ABC FUN Teaching Overview
ภาพรวมการใช้หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ABC FUN
ABC FUN series consist of Student Book, Workbook, DVD, and Teacher’s Manual. This Manual will guide
teachers in implementing the learning methods and help teachers planning lessons more effectively.
ชุดหนังสือเรียน ABC FUN ประกอบด้วยหนังสือเรียน (Student Book) แบบฝึกหัด (Workbook) ดีวดี ี (DVD)
และคู่มอื ครู (Teacher’s Manual) ซึ่งจะช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดชัน้ เรียน ให้คณ
ุ ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน
ได้เต็มประสิทธิภำพยิง่ ขึน้

ABC FUN Student Book
หนังสือเรียน ABC FUN
Each student book has five units and one festival unit. Each unit has six pages, four learning units:
แต่ละเล่มประกอบด้วยบทเรียน 5 บท (5 Unit) และบทเรียนเกี่ยวกับเทศกำล (Festival Unit) 1 บท
แต่ละบทมีเนื้อหำ 6 หน้ำ ซึ่งประกอบด้วย 4 หน่วยกำรเรียนรูด้ งั นี้
A. I Can Say พูดดูสิ
From the easy to the difficult, the lessons were created based on children’s daily activity, words are presented
in physical photos, so students can relate lessons to their daily lives.
ไล่เรียงหัวข้อบทสนทนำจำกง่ำยไปยำก โดยเป็ นบทสนทนำเกี่ยวกับเรื่องรำวรอบตัวเด็ก มีกำรสอนคำศัพท์ต่ำงๆ จำก
ภำพถ่ำย ทำให้เด็กเชื่อมโยงเนื้อหำทีเ่ รียนกับชีวติ จริงได้ง่ำยขึน้
B. I Can Read อ่านดูสิ
Letter learning is integrated into real life, guiding children to recognize letters and using fun rhymes to enhance
their ability to recognize and read letters and images.
เรียนรูต้ วั อักษรภำษำอังกฤษ (English Alphabet) ด้วยวิธบี ูรณำกำร นำเนื้อหำมำแปลงเป็ นภำพ เกม และเพลงร้องเล่น
เพื่อให้เด็กเรียนรูจ้ ำกกำรลงมือปฏิบตั ิ โดยนำเสนอให้เด็กจดจำตัวอักษร ผ่ำนกำรสังเกตรูปภำพ ฟังและร้องเพลง

C. I Can Sing ร้องเพลงกันเถอะ
The songs are lively, the rhythms are clear. Those songs integrate the learned words and sentences, let
children learn in a happy atmosphere.
เพลงทีส่ ดใสร่ำเริง มีทำนองชัดเจน เนื้อเพลงกระตุ้นให้เรียนรูค้ ำและประโยค ให้เด็กๆ เรียนรูใ้ นบรรยำกำศทีม่ คี วำมสุข
D. Let’s Talk/Let’s Learn ฝึ กพูดกันเถอะ/เรียนรู้กนั เถอะ
1. For ABC FUN Book 1-4, this part will practice speaking in a real classroom situation, lively live English
rhymes allow children learn effectively.
ในเล่ม 1-4 จะสอนเด็กๆ ให้พูดประโยคทีใ่ ช้พูดบ่อยๆ ในห้องเรียน สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภำพโดยให้
เด็กๆ ฝึกพูดเป็ นทำนองเพลง
2. For ABC FUN Book 5-6, this part will teach short vowels “a, e, i, o, u” via easy rhythm. From words to
sentences, establishes the basis of pronunciation, intonation easily.
ในเล่ม 5-6 จะสอนกำรสะกดและออกเสียงสระเสียงสัน้ a, e, i, o, u นอกจำกนี้ยงั สอนเป็ นทำนองง่ำยๆ เริม่ จำกคำและ
นำไปสู่ประโยค ฝึกกำรสะกดคำ ออกเสียงตัวอักษรและออกเสียงสูง-ต่ำ

ABC FUN Activity Book
แบบฝึ กหัด ABC FUN
Each unit has 3 pages, consist of 3 different kinds of activities, which will revise the whole lesson that the
students have learned.
จำกเนื้อหำในหนังสือเรียนแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัด 3 หน้ำ ให้เด็กๆ ทำกิจกรรมทบทวนควำมรูท้ แี่ ตกต่ำงกัน 3 รูปแบบ
Activity 1: Listening Games
กิจกรรมที่ 1: แบบทดสอบการฟัง
At the end of each lesson, have the children develop their hearing skills by playing hearing games with CD.
ให้เด็กๆ ฝึกทักษะกำรฟัง โดยฟังเสียงจำก DVD หรือ QR Code แล้วเลือกภำพคำตอบทีส่ อดคล้องกับประโยคทีไ่ ด้ยนิ

Activity 2: Word Games
กิจกรรมที่ 2: เกมทบทวนคาศัพท์
Have children recognize topic words by sticking stickers and practice speaking.
ฝึกให้เด็กๆ จดจำคำศัพท์ได้ โดยกำรติดสติกเกอร์และฝึกพูด
Activity 3: Alphabet games
กิจกรรมที่ 3: เกมตัวอักษร
In the game, guide the children learn the letters and corresponding words.
ให้เด็กๆ จดจำตัวอักษรและคำศัพท์ทเี่ กี่ยวข้องกับตัวอักษรนัน้

MP3 and Video
ไฟล์เสียงและคลิ ปวิ ดีโอ
Each reader has a QR code, the contents include I Can Say, I Can Read, I Can Sing, Let's talk, Let's Learn.
situational guidance makes learning English easier. In addition, there is also an "ABC SONG" that can have
the children sing before class or review after class, familiarizing with the 26 letters and its sequence. The
contents of the video are the lovely POPA family. The children’s favorite POPA family accompany them to
learn English.
ทีห่ น้ำ 1 ของหนังสือเรียนแต่ละเล่มจะมี QR Code 2 อัน อันหนึ่งใช้เปิ ดไฟล์เสียง (MP3) อีกอันเป็ นคลิปวิดโี อ (Video)
ทัง้ ไฟล์เสียงและวิดโี อเหล่ำนี้ใช้ในกิจกรรม I Can Say, I Can Read, I Can Sing, Let’s talk, Let’s Learn โดยไฟล์เสียง
ใช้ในกำรทำแบบฝึกหัดฟัง (Listening Game) ส่วนคลิปวิดโี อจะเล่ำเรื่องฉำกและสถำนกำรณ์ทใี่ ช้ภำษำอังกฤษ ซึ่งสอน
ภำษำอังกฤษผ่ำนตัวละครทีน่ ่ำรัก ทำให้กำรเรียนภำษำอังกฤษสนุกขึน้

Teacher's Manual
คู่มอื ครู
Describe the teaching steps of each unit in detail to facilitate teachers' teaching. We also provide worksheets
and assessments for each unit to review the lessons. In addition to these practical and interesting teaching
activities, I Can Sing unit also provides simple moves to the songs so teachers can easily lead children in the
class or hold a performance at the end of the semester.
อธิบำยรำยละเอียดขัน้ ตอนกำรสอนแต่ละบท นอกเหนือจำกกำรฝึกและกิจกรรมกำรสอนทีน่ ่ำสนใจ ในบท I Can Sing
ยังเพิม่ เพลงและท่ำเคลื่อนไหวประกอบเพลง ให้เด็กๆ ทำตำมในชัน้ เรียน และสำมำรถจัดเป็ นกำรแสดงเมื่อจบภำคเรียน
ส่วนภำคผนวกยังมีภำพคำศัพท์จำกทุกบท และแบบฝึกหัดกิจกรรม และส่วนเสริมให้ทำกิจกรรมในแต่ละภำคเรียน

Unit 1 Good Morning
บทที่ 1 สวัสดีตอนเช้า
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Video (QR Code/DVD)
คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code หรือเปิ ด DVD)
- DVD Player
เครื่องเล่นดีวดี ี
Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Time for school! GiGi is waving goodbye to her mom.
ได้เวลำไปโรงเรียนแล้ว! กีกโิ บกมือลำคุณแม่ของเธอ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน

- Vocabulary Flash Cards
บัตรภำพคำศัพท์
- Empty box
กล่องเปล่ำ

1. Roll call, have children familiar their English name and can say: “Here!”
คุณครูขำนชื่อนักเรียน ให้เด็กๆ คุน้ ชินกับชื่อของตัวเองในสำเนียงภำษำอังกฤษและขำนรับว่ำ “Here!”
2. Help children write their name on the book, and have children review their names while sending the books.
คุณครูเขียนชื่อภำษำอังกฤษของนักเรียนลงบนหนังสือเรียน ให้เด็กๆ ศึกษำชื่อของตัวเองขณะทีค่ นื หนังสือเรียนให้เด็ก
3. Ask children: “What’s your name?” Guide them to reply: “I’m ____.” Make sure that every child has a chance
to practice.
ถำมเด็กๆ ว่ำ “What’s your name?” และให้เด็กๆ ตอบโดยใช้โครงสร้ำงประโยคว่ำ “I’m ____.” ตำมด้วยชื่อของเด็ก
โดยพยำยำมให้เด็กๆ ฝึกพูดให้ครบทุกคน

Conversation
บทสนทนำ
1. Guide children recognize the words of "Daddy, Mommy, Teacher” by showing the flash cards of those words
and also explain the features of each character.
นำเสนอคำศัพท์คำว่ำ “Daddy” “Mommy” “Teacher” ให้เด็กรูจ้ กั โดยแสดงบัตรภำพคำศัพท์และอธิบำยลักษณะหรือ
ควำมหมำยของแต่ละภำพให้เด็กๆ เข้ำใจ
2. Have children pronounce the correct sound of each word.
ให้เด็กๆ ฝึกออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำอย่ำงถูกต้อง
3. Do stretching, guide the children to say: “Good Morning”. Then show the “Mommy” flash card, leading the
children practice the sentence pattern “Good morning, mommy!”, and so on.
ให้เด็กๆ ขยับตัว ยืดกล้ำมเนื้อ คุณครูนำให้เด็กๆ พูดตำมว่ำ “Good Morning.” จำกนัน้ แสดงบัตรภำพ Mommy ให้เด็กๆ
ฝึกพูดโครงสร้ำงประโยค “Good Morning, ______.” เช่น
Good morning, Mommy!
Good morning, Daddy!
Good morning, Teacher!

4. Wave your hand and say “Goodbye!”, guide the children to say: “Goodbye!”. Then show the “Daddy” flash
card, leading the children to practice the sentence pattern “Goodbye, Daddy!” and so on.
คุณครูโบกมือและพูดว่ำ “Goodbye!” ให้เด็กๆ พูดตำมว่ำ “Goodbye!” จำกนัน้ แสดงบัตรภำพ Daddy ให้เด็กๆ ฝึกพูด
โครงสร้ำงประโยค “Goodbye, ______.” เช่น
Goodbye, Daddy!
Goodbye, Mommy!
Goodbye, Teacher!

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
Play the video of I Can Say.
เปิ ดไฟล์วดิ โี อ I Can Say

I Do You Say ครูทำ หนูพูด
1. Stick the word flash cards on the whiteboard.
ครูตดิ บัตรภำพคำศัพท์บนกระดำน

x3
2. Do some stretching, guide the children to say the sentence pattern “Good morning, _____!” follow with the
word on the flash cards stick on the whiteboard.

ให้เด็กๆ ขยับตัวออกกำลังกำย ขณะเดียวกันก็ให้เด็กๆ พูดโดยใช้โครงสร้ำงประโยคว่ำ “Good morning, _____!” ตำม
ด้วยคำในบัตรภำพทีต่ ดิ อยู่บนกระดำน เช่น สะบัดข้อมือและพูด “Good morning, Mommy!” หมุนเข่ำและพูดว่ำ “Good
morning, Teacher!”
3. Wave your hand and say “Goodbye”, guide the children to say the sentence pattern “Goodbye, _____!”
with the characters of the flash cards on the whiteboard.
คุณครูโบกมือและพูดว่ำ “Goodbye” ให้เด็กพูดตำมโดยใช้โครงสร้ำงประโยคว่ำ “Goodbye, _____!” ตำมด้วยคำในบัตร
ภำพทีต่ ดิ อยู่บนกระดำน เช่น “Goodbye, Daddy!”

Quiz เกมตอบคำถำม
1. Divides the children into two teams.
แบ่งเด็กๆ เป็ น 2 กลุ่ม
2. Each team will send a candidate to compete. Teacher shows a flash card and let the candidate speak the
word correctly. Who can answer faster will get a score for their team.
แต่ละทีมผลัดกันส่งตัวแทนมำแข่งขัน ให้คณ
ุ ครูสุ่มแสดงบัตรภำพขึน้ มำทีละใบ ตัวแทนของทีมไหนตอบได้เร็วกว่ำว่ำ
บัตรภำพในมือครูคอื คำว่ำอะไร ทีมนัน้ จะได้คะแนน
3. The Team that got 10 points first is the winner.
กลุ่มทีไ่ ด้คะแนนครบ 10 คะแนนก่อนเป็ นผูช้ นะ

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Make photocopy of flash cards and put the pictures into the box.
ถ่ำยเอกสำรบัตรภำพคำศัพท์และนำไปใส่ในกล่อง
2. Have the children take their turns to draw a picture from the box. And say the sentence pattern
“Good morning, _____!” with the character who draws out from the box, and so on.

