
จากนัน้ ให้เด็ก ๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2. ให้เด็ก ๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
ช่วยระบายสีลูกโป่ งเหล่านี้หน่อยจ้ะ โดยใช้สเี ดียวกับสีโครงร่างของลูกโป่ งแต่ละใบ
ประเมินผล
ถูกต้อง
ลองคิดดูดๆี อีกที
พยายามต่อไป สูๆ้

A2-2

เสื้อหลายแบบ

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
เสือ้ หลายแบบ (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 2)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูแสดงขวดผลิตภัณฑ์จานวนหนึ่งให้เด็ก ๆ ดู ขวดแต่ละใบจะมีสติกเกอร์ตดิ อยู่ จากนัน้ ครูให้เด็ก ๆ
สังเกตความแตกต่างของสติกเกอร์ทตี่ ดิ อยู่บนขวดแต่ละใบ ให้เด็ก ๆ แยกขวดทีม่ สี ติกเกอร์
เหมือนกันแล้วจัดให้เป็ นระเบียบ
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็ก ๆ ฟั งว่า
“กระต่ายน้อยลิลลีไ่ ปทีห่ า้ งสรรพสินค้า เธออยากซื้อเสือ้ ตัวใหม่ แต่เสือ้ ทีข่ ายมีหลายแบบมาก แต่ละ
ตัวก็มสี แี ละลายทีต่ ่างกัน ลิลลีล่ องเสือ้ 6 ตัว ให้เด็กๆ อธิบายลวดลายและสีของของเสือ้ ยืดแต่ละตัว”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
ช่วยจับคูเ่ สือ้ ยืดทีม่ ลี วดลายและสีเหมือนกันหน่อยจ้ะ
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1.ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง(ภาพแรกในตารางด้านขวามือ)
จากนัน้ ให้เด็ก ๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2. ให้เด็ก ๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
ช่วยลากเส้นจับคู่จากภาพของลิลลี่แต่ละภาพไปยังเครื่องแต่งกายที่หายไป
ประเมินผล
ถูกต้อง
ลองคิดดูดีๆ อีกที
พยายามต่อไป สู้ๆ

A2-3

จับคู่ของเล่น

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
จับคูข่ องเล่น (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 3)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูเตรียมดินน้ ามันและไม้บรรทัดสาหรับตัดดินน้ ามัน จากนัน้ ให้เด็ก ๆ ตัดดินน้ ามันเป็ นรูปทรงต่าง
ๆ แล้วให้เด็กสังเกตรูปทรงทีต่ นเองตัด
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็ก ๆ ฟั งว่า
“แม่ของลิลลีซ่ ้อื ดินน้ ามันหลากสีให้เธอ ลิลลีว่ าดรูปโครงร่างสิง่ ทีเ่ ธอต้องการจะปั น้ เธอวาดขวดน้ า
รองเท้าบู๊ต แมว เห็ด เป็ ด และเครือ่ งบิน”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
ให้เด็ก ๆ จับคูส่ งิ่ ทีล่ ลิ ลีป่ ั น้ กับรูปโครงร่างทีเ่ ธอวาด
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1.ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง (ภาพแรกในตารางด้านขวามือ) แล้วให้เด็ก
ๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2.ให้เด็ก ๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
ช่วยลากเส้นจับคู่ ภาพสิง่ ของกับภาพโครงร่างทีค่ กู่ นั หน่อยจ้ะ
ประเมินผล
ถูกต้อง
ลองคิดดูดๆี อีกที
พยายามต่อไป สูๆ้

