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 ฉันชอบดืม่ น้า
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Ball
ลูกบอล
- Picnic blanket
ผ้ำปูปิคนิค
- Milk, juice, water
นม, น้ำผลไม้, น้ำ

- Video (QR Code/DVD)
คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code หรือเปิ ด DVD)
- DVD Player
เครื่องเล่นดีวดี ี
- Vocabulary flash cards
บัตรภำพคำศัพท์

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Do Do, his Mommy and Gi Gi are taking a walk. They are thirsty, and they want something to drink.
โดโด้ แม่ของโดโด้ และกีกอิ อกไปเดินเล่น พวกเขำรูส้ กึ กระหำยน้ำ จึงไปหำเครื่องดืม่ มำดื่ม

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Have the children sit down in a circle, hold the ball in your hand and introduce your name "I’m _______.”
ให้เด็กๆ นั ่งเป็ นวงกลม ถือลูกบอลอยู่ในมือแล้วแนะนำตัวเองว่ำ "I’m _______.”
2. After rolling the ball to any child, guide the child to say his name "I’m_____." and ask the child to pass the
ball back to the teacher.
หลังจำกนัน้ กลิ้งลูกบอลไปให้เด็กคนใดก็ได้ ให้เด็กทีไ่ ด้รบั บอลพูดชื่อของตัวเองว่ำ "I’m _______.” จำกนัน้ ให้เด็กคนนัน้
กลิ้งบอลกลับมำทีค่ ุณครู
3. Give every child a chance to speak their name.
ให้เด็กๆ ทุกคนได้พูดชื่อของตัวเอง

Conversation
บทสนทนำ
1. Spread the picnic blanket on the floor and say "Let’s go on a picnic.", invite the children to sit in a circle.
กำงเสื่อปิ คนิคบนพืน้ แล้วพูดว่ำ "Let’s go on a picnic." ให้เด็กๆ นั ่งล้อมกันเป็ นวงกลม
2. Take out the milk, juice, and water one by one and lead the children say the words "milk, juice, water".
นำนม น้ำผลไม้ และน้ำเปล่ำออกมำทีละขวด นำให้เด็กๆ พูดคำว่ำ "milk, juice, water"
3. Ask children to bring out the student book and turn to page 4-5. Teacher ask: “What do you like to drink?”
and guide the child to say "I like _____." EX: “I like water.”
ให้เด็กๆ เอำหนังสือเรียนออกมำ เปิ ดไปทีห่ น้ำ 4-5 เพื่อให้เด็กๆ ตอบโดยใช้โครงสร้ำงประโยค “I like _____.” เช่น
"I like water."

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ

Play the video of I Can Say.
เปิ ดไฟล์วดิ โี อ I Can Say
Finding Game เกมหำของ
1. Lead the children read “I like milk.”, “I like juice.”, “I like water.” and show them the flash cards to guide the
children repeat the sentences.
ฝึกเด็กๆ อ่ำนประโยค “I like milk.”, “I like juice.”, “I like water.” และแสดงบัตรภำพให้เด็กๆ หัดพูดตำม
2. Teacher says: “I like milk.” and also put the milk flash card in the corner in the classroom. Then put the
juice and water flash cards in other two corner in the classroom.
ครูพูดว่ำ “I like milk.” หลังจำกนัน้ ให้วำงบัตรภำพ milk ทีม่ ุมหนึง่ ของชัน้ เรียน จำกนัน้ ทำเช่นเดียวกันกับบัตรภำพ juice,
water แล้ววำงไว้ทมี่ ุมอื่นๆ ของห้องเรียน
3. Gather children at the center of the classroom, and listen to teacher’s instruction for example “I like milk.”,
children need to find the card and say the sentence again.
ให้เด็กๆ รวมกันอยู่กลำงห้อง แล้วเดินไปหำบัตรภำพตำมคำสั ่งของครู เช่น “I like milk.” ให้เด็กๆ เดินไปยืนในมุมห้องที่
วำงบัตรภำพ Milk ไว้แล้วพูดประโยคทีค่ รูพูดอีกครัง้

Taster เกมนักชิม
1. Ask the children to sit in their seat with a small cup.
ให้เด็กๆ นั ่งประจำทีแ่ ละถือแก้วน้ำคนละใบ
2. Prepare milk, juice, water, and ask the children to take turns to taste and bring the words into the sentence
"I like ________."
เตรียมนม, น้ำผลไม้, น้ำเปล่ำ ให้เด็กชิมอย่ำงละนิด แล้วให้เด็กตอบว่ำชอบดื่มน้ำอะไร โดยใช้โครงสร้ำงประโยคว่ำ "I
like ________."
3. The child who speak sentence correctly, give them a high five.
เด็กๆ ทีพ่ ดู ได้ครบประโยคถูกต้อง ให้แตะมือ high five กับคุณครู

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Divide the children into 3 teams.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 3 ทีม
2. Enlarge the pictures and cut them into pieces, give one set to each team.
ขยำยรูปเหล่ำนี้แล้วตัดเป็ นชิ้น ให้บตั รภำพเหล่ำนี้ทมี ละ 1 ชุด

3. Children in each team ask each other “Milk, juice, or water?”. The Child who gets to answer have to pick
the card, spell the word, and say the sentence "I like _____." followed by the word on the card.
ให้เด็กๆ สลับกันถำมว่ำ “Milk, juice, or water?” ให้เด็กๆ หยิบบัตรภำพเครื่องดื่มทีอ่ ยำกดื่ม เช่น milk ให้เด็กๆ สะกด
คำนัน้ แล้วพูดโดยใช้โครงสร้ำงประโยค "I like _____." ตำมด้วยคำศัพท์ในบัตรภำพ เช่น "I like milk."
4. Practice other two sentences, reward children who did good job.
ฝึกพูดให้ครบทัง้ 3 คำ จำกนัน้ ให้รำงวัลเด็กๆ ทีอ่ อกเสียงได้ครบถ้วนถูกต้อง

Workbook Activity
กิจกรรมในหนังสือแบบฝึกหัด
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
- MP3 (QR Code)
ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)
- Mobile Phone
โทรศัพท์

- Two fishing rods
เบ็ดตกปลำของเล่น 2 อัน
- Clips
คลิปหนีบกระดำษ
- Magnets
แม่เหล็ก

- Long string
เชือกเส้นยำว

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
There are many sailboats in the sea. There are letters and words on the sails. Please read out loud.
มีเรือหลำยลำลอยอยู่ในทะเล บนเรือแต่ละลำมีตวั อักษรและภำพคำศัพท์อยู่ ลองอ่ำนดังๆ ดูซิ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Use the body gestures to guide the children to do letters they have learned.
ให้เด็กๆ ทบทวนท่ำทำงตัวอักษร A-N ทีเ่ รียนไป
2. Have a few children come to front to do letters body gestures to let the rest of children to guess.
ให้เด็กๆ สลับกันออกมำยืนหน้ำชัน้ ทำท่ำทำงตัวอักษรให้เด็กคนอื่นๆ ในชัน้ เรียนเดำว่ำเป็ นตัวอักษรอะไร
3. Play the song to guide the children to repeat letters and the pronunciation.
เปิ ดเพลงนำให้เด็กๆ ทบทวนตัวอักษรและวิธกี ำรออกเสียง

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Guidance Instruction
1. The sound of kitten is "Meow", what does the puppy say?
ถำมเด็กๆ ว่ำสัตว์ชนิดต่ำงๆ มีเสียงร้องอย่ำงไรบ้ำง เช่น “Kittens say ‘Meow’, puppies say what?”
2. The letters also have different sounds! Ask the children if they can pronounce the sound of letter A?
เชื่อมโยงว่ำตัวอักษรต่ำงๆ ก็มเี สียงเฉพำะของตัวเองเช่นกัน ถำมเด็กๆ ว่ำตัว A มีเสียงอย่ำงไรนะ
3. Review the phonics of letter A - N.
ทบทวนวิธอี อกเสียงตัวอักษร A-N

Phonics เสียงตัวอักษร
1. Show the children the alphabet flash cards and guide them pronounce the sound of letter A - N.
แสดงบัตรภำพตัวอักษร และนำให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษร A-N
2. Guide the children to read the pronunciation of A-N, such as “A, A, A, /a/, /a/, /a/”, have the children repeat.
นำเด็กๆ เรียกชื่อตัวอักษร 3 ครัง้ และออกเสียงตัวอักษร 3 ครัง้ เช่น A (เอ), A (เอ) , A (เอ) /a/ (อะ), /a/ (อะ) , /a/ (อะ)
ครูพูดให้เด็กๆ พูดตำม
3. Put the flash cards A-N on the children.
ติดบัตรภำพ A-N บนเสือ้ เด็ก
4. To pronounce any letter such as /a/, the children need to find letter A and embrace the child.
ครูสุ่มออกเสียงตัวอักษร เช่น /a/ (อะ) ให้เด็กๆ ทีเ่ หลือไปกอดเด็กคนทีต่ ดิ บัตรภำพตัว A
5. Have the child who pronounce the correct pronunciation, such as /a/, and let other children say the letter A.
ให้เด็กๆ พูดทัง้ ชื่อตัวอักษรและกำรออกเสียง เช่น A, A, A (เอ, เอ, เอ) /a/, /a/, /a/ (อะ, อะ, อะ)

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Review the pronunciation of letters A-N, guide the children to repeat after teacher.
ให้เด็กๆ ทบทวนกำรออกเสียงตัวอักษรA-N โดยกำรออกเสียงตำมครู
2. Ask children to find the letters they have learned from things around the classroom (such as A on the book)
ให้เด็กๆ ลองหำตัวอักษรทีส่ อนไปในบทเรียนจำกสิง่ ต่ำงๆ ในห้องเรียน เช่น ตัว A บนปกหนังสือ
3. After the children found the letters, they have to pronounce the letter correctly.
เมื่อพบตัวอักษรแล้ว ให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษรนัน้ ให้ถกู ต้อง

Recognize the Word เรียนรูค้ ำศัพท์
1. Place the alphabet flash cards, the word side up, around the classroom.
ติดบัตรภำพตัวอักษรไปในตำแหน่งต่ำงๆ ทั ่วห้องเรียน โดยให้ดำ้ นคำศัพท์หงำยขึน้
2. Teacher randomly read the rhymes of words. Children have to find the correct card and touch it.
ครูสมุ่ ท่องอำขยำน ให้เด็กๆ แตะบัตรภำพให้ถูกต้อง
5. Ask children to bring out their student books and turn to page 6-7, then play MP3, guide them point the
picture and say the vocabulary.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือเรียนหน้ำ 6-7 เปิ ดไฟล์เสียง MP3 ให้เด็กๆ ชี้ตวั อักษรในภำพและพูดคำศัพท์ในบทเรียน