ให้เด็กๆ สลับกันออกมำสุ่มหยิบรูปภำพจำกในกล่อง แล้ววำดรูปตำมภำพทีต่ วั เองหยิบได้ จำกนัน้ ให้เด็กพูดประโยค
“Good morning, ______!” ตำมด้วยคำศัพท์ทหี่ ยิบได้จำกในกล่อง
3. After all the children have their turns to draw and practice to say the sentence. Ask them put the pictures
back into the box then say the sentence pattern again, and so on.
หลังจำกเด็กๆ สลับกันออกมำวำดรูปและพูดประโยคจนครบทุกคนแล้ว บอกให้เด็กๆ นำภำพกลับมำคืนในกล่อง และพูด
ประโยคเดิมอีกครัง้

Workbook Activity
กิจกรรมในแบบฝึกหัด
Open workbook to page 1-2 to do the activities.
ให้เด็กๆ ทำแบบฝึกหัดหน้ำ 1-2
Answer Keys
เฉลย

B. I Can Read อ่านดูสิ
Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Alphabet Flash Card
บัตรภำพตัวอักษร
- Student Book
หนังสือเรียน

- Dice
ลูกเต๋ำ
- Ball
ลูกบอล

- MP3 (QR Code)

- Mobile Phone

ไฟล์เสียง MP3

โทรศัพท์มอื ถือ

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Mei-Mei invites all her friends for afternoon tea. There are three letters in the picture. Can you see them?
เม่ยเม่ยชวนเพื่อนๆ มำดื่มน้ำชำยำมบ่ำยด้วยกัน ในภำพนี้มตี วั อักษรภำษำอังกฤษซ่อนอยู่ 3 ตัว เด็กๆ หำเจอมัย้

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน

1. Prepare a ball and guide child to pass the ball.
เตรียมลูกบอล 1 ลูก และให้เด็กๆ ส่งต่อลูกบอลกันไปเรื่อยๆ
2. Sing the alphabet song with the Twinkle, Twinkle Little Star tunes.
ร้องเพลง ABC โดยใช้ทำนอง Twinkle, Twinkle Little Star
3. While the singing is stop who holds the ball has to stand up and rest of children say “Good morning” to him.
เมื่อร้องเพลงจบแล้วลูกบอลอยู่ทใี่ คร ให้เด็กคนนัน้ ยืนขึน้ และให้เด็กๆ คนอื่นพูด “Good morning” กับเด็กคนนัน้

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Pinches the forefinger and thumb and say: "Ant, ant", then place left hand on the lower back and the right
hand lay flat on the stomach, act like a gentleman bow; leads the children to say “take a seat”
จรดปลำยนิ้วชี้กบั นิ้วโป้ งเข้ำด้วยกัน พลำงท่องว่ำ “Ant, ant” จำกนัน้ เอำมือข้ำงหนึง่ จับเอว อีกข้ำงหนึ่งจับหน้ำท้องแล้ว
ก้มตัวลงโค้งคำนับ ให้เด็กๆ พูดตำมว่ำ “Take a seat.”
2. Open your arms and flap like wings, and say “Bat, bat”. Then, one hand on the waist and other hand do the
pouring motion and say “Pour some tea.”
กำงแขนออกทำท่ำบิน และพูดว่ำ “Bat, bat” จำกนัน้ เอำมือข้ำงหนึ่งจับเอว มืออีกข้ำงทำท่ำเทน้ำ แล้วให้เด็กพูดตำมว่ำ
“Pour some tea.”
3. Use your three fingers and act beard like a cat and have the children say "Cat, cat". Stretch your arms and
palm forward up, act welcome motion and say: “Join me.”
ใช้ 3 นิ้วทำท่ำหนวดแมว แล้วให้เด็กๆ พูดว่ำ “Cat, cat” จำกนัน้ ยืดแขนออกมำข้ำงหน้ำแล้วหงำยฝ่ ำมือขึน้ ทำท่ำ
ต้อนรับแล้วพูดว่ำ “Join me.”

Phonics เสียงตัวอักษร
1. Writes Upper Letters of A.B.C. Point each letter and guide children to pronounce the sound correctly.
ครูเขียนตัวอักษร A B C (พิมพ์ใหญ่) ครูช้ตี วั อักษรทีละตัว แล้วออกเสียงให้เด็กๆ พูดตำม
2. Guide the children to read the rhyme of A, A, A /a/, /a/, /a/... by repeating after teacher.
ครูนำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ A, A, A (เอ, เอ, เอ) /a/, /a/, /a/ (แอะ, แอะ, แอะ) ให้เด็กๆ พูดตำมครู
3. Guide the children to read the rhyme of B, B, B /b/, /b/, /b/... by repeating after teacher.
ครูนำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ B,B,B (บี, บี, บี) /b/, /b/, /b/ (เบอะ, เบอะ, เบอะ) ให้เด็กๆ พูดตำมครู
4. Guide the children to read the rhyme of C, C, C /c/, /c/, /c/... by repeating after teacher.
ครูนำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ C,C,C (ซี, ซี, ซี) /c/, /c/, /c/ (เคอะ, เคอะ, เคอะ) ให้เด็กๆ พูดตำมครู

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Write letter A on the whiteboard, guide children use their forefingers write A in the air. Do the same for B, C.
เขียนตัวอักษร A บนกระดำน ให้เด็กๆ ใช้น้ิวชี้เขียนตัว A ในอำกำศ ทำลักษณะเดียวกันกับตัวอักษร B และ C
2. Draw cookie jars on each letter on the whiteboard. Ask children to follow your instructions to find out letter A
and erase A after finding it out. Do the same for B, C
วำดรูปขวดโหลคุกกี้ครอบตัวอักษร A B C บนกระดำน ครูถำมเด็กๆ ว่ำ “Where is A?” เมื่อเด็กๆ ชี้ตอบได้ถูกต้องแล้ว
ก็ลบตัวอักษร A ออก ทำลักษณะเดียวกันกับตัวอักษร B, C
3. Enhance the ability of recognizing the Alphabet A, B, C by asking children to point the letters in the book.
กระตุ้นกำรจดจำตัวอักษร A, B, C โดยกำรให้เด็กๆ มองหำและชี้ตวั อักษร A, B, C ทีป่ รำกฏในหนังสือ

Recognize the Word จดจำคำศัพท์
1. Have the children repeat the sound of word by using alphabet flash cards.
ให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษร โดยใช้บตั รภำพตัวอักษรเป็ นตัวนำ

2. Use gestures to introduce each vocabulary and guide the children to look at the pictures and speak the
vocabulary and also do vocabulary gestures to deepen the child's impression of the vocabulary.
ใช้ท่ำทำงทีส่ อนไปในเพลงพยัญชนะสอนเด็กๆ ให้เด็กๆ ดูภำพและพูดคำศัพท์นัน้
3. Write the letters of the lesson on the whiteboard, and then use the flash card as a guide. Guide children to
say: "A, A, A, /a/, /a/, /a/ A is for ant." and so on.
เขียนตัวอักษรบนกระดำน จำกนัน้ ใช้บตั รภำพช่วยนำ ให้เด็กๆ พูดว่ำ “เอ, เอ, เอ, แอะ, แอะ, แอะ, เอ อิซ ฟอร์
แอนทฺ” …
4. Bring out the student book and turn to page 6-7, play MP3, guide them to point the picture and say the word.

ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือหน้ำ 6-7 จำกนัน้ เปิ ดไฟล์เสียง ให้เด็กๆ ชี้รูปภำพและพูดคำศัพท์ให้ถูกต้อง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Prepare a dice and paste letters A, B, and C. Each letter has two sides on dice.
เตรียมลูกเต๋ำ 1 ลูก ติดตัวอักษร A, B, C ในแต่ละด้ำน โดยจะติดตัวอักษร A 2 ด้ำน, B 2 ด้ำน, และ C 2 ด้ำน
2. Draw a chart as below. When you fill in A, B, and C, guide the children to review the rhymes and actions.
วำดตำรำงนี้บนกระดำน ครูอำจให้เด็กๆ ท่องเพลงตัวอักษร A, B, C ระหว่ำงทีเ่ ขียนตัวอักษรบนกระดำนก็ได้
A

B

C

Team 1
Team 2
3. Divide children into two teams. Each team takes turns to have a representative to throw the dice, say the
correct rhyme of the letter on the dice is the winner and get a star for their team.
แบ่งเด็กเป็ น 2 กลุ่ม แต่ละกลุม่ ผลัดกันส่งตัวแทนมำทอยลูกเต๋ำ ทอยได้ตวั อักษรอะไร ให้เด็กร้องเพลงตัวอักษรนัน้ ถ้ำ
ร้องได้ถูกต้องทีมจะได้ดำว 1 ดวง
4. Which team first collects all the letters is the winner. Let all children cheer for them.

ทีมไหนเก็บดำวได้ครบ 3 ตัวอักษรก่อนทีมนัน้ ชนะ ให้เด็กๆ ทุกคนช่วยกันปรบมือให้ทมี ทีช่ นะ
Workbook Activity
กิจกรรมในหนังสือแบบฝึกหัด
Open workbook to page 3 to do the activity.
ให้เด็กๆ ทำแบบฝึกหัดหน้ำ 3
Answer Keys
เฉลย

C. I Can Sing ร้องเพลงกันเถอะ
Introduce the lyrics
ขัน้ ตอนกำรสอนร้องเพลง
First, play the song “Good Morning, Mommy”. Let children listen to it to get familiar with lyrics and melody.
ขัน้ แรก เปิ ดเพลง “Good Morning, Mommy” ให้เด็กๆ ฟัง ซึมซับคำ จังหวะ และท่วงทำนอง
Second, guide children to sing, sentence by sentence and explain the meaning of the word.

ขัน้ ที่ 2 คุณครูรอ้ งนำให้เด็กๆ ร้องตำมทีละประโยค จำกนัน้ อธิบำยควำมหมำยของคำแต่ละคำ
Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
First, use the sentence pattern “Good morning, _____!” to greet all children in your class.
ขัน้ แรก ใช้โครงสร้ำงประโยค “Good morning, _______!” ทักทำยเด็กๆ ในชัน้ เรียน
Second, review the topic words with Total Physical Response (TPR).
ขัน้ ที่ 2 ทบทวนคำศัพท์โดยใช้ท่ำทำง
Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง
เนื้อเพลงแบบที่ 1

เนื้อเพลงแบบที่ 2

Teacher.

My friends.

my teacher

and my friends!

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Divide the children into Daddy team and Mommy team.
แบ่งกลุม่ เด็กๆ เป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม Daddy และกลุม่ Mommy
2. The first paragraph of the song is sung by daddy team. The second paragraph is sung by the mommy team.
The third paragraph of the song is sung by the two teams.
ท่อนแรกให้เด็กๆ กลุ่ม Daddy ร้อง ท่อนที่ 2 ให้เด็กๆ กลุ่ม Mommy ร้อง ส่วนท่อนที่ 3-4 ให้รอ้ งพร้อมกันทัง้ 2 กลุ่ม

D. Let’ s Talk ฝึ กพูดกันเถอะ
Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- MP3 (QR code)

- Mobile Phone

ไฟล์เสียง MP3

โทรศัพท์มอื ถือ

Situational Introduction
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
The teacher is greeting the kids at the door.
คุณครูกำลังทักทำยเด็กๆ ทีห่ น้ำประตู

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Play “Good morning, Mommy” song, guide the children sing and dance with teacher.
เปิ ดเพลง “Good morning, Mommy” ให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้นไปพร้อมกับคุณครู
2. Take turn to sing in the roles of daddy and mommy.
สลับกันร้องเพลงในท่อนของ Daddy และ Mommy

Role Play
บทบำทสมมติ
1. Draw an arch on the whiteboard and let a child to be a teacher stands in front of the arch.
คุณครูวำดเส้นโค้งบนกระดำน สมมติว่ำเป็ นรัว้ โรงเรียน และให้เด็กคนหนึ่งสวมบทบำทเป็ นคุณครูยนื อยู่หน้ำเส้นโค้ง
2. Have another child pretend a kid, and other two children pretend daddy and mommy. They walk to teacher
and say “Hello, teacher!” The child who pretend a teacher says: “Hi, (child’s name)!”
ให้เด็กคนหนึง่ สวมบทบำทเป็ นนักเรียน และเด็กอีก 2 คนสวมบทบำทเป็ นคุณพ่อและคุณแม่ ให้เด็กทัง้ 3 คนเดินไปหำ
คุณครูและบอกว่ำ “Hello, teacher!” และให้เด็กทีเ่ ป็ นคุณครูพูดตอบว่ำ “Hi, ____!” ตำมด้วยชื่อของเด็ก
3. The children who pretend parents say: “Goodbye, (child’s name)!”
เด็กทีส่ วมบทบำทเป็ นคุณพ่อและคุณแม่พูดว่ำ “Goodbye, _____!” ตำมด้วยชื่อของเด็ก
4. The child who pretends teacher say: “Goodbye!” to parents.