A2-4

คุกกี้แสนอร่อย

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
คุกกีแ้ สนอร่อย (ภาพกิจกรรมแผ่นที่ 4)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้
ยมพร้อม
ครูวาดภาพโครงร่างของสิง่ ของในห้องเรียนหรืออุปกรณ์การเรียน จากนัน้ ให้เด็กอธิบายภาพและให้
เดาว่าสิง่ ของนี้คอื อะไร
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็ก ๆ ฟั งว่า
“ลิลลีแ่ ละแม่ของเธอกาลังทาคุกกีก้ นั พวกเธอนวดแป้ งและใช้แม่พมิ พ์ตดั แป้ งคุกกีอ้ อกเป็ นรูปร่าง
ต่าง ๆ มีทงั ้ รูปวงกลม รูปสามเหลีย่ ม รูปหัวใจ และตุ๊กตาขนมปั งขิง หลังจากอบคุกกีเ้ สร็จเรียบร้อย
แล้ว ลิลลีก่ ว็ าดภาพโครงร่างของคุกกี้ดว้ ยน้ าเชือ่ มช็อกโกแลต”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
ให้เด็ก ๆ จับคูภ่ าพโครงร่างกับคุกกีใ้ ห้ถูกต้อง
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1. ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง(ภาพแรกในตารางด้านขวามือ) แล้วให้เด็ก
ๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2. ให้เด็ก ๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
ช่วยลากเส้นจับคูภ่ าพคุกกีก้ บั ภาพแม่พมิ พ์ทคี่ ู่กนั หน่อยจ้ะ
ประเมินผล
ถูกต้อง
ลองคิดดูดๆี อีกที
พยายามต่อไป สูๆ้

A2-5

รูปทรงหรรษา

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
รูปทรงหรรษา (ภาพกิจกรรมแผ่นที่ 5)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูวาดภาพสีเ่ หลีย่ มบนกระดาน จากนัน้ ให้เด็ก ๆ ระบุสงิ่ ของในห้องเรียนทีม่ สี ว่ นประกอบของ
สีเ่ หลีย่ ม
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็ก ๆ ฟั งว่า
“กระต่ายน้อยลิลลีว่ าดภาพรูปทรงต่าง ๆ ด้วยสีทหี่ ลากลาย มีทงั ้ รูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า สีเ่ หลีย่ มจตุรสั
สีเ่ หลีย่ มขนมเปี ยกปูน วงกลม สามเหลีย่ ม และหกเหลีย่ ม จากนัน้ เธอตัดรูปทรงออกมาเป็ นแม่แบบ
ทาบบนกระดาษแล้วขีดเส้นขอบตามรูปทรงต่างๆ”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
ให้เด็กๆ จับคูร่ ปู ทรงกับภาพโครงร่างทีค่ กู่ นั
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1. ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง(ภาพแรกในตารางด้านขวามือ) แล้วให้
เด็ก ๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2. ให้เด็ก ๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
ช่วยลากเส้นจับคูภ่ าพบ้านทีม่ หี ลังคาสีเดียวกัน โดยใช้สเี ทียนสีเดียวกับหลังคาด้วยนะ
ประเมินผล
ถูกต้อง
ลองคิดดูดๆี อีกที
พยายามต่อไป สูๆ้