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Prepare a long string to form a circle on the ground as a pool, clip the clips on the alphabet flash cards, and
prepare two fishing rods and use a magnet as a fishing bait.
เตรียมเชือกเส้นยำวๆ มำล้อมเป็ นวงกลมบนพืน้ เปรียบเสมือนสระ ใช้คลิบหนีบกระดำษหนีบบัตรภำพตัวอักษรแต่ละใบ
วำงไว้ในสระ จำกนัน้ มัดเอ็นหรือเชือกไว้ทปี่ ลำยแท่งไม้หรือไม้เสียบลูกโป่ ง ทำเป็ นเบ็ดตกปลำ

2. Teacher randomly speak a rhyme of letters, ask two children to come out and fish the alphabet flash cards.
หลังจำกอ่ำนอำขยำนตัวอักษรแล้ว ให้เด็ก 2 คนออกมำตกบัตรภำพทีต่ รงกับบทอำขยำนทีค่ รูท่อง
3. To fish the card corresponding to the rhyme is the winner.
ใครตกตัวอักษรทีต่ รงกับบทอำขยำนได้ก่อนคือผูช้ นะ
4. The winner gets to choose and say the next rhymes for the other children to fish.
ผูช้ นะจะได้เลือกท่องอำขยำนตัวอักษรเป็ นโจทย์สำหรับเด็กๆ คู่ต่อไป

Workbook Activity
กิจกรรมในหนังสือแบบฝึกหัด
Turn workbook to page 3 to do the activity.
ให้เด็กๆ ทำแบบฝึกหัดหน้ำ 3
Answer Keys
เฉลย

C. I Can Sing ร้องเพลงกันเถอะ
Introduce the lyric
ขัน้ ตอนกำรสอนร้องเพลง
First, play the song “Good Morning, Mommy”. Let children listen to it to get familiar with lyric 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
1. Show the alphabet flash cards, have the children read the words by seeing the cards. Let the children to
familiar with the words in this unit.
แสดงบัตรภำพตัวอักษร ให้เด็กๆ อ่ำนและทำควำมคุน้ เคย
2. Play the song and prepare 3 cups with filling water, milk and juice. Have the children take their turns to
come to front to listen to the words they have learned in the song and jump to the front of the corresponding
cup.
เปิ ดเพลงและเตรียม 3 ถ้วยใส่น้ำ นม และน้ำผลไม้ ให้เด็กๆ ให้เด็กๆ สลับกันมำหน้ำชัน้ เรียนและ

Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Prepare 3 opaque tumbler cups filled with water, milk and juice. Hide the content of the cup and have three
children to come to front at one time. Children taste the drink and say “I like ______.” followed by the drink.
เตรียมถ้วยทีม่ องไม่เห็นเครื่องดื่มข้ำงใน 3 ถ้วย ใส่น้ำ นม และน้ำผลไม้ ให้เด็กๆ ออกมำหน้ำชัน้ เรียนทีละ 3 คน ดื่มและ
ทำยเครื่องดื่ม โดยใช้โครงสร้ำงประโยคว่ำ “I like ______.” ตำมด้วยเครื่องดื่มทีต่ วั เองดื่ม
2. Play the song and guide the children sing and dance then bring out the student book, guide them to point
the picture and say the vocabulary on page 6-7.
เปิ ดเพลงให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้น จำกนัน้ ให้เด็กเปิ ดหนังสือเรียน ชี้ภำพและพูดคำศัพท์ในรูปภำพในหน้ำ 6-7

D. Let’s Talk ฝึ กพูดกันเถอะ
Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- MP3 (QR code)
ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)
- Mobile Phone
โทรศัพท์มอื ถือ
- Vocabulary flash card
บัตรภำพคำศัพท์

- Tray
ถำด
- Juice
น้ำผลไม้
- Snacks such as cookies, candies, or jelly
ขนมของว่ำง เช่น คุกกี้, ลูกกวำด, เยลลี่

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
The teacher is getting snacks for the kids. Wow! Yummy!
คุณครูกำลังเตรียมขนมให้เด็กๆ โอ้โห น่ำอร่อยจัง

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Play the song “I Like Milk” of unit 1. Before playing the song, have all children to say “Snack time. Let’s eat.
One for you and one for me”, then guide the children sing and dance with the song.
เปิ ดเพลง “I Like Milk” โดยก่อนจะเปิ ดเพลง ให้เด็กๆ
2. Divide the children into 2 teams. One team sing and the other dance.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ขณะทีท่ มี หนึ่งร้องเพลง ให้อกี ทีมหนึง่ เต้น
Role Play
บทบำทสมมติ

1. Prepare a tray and guide the children to read the rhymes and let the children to be waiters in order.
เตรียมถำด นำให้เด็กๆ อ่ำนอำขยำนและให้เด็กๆ สวมบทบำทเป็ นบริกร
2. Let the waiter speaks with other children. Let the children practice saying “Thank you!”, “You’re welcome.”
ให้เด็กทีเ่ ป็นบริกรสนทนำกับเด็กอีกคนทีเ่ ป็ นลูกค้ำ ให้ฝึกพูดประโยคว่ำ “Thank you!”, “You’re welcome.”
3. Guide the children read the rhymes and do the movements.
ให้เด็กๆ อ่ำนเนื้อเพลงในหนังสือ ฟังเพลงและเต้นตำม

Reality Practice
กำรประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริง
1. Prepare some snacks, and some cups of juice. Ask for some volunteers to give out the snacks.
เตรียมอำหำรว่ำงเช่น น้ำผลไม้กบั คุกกี้ ขออำสำสมัครเด็กจำนวนหนึ่งมำแจกขนมและน้ำให้เพื่อนๆ
2. The volunteers have to ask the other children to choose, for example “Juice or cookies?” and give the snack
or juice correctly.
เด็กทีอ่ ำสำมำแจกขนมต้องถำมเพื่อนๆ ทีละคนว่ำ “Juice or cookies?” แล้วหยิบขนมหรือน้ำให้ถูกต้อง
3. After a child choose and get the snack, he or she has to say “Thank you!”, and the volunteer responds
“You’re welcome.”.
หลังจำกเลือกและได้รบั ของว่ำงแล้ว เด็กทีไ่ ด้รบั ต้องพูดว่ำ “Thank you!” และให้เด็กทีเ่ ป็ นอำสำสมัครตอบกลับว่ำ
“You’re welcome.”

Rhymes Practice
ฝึกร้องเป็ นทำนอง
Play the rhymes in the book, guide the children sing and dance
เปิ ดเพลงในหนังสือ จำกนัน้ นำให้เด็กร้องเพลงและเต้นตำม

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Place the vocabulary flash cards in a row. Call children one by one and ask he/she to read a word
randomly.
เอำบัตรภำพคำศัพท์มำวำงเรียงเป็ นแถว เรียกเด็กทีละคนมำอ่ำนคำทีค่ รูช้ี
2. The children who read correctly who can have a piece of snacks as a reward, also guide the children to
practice to say “Thank you!”, “You’re welcome.”.
เด็กๆ ทีอ่ ่ำนได้ถูกต้องจะได้ขนม 1 ชิน้ เป็ นรำงวัล ให้เด็กๆ พูดว่ำ “Thank you.” เมื่อได้รบั ของ ส่วนครูให้ตอบกลับว่ำ
“You’re welcome.”

Unit 2 Give Me Crayon, Please
บทที่ 2 ส่งสีเทียนให้ฉันหน่ อย
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Whiteboard and marker
กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด
- Vocabulary flash cards
บัตรภำพคำศัพท์
- Video (QR Code/DVD)
คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code/ดีวดี )ี

- DVD Player
เครื่องเล่นดีวดี ี
- Pencils, crayons, color markers
ดินสอ, สีเทียน, ปำกกำสี
- Small bag
กระเป๋ ำใบเล็ก

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Everyone is drawing. What do they draw with? Let's take a look.
ทุกคนกำลังวำดรูป มำดูกนั ซิว่ำ แต่ละคนวำดรูปโดยใช้อปุ กรณ์อะไรบ้ำง

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Draw a big heart on the whiteboard and put “milk” flash card inside the heart picture. Then guide the
children to say: “I like milk.”. Also put “juice”, “water” flash cards on the whiteboard. Practice this sentence
pattern by using those words in this way.
วำดรูปหัวใจดวงใหญ่บนกระดำน 3 ดวง ติดบัตรภำพลงกลำงรูปหัวใจดวงละใบ จำกนัน้ นำให้เด็กๆ พูดโดยใช้โครงสร้ำง
ประโยค “I like ______.” ตำมด้วยคำศัพท์บนบัตรภำพ เช่น “I like milk.” “I like water.” “I like juice”
2. The teacher pretends to be thirsty and says "Milk, please.", then asks a child to take down the "milk" flash
card. The teacher pretends to drink milk and say "I like milk."
ครูแสดงท่ำทำงกระหำยน้ำแล้วพูดว่ำ "Milk, please."
3. Play the song “I Like Milk” of unit 1 and guide the children to sing this song.

Conversation
บทสนทนำ
1. Teacher shows a crayon and says "crayon". Ask children to repeat the word after teacher. Use the same
pattern to practice the word "pencil" and "marker", too.
ครูแสดงสีเทียนให้เด็กๆ ดูและพูดตำมครูว่ำ “crayon” ฝึกให้เด็กๆ พูดคำว่ำ “pencil” และ “marker” ด้วยวิธเี ดียวกัน
2. Bring out the student book and turn to page 10 and 11 then ask the children what do they see?
What did Po Po ask from Mei Mei? Ask children to raise their hand before answer.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือเรียนหน้ำ 10-11 ถำมเด็กๆ ว่ำ เห็นอะไรในภำพบ้ำง โปโปขอยืมอะไรจำกเหมยเม่ย ให้เด็กๆ ยกมือ
ขึน้ ก่อนตอบคำถำม
3. Guide the children to say; “Give me a _______, please.” and other sentences that the other characters say.
ให้เด็กๆ ฝึกพูดขอยืมโดยใช้โครงสร้ำงประโยค “Give me a _______, please.” โดยเติมคำศัพท์ทไี่ ด้เรียนรูไ้ ป เช่น
“Give me a crayon, please?”

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

Mysterious bag กระเป๋ ำปริศนำ
1. Take out the vocabulary cards of this unit and guide the children to read the vocabulary.
ทบทวนคำศัพท์โดยใช้บตั รภำพคำศัพท์ ให้เด็กๆ ฝึกสะกดคำและอ่ำนออกเสียง
2. Take out the small bag and put the crayons inside the bag, then ask the children “What’s in the bag?” “A
crayon is in the bag.”. Next, also put the pencils and color markers inside the bag.
หำกระเป๋ ำใบเล็ก 1 ใบ ใส่สเี ทียน ดินสอสี และปำกกำสีลงไป จำกนัน้ ถำมเด็กๆ ว่ำ “What’s in the bag?” ให้เด็กๆ สุ่ม
หยิบสิง่ ของในกระเป๋ ำออกมำ 1 ชิ้น แล้วตอบคำถำมโดยใช้โครงสร้ำงประโยคว่ำ “A ______ is in the bag.” เช่น “A
crayon is in the bag.”
3. Teacher says: “Give me a crayon, please.”, have one child take out the crayon from the bag and say “Here
is the crayon”.
ครูออกคำสั ่ง เช่น “Give me a crayon, please.” ให้เด็กหยิบสีเทียนในกระเป๋ ำออกมำให้ครู และบอกว่ำ “Here is the
crayon.”