เด็กทีส่ วมบทบำทเป็ นครูบอกกับพ่อแม่ว่ำ “Goodbye!”
Reality Practice
กำรประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริง
1. Have a child acts as school bus driver and teacher acts as school bus teacher.
ให้เด็กคนหนึง่ สวมบทบำทเป็ นคนขับรถโรงเรียน ให้คุณครูเป็ นคุณครูทดี่ ูแลประจำในรถโรงเรียน
2. Pretends to drive the school bus to pick up children, then bus driver has to say: “Hi, child’s name!”
and that child needs to say: “Hello, teacher!” Then the child can go on the bus.
ให้เด็กแสดงท่ำทำงขับรถแล้วรับเพื่อนในห้องขึน้ รถมำทีละคน ให้เด็กทีเ่ ป็ นคนขับรถพูดว่ำ “Hi, _____!” ตำมด้วยชื่อ
ของเพื่อน และให้เด็กทีข่ น้ึ รถมำตอบกลับว่ำ “Hello, teacher!” จำกนัน้ ให้เด็กเดินขึน้ รถ
3. After all the children on the bus, then teacher says: “Goodbye, (child’s name)!” and that child needs to go
back to his seat.
หลังจำกเด็กทุกคนขึน้ รถไป ครูบอกว่ำ “Goodbye,____!” ตำมด้วยชื่อเด็ก จำกนัน้ ให้เด็กเดินกลับไปทีน่ ั ่งของตัวเอง

Rhymes Practice
ฝึกร้องเป็ นทำนอง
Play the rhymes in the book, guide the children sing and dance
เปิ ดเพลงในหนังสือ จำกนัน้ นำให้เด็กร้องเพลงและเต้นตำม
Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Set 5 or 6 seats in front of the class.
วำงเก้ำอี้ 5-6 ตัวทีห่ น้ำชัน้ เรียน
2. While teacher says: “Hi, child’s name!” The child needs to go to front and say; “Hello, teacher! Good
morning!”. And find a seat.

ให้คณ
ุ ครูพดู ว่ำ: “Hi,____!” ตำมด้วยชื่อเด็ก จำกนัน้ ให้เด็กเดินไปหน้ำห้องและพูดว่ำ “Hello, teacher! Good morning!”
และไปนั ่งเก้ำอี้หน้ำห้อง
3. When all the seats full, teacher says: “Goodbye, boys and girls! See you tomorrow.” The children say:
“Goodbye, teacher!” and go back to their seat.
เมื่อเก้ำอี้หน้ำห้องมีคนนั ่งเต็มแล้ว ให้คุณครูพูดว่ำ “Goodbye, boys and girls! See you tomorrow.” ให้เด็กๆ พูดว่ำ
“Goodbye, teacher!” แล้วกลับไปนั ่งทีน่ ั ่งของตัวเอง

Unit 2 I’m Happy
บทที่ 2 ฉันมีความสุข
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Video (QR Code/DVD)
คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code หรือเปิ ด DVD)

- Vocabulary Flash Cards
บัตรภำพคำศัพท์

- DVD Player
เครื่องเล่นดีวดี ี

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
It's play time. what is everyone doing? Are they having a good time?
ได้เวลำเล่นแล้ว ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ ทุกคนกำลังมีควำมสุขอยู่หรือเปล่ำนะ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Review the vocabulary and sentence pattern on Unit 1
ทบทวนคำศัพท์และโครงสร้ำงประโยคในบทเรียนทีแ่ ล้ว (Unit 1)
2.Lead the children to have a stretch and say: “Good morning.”
คุณครูนำเด็กๆ ยืดเส้นยืดสำยออกกำลัง และพูดว่ำ “Good morning.”
3.Guide the children to say “Good morning!” to each other.
คุณครูนำให้เด็กๆ พูด “Good morning!” กับเพื่อนทีอ่ ยู่รอบข้ำง

Conversation
บทสนทนำ
1. Guide the children to recognize the emotions by using flash cards.
ครูแนะนำให้เด็กๆ รูจ้ กั อำรมณ์ต่ำงๆ โดยใช้บตั รภำพคำศัพท์
2. Have the children to say the words.
ให้เด็กๆ พูดคำศัพท์นัน้
3. Hands cross on the chest and guide the children to say: “I’m ____.” and then make a happy face, have
them to say: “I’m happy.”
เอำมือไขว้กนั ทีอ่ ก และให้เด็กๆ พูดว่ำ “I’m ____.” ครูแสดงสีหน้ำมีควำมสุข ให้เด็กๆ พูดว่ำ “I’m happy.”
4. Hands cross on the chest and guide the children to say: “I’m ____.” and then make a sad face, have them
to say: “I’m sad.”
เอำมือไขว้กนั ทีอ่ ก และให้เด็กๆ พูดว่ำ “I’m ____.” ครูแสดงสีหน้ำเศร้ำ ให้เด็กๆ พูดว่ำ “I’m sad.”
5. Hands cross on the chest and guide the children to say: “I’m ____.” and then make an angry face, have
them to say: “I’m angry.”
เอำมือไขว้กนั ทีอ่ ก และให้เด็กๆ พูดว่ำ “I’m ____.” ครูแสดงสีหน้ำโกรธ ให้เด็กๆ พูดว่ำ “I’m angry.”

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
Play the video of I Can Say.
เปิ ดไฟล์วดิ โี อ I Can Say

Vocabulary Game เกมทำยคำศัพท์
1. Stick the vocabulary flash cards on the whiteboard.
ครูตดิ บัตรภำพคำศัพท์บนกระดำน
2. Teacher randomly says a word from the flash cards, children need to point out the flash card of that word.
คุณครูพูดคำศัพท์บนบัตรภำพ ให้เด็กๆ ชี้ว่ำคำทีค่ รูออกเสียงนัน้ ตรงกับบัตรภำพใด
3. If the children answer correctly, tell them to give themselves a big round of applause.
เมื่อเด็กๆ ตอบได้ ให้ทุกคนปรบมือให้ตวั เองดังๆ
4. Let the children mimic the emotion on the card, then ask them: “Have you ever show expression like this?”
“When did you show it?” “How did you feel about it?”
ให้เด็กๆ ทำหน้ำตำท่ำทำงเลียนแบบบัตรภำพนัน้ ๆ และถำมว่ำ เด็กๆ เคยแสดงสีหน้ำแบบนี้ไหม แสดงเมื่อเกิด
เหตุกำรณ์ใดบ้ำง และรูส้ กึ อย่ำงไร

I Do You Say ครูทำ หนูพูด
1. Divide the children into two teams, each team send a representative to the front of class and face to other
children but back to teacher and whiteboard.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมำหน้ำชัน้ เรียน โดยยืนหันหน้ำเข้ำหำเพื่อนๆ ในห้อง แต่หนั หลังให้
คุณครูกบั กระดำนดำ
2. Teacher stick the vocabulary flash cards to the whiteboard.
คุณครูตดิ บัตรภำพคำศัพท์บนกระดำน

3. When teacher makes a facial expression such as “Happy”, other children in the classroom need to say the
sentence pattern “I’m happy.”
เมื่อครูแสดงสีหน้ำหนึ่ง เช่น ดีใจ ให้เพื่อนในห้องพูดว่ำ “I’m _____.” ตำมด้วยอำรมณ์ทคี่ รูแสดง เช่น “I’m happy.”
4. The representative needs to point out the correct flash card on the whiteboard and say it out loud. The team
which points faster is the winner.
จำกนัน้ ให้เด็กทีน่ ั ่งเก้ำอี้หน้ำห้องลุกมำทีก่ ระดำน แล้วชีบ้ ตั รภำพทีต่ วั เองพูดให้ถูกต้อง และพูดประโยคเดิมอีกครัง้

Extensional Activity: Collage
กิจกรรมเสริมบทเรียน: ภำพปะติด
1. Prepare the pictures of eyes, mouth.
เตรียมรูปภำพตำและปำก

2. Draw a face on the whiteboard, show the pictures to children then collage the pictures by the sentence
pattern “I’m sad.”, “I’m angry.” and I’m happy.” Guide the children to say the sentence patterns.
วำดภำพหน้ำคนบนกระดำน วำงรูปภำพตำและปำกไว้หน้ำห้อง ให้เด็กๆ นำไปติดบนกระดำน
3. Have the children take their turns to practice the sentence patterns by collaging.
ให้เด็กๆ สลับกันออกมำติดตำและปำกแสดงอำรมณ์ตำมประโยคทีต่ วั เองจับฉลำกได้

Workbook Activity
กิจกรรมในแบบฝึกหัด
Open workbook to page 4-5 to do the activities.
ให้เด็กๆ ทำแบบฝึกหัดหน้ำ 4-5
Answer Keys
เฉลย

B. I Can Read อ่านดูสิ
Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Prepare the pictures of eyes, mouth.

- 2 Magnets

รูปภำพตำและปำกทีแ่ สดงอำรมณ์หลำกหลำย
- Alphabet Flash Cards

แม่เหล็ก 2 อัน
- MP3 (QR code)

(prepare enough for the whole class)
บัตรภำพตัวอักษร (จำนวนเพียงพอกับนักเรียนในชัน้ )

ไฟล์เสียง MP3
- Mobile Phone

- Popsicle sticks

โทรศัพท์มอื ถือ

ไม้ไอศกรีม

Situational Guidance
เนื้อหำนำเข้ำสู่บทเรียน
มีคนมำกมำยอยู่ในสวน ลองสังเกตดูส ิ มีตวั อักษรภำษำอังกฤษซ่อนอยู่ในภำพนี้ถงึ 3 ตัว มำช่วยกันตำมหำกันเถอะ
There are many people in the park. Take a look and you will see three letters. Let’s find them.

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Prepare alphabet flash cards of unit 2 and have the children read it rapidly.
เตรียมบัตรภำพตัวอักษรจำกบทที่ 2 ให้เด็กๆ อ่ำนดูกอ่ น 1 รอบ
2. Lay the alphabet flash cards upside down then have the children take their turns to draw the card. Child
needs to say the rhymes of the letter and do movements.
คว่ำบัตรภำพตัวอักษรทัง้ หมด จำกนัน้ ให้เด็กๆ สลับกันมำเปิ ดบัตรภำพคนละแผ่น เปิ ดเจอตัวอักษรไหน ให้เด็กๆ ท่อง
กลอนเกี่ยวกับตัวอักษรนัน้ และทำท่ำทำงประกอบด้วย
3. After the child done, please encourage him.

หลังจำกเด็กทำเสร็จ ให้คณ
ุ ครูกล่ำวชมหรือปรบมือให้กำลังใจเด็กด้วย

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Combine the palms together like a duck's bill and say: "Duck, duck", then make line up gestures, guide the
children to say: “make a line.”
ประกบฝ่ ำมือ 2 ข้ำงเข้ำด้วยกัน เลียนแบบปำกเป็ ด พลำงพูดว่ำ “Duck, duck” จำกนัน้ ทำสัญลักษณ์ให้ตงั ้ แถว พลำง
ให้เด็กๆ พูดว่ำ “make a line.”
2. Make a bowl shape with hands, and open the bowl twice. Guide the children say: “Egg, egg”. Then draw a
big circle in the air and say: “big and white.”
ประคองมือเป็ นรูปทรงคล้ำยชำม เปิ ดและปิ ดมือ 2 ครัง้ นำให้เด็กๆ พูดว่ำ “Egg, egg” จำกนัน้ วำดแขนเป็นวงกลม
ใหญ่ๆ กลำงอำกำศ และพูดว่ำ “big and white.”
3. Squat down, guide the children say: “Frog, frog.” Then do jumping movement and guide the children say:
“jump up high.”
ย่อตัวลงและนำให้เด็กพูดว่ำ “Frog, frog.” จำกนัน้ ทำท่ำกระโดด และให้เด็กๆ พูดว่ำ “jump up high.”