A2-6 มาแต่งตัวกันเถอะ

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
มาแต่งตัวกันเถอะ (ภาพกิจกรรมแผ่นที่ 6)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูบรรยายลักษณะเสือ้ ผ้าของบุคคลต่างๆ ในโรงเรียน (รูปแบบ สี และรายละเอียดอื่น ๆ ) จากนัน้
ให้เด็ก ๆ ลองเดาว่าเสือ้ ผ้าทีค่ รูบรรยายนัน้ เป็ นของใคร
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็ก ๆ ฟั งว่า
“ลิลลีแ่ ละครอบครัวกาลังจะไปเทีย่ วเมืองหิมะ ปกติแล้วคุณแม่ของเธอจะเป็ นคนจัดกระเป๋ าให้ แต่
คราวนี้ลลิ ลีจ่ ดั กระเป๋ าด้วยตัวเอง อากาศทีน่ ั ่นคงจะหนาวมากแน่ ๆ คุณแม่จงึ แนะนาให้เธอนาเสือ้ ผ้า
ทีใ่ ห้ความอบอุ่นไปด้วย ลิลลีว่ าดเสือ้ ผ้าและของใช้ต่าง ๆ ทีเ่ ธอคิดว่าจะต้องนาไปใช้ทนี่ ั ่น ให้เด็ก ๆ
ช่วยกันคิดว่าลิลลีจ่ ะพกสิง่ ใดไปบ้าง”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
ช่วยจับคูภ่ าพโครงร่างเหล่านี้กบั เครือ่ งแต่งกายด้านขวามือหน่อยจ้ะ
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1. ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง(ภาพแรกในตารางด้านขวามือ) แล้วให้
เด็ก ๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2. ให้เด็ก ๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
ช่วยลากเส้นจับคูจ่ ากภาพของลิลลีแ่ ต่ละภาพไปยังสิง่ ทีเ่ ธอสวมใส่
ประเมินผล
ถูกต้อง
ลองคิดดูดๆี อีกที
พยายามต่อไป สูๆ้

A2-7

ของเล่นชิ้ นไหนกันนะ

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
ของเล่นชิน้ ไหนกันนะ (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 7)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูให้เด็ก ๆ สังเกตภาพเหมือนสองภาพ โดยครูลบรายละเอียดภาพบางส่วนเพื่อสร้างความแตกต่าง
เล็กน้อย จากนัน้ ให้เด็ก ๆ หาจุดทีแ่ ตกต่างกันของภาพ
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าให้เด็ก ๆ ฟั งว่า
“วันนี้แม่ของกระต่ายน้อยลิลลีจ่ ะพาเธอไปทีส่ ระว่ายน้ าซึง่ มีของเล่นอยู่ในสระมากมาย ลิลลีว่ าดภาพ
ของเล่นทีเ่ ธออยากเล่นขณะว่ายน้ า มีทงั ้ รถของเล่น หมีและวาฬ เด็ก ๆ ช่วยกันหาของเล่นทีล่ ลิ ลี่
อยากเล่นหน่อยจ้ะ”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
ช่วยจับคูภ่ าพโครงร่างกับของเล่นทีเ่ ป็ นชิน้ เดียวกันหน่อยจ้ะ
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1.ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง(ภาพแรกในตารางด้านขวามือ) แล้วให้เด็ก
ๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2. ให้เด็ก ๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
ระบายสีภาพโครงร่างรถยนต์ดา้ นล่างทีเ่ หมือนรถคันสีแดง ด้วยสีแดง และระบายสีภาพโครงร่าง
รถยนต์ดา้ นล่างทีเ่ หมือนรถคันสีฟ้า ด้วยสีฟ้า
ประเมินผล
ถูกต้อง
ลองคิดดูดๆี อีกที
พยายามต่อไป สูๆ้

A2-8

ทายภาพสัตว์

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
ทายภาพสัตว์ (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 8)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูสวมหมวกรูปสัตว์ จากนัน้ ให้เด็ก ๆบอกว่าหมวกทีค่ รูสวมนัน้ เป็ นรูปสัตว์ชนิดใด
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
“กระต่ายน้อยลิลลีก่ าลังเล่นอยู่ในสวนกับเพื่อน ๆ เธอตัง้ ใจจะวาดรูปเพื่อนทัง้ หก ได้แก่ สิงโต หมู
น้อย เสือน้อย หนูน้อย คุณไก่ คุณวัว และคุณสุนขั ขณะทีล่ ลิ ลีเ่ พิง่ จะวาดภาพโครงร่างเพื่อนแต่ละ
ตัวเสร็จ แม่ของเธอก็เรียกให้ไปกินอาหารเย็น เด็ก ๆ ช่วยดูภาพโครงร่าง ทีล่ ลิ ลีว่ าด แล้วตอบว่า
เป็ นรูปใครบ้าง”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
ช่วยจับคูภ่ าพโครงร่างสัตว์ทเี่ หมือนกันหน่อยจ้ะ
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1.ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง(ภาพแรกในตารางด้านขวามือ) แล้วให้
เด็ก ๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2.ให้เด็ก ๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
1.ให้ลากเส้นจับคูภ่ าพก้อนเมฆกับภาพสัตว์ทเี่ ป็ นชนิดเดียวกัน
ประเมินผล
ถูกต้อง
ลองคิดดูดๆี อีกที
พยายามต่อไป สูๆ้