Finding game เกมหำของ
1. Have the children make a circle, put the flash card in the middle of the circle, and ask two children stand in
the middle of the circle.
ให้เด็กๆ ล้อมกันเป็ นวงกลม วำงบัตรภำพตรงกลำงวงแล้วขอให้เด็กๆ มำยืนอยู่กลำงวง 2 คน
2. Have the children to put hands on the shoulders of the former child to make a small train. The small train
walks in a circle and repeat what the teacher says: "Give me a crayon, please.".

ให้เด็กๆ จับบ่ำคนข้ำงหน้ำ ต่อเป็ นรถไฟ
3. When teacher says “One, two, three. Give me a crayon, please.”, the two children who stand inside the
circle need to pick up “crayon” flash card. The faster child is the winner.

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Enlarge, photocopy, and cut out these pictures for every child. Ask children to color the picture they like.
ถ่ำยเอกสำรขยำยรูปเหล่ำนี้ให้พอดีกบั จะนวนเด็กและตัดออกมำ ถำมเด็กๆ ว่ำอยำกใช้อะไรวำดรูป ให้เด็กๆ ระบำยสีรูป
ทีต่ วั เองชอบ

2. When teacher says “Give me a _______, please.”, the children need to find out the crayon pictures that
they draw by their own.
ครูออกคำสั ่ง “Give me a _______, please.” ให้เด็กๆ ทีร่ ะบำยสีรูปสิง่ ของเดียวกับทีค่ รูขอ ชูภำพของตัวเองขึ้นมำแล้ว
พูดว่ำ “Here it is.”

Workbook Activity
กิจกรรมในแบบฝึกหัด
Turn workbook to page 4-5, doing listening and other activities.
ให้เด็กๆ เปิ ดแบบฝึกหัดหน้ำ 4-5 ทำแบบฝึกหัดฟังและตอบคำถำม
Answer Keys
เฉลย

B. I Can Read อ่านดูสิ
Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Alphabet Flash Cards
บัตรภำพตัวอักษร

- MP3 (QR Code)
ไฟล์เสียง (สแกน QR Code)

- Mobile Phone
โทรศัพท์มอื ถือ

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Queen Sheep is taking a walk at the farm. What are the hidden letters at the farm?
รำชินีแกะเดินเล่นอยู่ในฟำร์ม มีตวั อักษรอะไรซ่อนอยูใ่ นฟำร์มบ้ำงนะ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Use "Are you sleeping (Brother John)" tune to sing Where is "A", and send the cards to every child.
ใช้ทำนองเพลง Are you sleeping (Brother John) ร้องเพลงโดยใช้เนื้อเพลง Where I A แล้วให้เด็กๆ ส่งต่อบัตรคำ
2. Children who has “A” flash cards has to raise the cards and sing “Here is A” Teacher guides to sing with the
different letters and so on.
ให้เด็กทีถ่ อื บัตรภำพ A ชูบตั รภำพขึน้ และร้องตอบว่ำ Here is “A” จำกนัน้ ครูเปลีย่ นตัวอักษรไปเรื่อยๆ จนครบ A-N

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ

1. Put your two index fingers on your head to show the look of the bull and then point your finger at the
distance, guide the children to say "Ox, ox, over there.".
ชูน้วิ ชี้ทงั ้ สองข้ำงไว้บนหัว เลียนแบบเขำวัว แล้วชี้น้ิวไปด้ำนหน้ำ พลำงพูดว่ำ "Ox, ox, over there."
2. Push the tip of your nose like a piglet nose, wave hand inward and guide the children to say "Pig, pig,
please come here."
ใช้น้ิวชี้ดนั จมูกเลียนแบบจมูกหมู แล้วกวักมือเข้ำหำตัว พลำงพูดว่ำ "Pig, pig, please come here."
3. Act like wearing a crown, the girls curtsey and the boys take a bow, guide the children to say "Queen,
queen, I am here."
ทำท่ำสวมมงกุฎ แล้วเด็กผูห้ ญิงย่อถอนสำยบัว เด็กผูช้ ำยโค้งคำนับ พลำงพูดว่ำ "Queen, queen, I am here."

Phonics เสียงตัวอักษร
1. Teacher shows O, P, Q flash cards. Guide children to pronounce the sound correctly.
ครูแสดงบัตรภำพตัวอักษร O P Q ทีละตัว แล้วออกเสียงให้เด็กๆ พูดตำม
2. Guide the children to pronounce O, O, O /o/, /o/, /o/ P,P,P /p/, /p/, /p/ Q, Q, Q /q/, /q/, /q/ by repeating after
teacher.
ครูนำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ O, O, O (โอ, โอ, โอ) /o/, /o/, /o/ (เอำะ, เอำะ, เอำะ) P,P,P (พี, พี, พี) /p/, /p/, /p/ (เพอะ,
เพอะ, เพอะ) Q, Q, Q (คิว, คิว, คิว) /q/, /q/, /q/ (เควอะ, เควอะ, เควอะ) ให้เด็กๆ พูดตำมครู
3. Have the children close their eyes and ask a child to pronounce the sound of a letter, such as /a/.
ให้เด็กๆ หลับตำ แล้วครูสุ่มออกเสียงตัวอักษร เช่น /a/ (อะ)
4. Ask the children to guess the letter, and ask them to say the pronunciation.
ถำมเด็กๆ ว่ำเสียงนี้เป็ นเสียงของตัวอักษรอะไร

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร

1. Divide children into 2 teams. Ask the children to lie on the floor and take turns to use their body to make the
shape of letters.
แบ่งเด็กๆ เป็ น 2 ทีม ให้เด็กๆ นอนบนพืน้ และสลับกันใช้ร่ำงกำยทำท่ำหรือเรียงเป็ นตัวอักษร
2. Ask the child to find out the correct card and guide the children to repeat of letters.
ถำมเด็กๆ ว่ำ เพื่อนๆ อีกทีมหนึ่งเรียงกันเป็ นตัวอักษรอะไร
3. Have the child who gives correct answer to be a little teacher.
ทีมทีท่ ำตัวอักษรให้เพื่อนเดำถูกต้อง ทีมนัน้ ได้คะแนน

Recognize the Word เรียนรูค้ ำศัพท์
1. Teacher do the gestures and let the children guess the correct word and read the rhyme of the word.
ครูแสดงท่ำทำงบอกใบ้ ให้เด็กๆ ทำยศัพท์และพูดอำขยำนคำศัพท์ให้ถูกต้อง
2. Bring out the student book and turn to page 12 - 13 then play MP3, guide them point the picture and say
the vocabulary and rhymes.
ให้เด็กๆ นำหนังสือเรียนออกมำ เปิ ดหน้ำ 12-13 แล้วเปิ ดไฟล์เสียง MP3 ให้เด็กๆ ชี้ภำพ พูดคำศัพท์และท่องอำขยำน

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Put the alphabet flash cards on the floor.
วำงบัตรภำพตัวอักษรบนพืน้
2. When teacher says the word, the children need to jump in front of the flash cards that teacher says.
เมื่อครูพูดคำศัพท์ ให้เด็กๆ กระโดดไปยืนหน้ำบัตรภำพคำศัพท์ทคี่ รูพูด
3. The child who jump to the flash card first get to order the next word.
เด็กทีก่ ระโดดไปยืนหน้ำบัตรภำพทีถ่ ูกต้องเป็ นคนแรก จะได้ออกคำสั ่งคำศัพท์คำต่อไป

Workbook Activity
กิจกรรมในแบบฝึกหัด
Turn 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 (สแกน QR Code)
- Mobile Phone
โทรศัพท์มอื ถือ

- Vocabulary flash card
บัตรภำพคำศัพท์
- Sticky ball
ลูกบอลตัวดูด

Introduce the lyric
ขัน้ ตอนกำรสอนร้องเพลง
First, play the song “I’m Happy”. Let children listen to it to get familiar with lyric 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
1. To show the children vocabulary flash cards and guide them read the word.
แสดงบัตรภำพคำศัพท์ และให้เด็กๆ อ่ำนออกเสียงตำม
2. Play the song and put the vocabulary cards on the floor. Ask the children listen to the song carefully and
jump onto the card that they hear the word in the song.
เปิ ดเพลงและวำงบัตรภำพคำศัพท์ไว้บนพืน้ ให้เด็กๆ ตัง้ ใจฟังเพลงและกระโดดไปยืนตรงบัตรภำพเมื่อได้ยนิ คำนัน้ ๆ ใน
บทเพลง

Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Write down the vocabulary of this unit on the whiteboard and lead the children review all vocabulary.
เขียนคำศัพท์และติดบัตรภำพคำศัพท์ในบทเรียนนี้ลงบนกระดำน และให้เด็กๆ ทบทวนคำศัพท์
2. Teacher says a vocabulary and have the children take their turns to throw the sticky ball onto the card that
teacher says. The child throws the ball to the correct card then he can draw on the whiteboard and guide the
child says: “Draw, draw, draw.”.

ครูให้เด็กๆ สลับกันออกมำปำลูกบอลใส่กระดำน ลูกบอลติดอยู่ใกล้คำศัพท์คำไหน ให้เด็กพูดทบทวนคำศัพท์นัน้ และ
ตำมด้วยประโยค “Draw, Draw, Draw.” เช่น “Crayon, Draw, Draw, Draw” หลังจำกนัน้ ให้วำดรูปคำศัพท์นัน้ ลงใน
กระดำษ
3. Guide the children to sing and dance with the song to get familiar with the lyric.
ให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้นตำมทำนองเพื่อให้คนุ้ เคยกับเนื้อเพลง

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

- Mobile Phone
โทรศัพท์มอื ถือ

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
The kids are playing with toys. Suddenly, a toy car knocks down some blocks. What should the kids do?
เด็กๆ กำลังเล่นของเล่นอยู่ แต่จู่ๆ รถของเล่นก็แล่นไปชนบล็อกตัวต่อพังลงมำ เด็กๆ ควรทำอย่ำงไรดีนะ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Play “Let’s Draw!” song, have the children to sing and dance with this song.
เปิ ดเพลง “Let’s Draw!” ให้เด็กๆ ร้องและเต้นตำมทำนอง
2. Divide the children into 2 teams, while one team sings and claps their hands, the other team dances. Then
switch the roles.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ให้ทมี หนึ่งร้องและปรบมือตำมจังหวะเพลง ในขณะทีอ่ กี ทีมเต้น หลังจำกนัน้ ให้สลับกัน