Phonics เสียงตัวอักษร
1. Writes Upper Letters of D, E, F. Point each letter and guide children to pronounce the sound correctly.
ครูเขียนตัวอักษร D, E, F (พิมพ์ใหญ่) ครูช้ตี วั อักษรทีละตัว แล้วออกเสียงให้เด็กๆ พูดตำม
2. Guide the children to read the rhyme of D, D, D /d/, /d/, /d/... by repeating after teacher.
ครูนำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ D,D,D (ดี, ดี, ดี) /d/, /d/, /d/ (เดอะ, เดอะ, เดอะ) ให้เด็กๆ พูดตำมครู
3. Guide the children to read the rhyme of E, E, E /e/, /e/, /e/... by repeating after teacher.
ครูนำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ E,E,E (อี, อี, อี) /e/,/e/,/e/ (เอะ, เอะ,เอะ) ให้เด็กๆ พูดตำมครู

4. Guide the children to read the rhyme of F, F, F /f/, /f/, /f/... by repeating after teacher.
ครูนำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ F,F,F (เอฟ, เอฟ, เอฟ) /f/,/f/,/f/ (ฟึ , ฟึ , ฟึ ) ให้เด็กๆ พูดตำมครู

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Give each child a flash card of letter D, E, F.
แจกบัตรภำพ D, E, F ให้เด็กๆ คนละ 1 ใบ

2. Teacher randomly says the letter; children who hold the card of that letter stand up and say “Here!”.
ครูสุ่มพูดชื่อตัวอักษรขึน้ มำทีละตัว ให้เด็กคนทีถ่ อื บัตรภำพตัวอักษรทีค่ รูพูด ลุกขึน้ ยืนและพูดว่ำ “Here!”
3. Let the children exchange the cards, and practice again.
ให้เด็กๆ สลับบัตรภำพกัน และฝึกทำกิจกรรมอีกครัง้
4. Enhance the ability of recognizing the Alphabet D, E, F by asking children to point the letters in the book.
กระตุ้นให้เด็กจดจำตัวอักษร D, E, F โดยกำรให้เด็กๆ ชี้ตวั อักษร D, E, F ทีอ่ ยู่ในหนังสือ
Recognize the Word เรียนรูค้ ำศัพท์
1. Have the children repeat the sound of word by using alphabet flash cards.
ให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษรตำมคุณครู โดยใช้บตั รภำพตัวอักษร

2. Make letter flags by sticking flash cards with Popsicle sticks. When you show a flag, children need to
pronounce the letter to deepen their understanding. Teacher can show the flag faster to make it more fun.
ทำธงตัวอักษรโดยกำรติดบัตรภำพกับไม้ไอศกรีม เมือ่ แสดงธงให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษรบนธงนัน้ เพื่อเน้นย้ำให้เกิด
ควำมเข้ำใจ เมื่อเด็กเริม่ คล่องแล้ว ครูสำมำรถเปลีย่ นธงให้ไวขึน้ ได้ เพื่อให้เด็กๆ สนุกขึน้
3. Write the letters of the lesson on the whiteboard, and then use the flash card as a guide. Guide children to
say: "D, D, D /d/, /d/, /d/. D is for duck." and so on.
เขียนตัวอักษรบนกระดำน จำกนัน้ ใช้บตั รภำพนำ ให้เด็กๆ พูดว่ำ “D, D, D /d/, /d/, /d/. D is for duck.” (ดี, ดี, ดี,
เดอะ, เดอะ, เดอะ ดี อิซ ฟอร์ ดัค) …
4. Have children take out their student books and turn to page 12-13. Play MP3 and guide them to point the
picture, say the vocabulary and rhymes.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือเรียนหน้ำ 12-13 จำกนัน้ เปิ ดไฟล์เสียง MP3 ให้เด็กๆ ชี้ภำพ พูดคำศัพท์และท่องเพลงพยัญชนะ

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Divide the children into two teams and draw the following picture on the whiteboard.
แบ่งเด็กเป็ น 2 กลุ่ม และวำดภำพนี้บนกระดำน

2. While teacher fill in the letters have the children review the alphabet rhymes again.
ขณะทีค่ รูเติมตัวอักษรบนภำพแล้ว ให้เด็กๆ ทบทวนอำขยำนท่องพยัญชนะอีกครัง้

3. Write D, E, F at one end of Popsicle sticks and let the representatives of two team take turns to draw the
stick. The team members need to say the alphabet rhymes of representative draws. If they say it correctly, the
team can move their pawn forward one square.
เขียนตัวอักษร D, E, F ทีป่ ลำยไม้ไอศกรีม แล้วให้เด็กๆ ส่งตัวแทนมำสุม่ หยิบไม้ไอศกรีม เมื่อตัวแทนจับไม้ไอศกรีม
ได้ตวั อักษรใด ให้ท่องอำขยำนของตัวอักษรนัน้ ถ้ำท่องได้ถูกต้อง ทีมก็จะเดินหน้ำได้ 1 ช่อง
4. The team who go to the finish line first is the winner.
ทีมใดไปถึงเส้นชัยได้ก่อน ทีมนัน้ ชนะ

Workbook Activity
กิจกรรมในแบบฝึกหัด
Open workbook to page 6 to do the activity.
ให้เด็กๆ ทำแบบฝึกหัดหน้ำ 6
Answer Keys
เฉลย

C. I Can Sing ร้องเพลงกันเถอะ
Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- MP3 (QR code)
ไฟล์เสียง

- Mobile Phone
โทรศัพท์มอื ถือ

Introduce the lyrics
ขัน้ ตอนกำรสอนร้องเพลง
First, play the song “I’m Happy”. Let children listen to it to get familiar with lyrics and melody.
ขัน้ แรก เปิ ดเพลง “I’m Happy” ให้เด็กๆ ฟัง ซึมซับคำ จังหวะ และท่วงทำนอง
Second, guide children to sing, sentence by sentence and explain the meaning of the word.
ขัน้ ที่ 2 คุณครูรอ้ งนำให้เด็กๆ ร้องตำมทีละประโยค จำกนัน้ อธิบำยควำมหมำยของคำแต่ละคำ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
First, guide the children to do the movements of happy/sad/angry. Let the children practice repeatedly until
they understand.
ขัน้ แรก ให้เด็กๆ ทำท่ำทำงของท่อน happy/ sad/ angry ทีละท่อน จำกนัน้ ให้เด็กๆ ฝึกทำซ้ำจนกว่ำจะจำได้
Second, ask children follow your order. Ex: teacher said “happy”, the children do the happy movements.
ขัน้ ที่ 2 ให้เด็กๆ ทำท่ำทำงตำมลำดับทีค่ รูส ั ่ง เช่น ครูพูดคำว่ำ “happy” ให้เด็กๆ ทำท่ำทำงของท่อน happy

Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Divide the children into 3 teams (happy/ sad/ angry) and guide them to sing slowly without music.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 3 ทีม (happy/ sad/angry) นำให้เด็กๆ ร้องเพลงทีละประโยคโดยยังไม่เปิ ดดนตรีประกอบ
2. When sing the name of the team, the team needs to stand up and do their movement.
เมื่อร้องเพลงถึงท่อนของทีมใดทีมหนึง่ ให้เด็กๆ ในทีมนัน้ ลุกขึน้ ยืนทำท่ำทำงของท่อนตัวเอง
3. Each team sends a representative to complete. Who shows expressions the best is the winner. Then
teacher gives an encouragement to all participants.
ให้แต่ละทีมส่งตัวแทนมำแข่งขัน ใครทีเ่ ต้นและแสดงสีหน้ำอำกำรได้ชดั ทีส่ ุดเป็ นผูช้ นะ จำกนัน้ คุณครูให้รำงวัลเพื่อ
เป็ นกำลังใจแก่ตวั แทนทีร่ ่วมแข่งขันทุกคน

D. Let’ s Talk ฝึ กพูดกันเถอะ
Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- MP3 (QR code)

- Small flags

ไฟล์เสียง MP3 (QR Code)

ธงเล็กๆ

- Mobile Phone
โทรศัพท์มอื ถือ

Situational Instruction
ขัน้ นำเข้ำสู่บทเรียน
Please stand up when the teacher raises the flag. Please sit down when the teacher put the flag down.
ให้เด็กๆ ลุกขึน้ เมื่อครูยกธงขึน้ และนั ่งลงเมื่อครูเอำธงลง

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Play “I’m Happy” song and guide the children to sing and dance.
เปิ ดเพลง “I’m Happy.” นำให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้นตำมทำนอง
2. Divide children into 3 teams (happy/ sad/ angry) and take their turns to sing and dance.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 3 ทีม (happy/ sad/ angry) ให้เด็กๆ แต่ละทีมสลับกันร้องและเต้น

Role Play
บทบำทสมมติ
1. Divide children in to groups of 5.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน

2. One child act as the little teacher, 4 other children act as students sitting in front of the little teacher.
เด็กคนหนึง่ สวมบทบำทเป็ นคุณครูตวั น้อย และเด็กอีก 4 คนสวมบทบำทเป็ นนักเรียนนัง่ อยู่ตรงหน้ำคุณครู
3. The little teacher says: “Stand up.” with hands up. Say: “Sit down.” with hands down.
วิธใี ห้คำสั ่งคือ พูด “Stand up.” และยกมือขึน้ หรือพูด “Sit down” แล้วเอำมือลง
4. The 4 students need to follow the little teacher’s order. When hear “Stand up” they have to stand up and
say:” I stand up.”. When hear “Sit down.” they have to sit down and say: “I sit down.”
เด็กๆ 4 คนทำตำมทีค่ ณ
ุ ครูตวั น้อยสั ่ง ถ้ำได้ยนิ คำสั ่ง “Stand up” ให้ลุกขึน้ ยืน ถ้ำได้ยนิ คำสั ่ง “Sit down.” ให้เด็กๆ นั ่งลง
5. One little teacher gets to order 5 times and then change the other children to be a little teacher.
พอคุณครูตวั น้อยออกคำสั ่ง 5 ครัง้ แล้ว ให้เปลีย่ นเอำคนอื่นมำสวมบทเป็ นคุณครูต่อ

Reality Practice
กำรประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริง
1. Teacher holds a small flag.
ครูถอื ธงไว้ 1 อัน
2. When teacher says “Stand up.” and raise the flag, children have to stand up and say: “I stand up.”
เมื่อครูพูดว่ำ “Stand up.” และชูธงขึน้ ให้เด็กๆ ทุกคนลุกขึน้ ยืนและพูดว่ำ “I stand up.”
3. When teacher says: “Sit down.” and put the flag down, children have to sit down and say: “I sit down.”
เมื่อครูพูดว่ำ “Sit down.” และเอำธงลง ให้เด็กๆ ทุกคนนั ่งลงและพูดว่ำ “I sit down.”

Rhymes Practice
ฝึกร้องเป็ นทำนอง
Play the rhymes in the book, guide the children sing and dance.
เปิ ดเพลงในหนังสือ แล้วนำให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้นตำมจังหวะเพลง

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Teacher says: “child’s name, stand up.” The child who was called has to stand up and say: “I stand up.”.
ครูพูดชื่อเด็กตำมด้วยคำสั ่ง เช่น “น้องมะลิ, stand up.” เด็กทีถ่ ูกเรียกชื่อต้องลุกขึน้ ยืนและพูดว่ำ “I stand up.”
2. Teacher says: “child’s name, sit down.” The child who was called has to stand up and say: “I sit down.”.
เมื่อครูพูดว่ำ “น้องมะลิ, sit down” เด็กทีถ่ ูกเรียกชื่อต้องนั ่งลงและพูดว่ำ “I sit down”

Unit 3 Touch Your Nose
บทที่ 3 แตะจมูกดูสิ
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Video (QR Code/DVD)
คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code หรือเปิ ด DVD)
- DVD Player
เครื่องเล่นดีวดี ี

- Vocabulary Flash Cards
บัตรภำพคำศัพท์
- Eyes, nose, mouth stickers (prepare on your own)
สติกเกอร์ตำ, จมูก, ปำก (ให้คุณครูเตรียมเอง)

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Teacher LaLa is teaching the parts of the face, Let's learn together.
คุณครูลำล่ำกำลังสอนเรื่องส่วนต่ำงๆ ของใบหน้ำ เรำมำเรียนรูไ้ ปพร้อมกันเถอะ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
Review the vocabulary on Unit 2.
ทบทวนคำศัพท์ในบทที่ 2

Conversation
บทสนทนำ
1. Introduce the words “nose/ eyes/ mouth” and their functions by using vocabulary flash cards.
ใช้บตั รภำพแนะนำให้เด็กๆ รูจ้ กั คำศัพท์ “nose/ eyes/ mouth” และรูจ้ กั หน้ำทีข่ องอวัยวะนัน้ ๆ
2. Have the children to speak out words and correct the sound of each word of the child.
สุ่มแสดงบัตรภำพทัง้ 3 ใบ ให้เด็กๆ ฝึกออกเสียงคำศัพท์ซ้ำๆ จนกว่ำจะคุน้ เคย และพูดได้ถูกต้อง
3. Guide the children say the sentence pattern “Touch your ____.”, followed by parts of the face.
EX: “Touch your eyes.” Guide children to touch the said part on their faces.
นำให้เด็กๆ พูดโครงสร้ำงประโยค “ Touch your ____.” ตำมด้วยชื่ออวัยวะ เช่น “Touch your eyes.”
ให้เด็กๆ แตะอวัยวะนัน้ บนให้หน้ำของตัวเอง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
Play the video of I Can Say.
เปิ ดไฟล์วดิ โี อ I Can Say

Passing Cards เกมส่งต่อบัตรภำพ
1. After having children to say the words and then dividing them into two teams, lining in 2 rows.
เมื่อเด็กๆ จำคำศัพท์ได้แล้ว ให้แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม และยืนเรียงกันเป็ นแถว

2. Give the cards (one card at a time) to the first child of the row. The child who gets the card needs to say
the word and pass it to the next person.
ส่งบัตรภำพให้เด็กคนแรกของแถวทีละใบ เมื่อเด็กได้รบั บัตรคำให้ออกเสียงคำศัพท์นนั ้ และส่งต่อบัตรคำให้คนถัดไป
3. Which team finish passing cards first which team is the winner.
ทีมใดส่งต่อบัตรคำ “nose/ eyes/ mouth” ครบทัง้ 3 ใบไปถึงหำงแถวก่อน ทีมนัน้ ชนะ