A2-9

ภาพปริ ศนาบนหิ มะ

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
ภาพปริศนาบนหิมะ(บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 9)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูนาวัสดุ อุปกรณ์ทใี่ ช้สาหรับปั ม๊ ภาพมาจัดวางหน้าชันเรี
้ ยน แล้วสาธิตการปั ม๊ ภาพให้เด็ก ๆ ดูดว้ ย
การกดตัวปั ม๊ ลงไปในดินน้ ามัน จากนัน้ ให้เด็ก ๆ สังเกตภาพทีป่ รากฏบนดินน้ ามัน
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็กๆ ฟั งว่า
“เมือ่ คืนนี้หมิ ะตกหนักมากและเพิง่ หยุดตกตอนรุง่ สาง สวนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะช่างงดงาม ลิลลีต่ ่นื
แต่เช้าเพื่อออกมาปั น้ ตุ๊กตาหิมะในสวน บนพื้นทีเ่ ต็มไปด้วยหิมะมีรอยของสิง่ ต่างๆ ทัง้ ต้นคริสต์มาส
ถุงเท้า กล่องของขวัญ และอื่นๆ ให้เด็กๆ ช่วยกันหาว่ารอยใดสัมพันธ์กบั สิง่ ของใด”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
สังเกตรอยทีป่ รากฏบนหิมะ แล้วจับคู่กบั สิง่ ของทีส่ มั พันธ์กนั
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1. ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง(ภาพแรกในตารางด้านขวามือ) แล้วให้
เด็กๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2.ให้เด็กๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
ให้เด็กๆ สังเกตสีของช่องว่างในกล่องช็อกโกแลต จากนัน้ ระบายลงในช่องสีเ่ หลีย่ มใต้ภาพ
ช็อกโกแลตด้านล่างทีส่ มั พันธ์กนั
ประเมินผล
ถูกต้อง
ลองคิดดูดๆี อีกที
พยายามต่อไป สูๆ้

A2-10

อารมณ์ ต่างๆ

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
อารมณ์ต่างๆ (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 10)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูแสดงสีหน้าเพื่อสือ่ ถึงอารมณ์ต่าง ๆ แล้วให้เด็ก ๆ ลองสังเกตและเดาอารมณ์ของครู
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าให้เด็กๆ ฟั งว่า
“กระต่ายน้อยลิลลีช่ อบถ่ายรูปตัวเองมาก เธอถ่ายรูปตัวเองขณะทาสีหน้าต่างๆ ทัง้ หัวเราะ งุนงง
อยากรูอ้ ยากเห็น ตกใจ โกรธ และร้องไห้ ให้เด็กๆ อธิบายสาเหตุของอารมณ์ต่างๆ และจับคูร่ ปู ภาพ
อารมณ์ให้ถูกต้อง”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
ดูภาพใบหน้าของลิลลีซ่ งึ่ แสดงอารมณ์ต่าง ๆ แล้วลองคิดว่าแต่ละภาพนัน้ เธอกาลังรูส้ กึ อย่างไร
จากนัน้ จับคูภ่ าพอารมณ์ทเี่ หมือนกัน
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1.ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง(ภาพแรกในตารางด้านขวามือ) แล้วให้
เด็ก ๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2.ให้เด็ก ๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
ดูภาพในแต่ละแถว แล้ววงกลมล้อมรอบภาพทีเ่ หมือนกับภาพด้านบน
ประเมินผล
ถูกต้อง
ลองคิดดูดๆี อีกที
พยายามต่อไป สูๆ้