Role Play
บทบำทสมมติ
1. Ask one kid to play role “Tony”, and one kid to play role “Amy” to practice the conversation of this unit.
ให้เด็กคนหนึง่ สวมบทบำทเป็ น Tony เด็กอีกคนสวมบทบำทเป็ น Amy ให้พูดโต้ตอบกันโดยใช้บทสนทนำดังนี้
Tony: Wow, it’s so fast.
Amy: Taller and Taller.
Tony: Go! Oh oh… I’m sorry.
Amy: That’s okay.
Tony: Let me help you.
2. Divide children into 2 teams, one team plays role “Tony”, another team acts as “Amy” to practice the
conversation of this unit.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ทีมหนึ่งเป็ นทีม Tony ให้พูดว่ำ “I’m sorry.” อีกทีมหนึ่งเป็ นทีม Amy ให้พูดว่ำ “That’s Okay”
ให้เด็กๆ ทัง้ 2 ทีมพูดโต้ตอบกัน
3. Ask children to exchange the role and practice the conversation again. Teacher guide all children to dance
and sing the rhyme.
ให้เด็กๆ สลับบทบำทกันแล้วฝึกพูดสนทนำกันอีกครัง้ จำกนัน้ ครูนำให้เด็กๆ เต้นและอ่ำนเนื้อเพลง

Reality Practice
กำรประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริง
1. Have some children to pretend cars. The cars are on the road and say "Here we go!".
ให้เด็กๆ เล่นขับรถ เมื่อจะเริม่ เล่นให้เด็กๆ พูดว่ำ "Here we go!"
2. When they accidentally hit the other children’s hands, the children say "Ouch!" and the cars say "I’m sorry."
ถ้ำมีเด็กคนไหนวิง่ ไปชนกัน ให้เด็กๆ พูดว่ำ “I’m sorry” และ “That’s OK.”.
3. Play the MP3 and let the children sing the rhyme while playing.
เปิ ดไฟล์ MP3 แล้วให้เด็กๆ ร้องเพลงไปด้วย เล่นไปด้วย

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

Unit 3 How Old Are You?
บทที่ 3 อายุเท่าไร
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Video (QR Code/DVD)
คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code/เปิ ดดีวดี )ี
- MP3 (QR Code)
ไฟล์เสียง (สแกน QR Code)
- Mobile Phone
โทรศัพท์มอื ถือ
- Large blanket
ผ้ำห่มผืนใหญ่

- Whiteboard and markers
กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด
- 6 straws
หลอด 6 อัน
- Vocabulary flash cards
บัตรภำพคำศัพท์

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Today there is a birthday party at school. Let's celebrate together.
วันนี้มจี ดั งำนเลี้ยงวันเกิดทีโ่ รงเรียน มำฉลองกันเถอะ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. After saying hello to the children, say "Good boy, good girl, please give me a hug."
หลังจำกทักทำยกันในชัน้ เรียนแล้ว ครูพูดว่ำ "Good boy, good girl, please give me a hug."
2. Play the song of unit one “I Like Milk.” and unit two “Let’s Draw!” and guide the children to sing and dance.
เปิ ดเพลงจำกบทที่ 1 “I Like Milk.” และบทที่ 2 “Let’s Draw!” ให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้น

Conversation
บทสนทนำ
1. To sing “Happy Birthday” song and draw a big birthday cake on the whiteboard.
วำดภำพเค้กวันเกิดบนกระดำน ชวนให้เด็กๆ ร้องเพลง Happy Birthday
2. Have the children paste 6 straws on the whiteboard as candles and guide the children count the number.
ให้เด็กๆ ออกมำช่วยกันติดหลอด 6 อันบนกระดำนเสมือนเป็ นเทียน แล้วให้เด็กๆ ช่วยกันนับว่ำมีเทียนกี่แท่ง
3. Ask the children “How old are you?” and guide the children according to the number of the straws on the
whiteboard and answer “I’m six.”.
ถำมเด็กๆ ว่ำ “How old are you?” ให้เด็กๆ ตอบโดยยึดเอำจำนวนหลอดเป็ นทีต่ งั ้ แล้วตอบว่ำ “I’m six.”
4. Take off one straw on the whiteboard and guide the children to say “I’m five.”.
ครูเอำหลอดออกจำกกระดำน 1 หลอด ให้เด็กๆ พูดว่ำ “I’m five.”
5. Practice other numbers in order.

ฝึกบอกอำยุดว้ ยเลขจำนวนอื่นๆ
6. Take out the vocabulary flash cards and guide the children practice the vocabulary of this unit.
นำบัตรภำพคำศัพท์ออกมำ ทบทวนคำศัพท์กบั เด็กๆ

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

Flash เกมนับเลข
1. Teacher says “Everyone, show me your hands, please”, have the children raise their hands up.
ครูพูดว่ำ “Everyone, show me your hands, please” ให้เด็กๆ ยกมือขึน้
2. Teacher says "Give me, one.", stretch out and raise up one of your fingers. Have the children to follow your
actions and say "One.".
ครูพูดว่ำ "Give me, one." และชูน้ิวขึน้ มำ 1 นิ้ว ให้เด็กๆ ทำตำมและพูดว่ำ "One."
3. Practice 2 to 6 in order.
ฝึกทำลักษณะเดียวกันนี้กบั เลข 2-6

Blow the candle เกมเป่ ำเทียน
1. Make some photocopies of this picture and let the children color the picture and color the candle the same
amount as their ages.
ถ่ำยเอกสำรภำพนี้ให้เด็กๆ ระบำยสี โดยให้เด็กๆ ระบำยสีแท่งเทียนตำมอำยุของตัวเอง

2. After singing “Happy Birthday” song, have the children take out the cake pictures.
ให้เด็กๆ ร้องเพลง Happy Birthday
3. Guide the children to fold the candle backwards. The teacher says “I’m one.”, the children should show one
candle, then fold the other five candles and repeat.
พับกระดำษให้เด็กๆ เห็นเทียนแท่งเดียว ให้เด็กๆ ทำตำมและพูดว่ำ “I’m one.”
4. Practice other number in order.
ฝึกลักษณะเดียวกันกับเลขจำนวนอื่นๆ

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Teacher hangs the blanket like a stage curtain and says: “Close your eyes, please.”
ครูขงึ ผ้ำห่มเหมือนผ้ำม่ำนกัน้ ฉำกบนเวที แล้วพูดว่ำ “Close your eyes, please.”
2. Have a kid stands behind the cloth, teacher says: “Open your eyes, please.”.
ให้เด็กคนหนึง่ ยืนอยู่หลังผ้ำ ครูพูดว่ำ “Open your eyes, please.”.
3. Have the kid to guess how many other children sit behind the cloth?

ให้เด็กๆ เดำว่ำมีเด็กซ่อนอยู่หลังผ้ำกี่คน
4. Change the number of children behind the cloth then let them guess again.
เปลีย่ นจำนวนเด็กทีย่ นื อยู่หลังผ้ำ แล้วให้เด็กๆ ทำยใหม่

Workbook Activity
กิจกรรมในแบบฝึกหัด
Turn workbook to page 7-8, doing listening and other activities.
ให้เด็กๆ เปิ ดแบบฝึกหัดหน้ำ 7-8 ทำแบบฝึกหัดฟังและตอบคำถำม
Answer Keys
เฉลย

B. I Can Read อ่านดูสิ
Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Whiteboard and marker
กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด
- White A4 Paper
กระดำษสีขำว A4
- Alphabet flash cards

ไฟล์เสียง (สแกน QR Code)
- Mobile Phone
โทรศัพท์มอื ถือ
- Ball
ลูกบอล

บัตรภำพตัวอักษร

- Blocks

- MP3 (QR Code)

ตัวต่อ

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Little mice are taking a shower. What are the hidden letters in the bathroom?
บรรดำหนูตวั จ้อยกำลังอำบน้ำ มีตวั อักษรอะไรซ่อนอยู่ในห้องน้ำบ้ำงนะ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Teacher draws a big cake on the whiteboard and have a kid draws on candles.
วำดรูปเค้กก้อนใหญ่บนกระดำน ให้เด็กๆ ออกมำวำดรูปเทียนบนเค้กคนละ 1 แท่ง
2. Each time a kid draws a candle, guide the other children to count the candles, and guide the whole class to
say the age using the sentence pattern "I’m________.".
แต่ละครัง้ ทีเ่ ด็กๆ ออกมำวำดรูปเทียน ให้เด็กๆ ทีเ่ หลือช่วยกันนับเทียนบนเค้ก แล้วบอกอำยุโดยใช้โครงสร้ำงประโยค
"I’m________."

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Draw a rat, the sky, and a tub on the whiteboard. Draw a bat, the sun, and a brush on papers and cut out
the picture.
วำดรูปหนู 1 ตัว, ท้องฟ้ ำ, อ่ำงอำบน้ำ 1 อ่ำงบนกระดำน จำกนัน้ วำดรูปค้ำงคำว 1 ตัว พระอำทิตย์ และแปรงขัดพืน้ 1
อันบนกระดำษ แล้วตัดรูปภำพออกมำ
2. Put the bat picture in front of the rat and guide children to say: “Rat, rat, has a bat.”.
ครูถอื รูปค้ำงคำวหน้ำรูปหนู และให้เด็กๆ พูดว่ำ “Rat, rat, has a bat.”
3. Put the sun picture in front of the sky and guide children to say: “Sun, sun, in the sky.”.
ครูถอื รูปพระอำทิตย์หน้ำรูปท้องฟ้ ำ ให้เด็กๆ พูดว่ำ “Sun, sun, in the sky.”
4. Put the brush picture in front of the bath tub and pretend to scrub the tub, guide children to say: “Tub, tub,
scrub, scrub, scrub.”.
ครูถอื รูปแปรงขัดพืน้ หน้ำรูปอ่ำงแล้วทำท่ำขัดอ่ำง ให้เด็กๆ พูดว่ำ “Tub, tub, scrub, scrub, scrub.”