Teacher Says ทำตำมครูพูด
1. All children stand up and do as the teacher said. When teacher say “Touch your nose.” children have to
point their own nose. “Touch your eyes.”, children have to point their eyes. “Touch your mouth” the children
have to point their mouth.
เด็กๆ ทุกคนยืนขึน้ และชี้อวัยวะบนใบหน้ำคำสั ่งของคุณครู เมื่อครูพูดว่ำ “Touch your nose.” ให้เด็กๆ ชี้ทจี่ มูกของ
ตัวเอง เมื่อครูพูดว่ำ “Touch your eyes.” ให้เด็กๆ ชี้ทตี่ ำ และเมื่อครูพูดว่ำ “Touch your mouth.” ให้เด็กๆ ชีท้ ปี่ ำก
2. If child point the the wrong part then the child has to sit down. The last child who is still stand is the winner.
ถ้ำเด็กคนไหนชี้ผดิ ให้นั ่งลง เด็กคนทีเ่ หลือเป็ นคนสุดท้ำยคือผูช้ นะ

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Divide the child into 2 rows and send a sticker to each kid, and draw two blank faces on the whiteboard.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 แถว วำดภำพใบหน้ำเปล่ำๆ บนกระดำน 2 หน้ำ
2. Give the sticker to the last child in the rows and say "Touch your _____." followed by the part on the sticker.
The child has to touch the part on his own face, pass the order and sticker to the child in front of him. Let the
children pass the order on and on until it reaches the first child of the row.
ยื่นสติกเกอร์ทลี ะส่วนให้เด็กคนสุดท้ำยของแถว และพูดว่ำ "Touch your _____." ตำมด้วยชื่ออวัยวะในสติกเกอร์ ให้
เด็กๆ ชี้อวัยวะตำมคำสั ่ง พลำงส่งต่อสติกเกอร์และคำสั ่งไปยังคนทีย่ นื อยู่ขำ้ งหน้ำ ส่งต่อไปเรื่อยๆ จนถึงคนแรกของแถว

3. The first child standing closest to the whiteboard place the sticker onto the face on the whiteboard. The
team who finished the whole face first is the winner.
เด็กคนแรกของแถวซึ่งยืนอยู่ใกล้กระดำนทีส่ ุดเป็ นคนเอำสติกเกอร์ไปติดบนบนกระดำน ทีมไหนติดสติกเกอร์ครบทัง้
หน้ำก่อน ทีมนัน้ ชนะ

Workbook Activity
กิจกรรมในแบบฝึกหัด
Open workbook to page 7-8 to do the activities.
ให้เด็กๆ ทำแบบฝึกหัดหน้ำ 7-8
Answer Keys
เฉลย

B. I Can Read อ่านดูสิ
Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Alphabet Flash Cards
บัตรภำพตัวอักษร
- Sticky ball
ลูกบอลตัวดูด

- MP3 (QR Code/DVD)
คลิปวิดโี อ (QR Code/DVD)
- Mobile Phone
โทรศัพท์มอื ถือ

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Mei-Mei's home has a big yard, there are three letters hiding in it. Please find them!
ทีบ่ ำ้ นของเหมยเม่ยมีสวนกว้ำงใหญ่ ในสวนนัน้ มีตวั อักษรภำษำอังกฤษซ่อนอยู่ เด็กๆ ช่วยกันหำให้เจอหน่อยนะ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Review alphabet and its sound of A-F by using flash cards.
ทบทวนชื่อตัวอักษรและเสียงอ่ำน A-F โดยใช้บตั รภำพ

2. Have children stand up to say the rhymes of A-F and do movements.
ให้เด็กๆ ลุกขึน้ ทำท่ำทำงพร้อมกับท่องอำขยำน A-F

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Put your hands on your cheeks, shake your head and say "Gum, gum", and then do the blowing action,
lead the children to say: "blow, blow, blow.".
เอำมือจับแก้มพลำงส่ำยหัว แล้วพูดว่ำ “Gum,gum” จำกนัน้ ทำท่ำเป่ ำ ให้เด็กๆ พูดว่ำ “blow, blow, blow”
2. Pretend to do hen wings, say: "Hen, hen", and do twist and hip movements, saying: "wiggle, wiggle, wiggle."
ทำท่ำแม่ไก่กระพือปี ก แล้วพูดว่ำ “Hen, hen” จำกนัน้ บิดเอวไปมำ พูดว่ำ "wiggle, wiggle, wiggle."
3. Point forefingers downwards, imagine the water dripping down. Guide the children say: "Ink, ink". Wave your
hands from left to right. Say: "draw, draw, draw."
ชี้น้ิวชี้ลงด้ำนล่ำง เหมือนชี้หยดน้ำทีก่ ำลังหยด ให้เด็กๆ พูดว่ำ "Ink, ink" จำกนัน้ โบกมือจำกซ้ำยไปขวำและพูดว่ำ
"draw, draw, draw."
Phonics เสียงตัวอักษร
1. Teacher shows G, H, I flash cards. Guide children to pronounce the sound correctly.
ครูแสดงบัตรภำพตัวอักษร G H I ทีละตัว แล้วออกเสียงให้เด็กๆ พูดตำม
2. Guide the children to read the rhyme of G, G, G /g/, /g/, /g/... by repeating after teacher.
ครูนำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ G, G, G (จี, จี, จี) /g/, /g/, /g/ (เกอะ, เกอะ, เกอะ) ให้เด็กๆ พูดตำมครู
3. Guide the children to read the rhyme of H, H, H /h, /h/, /h/... by repeating after teacher.
ครูนำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ H,H,H (เอช, เอช, เอช) /h, /h/, /h/ (เฮอะ, เฮอะ, เฮอะ) ให้เด็กๆ พูดตำมครู
4. Guide the children to read the rhyme of I, I, I /i/, /i/, /i/... by repeating after teacher.
ครูนำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ I, I, I (ไอ, ไอ, ไอ) /i/, /i/, /i/ (อิ, อิ, อิ) ให้เด็กๆ พูดตำมครู

5. Show the flash cards randomly and children have to say the alphabet rhyme you show.
แสดงบัตรภำพตัวอักษรสลับกัน ให้เด็กๆ ออกเสียงตำมบัตรภำพทีค่ รูแสดง

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Have children practice to read letters and its rhyme to familiar with.
ให้เด็กๆ หัดอ่ำนตัวอักษรและทำควำมคุน้ เคยกับอำขยำน G, H, I
2. Draw 3 Candy Machines on the whiteboard and write G, H, I on each candy machines.
วำดภำพเครื่องจ่ำยลูกอม (Candy Machine) 3 เครื่อง เขียนตัวอักษร G, H, I บนเครื่องจ่ำยลูกอมแต่ละเครื่อง

3. The children take turns to stick the letter candies on the candy machine on the whiteboard. While sticking,
children have to pronounce the letter correctly.
เด็กๆ สลับกันมำติดลูกอมตัวอักษรในเครื่องจ่ำยลูกอมให้ถูกต้อง ขณะทีต่ ดิ ให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษรนัน้ ๆ ด้วย
4. Enhance the ability of recognizing the alphabet G, H, I by asking children to point the letters in the book.
กระตุ้นให้เด็กจดจำตัวอักษร G, H, I โดยกำรให้เด็กๆ ชีต้ วั อักษร G, H, I ทีอ่ ยู่ในหนังสือ

Recognize the Word เรียนรูค้ ำศัพท์
1. Have the children repeat the sound of word by using alphabet flash cards and with gestures.
ทบทวนอำขยำน G, H, I และท่ำทำงประกอบ โดยใช้บตั รภำพตัวอักษร
2. Cover the card, slowly revealing the figure, and ask the children to say the word and do movements.
ใช้มอื ปิ ดบัตรภำพ แล้วค่อยๆ เปิ ดแสดงให้เด็กเห็นทีละส่วน ให้เด็กๆ ทำยตัวอักษรและทำท่ำทำง
3. Write the letters on the whiteboard. Guide children to say: "G, G, G /g/, /g/, /g/ G is for Gum." and so on.
เขียนตัวอักษรบนกระดำน ให้เด็กๆ ท่องอำขยำน เช่น "G, G, G /g/, /g/, /g/ G is for Gum." (จี,จี, จี เกอะ, เกอะ, เกอะ
จี อิซ ฟอร์ กัม” …
4. Have children take out their student books and turn to page 18-19 then play MP3, guide them to point the
picture and say the vocabulary and rhymes.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือเรียนหน้ำ 18-19 จำกนัน้ เปิ ดไฟล์เสียง MP3 ครูนำให้เด็กๆ ชี้รูปภำพ พูดคำศัพท์ และท่องอำขยำน

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Draw this table on the whiteboard and guide children to say the rhymes of G, H, I.
วำดตำรำงดังภำพบนกระดำน และให้เด็กๆ ท่องอำขยำน G, H, I

G

H

I

G

H

I

G

H

I

2. Children take turns to throw the sticky ball and say the rhymes of the letter the ball stick on it. Erase the
letter after being hit on, after all letters have been erased the game is over.
ให้เด็กๆ สลับกันมำปำลูกบอลตัวดูดใส่กระดำน ลูกบอลติดอยู่ทชี่ ่องตัวอักษรไหน ให้ท่องอำขยำนของตัวอักษรนัน้
เมื่อท่องเสร็จแล้วให้ลบตัวอักษรช่องนัน้ ออก ถ้ำตัวอักษรถูกลบออกหมดกระดำนแล้วก็คอื จบเกม

Workbook Activity
กิจกรรมในแบบฝึกหัด
Open workbook to page 9 to do the activity.
ให้เด็กๆ ทำแบบฝึกหัดหน้ำ 9
Answer Keys
เฉลย

C. I Can Sing ร้องเพลงกันเถอะ
Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- MP3 (QR Code/DVD)
ไฟล์เสียง MP3

- Mobile Phone
โทรศัพท์มอื ถือ

Introduce the lyrics
ขัน้ ตอนกำรสอนร้องเพลง
First, play the song “Touch Your Eyes”. Let children listen to it to get familiar with lyrics and melody.
ขัน้ แรก เปิ ดเพลง “Touch Your Eyes” ให้เด็กๆ ฟัง ซึมซับคำ จังหวะ และท่วงทำนอง
Second, guide children to sing, sentence by sentence and explain the meaning of the word.
ขัน้ ที่ 2 คุณครูรอ้ งนำให้เด็กๆ ร้องตำมทีละประโยค จำกนัน้ อธิบำยควำมหมำยของคำแต่ละคำ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Play the songs of unit 1 and unit 2 and have all children sing together.
เปิ ดเพลงจำกบทที่ 1, 2 ให้เด็กๆ ร้องเพลงด้วยกัน
2. Review words nose/ eyes/ mouth.
ทบทวนคำศัพท์ nose/ eyes/ mouth

Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Play MP3 and have all children stand up sing the song with movements.
เปิ ดไฟล์เพลง MP3 ให้เด็กๆ ลุกขึน้ ยืน ร้องและเต้นตำมทำนอง
2. While music is stop, children have to stay still. If any child moves, he or she has to sit down.
เมื่อเพลงหยุด ให้เด็กๆ นิ่งค้ำงไว้ ถ้ำเด็กคนไหนเผลอขยับตัว ให้นั ่งลง
3. After the song finish, the last child who is still stand is the winner.
เมื่อเพลงจบลง ใครทีย่ งั ยืนอยู่เป็ นผูช้ นะ ให้ทุกคนปรบมือให้ดงั ๆ

D. Let’ s Talk ฝึ กพูดกันเถอะ
Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Video (QR Code/DVD)
คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code หรือเปิ ด DVD)
- DVD Player
เครื่องเล่นดีวดี ี
- Treats
ขนม
- Hand towels
ผ้ำเช็ดมือ
- Clothes horses
รำวตำกผ้ำ

- Bucket
ถังน้ำ
- Strings
เชือก
- MP3 (QR code)
คลิปเสียง (QR Code)
- Player (Mobile Phone)
เครื่องเล่น

Situational Introduction
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
What do you do before you eat? Let's see if the kids know what to do?
ก่อนกินอำหำร เด็กๆ จะต้องทำอย่ำงไรก่อน ลองดูซวิ ่ำเด็กๆ จะรูไ้ หม

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
Play “Touch Your Eyes” song, guide children sing and dance with the song.
เปิ ดเพลง “Touch Your Eyes” ให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้นตำมทำนอง

Role Play
บทบาทสมมติ
1. Draw a plate of candies and cookies on the whiteboard.
วำดรูปจำนใบใหญ่ใส่ลูกอมและคุกกีห้ ลำยชิ้นบนกระดำน
2. Teacher says: “It’s snack time!”
คุณครูพูดว่ำ “It’s snack time!”
3. Children rub their hands together and say: “Wash my hands.”, pretend to dry their hands with hand towels
and say: “Dry my hands.”.
ให้เด็กๆ ถูมอื เข้ำด้วยกันและพูดว่ำ “Wash my hands.” ทำท่ำเช็ดมือด้วยผ้ำเช็ดมือ แล้วพูดว่ำ “Dry my hands.”
4. After children washed and dried their hands, let the children acts like they’re eating. teacher wipes a candy
or cookie, on behalf of has received snacks.
หลังจำกเด็กๆ ล้ำงและเช็ดมือแล้ว ให้เด็กๆ ทำท่ำกินขนมทีละชิน้ พร้อมกับให้ครูลบภำพขนมบนกระดำนทีละชิ้น
5. When the snacks were all erased, children to wash and dry their hands again.
หลังจำกลบภำพขนมหมดทุกชิ้นแล้ว ให้เด็กทำท่ำล้ำงมือและเช็ดมืออีกครัง้

Reality Practice
กำรประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริง
1. Prepare a plate of snacks, bucket and hand towels.
เตรียมจำนใส่ขนม ถังน้ำ และผ้ำเช็ดมือหลำยๆ ผืน
2. Guide children to make a line. When teacher says: “It’s snack time.”, children need to rub their hands in the
bucket and say: “Wash my hands.”. Give children 5 seconds to wash their hands in bucket.
ให้เด็กๆ ยืนต่อแถว เมื่อครูพูดว่ำ “It’s snack time.” ให้เด็กๆ ล้ำงมือในถังน้ำและพูดว่ำ “Wash my hands.” ให้เวลำ
เด็กๆ ล้ำงมือ 5 วินำที
3. Children get their hands out of the bucket, dry their hands with a hand towel, and said: “Dry my hand.”
หลังจำกนัน้ ให้เด็กๆ เอำมือออกจำกถังน้ำ เช็ดมือด้วยผ้ำเช็ดมือ และพูดว่ำ “Dry my hand.”