A2-11

ตัวต่อหรรษา

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
ตัวต่อหรรษา (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 11)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูวางตัวต่อรูปทรงต่างๆ บนโต๊ะ พร้อมบอกว่า วันนี้เราจะมาเล่นประกอบตัวต่อกัน จากนัน้ ครูถาม
เด็ก ๆ ว่าแต่ละคนจะประกอบเป็ นอะไรกันบ้าง และให้เด็ก ๆ เริม่ ประกอบตัวต่อได้
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็ก ๆ ฟั งว่า
“กระต่ายน้อยลิลลีน่ ั ่งเล่นตัวต่ออยู่คนเดียว เธอประกอบตัวต่อเป็ นสิง่ ต่าง ๆ ได้หลายอย่างด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ของเธอ เช่น เธอใช้ตวั ต่อสามเหลีย่ ม 3 ชิน้ ประกอบเป็ นปลา เธอนา
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า 1 ชิน้ วงกลม 2 ชิน้ เละครึง่ วงกลม 1 ชิน้ มาประกอบเป็ นรถเข็น เธอยังสร้าง
ปราสาทขึน้ มาด้วยสามเหลีย่ ม 1 ชิน้ และสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า 3 ชิน้ ให้เด็ก ๆ นับจานวนตัวต่อทีล่ ลิ ลีใ่ ช้
พร้อมทัง้ ระบุสใี ห้ถูกต้อง”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
กระต่ายน้อยลิลลีน่ าตัวต่อมาประกอบเป็ นสิง่ ต่าง ๆ ช่วยดูหน่อยสิจ๊ะว่า ชิน้ ส่วนด้านขวามือ นามา
ประกอบเป็ นภาพใดทางซ้ายมือ
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1. ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง(ภาพแรกในตารางด้านขวามือ) แล้วให้
เด็ก ๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2. ให้เด็ก ๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
ช่วยลากเส้นจับคูต่ วั ต่อทีป่ ระกอบเสร็จแล้วกับถุงชิน้ ส่วนทีใ่ ช้ในการประกอบหน่อยจ้ะ
ประเมินผล
ถูกต้อง
ลองคิดดูดๆี อีกที
พยายามต่อไป สูๆ้

A2-12

จิ๊ กซอว์ที่หายไป

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
จิก๊ ซอว์ทหี่ ายไป (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 12)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูให้เด็ก ๆ ดูภาพตัวต่อจิก๊ ซอว์ทตี่ ่อเสร็จแล้ว แต่ม ี 1 ชิน้ ทีข่ าดหายไปจากภาพ ครูให้เด็ก ๆ เดา
ลักษณะของชิน้ ส่วนทีห่ ายไปแล้วให้ลองต่อชิน้ ส่วนนัน้ ลงไปว่าถูกต้องหรือไม่
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็ก ๆ ฟั งว่า
“เมือ่ อาทิตย์ทแี่ ล้ว กระต่ายน้อยลิลลีไ่ ปตกปลากับเพื่อน ๆ พวกเขาถ่ายรูปกันมาหลายใบและจับปลา
ได้หลายตัว ลิลลีม่ คี วามสุขมาก เธอทาภาพต่อจิก๊ ซอว์จากรูปทีเ่ ธอถ่ายมา แต่วา่ ตัวต่อจิก๊ ซอว์หล่น
หายไป 6 ชิน้ ให้เด็ก ๆ ช่วยกันต่อจิก๊ ซอว์ทหี่ ายไปหน่อยจ้ะ”
คาถามด้านหน้าบัตรภาพ
ช่วยหาหน่อยว่า ตัวต่อจิก๊ ซอว์ทหี่ ายไปในแต่ละจุดนัน้ คือภาพใด
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1. ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง(ภาพแรกในตารางด้านขวามือ) แล้วให้
เด็ก ๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2. ให้เด็กๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาถามด้านหลังบัตรภาพ
สังเกตสีบริเวณทีต่ วั ต่อจิก๊ ซอว์หายไป แล้วระบายสีนนั ้ ใต้ภาพด้านล่างทีส่ มั พันธ์กนั
ประเมินผล
ถูกต้อง
ลองคิดดูดๆี อีกที
พยายามต่อไป สูๆ้