Phonics เสียงตัวอักษร
1. Show the children R, S, T flash cards and guide them pronounce the sound of letters.
แสดงบัตรภำพ R, S, T ให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษร
2. Guide the children to pronounce R, R, R, /r/, /r/, /r/, S, S, S, /s/, /s/, /s/, T, T, T, /t/, /t/, /t/ after teacher.
ให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษรตำมครูดงั นี้ R, R, R (อำร์, อำร์, อำร์) /r/,/r/,/r/ (เรอะ,เรอะ,เรอะ) S, S, S, (เอส, เอส, เอส)
/s/,/s,/,/s/ (ซื่อ, ซื่อ, ซื่อ) T, T, T, (ที, ที, ที) /t/,/t/,/t/ (ทึ, ทึ, ทึ)
3. Use different tone, such as: loud, soft, high-pitched, low-pitched to guide children to pronounce letters.
ฝึกออกเสียงโดยใช้น้ำเสียงต่ำงๆ เช่น พูดเสียงดัง กระซิบ เสียงสูง เสียงต่ำ
4. Encourage the children to speak freely in front of the class.
กระตุ้นให้เด็กออกมำออกเสียงอย่ำงอิสระหน้ำชัน้ เรียน

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Prepare alphabet flash cards.
เตรียมบัตรภำพตัวอักษร
2. Cover the cards with white papers and put the cards on the whiteboard.
เอำกระดำษสีขำวบังบัตรภำพไว้ แล้ววำงไว้หน้ำกระดำน
3. Open the covered paper little by little, let the children guess what the letter is?
เปิ ดกระดำษทีบ่ งั ไว้ทลี ะนิด ให้เด็กๆ เดำว่ำเป็ นตัวอักษรอะไร

Recognize the Word เรียนรูค้ ำศัพท์
1. Prepare 18 pieces of white paper and write the letters R, S, T on white paper, 6 for each letter.
เตรียมกระดำษสีขำว 18 แผ่น เขียนตัวอักษร R, S, T อย่ำงละ 6 แผ่น
2. Lay the letter papers and the related alphabet flash card on the floor as below.
วำงกระดำษทีเ่ ขียนตัวอักษรไว้ และบัตรภำพคำศัพท์ทสี่ มั พันธ์กนั ลงบนพืน้ ดังภำพ

RAT

SUN

TUB

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

S

T

3. Specify a letter, ask the child to walk on the letter and find the correct alphabet flash card.
บอกตัวอักษรให้เด็กๆ ก้ำวไปยืนบนแผ่นตัวอักษรตำมทีค่ รูบอก
4. First round, teacher order only one letter repeatedly. When children get familiar with the game, teacher
randomly speak the letter.
รอบแรกให้ครูบอกตัวอักษรเดียวซ้ำๆ กันก่อน เมื่อเด็กคุน้ เคยกับกติกำกำรเล่นแล้ว ค่อยบอกตัวอักษรแบบสุ่ม
5. Ask children to bring out the student book, turn to page 18 and 19, then play MP3, guide them point the
picture and say the vocabulary and rhymes.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือเรียนหน้ำ 18-19 จำกนัน้ เปิ ดไฟล์เสียง MP3 ให้เด็กๆ ชีร้ ูปภำพ พูดคำศัพท์ และท่องอำขยำน

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Prepare a ball and pile up the blocks.
เตรียมขวดน้ำและลูกบอล
2. When the alphabet card is shown, the children immediately answer the correct rhyme.
เมื่อครูแสดงบัตรภำพให้เด็กๆ ท่องอำขยำนให้ถูกต้อง
3. The child who gives the correct answer can has a chance to roll the ball to hit the blocks.
เด็กทีต่ อบถูกจะได้เล่นโบว์ลงิ่ โดยกำรโยนลูกบอลไปให้ชนบล็อก

Workbook Activity
กิจกรรมในหนังสือแบบฝึกหัด
Turn 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)
ไฟล์เสียง (สแกน QR Code)
- Mobile Phone
โทรศัพท์มอื ถือ

- Whiteboard and marker
กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด
- Vocabulary flash cards
บัตรภำพคำศัพท์

Introduce the lyric
ขัน้ ตอนกำรสอนร้องเพลง
First, play the song “Touch Your Eyes”. Let children listen to it to get familiar with lyric 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. Draw a big cake on the whiteboard, the teacher reads the numbers and let the children draw the same
number of candles on the whiteboard.
วำดรูปเค้กก้อนใหญ่ 1 ก้อนบนกระดำน ครูสอนให้เด็กๆ อ่ำนจำนวน และให้เด็กๆ ออกมำวำดเทียนบนเค้ก
2. Play the song and guide the children to sing and dance.
เปิ ดเพลง สอนให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้นตำมท่ำทีก่ ำหนด

Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Prepare the vocabulary flash cards for every child, ask them to draw out a card and remember the number.
เตรียมบัตรภำพคำศัพท์ ให้เด็กๆ สุ่มหยิบคนละใบและจดจำตัวเลขของตัวเองให้ดี
2. Guide children to read “How old are you?”, then teacher says any number between 1-6, children who got
the cards with this number have to stand up and say: "I’m ____.".
ให้เด็กๆ พูดว่ำ “How old are you?” จำกนัน้ ครูตอบเป็ นตัวเลขใดก็ได้ระหว่ำง 1-6 เด็กคนไหนถือบัตรภำพทีเ่ ลขตรงกับ
ทีค่ รูบอก ให้ลุกขึน้ ยืนแล้วพูดว่ำ "I’m ____." ตำมด้วยเลขทีต่ วั เองถือ
3. Guide the children to sing and dance. In the end, you can prepare a birthday cake to celebrate children’s
birthday of this month.
เปิ ดเพลง Happy Birthday ให้เด็กๆ ร้องและเต้น ถ้ำมีเด็กนักเรียนทีว่ นั เกิดตรงกับเดือนนัน้ ครูอำจเตรียมเค้กวันเกิดไว้
ฉลองตอนท้ำยด้วยก็ได้

D. Let’ s Talk ฝึ กพูดกันเถอะ
Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Vocabulary flash cards
บัตรภำพคำศัพท์
- Alphabet flash cards
บัตรภำพตัวอักษร
- 2 Puppets
หุ่นมือ 2 ตัว
- Water, juice
น้ำ, น้ำผลไม้

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

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Children are playing outside. It's very hot. They are very thirsty.
เด็กๆ กำลังเล่นกันอยู่ขำ้ งนอก อำกำศร้อนมำก พวกเขำจึงรูส้ กึ กระหำยน้ำ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Prepare the alphabet flash cards and the vocabulary flash cards that teacher has taught in this unit. Guide
the children review once, and correct the pronunciation of the children at any time.
เตรียมบัตรภำพตัวอักษรและบัตรภำพคำศัพท์ทใี่ ช้ในบทเรียนนี้ ให้เด็กๆ ทบทวนกำรออกเสียง 1 รอบ
2. Next, play the karaoke version of the song, let the children sing and dance.
เปิ ดเพลงแบบทีไ่ ม่มเี สียงร้อง ให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้นตำมจังหวะ

Role Play
บทบำทสมมติ
1. Prepare two small hand puppets. Play an act by using the MP3 file of the conversation on page 21
เตรียมหุ่นมือ 2 ตัวและเล่นละครโดยใช้ไฟล์เสียงบทสนทนำจำกหน้ำ 21
2. Let the children play freely. Teacher says "I'm thirsty!" and ask a drink from a child EX: "Water, please.".
ปล่อยให้เด็กเล่นกันตำมอัธยำศัยครู่หนึง่ จำกนัน้ ให้ครูเข้ำไปพูดกับเด็กทีละคนว่ำ "I'm thirsty!" จำกนัน้ ขอให้เด็กหยิบน้ำ
หรือน้ำผลไม้ เช่น "Water, please."
3. Prepare a cup of water and a cup of juice, guide them to pick the correct cup and say "Here you are."
เตรียมแก้วน้ำเปล่ำและแก้วน้ำผลไม้ไว้อย่ำงละแก้ว ให้เด็กๆ หยิบให้ครูให้ถูกแก้วและพูดว่ำ “Here you are.”
4. Teacher thanks the child and ask the other children with this same pattern.
ครูขอบคุณเด็ก จำกนัน้ พูดลักษณะเดียวกันนี้กบั เด็กคนอื่นๆ

Reality Practice
กำรประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริง
1. Prepare cups, one for water and one for juice. Guide the children to raise their hands and say "I'm thirsty!".
เตรียมถ้วยใส่น้ำและน้ำผลไม้ ให้เด็กๆ ยกมือและพูดว่ำ "I'm thirsty!"
2. Ask the child to come in front, let the child sees the drink in teacher’s hand and say "_______, please."
ให้เด็กทีย่ กมือออกมำข้ำงหน้ำทีละคน ให้เด็กดูน้ำทีค่ รูถอื แล้วบอกชื่อน้ำนัน้ ในโครงประโยค “_______, please.”
3. If the child gives the correct answer. The child can drink the drink in your hand.
ถ้ำเด็กพูดถูกต้องจะได้กนิ น้ำแก้วนัน้

Rhymes Practice
ฝึกร้องเป็ นทำนอง
Play the rhymes in the book, guide the children sing and dance
เปิ ดเพลงในหนังสือ จำกนัน้ นำให้เด็กร้องเพลงและเต้นตำม

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
Teacher does the movements to let the children guess the rhyme and guide the children read the rhyme.
ครูทำท่ำทำงให้เด็กๆ เดำว่ำเป็ นท่ำของตัวอักษรอะไร แล้วให้เด็กๆ ท่องอำขยำนของตัวอักษรนัน้

Unit 4 I Can Run
บทที่ 4 ฉันวิ่งได้
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Vocabulary flash cards

- DVD Player/ Mobile Phone

บัตรภำพคำศัพท์

เครื่องเล่นดีวดี ี หรือโทรศัพท์มอื ถือ

- Big envelop

- Flashlight

ซองขนำดใหญ่

ไฟฉำย

- Jumping rope

- Red, yellow and blue crayons

เชือกกระโดด

สีเทียน สีแดง เหลือง น้ำเงิน

- Video (QR Code/DVD)

- Tape

คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code หรือเปิ ด DVD

เทป

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
There are some people doing exercise at the playground. Hurry up! Let's exercise with them.
มีคนกำลังออกกำลังกำยอยู่ในสนำมเด็กเล่น เร็วเข้ำ! มำออกกำลังไปกับพวกเขำกันเถอะ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. After guiding the children review the vocabulary of unit 1-3 by showing the vocabulary flash cards, then put
the cards into big envelop.
หลังจำกให้เด็กๆ ทบทวนคำศัพท์บทที่ 1-3 โดยกำรแสดงบัตรภำพให้เด็กๆ ดูแล้วสอดบัตรภำพไว้ในซองขนำดใหญ่
2. Reveal a little part of card and let the children speak out the vocabulary.
แสดงบัตรภำพส่วนเล็กๆ ให้เด็กๆ เดำว่ำเป็ นบัตรภำพคำว่ำอะไร
3. The child who gives the correct answer can draw out the next flash card.
เด็กคนทีต่ อบถูกจะได้หยิบบัตรภำพใบต่อไป

Conversation
บทสนทนำ
1. Guide children to jump over the tight rope and say "I can jump.".
นำเชือกมำขึงให้เด็กๆ กระโดดข้ำมแล้วพูดว่ำ "I can jump."
2. Guide children to walk, slowly and quickly, then say "I can walk.".
ให้เด็กๆ เดินไปรอบๆ ห้อง เดินช้ำๆ และเดินเร็วๆ สลับกันไป พลำงให้เด็กๆ พูดว่ำ "I can walk."
3. Guide children to run from one side to another side of the room, then them to say "I can run.".
ให้เด็กๆ วิง่ จำกมุมห้องหนึ่งไปอีกมุมห้อง ให้เด็กๆ พูดว่ำ "I can run."