Rhymes Practice
ฝึกร้องเป็ นทำนอง
Play the rhymes in the student book (page 21), guide the children sing and dance.
เปิ ดเพลง “Wash My Hands” ในหนังสือเรียนหน้ำ 21 สอนให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้นตำมจังหวะ

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Make flash cards like these.
ทำบัตรภำพดังนี้

2. When teacher says: “Wash your hands.”, stick the hands picture under the tap.
ครูพูดว่ำ “Wash your hands.” พลำงติดภำพมือใต้ภำพก็อกน้ำ
3. When teacher says: “Dry my hands.”, stick the hands picture on the hand towel.
ครูพูดว่ำ “Dry my hands.” พลำงติดภำพมือเหนือภำพผ้ำเช็ดมือ

Unit 4 It’s Red
บทที่ 4 สีแดง
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Video (QR Code/DVD)
คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code หรือเปิ ด DVD)
- DVD Player
เครื่องเล่นดีวดี ี
- Vocabulary Flash Card
บัตรภำพคำศัพท์

- Party Hats with Different Colors
ตะกร้ำหลำยสี
- Red, yellow, blue paper
กระดำษสีแดง, เหลือง, น้ำเงิน
- Two balls
ลูกบอล 2 ลูก

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Everyone is playing in the ball pool. They have balls in their hands. What color are they?
ทุกคนกำลังเล่นอยูใ่ นบ่อบอล ในมือแต่ละคนถือลูกบอลอยู่ ลูกบอลพวกนัน้ สีอะไรนะ?

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. All children stand up.
เด็กทุกคนลุกขึน้ ยืน
2. Sing “Where is child’s name?” with Are You Sleeping? (Brother John) tune. When children hear their name
have to stand up and sing: “Here I am. Here I am.”.
ร้องเพลง “Where is ______?” ตำมด้วยชื่อของเด็ก ร้องด้วยทำนองเพลง Are You Sleeping? (Brother John) เมื่อเด็ก
ได้ยนิ ชื่อของตัวเองให้ลุกขึน้ แล้วร้องตอบว่ำ “Here I am. Here I am.”
3. The child sings the song again followed by the other child’s name: “Where is child’s name?”. And sit down.
เด็กทีล่ ุกขึน้ ยืนร้องเพลงเหมือนครู แต่เปลีย่ นชื่อทีต่ ำมมำเป็ นชื่อเด็กคนอื่นในห้อง แล้วนั ่งลง

Conversation
บทสนทนำ
1. Show the flash cards to children.
แสดงบัตรภำพให้เด็กดู
2. Show the color paper one by one and teach the word “Red/ blue/ yellow”.
แสดงกระดำษสีทลี ะสี พลำงสอนคำศัพท์ตำมสีของกระดำษ “Red/ blue/ yellow”
3. Randomly show the paper and ask children “What color is this?”. Guide children to say the sentence pattern:
“It is _______.” followed by the color. For example, “It is yellow.”.
สุ่มแสดงกระดำษสีทลี ะสี แล้วถำมเด็กๆ ว่ำ “What color is this?” กระตุ้นให้เด็กๆ ตอบโดยใช้โครงประโยคว่ำ “It is
_____.” ตำมด้วยสีนัน้ เช่น “It is yellow.”
4. Ask children to find things in the classroom which have the same color as the paper that teacher shows.
Guide them say: “It is _______.”.
ให้เด็กๆ หำสิง่ ของในห้องเรียนทีม่ สี เี ดียวกับกระดำษทีค่ รูแสดง ให้เด็กๆ ชี้และพูดว่ำ “It is _______.”.

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
Play the video of I Can Say.
เปิ ดไฟล์วดิ โี อ I Can Say

Game: The wind blows เกมลมเพลมพัด
1. Give the party hats to children and review colors on them.
แจกหมวกปำร์ต้ใี ห้เด็กๆ จำกนัน้ ทบทวนชื่อสีต่ำงๆ บนหมวก
2. Have children sit in a circle.
ให้เด็กๆ นั ่งเป็ นวงกลม
3. Teacher say: “The wind blows.”, children say: “blows what?”, teacher says: “blow children wearing red hats.”,
the children who wear red hats has to change their seat.
เมื่อครูพูดว่ำ “The wind blows.” ให้เด็กๆ ขำนรับว่ำ “blows what?” ครูกจ็ ะระบุสขี องหมวก เช่น “blows children
wearing red hats.” ให้เด็กทีส่ วมหมวกสีแดงรีบลุกเปลีย่ นทีน่ ั ่ง
Game: Line up เกมต่อแถว
1. Paste the color flash cards on the whiteboard.
ติดบัตรภำพกระดำษสีบนกระดำน
2. When teacher says the color, children need to line up in front of the said color flashcard.
เมื่อครูพดู ชื่อสี ให้เด็กๆ ไปยืนต่อแถวกันหน้ำบัตรภำพสีนัน้

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Show children the flash cards to review colors.
แสดงบัตรภำพสีต่ำงๆ และทบทวนคำศัพท์เรื่องสี

2. Randomly pick one card, put it behind back.
สุ่มหยิบบัตรภำพใบหนึ่งแล้วซ่อนไว้ขำ้ งหลัง
3. Children guess the color by asking teacher: “Is it _______?”.
ให้เด็กๆ ทำยสีโดยกำรถำมครูว่ำ “Is it _______?”

Workbook Activity
กิจกรรมในแบบฝึกหัด
Open workbook to page 10-11 to do the activities.
ให้เด็กๆ ทำแบบฝึกหัดหน้ำ 10-11
Answer Keys
เฉลย

B. I Can Read อ่านดูสิ
Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Alphabet flash cards
บัตรภำพตัวอักษร
- Dice
ลูกเต๋ำ

- Music (QR Code)
ไฟล์ดนตรี (สแกน QR Code)
- Mobile Phone
โทรศัพท์มอื ถือ

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
The sun is setting. Time for dinner. There are three letters in the picture. Can you see them?
พระอำทิตย์กำลังตกดิน ได้เวลำรับประทำนอำหำรเย็น มีตวั อักษร 3 ตัวซ่อนอยู่ในรูปภำพ เด็กๆ หำเจอไหม

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Have children say alphabet A to I by showing them flash cards rapidly.
ให้เด็กๆ พูดตัวอักษร A-I โดยกำรแสดงบัตรภำพให้ดไู วๆ

2. Stick flash cards on the whiteboard randomly, draw one card out and ask children: “What’s missing?”.
ติดบัตรภำพบนกระดำนให้คละกัน แอบดึงบัตรภำพออก 1 ใบ ให้เด็กๆ ทำยว่ำ “What’s missing?”

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Open your arms pretend to be an airplane and say: “Jet, jet.”. Put left hand on waist, raise right hand to
draw a circle in the air and say: "across the sun.".
อ้ำแขน ทำท่ำเหมือนเครื่องบินแล้วพูดว่ำ “Jet, jet” จำกนัน้ เอำมือข้ำงซ้ำยจับเอว มือข้ำงขวำวำดวงกลมวงใหญ่ใน
อำกำศ พูดว่ำ “across the sun.”
2. Make a cute face with putting one forefinger on your cheek and say: “Kid, kid.” Open arms and hold yourself
and say: “Give me a hug.”.
ทำท่ำน่ำรักโดยใช้น้ิวชีจ้ ้มิ แก้ม และพูดว่ำ “Kid, kid” จำกนัน้ อ้ำแขนออกมำกอดตัวเอง พูดว่ำ “Give me a hug.”
3. Clap your hands and say: “Lock, lock." Then, put your hands up to do a roof and say: "lock a hut."
ปรบมือและพูดว่ำ “Lock, lock." จำกนัน้ ใช้มอื 2ข้ำงกำงเป็ นหลังคำ แล้วพูดว่ำ "lock a hut."
Phonics เสียงตัวอักษร
1. Teacher shows J, K, L flash cards. Guide the children say the correct sound of each letter.
ครูแสดงบัตรภำพตัวอักษร J K L ทีละแผ่น แล้วออกเสียงให้เด็กๆ พูดตำม
2. Guide the children to read the rhyme of J, J, J /j/, /j/, /j/… by repeating after teacher.
ครูนำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ J, J, J (เจ, เจ, เจ) /j/, /j/, /j/ (เจอะ, เจอะ, เจอะ) ให้เด็กๆ พูดตำมครู
3. Guide the children to read the rhyme of K, K, K /k/, /k/, /k/… by repeating after teacher.
ครูนำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ K,K,K (เค, เค, เค) /k/, /k/, /k/ (เขอะ, เขอะ, เขอะ) ให้เด็กๆ พูดตำมครู
4. Guide the children to read the rhyme of L, L, L /l/, /l, /l/… by repeating after teacher.
ครูนำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ L, L, L (แอล, แอล, แอล) /l/, /l/, /l/ (เลอะ, เลอะ, เลอะ) ให้เด็กๆ พูดตำมครู

5. Show the flash cards randomly and children have to say the alphabet rhyme you show.
แสดงบัตรภำพตัวอักษรสลับกัน ให้เด็กๆ ออกเสียงตำมบัตรภำพทีค่ รูแสดง

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Write upper letter J, K, L on the whiteboard, guide the children use their forefingers to write them in the air.
เขียนตัวอักษร J, K, L บนกระดำน ให้เด็กๆ ใช้น้ิวชี้เขียนตัวอักษรกลำงอำกำศ
2. Stick the flash cards on the board, teacher pronounce the phonics, children say the letters and then reverse.
ติดบัตรภำพบนกระดำน ครูออกเสียงตัวอักษรให้เด็กๆ พูดชื่อตัวอักษรออกมำ เช่น ครูพดู “/j/ เจอะ” ให้เด็กๆ ตอบว่ำ
“J เจ” หลังจำกนัน้ สลับกัน ให้ครูเรียกชื่อตัวอักษร แล้วเด็กออกเสียงของตัวอักษรนัน้

3. Enhance the ability of recognizing the alphabet J, K, L by asking the children to point the letters in the book.
กระตุ้นให้เด็กจดจำตัวอักษร J, K, L โดยกำรให้เด็กๆ ชี้ตวั อักษร J, K, L ทีอ่ ยู่ในหนังสือ

Recognize the Word เรียนรูค้ ำศัพท์
1. Guide children repeat the alphabet and do the gestures.
ให้เด็กๆ ทบทวนกำรออกเสียงตัวอักษรพร้อมทำท่ำทำง
2. Write the letters on the whiteboard and show the flash cards. Guide children to say: "J, J, J, /j/, /j/, /j/, J is
for Jet." and so on.
เขียนตัวอักษรบนกระดำน แสดงบัตรภำพ ให้เด็กๆ ท่องอำขยำนตัวอักษรแต่ละตัว เช่น “J, J, J, /j/, /j/, /j/, J is for
Jet.” (เจ, เจ, เจ เจอะ, เจอะ, เจอะ เจ อิซ ฟอร์ เจท) …
3. Make photocopies of flash cards and cut those into 2 or 3 pieces. Show a piece and let the children guess.
ถ่ำยเอกสำรบัตรภำพและตัดบัตรภำพแต่ละใบเป็ น 2 – 3 ชิ้น แสดงชิ้นส่วนให้เด็กๆ เดำว่ำเป็ นตัวอักษรอะไร

4. Children bring out their student books and turn to page 24-25. Play MP3 and guide them point the alphabet
in the picture and say the rhymes.
เปิ ดหนังสือเรียนหน้ำ 24-25 เปิ ดไฟล์เสียง MP3 ให้เด็กๆ ชี้ตวั อักษรในรูปภำพ พูดคำศัพท์และท่องอำขยำน