A2-13

หมวกและเครื่องประดับ

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
หมวกและเครือ่ งประดับ (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 13)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูนาหมวก ผ้าพันคอ และหูกระต่าย มาให้เด็ก ๆ ดู แล้วให้เลือกสวมใส่สงิ่ ทีต่ นเองชอบ
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็กๆ ฟั งว่า
“อีกไม่กวี่ นั ก็จะถึงช่วงเวลาเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสแล้ว กระต่ายน้อยลิลลีอ่ ยากซื้อหมวกและ
เครือ่ งประดับต่าง ๆ สาหรับใส่ไปงานเลี้ยง เธอลองสวมหมวกและเครือ่ งประดับในร้านแห่งหนึ่ง และ
ถ่ายภาพตนเอง ให้เด็ก ๆ จับคูห่ มวกกับเครือ่ งประดับที่ลลิ ลีส่ วมให้ถูกต้อง”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
ช่วยดูหน่อยสิจ๊ะว่า แต่ละภาพนัน้ ลิลลีส่ วมหมวกและใส่เครื่องประดับอะไร
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1. ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง(ภาพแรกในตารางด้านขวามือ) แล้วให้
เด็ก ๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2. ให้เด็ก ๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
ช่วยลากเส้นจับคูภ่ าพลิลลีก่ บั ภาพโครงร่างเครือ่ งแต่งกายทีส่ มั พันธ์กนั หน่อยจ้ะ
ประเมินผล
ถูกต้อง

ลองคิดดูดๆี อีกที

พยายามต่อไป สูๆ้

A2-14

ของสิ่ งนี้ มีไว้ทาอะไรนะ

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
ของสิง่ นี้มไี ว้ทาอะไรนะ (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 14)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูนาภาพเด็ก 1 คนมาให้เด็ก ๆ ในชันเรี
้ ยนดู จากนัน้ ให้สงั เกตรูปภาพ แล้วคิดคาถามทีเ่ กีย่ วข้อง
กับภาพทีค่ รู
นามาให้ดู ตัวอย่างเช่น คนในภาพนี้เป็ นใคร เขาสวมอะไร หรือเขากาลังทาอะไรอยู่
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็กๆ ฟั งว่า
“วันหยุดใกล้เข้ามาแล้ว ลิลลีอ่ ยากจะใช้เวลาในช่วงวันหยุดอย่างสนุกสนาน เธอจึงวาดกิจกรรมที่
อยากจะทาในช่วงวันหยุดลงในกระดาษ เธออยากจะทาคุกกี้ อยากเล่นบาสเกตบอล อยากเป่ า
ลูกโป่ ง อยากถอนหัวไชเท้า อยากนอน อยากขีจ่ กั รยานของเล่น อย่างไรก็แล้วแต่ กิจกรรมเหล่านี้
จาเป็ นจะต้องเตรียมการล่วงหน้า เด็กๆ คิดว่าของทีล่ ลิ ลีต่ อ้ งใช้ในแต่ละกิจกรรมมีอะไรบ้าง”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
ลองดูหน่อยสิจ๊ะว่า ในแต่ละกิจกรรมลิลลีจ่ ะต้องใช้สงิ่ ของอะไรบ้าง
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1. ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง (ภาพแรกในตารางด้านขวามือ)
จากนัน้ ให้เด็ก ๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2. ให้เด็ก ๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
ดูภาพแต่ละภาพ แล้วระบายสีภาพโครงร่างของสิง่ ทีล่ ลิ ลีส่ วม
ประเมินผล
ถูกต้อง
ลองคิดดูดๆี อีกที
พยายามต่อไป สูๆ้