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

Finding the Light เกมตำมหำแสง
1. Teacher says “Turn off the light, please.”, have a child turn off the light.
ครูพูดว่ำ “Turn off the light, please.” ให้เด็กคนใดคนหนึ่งไปปิ ดไฟ
2. Use the flashlight as a guide. When teacher said “Jump, jump”, children have to jump and follow the light
and say "I can jump.".
ใช้แสงไฟฉำยนำให้เด็กๆ ทำกิจกรรม เมื่อครูพูดว่ำ “Jump, jump” ให้เด็กๆ กระโดดตำมไฟทีค่ รูส่อง พลำงพูดว่ำ
"I can jump."
3. When teacher said “Walk, walk”, children have to walk and follow the light and say "I can walk.".
เมื่อครูพูดว่ำ “Walk, walk” ให้เด็กๆ เดินตำมไฟทีค่ รูส่อง พลำงพูดว่ำ "I can walk."
4. When teacher said “Run, run.”, children have to run and follow the light and say "I can run.".
เมื่อครูพูดว่ำ “Run, run.” ให้เด็กๆ วิง่ ตำมไฟทีค่ รูส่อง พลำงพูดว่ำ "I can run."

Follow the shadow ตำมเงำไป
1. Teacher says “I can jump.”, guide the children to do the movements and repeat the sentence. Then practice
other two sentences: I can run, I can walk.
ครูพูดว่ำ “I can jump.” ให้เด็กๆ ทำท่ำทำงและพูดทวนประโยค ฝึกลักษณะเดียวกันกับอีก 2 ประโยค
2. Ask a child to act as teacher and give instruction so the other children can do the movements and repeat
the sentences.
ให้เด็ก 1 คนมำทำหน้ำทีเ่ ป็ นคุณครูตวั น้อย และบอกประโยคให้ เด็กคนอื่นๆ ต้องทำท่ำทำงและพูดทวนประโยค

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Prepare red, yellow and blue crayons. Make photocopies of this picture and cut it out for each child. Give
crayon to each child and have the children to color.
ถ่ำยเอกสำรรูปหน้ำกำกนี้ให้เด็กๆ ทุกคน จำกนัน้ ให้เด็กๆ ระบำยสีตำมชอบด้วยสีเทียนสีแดง เหลือง น้ำเงิน

Glue

Glue

Glue

Glue

2. Help the children to put the mask together and fit to the children’s face.
ช่วยเด็กๆ ตัดและประกอบหน้ำกำกให้พอดีกบั ศีรษะเด็ก
3. When teacher says “Red face, jump!” and guide the children who wear the red mask to jump up and say
“I can jump.”. Practice other sentences in the same way.
เมื่อครูส ั ่งว่ำ “Red face, jump!” ให้เด็กๆ ทีส่ วมหน้ำกำกสีแดงกระโดดขึน้ มำและพูดว่ำ “I can jump.” ฝึกประโยคอื่นๆ
ด้วยวิธเี ดียวกัน

Workbook Activity
กิจกรรมในแบบฝึกหัด
Turn workbook to page 10-11, doing listening and other activities.
ให้เด็กๆ เปิ ดแบบฝึกหัดหน้ำ 10-11 ทำแบบฝึกหัดฟั งและตอบคำถำม
Answer Keys
เฉลย

B. I Can Read อ่านดูสิ
Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Whiteboard and marker
กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด

- MP3 (QR Code)
ไฟล์เสียง (สแกน QR Code)

- Flashlight

- Mobile Phone

ไฟฉำย

โทรศัพท์มอื ถือ

- Alphabet flash cards
บัตรภำพตัวอักษร

- Two toy hammers
ค้อนของเล่น 2 อัน

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Do Do's family is driving up the hill to play. What letters do they see?
ครอบครัวของโดโด้กำลังขับรถขึน้ เขำไปเล่น พวกเขำเห็นตัวอักษรอะไรบ้ำงนะ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Write down letters on the whiteboard and read those letters.
เขียนตัวอักษรบนกระดำนแล้วให้เด็กๆ อ่ำนตัวอักษรทีละตัว
2. Prepare a flashlight. Teacher pronounce the sound of letters.
เตรียมไฟฉำย 1 อัน จำกนัน้ ครูออกเสียงตัวอักษรให้ฟัง
3. Ask a child to light the corresponding letter on the whiteboard.
ให้เด็กออกมำทีละคนแล้วใช้ไฟฉำยส่องไปยังตัวอักษรทีค่ รูออกเสียง

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Ask the children to raise their hands one side at a time and guide them to say "Up, up, here we go!"
ให้เด็กๆ ยกมือซ้ำยขวำสลับกัน แล้วพูด "Up, up, here we go!"
2. Act as if controlling a wheel and then stomping feet, guide children to say “Van, van, make a stop.”
ให้เด็กๆ ทำท่ำบังคับพวงมำลัยรถแล้วย่ำเท้ำอยู่กบั ที่ พลำงพูดว่ำ “Van, van, make a stop.”
3. Pat your hair and wave hands above the head. Guide children to say “Wig, wig, flying off.”
แตะผม 2 ครัง้ แล้วโบกมือเหนือศีรษะ พลำงพูดว่ำ “Wig, wig, flying off.”

Phonics เสียงตัวอักษร
1. Show the children U, V, W flash cards and guide them to pronounce the sound of letters.
แสดงบัตรภำพ U, V, W ให้เด็กๆ ออกเสียงตำม

2. Guide the children to pronounce U, U, U, /u/, /u/, /u/, V, V, V, /v/, /v/, /v/, /v/, W, W, W, /w/, /w/, /w/ after
teacher.
ให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษรตำมครูดงั นี้ U, U, U (ยู, ยู, ยู) /u/, /u/, /u/ (อะ, อะ, อะ) V, V, V (วี, วี, วี) /v/, /v/, /v/,
(เฟวอะ, เฟวอะ, เฟวอะ) W, W, W (ดับเบิลยู, ดับเบิลยู, ดับเบิลยู) /w/, /w/, /w/ (เวอะ, เวอะ, เวอะ)
3. Use different tone, such as: loud, soft, high-pitched, low-pitched to guide children to pronounce letters.
ฝึกออกเสียงโดยใช้น้ำเสียงต่ำงๆ เช่น พูดเสียงดัง กระซิบ เสียงสูง เสียงต่ำ
4. Encourage the children to speak freely in front of the class.
กระตุ้นให้เด็กออกมำออกเสียงอย่ำงอิสระหน้ำชัน้ เรียน

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Guide the children review letters by showing them flash cards.
ทบทวนตัวอักษรโดยใช้บตั รภำพ
2. Put the cards on the floor then the teacher writes a letter on the whiteboard and asks the children to find
the corresponding card of the letter written by the teacher.
วำงบัตรภำพไว้ในทีต่ ่ำงๆ ครูเขียนตัวอักษรบนกระดำน แล้วให้เด็กๆ ตำมหำตัวอักษรทีค่ รูเขียน
3. Guide the children repeat all letters.
ให้เด็กๆ ออกเสียงทบทวนตัวอักษรทัง้ หมด

Recognize the Word เรียนรูค้ ำศัพท์
1. Guide the children read the rhyme.
นำให้เด็กๆ อ่ำนอำขยำน
2. Put the alphabet flash cards in different corners.
วำงบัตรภำพตัวอักษรในมุมต่ำงๆ ของห้อง

3. Teacher say a letter then the children need to go beside the corresponding card.
ครูออกเสียงตัวอักษรอะไร ให้เด็กๆ ไปยืนอยู่ขำ้ งบัตรภำพนัน้
4. Open Student Book to page 24-25 then play MP3, guide them to point pictures, say the word and rhymes.
เปิ ดหนังสือเรียนหน้ำ 24-25 แล้วเปิ ด MP3 ให้เด็กๆ ชี้ตวั อักษรในรูปภำพและท่องอำขยำน

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Draw 3 x 3 grids on the whiteboard and write letters in the grids.
วำดตำรำง 3x3 ช่องบนกระดำน แล้วเขียนตัวอักษรในแต่ละช่อง
2. Prepare two toy hammers. Divide the children into 2 teams and ask for a representative from each team.
เตรียมค้อนของเล่น 2 อัน แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีมและให้ส่งตัวแทนออกมำทีละคน
3. Teacher says a letter/vocabulary/rhyme, two representatives need to hit the correct letter by toy hammer.
ครูพดู ตัวอักษร คำศัพท์ หรืออำขยำน ให้ตวั แทนใช้คอ้ นตีตวั อักษรทีต่ รงกับทีค่ รูบอก
4. The faster one got 1 point.
ใครทีต่ ไี ด้ก่อนได้ 1 คะแนน

Workbook Activity
กิจกรรมในหนังสือแบบฝึกหัด
Turn 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

Introduce the lyric
ขัน้ ตอนกำรสอนร้องเพลง
First, play the song “What Color is it?”. Let children listen to it to get familiar with lyric 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. Play the song and guide the children sing and dance.
เปิ ดเพลงให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้น
2. Read the words have been taught in this unit, let the children listen to the song and do the movements.
Have the children to familiar with the words in this unit.
อ่ำนคำศัพท์ทเี่ รียนไปในบทเรียน

Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Ask children to line up in front of the teacher.
ครูให้เด็กๆ เข้ำแถวหน้ำครู
2. Guide the children read and do the movements, such as “Follow me, follow me. Jump! Jump! Jump!”.
ให้เด็กๆ อ่ำนและทำท่ำทำงตำมครู เช่น “Follow me, follow me. Jump! Jump! Jump!”
3. Guide children to sing and dance, ask them to bring out their books and point out the word in the lyric.
ให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้น จำกนัน้ ให้เด็กๆ นำหนังสือออกมำและชี้คำตำมเนื้อเพลงในหนังสือ

D. Let’ s Talk ฝึ กพูดกันเถอะ
Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- MP3 (QR code)
ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)
- Mobile Phone
โทรศัพท์มอื ถือ
- Vocabulary Flash Cards
บัตรภำพคำศัพท์

- Alphabet flash cards
บัตรภำพตัวอักษร
- Sticky ball
ลูกบอลตัวดูด
- Ball
ลูกบอล

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
The teacher is telling a story. One kid wants to use the bathroom. What should he say?
คุณครูกำลังเล่ำเรื่อง เด็กคนหนึ่งอยำกเข้ำห้องน้ำ เขำควรพูดว่ำอะไรดีนะ
Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน

1. Play the song “Follow me!” of this unit, having the children sing and dance with the song.
เปิ ดเพลง “Follow me!” ให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้นตำม
2. Review the words and alphabets by using flash cards, encourage them to raise their hands to answer.
ทบทวนตัวอักษรและคำศัพท์ทเี่ รียนรูไ้ ปโดยใช้บตั รภำพ ให้เด็กๆ ยกมือเพื่อตอบคำถำม

Role Play
บทบำทสมมติ
1. Perform a stomachache and say "bathroom", ask for help from the children.
ครูทำท่ำปวดท้องแล้วพูดว่ำ "bathroom" ขอให้เด็กๆ ช่วย
2. Guide children to read “Go to the bathroom.” then teacher says “May I go to the bathroom?”, and guide
children to answer “Yes, you may.”.
ให้เด็กๆ อ่ำนประโยค “Go to the bathroom.” ครูถำมเด็กว่ำ “May I go to the bathroom?” ให้เด็กๆ ตอบว่ำ “Yes, you
may.”
3. Guide the children read the rhyme of this unit and let the children do a role play to practice the
conversation.
ให้เด็กๆ ท่องอำขยำนและเล่นบทบำทสมมติ เพื่อฝึกพูดประโยคโต้ตอบกัน

Reality Practice
กำรประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริง
1. Draw a big circle on the whiteboard then draw a small room inside the circle and write down “Bathroom”.
วำดวงกลมวงใหญ่บนกระดำน ในวงกลมนัน้ ให้วำดรูปห้องน้ำและเขียนคำว่ำ “Bathroom”
2. Divide children into 2 teams to practice alphabet rhyme. In the middle of the activity, ask children "May I go
to the bathroom?", the children can raise their hands to answer "Yes, you may.", the child gives the correct
answer can play sticky ball.

แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีมแล้วฝึกท่องอำขยำนตัวอักษร ระหว่ำงนัน้ ให้ครูขดั จังหวะกิจกรรมเป็ นระยะ แล้วถำมเด็กๆ ว่ำ
"May I go to the bathroom?" ให้เด็กยกมือขึน้ ตอบว่ำ "Yes, you may." เด็กทีต่ อบคำถำมถูกต้องจะได้เล่นปำลูกบอล
3. Throw into the small circle can get a point, the group with the highest score is the winner.
ถ้ำปำลูกบอลตัวดูดให้ตดิ อยู่ในวงกลมก็จะได้ 1 คะแนน ทีมทีไ่ ด้คะแนนสูงทีส่ ุดเป็ นผูช้ นะ

Rhymes Practice
ฝึกร้องเป็ นทำนอง
Play the rhymes in the book, guide the children sing and dance
เปิ ดเพลงในหนังสือ จำกนัน้ นำให้เด็กร้องเพลงและเต้นตำม

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Passing the ball to the child, while passing the ball and reading the rhyme of this unit, when you read "Yes,
you may.", everyone must stop and the child who gets the ball should perform the rhyme of this unit.
ให้เด็กๆ นั ่งล้อมเป็ นวงกลมแล้วส่งต่อลูกบอลไปด้วย ร้องเพลงไปด้วย เมื่อถึงท่อนว่ำ
2. Guide the children read the rhyme and do the movements to get familiar with the content of this unit.
ให้เด็กๆ อ่ำนบทอำขยำนและทำท่ำทำงเพื่อให้คนุ้ เคยกับเนื้อหำในบทนี้

Unit 5 Let’s Play on the Slide
บทที่ 5 เล่นกระดานลื่นกันเถอะ
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Vocabulary flash cards
บัตรภำพคำศัพท์
- Video (QR Code/DVD)
คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code/เปิ ดดีวดี )ี

- DVD Player/Mobile Phone
เครื่องเล่น DVD หรือ โทรศัพท์มอื ถือ
- Whiteboard and marker
กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
The kids are having fun playing at the playground. Let's join them!
เด็กๆ กำลังเล่นอยู่ในสวนสำธำรณะ ไปเล่นด้วยกันเถอะ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Have the children make a line in back of the classroom.
ให้เด็กๆ ต่อแถวหลังชัน้ เรียน
2. Take out the vocabulary flash cards of unit 1 to 4, having the children read the cards.
นำบัตรภำพคำศัพท์บทที่ 1-4 ให้เด็กๆ อ่ำนบัตรภำพแต่ละใบ
3. The child who can read the vocabulary fastest can forward one step.
เด็กคนไหนพูดคำศัพท์ได้ก่อน จะได้เดินไปข้ำงหน้ำ 1 ก้ำว
4. Child who arrives at the other end of the classroom can give high five with teacher.
เมื่อเดินไปถึงหน้ำห้องเรียนแล้ว ให้แตะมือ high five กับคุณครู

Conversation
บทสนทนำ
1. Guide the children read book page 28-29 and read “Let’s play on the slide.”.
ให้เด็กๆ อ่ำนหนังสือหน้ำ 28-29 แล้วอ่ำนเนื้อหำ “Let’s play on the slide.”
2. Introduce the new words in this unit and read new words in different tones.
ให้เด็กๆ รูจ้ กั คำศัพท์และฝึกพูดโดยใช้น้ำเสียงต่ำงๆ
3. Take out the vocabulary flash cards, have the children to find the same play equipment on the textbook,
and guide the child to say "Let’s play on the ______.”.
แสดงบัตรภำพให้เด็กๆ ชี้ของเล่นในหนังสือทีต่ รงกับบัตรภำพทีค่ รูแสดง แล้วให้เด็กๆ พูดประโยค "Let’s play on the
______.” ตำมด้วยคำในบัตรภำพ

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

Guess and Act เกมทำยคำใบ้
1. Devide children into two group. One team act out and the other team guess which playground instrument
they are acting.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุม่ หนึง่ ทำท่ำทำงบอกใบ้ให้เด็กอีกกลุ่มทำยว่ำเป็ นเครื่องเล่นอะไร
2. Have the children to do matchman and say “Let’s play on the ______.”
ให้เด็กๆ ตอบชื่อเครื่องเล่นโดยใช้โครงสร้ำงประโยค “Let’s play on the _______.”

Guess me เกมเดำดูซิ
1. Ask children to come in front one by one
ให้เด็กออกมำหน้ำห้องทีละคน
2. Create an action for each playground equipment, and guide the other children to say "Let’s play on the
_______."
ทำท่ำทำงให้เพื่อนๆ ในห้องเดำว่ำกำลังเล่นเครื่องเล่นอะไร และพูดออกมำว่ำ "Let’s play on the _______."

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Make photocopies and make head hoops with these pictures.
ถ่ำยเอกสำรรูปเหล่ำนี้แล้วทำเป็ นหมวกสวมหัว

2. Guide the children to act as if they are playing equipments and speak the word using the sentence
structures learned in this unit. EX: Acting playing slide and say “I like to play on the slide.”
ให้เด็กๆ ทำท่ำทำงเล่นเครื่องเล่น และพูดประโยคทีเ่ รียนไปโดยใช้คำตำมทีต่ วั เองทำท่ำ เช่น ทำท่ำเล่นกระดำนลื่น แล้ว
พูดว่ำ “I like to play on the slide.”

Workbook Activity
กิจกรรมในแบบฝึกหัด
Turn workbook to page 13-14, doing listening and other activities.
ให้เด็กๆ เปิ ดแบบฝึกหัดหน้ำ 13-14 ทำแบบฝึกหัดฟั งและตอบคำถำม

Answer Keys
เฉลย

B. I Can Read อ่านดูสิ
Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Stamps
ตัวปัม๊ รูปต่ำงๆ
- Alphabet Flash Cards
บัตรภำพตัวอักษร
- MP3 (QR code)
ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

- Whiteboard
กระดำน
- Whiteboard Marker
ปำกกำไวท์บอร์ด
- Vocabulary Flash Cards
บัตรภำพคำศัพท์

- Mobile Phone

- Two paper bags

โทรศัพท์มอื ถือ

ถุงกระดำษ 2 ใบ

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
The soldiers are getting a jewelry box that the queen lost. Can you find the hidden letters on the boat and
jewelry box?
ทหำรกำลังเก็บกูห้ บี สมบัตทิ รี่ ำชินีทำหำยไป เด็กๆ ลองหำดูซวิ ่ำมีตวั อักษรอะไรซ่อนอยู่บนเรือและหีบสมบัตบิ ำ้ ง

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Guide children to look at the picture, ask them to point at the picture they knew and speak the word such as
boat, castle, point.
ให้เด็กๆ ดูภำพแล้วชี้รูปสิง่ ของหรือกำรกระทำทีร่ ูจ้ กั และพูดคำศัพท์นัน้ ออกมำ เช่น boat, castle, point
2. If the children speak the word in the rhymes, guide them to speak the rhymes by repeating after teacher.
ถ้ำเด็กพูดคำทีอ่ ยู่ในอำขยำนตัวอักษร ให้ครูท่องอำขยำนท่อนนัน้ ให้เด็กๆ พูดตำม

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Use the hands to form a square, guide the children say “Box, box, floating away.”.
ให้เด็กๆ ทำมือเป็ นรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม แล้วพูดว่ำ “Box, box, floating away.”
2. Do the action of rowing a boat, guide children to say “Yes, yes, row the boat.”.
ทำท่ำพำยเรือแล้วให้เด็กๆ พูดว่ำ “Yes, yes, row the boat.”
3. Do the action of zipping the zipper, guide children to say “Zip, zip, zip my coat.”.
ให้เด็กๆ ทำท่ำรูดซิปขึน้ ลงแล้วพูดว่ำ “Zip, zip, zip my coat.”

Phonics เสียงตัวอักษร
1. Show the children X, Y, Z flash cards and guide them to pronounce the sound of letters.
แสดงบัตรภำพ X, Y, Z ให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษร
2. Guide the children to pronounce X, X, X, /x/, /x/, /x/, Y, Y, Y, /y/, /y/, /y/ Z, Z, Z, /z/,/z/,/z/ after teacher.
ให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษรตำมครูดงั นี้ X, X, X, (เอ็กซ์, เอ็กซ์, เอ็กซ์) /x/, /x/, /x/ (กซึ, กซึ, กซึ) Y, Y, Y (วำย, วำย,
วำย) /y/, /y/, /y/ (เยอะ, เยอะ, เยอะ) Z, Z, Z (ซี, ซี, ซี) /z/,/z/,/z/ (ซึ, ซึ, ซึ)
3. Put Z flash card on the whiteboard.
ติดบัตรภำพ Z บนกระดำน
4. Teacher randomly pronounce the letter and phonic such as Z, Z, Z, /z/, /z/, /z/.
ครูสุ่มออกเสียงตัวอักษร X, Y, Z ทัง้ ชื่อตัวอักษรและเสียง เช่น Z, Z, Z (ซี, ซี, ซี) /z/,/z/,/z/ (ซึ, ซึ, ซึ)
5. If the pronunciation is correct then clap your hands; otherwise, do not clap your hands.
ถ้ำครูออกเสียงตรงกับบัตรภำพบนกระดำน ให้เด็กๆ ปรบมือ แต่ถ้ำไม่ตรงก็ไม่ต้องปรบมือ
6. Practice other pronunciations of letters in this way.
ฝึกตัวอักษรอื่นๆ ด้วยวิธเี ดียวกันนี้

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Stick 3 vocabulary flash cards on the whiteboard.
ติดบัตรภำพคำศัพท์ 3 ใบบนกระดำน
2. Write some strokes of the letter and ask children to guess the alphabet.
เขียนเส้นบำงเส้นแล้วให้เด็กๆ เดำว่ำเป็ นตัวอักษรอะไร
3. Guide children to speak the rhyme of the letter, do the same with other letters.
ให้เด็กๆ ท่องอำขยำนของตัวอักษรนัน้ ฝึกลักษณะเดียวกันกับตัวอักษรทัง้ 3 ตัว