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Prepare a dice and stick letters J, K and L on each side of the dice. Each letter has two sides on dice.
Before starting, guide the children review the rhymes and actions.
เตรียมลูกเต๋ำ 1 ลูก ติดตัวอักษร J, K, L บนแต่ละด้ำนของลูกเต๋ำ ก่อนเริม่ เล่นให้เด็กๆ ทบทวนอำขยำนและท่ำของ
ตัวอักษรก่อน
2. Divide children into two teams. Each team takes turns to have a representative to throw the dice, say the
correct rhyme of the letter. Which team first collects all the letters is the winner.
แบ่งกลุ่มเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม แต่ละทีมสลับกันส่งตัวแทนมำทอยลูกเต๋ำ ทอยได้ตวั อักษรไหนให้ท่องอำขยำนและทำ
ท่ำทำงของตัวอักษรนัน้ ทีมไหนทำได้ครบ 3 ตัวอักษรก่อนทีมนัน้ ชนะ

Workbook Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
Open workbook to page 12 to do the activity.
ให้เด็กๆ ทำแบบฝึกหัดหน้ำ 12
Answer Keys
เฉลย

C. I Can Sing ร้องเพลงกันเถอะ
Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- MP3 (QR code)
ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

- Mobile Phone
โทรศัพท์มอื ถือ

- Red, yellow, blue color papers
กระดำษสีแดง เหลือง น้ำเงิน
Introduce the lyrics
ขัน้ ตอนกำรสอนร้องเพลง
First, play the song “What color is it?”. Let children listen to it to get familiar with lyrics and melody.
ขัน้ แรก เปิ ดเพลง “What color is it?” ให้เด็กๆ ฟัง ซึมซับคำ จังหวะ และท่วงทำนอง
Second, guide children to sing, sentence by sentence and explain the meaning of the word.
ขัน้ ที่ 2 คุณครูรอ้ งนำให้เด็กๆ ร้องตำมทีละประโยค จำกนัน้ อธิบำยควำมหมำยของคำแต่ละคำ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Have children find out yellow/ red/ blue things in the classroom and say:” It is ______.”.
ให้เด็กๆ หำสิง่ ของทีเ่ ป็ นสีเหลือง แดง น้ำเงินในห้องเรียน และพูดว่ำ “It is ______.” ตำมด้วยสี
2. Play the song again, guide the children clap their hands when hear the colors.
เปิ ดเพลงอีกครัง้ ให้เด็กๆ ปรบมือ 1 ครัง้ เมื่อได้ยนิ ชือ่ สี
Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Give red, yellow, and blue papers to the children and hold in their hands. The whole class sings the first
lyric "What color is it?" (twice). Teacher sings “It is ______.” (twice), children have to show the color that
teacher sang, then continue singing the song.
ให้เด็กๆ ถือกระดำษสีแดง เหลือง และน้ำเงิน จำกนัน้ ร้องเพลงท่อนแรก "What color is it?" 2 รอบ จำกนัน้ ครูจะระบุ
สี ด้วยกำรร้องเพลงท่อน “It is ______.” ให้เด็กๆ ชูกระดำษสีทคี่ รูรอ้ ง จำกนัน้ ก็รอ้ งเพลงต่อ
2. After children familiar with red/ yellow/ blue, then can teach them more colors, for example green, pink etc.
เมื่อเด็กคุน้ เคยกับสีแดง เหลือง น้ำเงินแล้ว ครูสำมำรถสอนสีอ่นื ๆ เพิม่ เติมได้ เช่น สีเขียว สีชมพู ฯลฯ

D. Let’ s Talk ฝึ กพูดกันเถอะ
Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Popsicle sticks
ไม้ไอศกรีม

- Red, yellow and blue paper (1 of each)
กระดำษสีแดง เหลือง น้ำเงิน สีละ 1 แผ่น

Situational Introduction
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Everyone wants to answer the question. But before you speak, please raise your hands.
ใครๆ ก็อยำกตอบคำถำม แต่ก่อนจะพูดต้องยกมือก่อนนะ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Play “What color is it?” song, guide children sing and dance with the song.
เปิ ดเพลง “What color is it?” นำให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้นตำมทำนอง

2. Divide children into two groups to take turn singing and dancing.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 กลุ่มให้สลับกันร้องและทำท่ำทำงกลุ่มละรอบ

Role Play
บทบำทสมมติ
1. Teacher shows papers of red, yellow and blue one at a time to the children and says: “What color is it?”.
ครูแสดงกระดำษสีแดง เหลือง น้ำเงินทีละแผ่น ให้เด็กๆ ตอบคำถำมว่ำ “What color is it?”
2. The child who want to answer has to say: “Teacher, me.”. Then teacher said “Please raise your hand.”
เด็กคนไหนอยำกตอบให้พูดว่ำ “Teacher, me.” จำกนัน้ ครูบอกเด็กว่ำ “Please raise your hand.”
3. Guide children who wants to answer to line up in front of the class.
ให้เด็กๆ ทีอ่ ยำกตอบคำถำมยืนต่อแถวกันหน้ำชัน้ เรียน
4. Guide the first child to say: “It’s my turn.”, picks the color paper the child wants to answer and sticks on the
whiteboard then speak out the color of the paper. The other children do the same.
ให้เด็กคนแรกพูดว่ำ “It’s my turn.” หยิบกระดำษสีทตี่ วั เองยกมือตอบมำติดบนกระดำน แล้วพูดชื่อสีนัน้ ให้เด็กคนอื่นๆ
ทำเช่นเดียวกัน

Reality Practice
กำรประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริง
1. Have one child to be a little teacher and says: “What color is it?”. The rest of children say: “Teacher, me.”
ให้เด็กคนหนึง่ สวมบทเป็ นคุณครู พูดว่ำ “What color is it?” ให้เด็กคนอื่นๆ พูดว่ำ “Teacher, me.”
2. Little teacher raises his/her hand up and says: “Raise your hand, please.”.
คุณครูตวั น้อยยกมือขึน้ แล้วพูดว่ำ “Raise your hand, please.”
3. Guide children to make a line and take turns to pick the raise their hands, say: “It’s my turn.”.
ให้เด็กๆ ต่อแถวแล้วสลับกันมำหยิบกระดำษสี พูดชื่อสีทตี่ วั เองหยิบให้ถูกต้อง โดยใช้โครงสร้ำงประโยค “It’s _____.”

4. After saying, place the color paper back on the board and said “It’s your turn.”.
เมื่อพูดเสร็จแล้วให้วำงกระดำษสีไว้ทเี่ ดิม แล้วหันมำบอกเพื่อนว่ำ “It’s your turn.”

Rhymes Practice
ฝึกร้องเป็ นทำนอง
Play the rhymes in the book, guide the children sing and dance.
เปิ ดเพลงในหนังสือเรียน นำให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้น

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Write down all children’s names on Popsicle stick.
เขียนชื่อเด็กบนปลำยไม้ไอศกรีม
2. When the child's name is drawn, the child has to say "It's my turn." and then draw another Popsicle stick.
เด็กคนไหนถูกจับฉลำกได้ ให้เด็กคนนัน้ พูดว่ำ "It's my turn." แล้วจับฉลำกชื่อเด็กคนต่อไป
3. The next child that is drawn have to say “It’s my turn.” Let every child say: "It's ___ turn.".
เด็กคนต่อไปทีถ่ ูกจับได้ให้พูดว่ำ “It’s my turn.” ให้เด็กทุกคนได้พูดว่ำ "It's ___ turn."

Unit 5 I Have A Ball
บทที่ 5 ฉันมีบอล 1 ลูก
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Video (QR Code/DVD)
คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code หรือเปิ ด DVD)

- DVD Player
เครื่องเล่นดีวดี ี

- 3 photocopies of each vocabulary flash card
ซีรอ็ กซ์บตั รภำพคำศัพท์ 3 ชุด

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
It’s the toys sharing day. Everyone brings their toys to class. Do you know what are the toys they’ve brought?
วันนี้เป็ นวันแบ่งปันของเล่น ทุกคนนำของเล่นของตัวเองมำทีโ่ รงเรียน เด็กๆ รูไ้ หมว่ำแต่ละคนนำของเล่นอะไรมำบ้ำง

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Guide the children to count one, two, three.
ครูสอนให้เด็กๆ นับเลขเป็ นภำษำอังกฤษ one, two, three
2. Lead children to count one, two, three, one, two, three, one, two, three…
ให้เด็กๆ นับเลขเรียงกันไปเรื่อยๆ 1, 2, 3
3. Teacher randomly say number 1-3, let the children who counted that number jump up. For example, when
teacher count one, children who counted one need to jump up.
ครูสุ่มขำนตัวเลข 1-3 ให้เด็กๆ ทีน่ ับเลขนัน้ กระโดดขึน้ มำ เช่น เมื่อครูขำนเลข 1 ให้เด็กๆ ทีน่ ับเลข 1 กระโดดขึน้ มำ
4. When the children get familiar with one to three, add more numbers.
เมื่อเด็กๆ ชินกับเลข 1-3 แล้ว ให้เพิม่ ตัวเลข

Conversation
บทสนทนำ
1. Show the flash cards of doll, robot, and ball to children. Guide them to pronounce the word correctly.
ครูแสดงบัตรภำพตุ๊กตำ หุ่นยนต์ ลูกบอล ให้เด็กๆ ออกเสียงคำทีถ่ ูกต้อง
2. Guide the children say: “I have.” with hands cross on chest. Then walk like a robot and guide the children
say: “I have a robot.”
ให้เด็กพูดว่ำ “I have” พลำงประสำนมือทีอ่ ก จำกนัน้ ทำท่ำเดินเหมือนหุน่ ยนต์ ให้เด็กๆ พูดออกมำว่ำ “I have a robot.”
3. Do gestures of each word and guide children say the sentence patterns.
แสดงท่ำทำงแทนของเล่นแต่ละอย่ำง ให้เด็กๆ พูดโดยใช้โครงสร้ำงประโยคเดิม
4. Show the flash cards and have them to do the gesture of the word.
แสดงบัตรภำพคำศัพท์และให้เด็กๆ แสดงท่ำทำงเพื่อใบ้บตั รภำพนัน้

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
Play Video I Can Say.
เปิ ดไฟล์วดิ โี อ I Can Say

เกมฝึกฟัง Listening Game
1. Show the vocabulary flash cards to children and guide them speak out the words.
แสดงบัตรภำพคำศัพท์ ให้เด็กๆ พูดคำศัพท์ทเี่ ห็น
2. Put the cards on 3 different corners in the room.
วำงบัตรภำพไว้ในมุมต่ำงๆ ของห้อง
3. When teacher says:” I have a robot.”, the children need to go to robot card and say:” I have a robot.”.
เมื่อครูพูดว่ำ “I have a robot.” ให้เด็กๆ วิง่ ไปทีบ่ ตั รภำพหุ่นยนต์แล้วพูดว่ำ “I have a robot.” พร้อมแสดงท่ำทำง

บิงโก Bingo
1. Make photocopies of flash cards.
ถ่ำยเอกสำรบัตรภำพคำศัพท์
2. Put the cards on the floor in random.
วำงบัตรภำพต่ำงๆ กระจำยไปบนพืน้ ห้อง
3. Say the sentence pattern “I have a _____.” before turning the cards. If child turn the same card then him
can have a change to turn the card again. If he got 3 same cards all the children say: “Bingo.”
พูดโครงสร้ำงประโยค “I have a _____.” ตำมด้วยคำในบัตรภำพคำศัพท์ทเี่ ปิ ดได้ ถ้ำเปิ ดได้คำซ้ำเดิมให้เด็กๆ หยิบ
บัตรภำพใบใหม่ เมื่อหยิบได้บตั รภำพครบ 3 แบบแล้วให้พูดว่ำ “Bingo.”

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Divide the class into two teams.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม
2. Put the cards on the floor and play hopscotch game.
เขียนตำรำงเล่นตัง้ เต จำกนัน้ วำงบัตรภำพบนพืน้ ให้เด็กๆ เล่นตัง้ เต
3. When children hop on the card, they have to speak out the word.
เมื่อกระโดดไปเจอบัตรภำพ ให้พูดคำศัพท์นนั ้
4. Which team finish this game first is winner.
ทีมไหนเล่นจบครบทุกคนก่อน ทีมนัน้ ชนะ

Workbook Activity
กิจกรรมในแบบฝึกหัด
Open workbook to page 13-14 to do the activity.
ให้เด็กๆ ทำแบบฝึกหัดหน้ำ 13-14
Answer Keys
เฉลย

B. I Can Read อ่านดูสิ
Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Alphabet flash cards
บัตรภำพตัวอักษร
- Colored Pencil
ดินสอสี

- MP3 (QR code)
ไฟล์เสียง (สแกน QR Code)
- Mobile Phone
โทรศัพท์มอื ถือ

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
It’s getting dark. Everyone is going home. Look at the picture. There are some letters in it. Please find them.
ท้องฟ้ ำเริม่ มืดลง ทุกคนต่ำงรีบเดินทำงกลับบ้ำน เด็กๆ ดูในรูปภำพซิ มีตวั อักษรซ่อนอยู่ในนัน้ ช่วยกันหำตัวอักษร
เหล่ำนี้ให้เจอหน่อยนะ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Review alphabet and its sound of A-L by using flash cards.
ทบทวนตัวอักษรและเสียงอ่ำน A-L โดยใช้บตั รภำพ

2. Have children stand up to say the rhymes of A-L and do movements.
ให้เด็กๆ ลุกขึน้ ยืน ท่องอำขยำนตัวอักษร A-L พร้อมแสดงท่ำทำง

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Fist your hands and say:” Man, man.” Pretend to run and say:” chasing a cat.”
กำมือแล้วพูด “Man, man” แสดงท่ำทำงวิง่ แล้วพูดว่ำ “chasing a cat.”
2. Put your left hand on your waist, and your right hand makes a flower and say: “Net, net”. Pretend to flap
wings and say:” catching a bat.”
เอำมือซ้ำยเท้ำเอว มือขวำกำมือแล้วแบออกเหมือนดอกไม้ แล้วพูดว่ำ “Net, net” กำงแขนทำท่ำคล้ำยปี กบิน “catching
a bat.”