A2-15

มาเล่นโบว์ลิงกันเถอะ

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
มาเล่นโบว์ลงิ กันเถอะ (บัตรภาพกิจกรรมแผ่นที่ 15)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูจุ่มลูกแก้วลงในสีแล้วกลิ้งบนกระดาษ ครูให้เด็ก ๆ สังเกตทิศทางของลูกแก้วและสีทตี่ ดิ บน
กระดาษ
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าให้เด็กๆ ฟั งว่า
“กระต่ายน้อยลิลลีก่ าลังเล่นโบว์ลงิ มีเลนสาหรับการโยนโบว์ลงิ่ ถึง 6 สี 6 เลน แต่ละเลนเป็ นหนทาง
ไปสูพ่ นิ โบว์ลงิ ทีม่ ลี กั ษณะลวดลายต่างกัน”
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
ลิลลีก่ าลังจะโยนลูกโบว์ลงิ เด็กๆช่วยหาหน่อยว่า แต่ละเลนจะนาไปสูพ่ นิ โบว์ลงิ พินใด
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1.ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง(ภาพแรกในตารางด้านขวามือ) แล้วให้
เด็ก ๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2. ให้เด็ก ๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
ลากเส้นจับคู่ภาพลิลลีก่ บั ภาพว่าว แล้วระบายสีว่าวตามสีเสือ้ ทีล่ ิลลีส่ วม
ประเมินผล
ถูกต้อง
ลองคิดดูดๆี อีกที
พยายามต่อไป สูๆ้

A2-16

ภาพสะท้อนจากกระจกเงา

ชันเรี
้ ยน
หน่วย

ครูผสู้ อน
ภาพสะท้อนจากกระจก (บัตรภาพกิจกรรมแผ่น 16)
ขันตอนการสอน
้

ก. ขันเตรี
้ ยมพร้อม
ครูให้เด็ก ๆ ยืนขึน้ พร้อมทัง้ ให้ขยับตัว แขน ขาไปตามจังหวะ เพื่อเป็ นการอุ่นเครือ่ งและสร้างความ
สนุกสนานให้กบั ชันเรี
้ ยน ครูเน้นย้าถึงประโยชน์ของการออกกาลังกาย
ข. ขันน
้ าเข้าสู่บทเรียน
ครูเล่าเรือ่ งให้เด็ก ๆ ฟั งว่า
“ลิลลีแ่ ละเพื่อนๆ กาลังเล่นกันอยู่ทชี่ ายหาด พวกเธอสวมชุดว่ายน้ า ใส่ห่วงยางและถือลูกบอล
พวกเธอถ่ายรูปกันมากมายขณะทากิจกรรมไปด้วย“
คาสั ่งด้านหน้าบัตรภาพ
ดูภาพลิลลีแ่ ต่ละภาพ แล้วหาภาพสะท้อนจากกระจกเงาทีถ่ ูกต้องด้วยจ้ะ
ค. ขันการเรี
้
ยนรู้และสรุป
1.ครูแสดงวิธหี าคาตอบโดยทาข้อแรกให้ดเู ป็ นตัวอย่าง(ภาพแรกในตารางด้านขวามือ) แล้วให้
เด็ก ๆ ลองทาข้อทีเ่ หลือจนครบทุกข้อ
2.ให้เด็ก ๆ แสดงคาตอบทีต่ นเองทา จากนัน้ ให้อธิบายวิธหี าคาตอบ
คาสั ่งด้านหลังบัตรภาพ
ช่วยจับคูภ่ าพสะท้อนจากกระจกเงาที่คกู่ นั ด้วยจ้ะ
ประเมินผล
ถูกต้อง

ลองคิดดูดๆี อีกที

พยายามต่อไป สูๆ้