Recognize the Word เรียนรูค้ ำศัพท์
1. Draw a picture on the whiteboard.
วำดภำพใดภำพหนึ่งบนกระดำน
2. Let the children guess the correct word.
ให้เด็กๆ เดำคำศัพท์
3. Guide the children read the rhyme.
ให้เด็กๆ อ่ำนอำขยำนของคำนัน้
4. Open the student book page 30-31 then play MP3, guide them point the picture and say the word and
rhymes.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือเรียนหน้ำ 30-31 เปิ ดไฟล์เสียง MP3 ให้เด็กๆ ชี้ตวั อักษรในภำพ พูดคำศัพท์และท่องอำขยำน

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Prepare 2 paper bags and draw animals’ faces on the bag.
เตรียมถุงกระดำษ 2 ใบและวำดรูปหน้ำสัตว์บนถุง

2. Divide the children into 2 teams. When a vocabulary card is shown, the children should quickly read the
word.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม แสดงบัตรภำพให้เด็กๆ รีบออกเสียงคำนัน้
3. The team who gives the correct answer can eat a card into the bag, and the one who eats the most cards
is the winner.
ทีมทีต่ อบได้เร็วกว่ จะได้บตั รนัน้ ไปใส่ในถุงกระดำษ สัตว์ของทีมใดกินบัตรภำพได้เยอะกว่ำ ทีมนัน้ ชนะ

Workbook Activity
กิจกรรมในหนังสือแบบฝึกหัด
1. Turn 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 (QR code)
ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

- Mobile Phone
โทรศัพท์มอื ถือ

- Vocabulary Flash Cards
บัตรภำพคำศัพท์

Introduce the lyric
ขัน้ ตอนกำรสอนร้องเพลง
First, play the song “Good Night, Robot”. Let children listen to it to get familiar with lyric 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. Put the vocabulary flash card upside down in random.
คว่ำบัตรภำพคำศัพท์บนพืน้
2. Ask children to open a flash cards, spell and pronounce the word.
ให้เด็กๆ ออกมำเปิ ดบัตรภำพคนละใบ สะกดและออกเสียงคำทีเ่ ปิ ดได้
3. Play the song and guide the children sing and dance.
เปิ ดเพลงให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้น

Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

More to Sing

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Put the vocabulary flash cards on the floor and let the children know where the words are.
วำงบัตรภำพไว้บนพืน้ ให้เด็กๆ รูว้ ่ำบัตรภำพคำไหนอยู่ทไี่ หน

2. Next, play the song and guide the children to sing and dance. Press the pause key at any time, the teacher
reads a word, and the children need find out the card and do actions.
เปิ ดเพลงให้เด็กๆ ร้องและเต้น กดปุ่มหยุดเพลงเวลำใดก็ได้ ครูพูดคำศัพท์ 1 คำ ให้เด็กๆ หำบัตรภำพและทำท่ำทำง
3. Divide the children into 3 teams, each team represents a different word. Then have the children to put the
words into the song to sing and dance.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 3 ทีม แต่ละทีมแทนคำศัพท์ 1 คำ ให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้นโดยใช้คำของทีมตัวเอง

D. Let’ s Talk ฝึ กพูดกันเถอะ
Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Vocabulary flash cards
บัตรภำพคำศัพท์
- Video (QR code/DVD)
คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code/เปิ ดดีวดี )ี

- DVD Player/Mobile Phone
เครื่องเล่นดีวดี /ี โทรศัพท์มอื ถือ
- A Ball
ลูกบอล 1 ลูก

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Time to go home! Kids are saying goodbye to the teacher.
ได้เวลำกลับบ้ำนแล้ว เด็กๆ บอกลำคุณครู

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Guide the children to practice the rhymes they have learned and do the actions.
ให้เด็กๆ ฝึกท่องอำขยำนทีเ่ รียนมำและทำท่ำ

2. Guide the children review the vocabulary by showing them the flash cards.
ทบทวนคำศัพท์โดยใช้บตั รภำพ
3. Bring out the student book. When the teacher reads a word, children has to turn to the page with the word,
and the fastest can be rewarded.
ให้เด็กๆ หยิบหนังสือออกมำ ครูพูดคำศัพท์ 1 คำ ให้เด็กๆ หำคำทีค่ รูพูดในหนังสือ คนทีช่ ้ไี ด้ไวทีส่ ุดจะได้รำงวัล

Role Play
บทบำทสมมติ
1. Play the song and ask the children listen to the song.
เปิ ดเพลงให้เด็กๆ ฟัง
2. Divide the children into 3 teams: parents, teacher, and child.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 3 ทีม ทีมพ่อแม่ ทีมคุณครู และทีมเด็ก
3. Team teacher stands up and says “Time to go home! Goodbye!”.
ทีมคุณครูลุกขึน้ และพูดว่ำ “Time to go home! Goodbye!”
4. Team child stands up and says “Goodbye!”.
ทีมเด็กลุกขึน้ และพูดว่ำ “Goodbye!”.
5. Then, team parents stands up and says “Goodbye!”.
ทีมพ่อแม่ลุกขึน้ และพูดว่ำ “Goodbye!”.
6. Every team takes turns to play different roles to practice dialogue.
ทุกทีมสลับบทบำทกันและฝึกบทสนทนำนี้อกี ครัง้

Reality Practice
กำรประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริง
1. Children sit down in a circle. The first child says “Time to go home!” then pass the ball to the next child.
เด็กๆ นั ่งล้อมกันเป็ นวงกลม เด็กคนแรกพูดว่ำ “Time to go home!” แล้วส่งต่อลูกบอลให้คนทีอ่ ยู่ขำ้ งๆ
2. The second child needs to say “Goodbye!” then pass the ball to the next child. Practice these two
sentences in this way.
เด็กคนต่อมำพูดว่ำ “Goodbye!” จำกนัน้ ส่งต่อลูกบอลให้คนถัดไป ฝึก 2 ประโยคนี้วนไปเรื่อยๆ

Rhymes Practice
ฝึกร้องเป็ นทำนอง
Play the rhymes in the book, guide the children sing and dance
เปิ ดเพลงในหนังสือ จำกนัน้ นำให้เด็กร้องเพลงและเต้นตำม

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Divide the children into two teams and form two circles inside and outside, standing face to face.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ล้อมกันเป็ นวงกลมซ้อนกัน 2 ชัน้ ให้เด็กๆ หันหน้ำเข้ำหำกัน
2. Guide the children in one circle read “It’s time go go home! Goodbye!”, then children in another circle reply
“Goodbye!” and then the inner circle child moves one step to the right.
ให้เด็กๆ พูด “It’s time go go home! Goodbye!” จำกนัน้ ให้เด็กๆ ในวงกลมด้ำนในก้ำวไปทำงขวำ 1 ก้ำว
3. Practice this rhyme in this way. In the end, have the children hug each other to end the practice.
ฝึกบทสนทนำเช่นเดิม เมื่อวนกลับมำทีเ่ ดิมแล้ว ให้เด็กๆ กอดกัน

Festival – Mother’s Day
บทเรียนพิ เศษ - วันแม่แห่งชาติ
Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน

Let’s Play เล่นกันเถอะ
เกมทบทวนความรู้ (Reviewing Games)
Game 1: Say it!
เกมที่ 1: พูดดูส ิ
Materials: Vocabulary Flash Cards
อุปกรณ์: บัตรภำพคำศัพท์
Have children practice the sentence patterns.
ให้เด็กๆ ฝึกโครงสร้ำงประโยคเหล่ำนี้
1. Show the children the real objects or put the water, milk and juice flash cards on the whiteboard. Have the
children to pick the drink they like and practice sentence pattern “I like ______.”.
ให้เด็กๆ เห็นเครื่องดื่มจริงและบัตรภำพของทัง้ 3 ชนิด คือ น้ำ, นม, น้ำผลไม้ไว้หน้ำกระดำน ให้เด็กๆ เลือกเครื่องดื่มที่
เด็กๆ ชอบแล้วฝึกโครงสร้ำงประโยค “I like ______.”
2. Prepare the real objects or crayon, pencil and color pen flash cards on the table. Practice the sentence
pattern “Give me a _______, please.” and take the corresponding object or card.
เตรียมสีเทียน ดินสอ และปำกกำสีของจริงและบัตรภำพไว้บนโต๊ะ ฝึกใช้โครงสร้ำงประโยค “Give me a _______,
please.” แล้วให้เด็กๆ หยิบของให้สอดคล้องกับคำขอ
3. Extend your fingers and take turns to do numbers 1-6, let the children follow. Practice the sentence pattern
“I’m ________.”.
ชูน้วิ มือแสดงตัวเลข 1-6 ฝึกใช้โครงสร้ำงประโยค “I’m ________.”
4. Make a walk, hop and run, let the children follow. Practice the sentence “I can ______.”.
เดิน กระโดด และวิง่ ให้เด็กๆ ทำตำม ฝึกใช้โครงสร้ำงประโยค “I can ______.”
5. Do movements of playing slide, seesaws and swings, and let the children practice the sentence pattern
“Let’s play on the _____.”. Teacher can change movements faster and faster and the children need to follow
teacher’s movements to say the word.

ทำท่ำเล่นกระดำนลื่น ม้ำกระดก และชิงช้ำ ให้เด็กๆ ฝึกใช้โครงสร้ำงประโยค “Let’s play on the _____.” ครูอำจจะทำ
ท่ำทำงเร็วขึน้ เรื่อยๆ ให้เด็กๆ ทำยเร็วขึน้

Game 2: Read it!
เกมที่ 2: อ่ำนดูส ิ
Materials: Vocabulary flash cards
อุปกรณ์: บัตรภำพคำศัพท์
1. Give each child a vocabulary card.
ให้เด็กแต่ละคนถือบัตรภำพคำศัพท์คนละ 1 ใบ
2. Ask children to hold the cards in front of their chest and come to the front make a line.
ขอให้เด็กๆ ถือบัตรไว้ตรงอก แล้วยืนเรียงแถวกันด้ำนหน้ำ
3. Teacher randomly say the word, children who hold the flash cards of that word has to jump, raise the card,
and say the word.
ครูสุ่มพูดคำศัพท์ ให้เด็กทีถ่ อื บัตรภำพคำทีค่ รูพูด กระโดดชูบตั รภำพขึน้ และพูดคำศัพท์นัน้
4. Speed up the reading of letters (you can read a few more letters at a time), let the children follow the
acceleration.
พูดตัวอักษรเร็วขึน้ หรือพูดตัวอักษรพร้อมกันทีละหลำยตัว ให้เด็กๆ กระโดดและพูดเร็วขึน้

Game 3: Sing it!
เกมที่ 3: ร้องเพลงกันเถอะ
Materials: MP3 or Video, Player
อุปกรณ์: ไฟล์เสียง MP3 หรือคลิปวิดโี อ, เครื่องเล่น
1. Play any songs and have the children sing and dance.
เปิ ดเพลงอะไรก็ได้ให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้นตำมทำนอง

2. Divide the children into 2 teams. Play any song and have the two teams take turns to sing one lyric or
whole song. Please encourage when the children are finished.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 กลุ่ม ให้เด็กๆ สลับกันร้องเพลงทีละท่อน กระตุ้นให้เด็กๆ ร้องจนจบเพลง