Phonics เสียงตัวอักษร
1. Teacher shows M, N flash cards. Guide the children say the correct sound of each letter.
ครูแสดงบัตรภำพตัวอักษร M, N ทีละใบ แล้วออกเสียงให้เด็กๆ พูดตำม
2. Let the children arrange colored pencils into M, N.
ให้เด็กๆ นำดินสอสีมำเรียงเป็ นตัว M และ N
3. Guide the children to read the rhyme of M, M, M /m/, /m/, /m/ by repeating after teacher.
ครูนำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ M, M, M (เอ็ม, เอ็ม, เอ็ม) /m/, /m/, /m/ (เมอะ, เมอะ, เมอะ) ให้เด็กๆ พูดตำมครู
4. Guide the children to read the rhyme of N, N, N /n/, /n/, /n/ by repeating after teacher.
ครูนำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ N, N, N (เอน, เอน, เอน) /n/, /n/, /n/ (เนอะ, เนอะ, เนอะ) ให้เด็กๆ พูดตำมครู

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Have children repeat the sound of M, N to recognize these two letters.
ให้เด็กๆ ออกเสียง M, N ตำมครู พร้อมกับให้ดูตวั อักษร เพื่อให้จดจำได้
2. When you read M, the child raises M card and say it. Repeat it again and again till the children recognize it.
Then practice to read N.
เมื่อครูพูดว่ำ “M” ให้เด็กๆ ชูบตั รภำพ M และพูดตำมครู พูดซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่ำเด็กจะจำได้ จำกนัน้ ใช้วธิ เี ดียวกัน
ฝึกออกเสียงตัว N
3. Enhance the ability of recognizing the Alphabet M, N by asking children to point the letters in the book.
กระตุ้นให้เด็กจดจำตัวอักษร M, N โดยกำรให้เด็กๆ ชี้ตวั อักษร M, N ทีอ่ ยู่ในหนังสือ

Recognize the Word เรียนรูค้ ำศัพท์
1. Guide children to repeat the sound of word by using alphabet flash cards and with gestures.
ให้เด็กๆ ทบทวนตัวอักษร โดยใช้บตั รภำพและกำรทำท่ำทำง
2. Stick post-it with ☆ on the back of flash cards, let children guess which card has a ☆
ติดกระดำษโพสต์-อิททีม่ รี ูปดำวอยู่ดำ้ นหลังบำงแผ่น ให้เด็กๆ เดำว่ำแผ่นไหนมีรูปดำว
3. Write the letters on the white board and show the flash cards. Guide children to say: "M, M, M, [m], [m], [m],
M is for man." and so on.
เขียนตัวอักษร M, N บนกระดำน ให้เด็กๆ ทบทวนเสียงอ่ำนโดยใช้บตั รภำพคำศัพท์นำ เช่น "M, M, M, [m], [m], [m],
M is for man." (เอ็ม, เอ็ม, เอ็ม เมอะ, เมอะ, เมอะ เอ็ม อิซ ฟอร์ แมน) …
4. Have children bring out their student books and turn to page 30-31 then play MP3, guide them to point the
picture and say the vocabulary and rhymes.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือหน้ำ 30-31 เปิ ดไฟล์เสียง MP3 ให้เด็กๆ ชี้ตวั อักษรในภำพ ท่องคำศัพท์และบทอำขยำน

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Make flashcards like below, cut them and put them face down in front of the whiteboard.
ดูภำพตัวอย่ำงด้ำนล่ำง ตัดบัตรภำพและติดบนกระดำนแบบคว่ำหน้ำ

2. Write upper letter M on the whiteboard and put on M card beside to it. Guide children say the rhymes and
do the movements of M. Do the same with N.
เขียนตัว M พิมพ์ใหญ่บนกระดำน ติดบัตรภำพด้ำนข้ำงให้เด็กๆ ท่องอำขยำน ทำท่ำทำงของ M ทำเช่นเดียวกันกับตัว N
3. Divide the class into two teams. Each team takes turns to have a representative to turn the cards, speak the
sound of letter or say the correct rhyme of the card.
แบ่งเด็กๆ เป็ น 2 ทีม แต่ละทีมส่งตัวแทนมำเปิ ดบัตรภำพบนกระดำน เปิ ดได้ตวั อักษร คำศัพท์ หรือรูปภำพของตัวอักษร
อะไรให้ทำท่ำทำงของตัวอักษรนัน้ ให้ถูกต้อง

Workbook Activity
กิจกรรมในแบบฝึกหัด
Open workbook to page 15-16 to do the activities.
ให้เด็กๆ ทำแบบฝึกหัดหน้ำ 15-16

Answer Keys
เฉลย

C. I Can Sing ร้องเพลงกันเถอะ
Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- MP3 (Scan QR Code)
ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

- Mobile Phone
โทรศัพท์มอื ถือ

- Vocabulary flash cards
บัตรภำพคำศัพท์
Introduce the lyrics
ขัน้ ตอนกำรสอนร้องเพลง
First, play the song “Good night, Robot”. Let children listen to it to get familiar with lyrics and melody.
ขัน้ แรก เปิ ดเพลง “Good night, Robot” ให้เด็กๆ ฟัง ซึมซับคำ จังหวะ และท่วงทำนอง

Second, guide children to sing, sentence by sentence and explain the meaning of the word.
ขัน้ ที่ 2 คุณครูรอ้ งนำให้เด็กๆ ร้องตำมทีละประโยค จำกนัน้ อธิบำยควำมหมำยของคำแต่ละคำ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Have children do the movements of ball, robot, doll to review the words.
ให้เด็กๆ ทำท่ำลูกบอล (ball) หุ่นยนต์ (robot) และตุ๊กตำ (doll) เพื่อทบทวนคำศัพท์
2. Teacher show flash cards, Guide children to say the word.
ให้เด็กๆ พูดคำศัพท์ตำมบัตรภำพทีค่ รูแสดง

Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Divide the class into ball/ robot/ doll teams. Team ball sings and does the movements first, then and so on.
The last part of lyric sing together.
แบ่งเด็กๆ เป็ น 3 กลุม่ คือ ball, robot, doll เนื้อเพลงท่อนแรกให้ทมี robot ร้องเพลงและทำท่ำ เนื้อเพลงท่อนที่ 2 ให้ทมี
doll ทำท่ำทำง เนื้อเพลงท่อนที่ 3 ให้ทมี ball ร้องเพลงและทำท่ำทำง ท่อนสุดท้ำย “See you in my dream.” ให้เด็กๆ
ทุกคนร้องพร้อมกัน
2. When sing the second time, pass a card to the children. The children are singing while passing the card.
When the song is stopped, the child with the card needs to stand up and speak out the word on the card.
เมื่อร้องเพลงรอบที่ 2 ให้เด็กๆ ร้องไปด้วยส่งต่อบัตรภำพคำศัพท์ไปด้วย ให้เด็กๆ ลุกขึน้ ยืนแล้วพูดคำบนบัตรภำพ

D. Let’ s Talk ฝึ กพูดกันเถอะ
Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Video (QR Code/DVD)

- DVD Player

คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code หรือเปิ ด DVD)
- Sleeping bag
ถุงนอน

Situational Introduction
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
It’s nap time. The teacher is tucking the kids in. How sweet!
ได้เวลำนอนกลำงวันแล้ว คุณครูพำเด็กๆ เข้ำนอน

เครื่องเล่นดีวดี ี

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
Play “Good night, robot.” song, guide children sing and dance with the song.
เปิ ดเพลง “Good night, robot.” นำเด็กๆ ร้องและเต้นตำมทำนองเพลง

Role Play
บทบำทสมมติ
1. Take out the sleeping bag and spread it on the ground and make a yawn and say, "Time to sleep."
เอำถุงนอนออกมำปูบนพืน้ ทำท่ำหำวแล้วพูดว่ำ “Time to sleep.”
2. Have children put hands together beside cheeks, close eyes, pretend to sleep and say, "Close my eyes."
ให้เด็กๆ ประกบมือทีข่ ำ้ งแก้ม หลับตำ ทำท่ำเหมือนนอนหลับแล้วพูดว่ำ “Close my eyes.”

Reality Practice
กำรประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริง
1. Have a team of two children sit down.
ให้เด็กๆ จับคู่กนั แล้วนั ่งลง
2. One kid says:” Time to sleep.” and give the sleeping to his or her partner.
เด็กคนหนึง่ พูดว่ำ “Time to sleep.”
3. The partner spread the sleeping bag on the floor and lay down say: “Close my eyes.” then close eyes.
เด็กอีกคนปูถุงนอนบนพืน้ แล้วพูดว่ำ “Close my eyes.”
4. Take their turns to do role play.
สลับกันเล่นบทบำทของอีกคน

Rhymes Practice
ฝึกร้องเป็ นทำนอง
Play the rhymes in the book, guide the children sing and dance.
เปิ ดเพลงในหนังสือ ให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้นตำมทำนอง

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Have children say: “Fold my sleeping bag.” after they wake up.
ให้เด็กๆ พูดว่ำ “Fold my sleeping bag.” หลังจำกทีเ่ ด็กตื่นขึน้ มำ
2. Then, put their sleeping bags to the closet and say:” Put it away.”
จำกนัน้ เก็บถุงนอนในตู้ ให้เด็กๆ พูดว่ำ “Put it away.”
3. The child who complete the task said: "I'm good."
เมื่อเด็กๆ เก็บเสร็จแล้วให้พูดว่ำ “I’m good.”

Festival - Christmas
บทเรียนพิ เศษ - เทศกาลคริ สต์มาส
Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน

Let’s Play เล่นกันเถอะ
เกมทบทวนความรู้ (Reviewing Games)
Game 1: Say it!
เกมที่ 1: พูดดูส ิ
Materials: Flags, Red/ Yellow/ Blue balls, Vocabulary Flash Cards
อุปกรณ์: ธง, ลูกบอลสีแดง เหลือง น้ำเงิน, บัตรภำพคำศัพท์
1. Guide children to practice the sentence patterns.
ให้เด็กๆ ฝึกใช้โครงสร้ำงประโยคต่ำงๆ
2. Teacher greets children: “Good morning, child’s name.”, children responds: “Good morning, teacher.”.
ทักทำยเด็กๆ ด้วยประโยค “Good morning, __________.” ตำมด้วยชื่อเด็ก เด็กๆ ตอบว่ำ “Good morning, teacher.”
3. Teacher raises the flag, guide children stand up and say: “I stand up.”. Put down the flag, guide children sit
down and say: “I sit down.”.
ครูชูธงขึน้ ให้เด็กลุกขึน้ และพูดว่ำ “I stand up.” เมื่อครูเอำธงลง ให้เด็กนั ่งลงแล้วพูดว่ำ “I sit down.”
4. Take out one ball of any color (red/ yellow/ blue) then ask the children:” What color is it?”. The children
respond:” It is _____.”.
แสดงลูกบอลสีใดก็ได้ (แดง/เหลือง/น้ำเงิน) จำกนัน้ ถำมเด็กว่ำ “What color is it?” ให้เด็กๆ ตอบว่ำ “It’s ______.”
5. Show the facial features card, ask the children to look at the card and say the words, and point out their
own facial features.
แสดงบัตรภำพส่วนต่ำงๆ บนใบหน้ำ ให้เด็กๆ พูดคำศัพท์ตำมภำพ และชี้ทอี่ วัยวะนัน้ บนใบหน้ำของตัวเอง

Game 2: Read it!
เกมที่ 2: อ่ำนดูส ิ
Materials: Alphabet flash cards A-N
อุปกรณ์: บัตรภำพตัวอักษร A-N

1. Put the flash cards on the floor in random. Let the children take turn to arrange the alphabets in to a word.
วำงบัตรภำพบนพืน้ ให้เด็กๆ สลับกันหยิบบัตรมำเรียงเป็ นคำศัพท์ทรี่ ูจ้ กั
2. Stick the cards on the whiteboard, children take turns to pick a letter, and read the rhyme of the alphabet.
ติดบัตรภำพบนกระดำน ให้เด็กๆ สลับกันมำหยิบตัวอักษร และท่องอำขยำนของตัวอักษรตัวนัน้

Game 3: Sing it!
เกมที่ 3: ร้องเพลงกันเถอะ
Materials: MP3 (QR Code), Mobile Phone
อุปกรณ์: ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code), โทรศัพท์มอื ถือ
1. Play any songs and have children to sing and dance with it.
เปิ ดเพลงอะไรก็ได้ ให้เด็กๆ ร้องและเต้น
2. When the child completes a level, they can continue to the next level.
เมื่อเด็กเรียนจบระดับแล้ว สำมำรถเริม่ เรียนในระดับต่อไปได้เลย

