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
คู่มือครู
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 I Love My Grandpa
บทที่ 1 ฉันรักปู่
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- One puppet
หุ่นมือ
- MP3 (QR Code)
ไฟล์เสียง (สแกน QR Code)

- Mobile Phone
โทรศัพท์มอื ถือ
- Vocabulary flash cards
บัตรภำพคำศัพท์

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
The children are taking a walk with their grandpa and grandma. They really love their grandparents!
เด็กๆ กำลังเดินเล่นกับคุณปู่คณ
ุ ย่ำ คุณตำคุณยำย พวกเขำรักปู่ย่ำตำยำยมำก

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Say hi to everyone with a puppet, say: “Hello, everyone. I’m Mickey.”
ใช้หนุ่ มือทักทำยเด็กๆ ทุกคน พูดว่ำ “Hello, everyone. I’m Mickey.”
2. Write down your own name on the whiteboard, say: “Hello, everyone. I’m______.”.
ให้แด็กๆ ออกมำเขียนชื่อของตัวเองบนกระดำน แล้วพูดว่ำ “Hello, everyone. I’m______.”
3. Have children go to front and introduce themselves to puppet, say:” Hello, Mickey. I’m Kelly.”.
ให้เด็กๆ สลับกันออกมำแนะนำตัวเองกับหุ่นมือของคุณครูว่ำ “Hello, Mickey. I’m ______.”.

Conversation
บทสนทนำ
1. Draw FiFi on the whiteboard and say: “Hello, I’m FiFi .”
วำดรูปฟี ฟ่ี บนกระดำนแล้วพูดว่ำ “Hello, I’m FiFi .”
2. Draw a big family tree in the middle on the whiteboard, put on the cards of family members in the tree.
Have children speak each word.
วำดภำพต้นไม้ใหญ่บนกระดำน เป็ นแผนผัง Family Tree เตรียมบัตรภำพเหล่ำนี้แล้วนำไปติดบนต้นไม้ ให้เด็กๆ พูด
คำศัพท์

3. Draw a heart shape to circle each family member, say: “I love my _______.”.
วำดรูปหัวใจรอบบัตรภำพแต่ละใบ แล้วพูดว่ำ “I love my _______.”.
4. Pick one word and say: “I love my ______.”. Guide children respond: “Me, too.”. Practice the sentence
pattern.
เลือก 1 คำแล้วพูดว่ำ “I love my ______.” ให้เด็กๆ พูดตอบว่ำ “Me, too.”

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

Listening Skills ฝึกกำรฟัง
1. Show children the flash cards and ask them to do the gesture of the word.
แสดงบัตรภำพให้เด็กๆ ออกเสียงคำศัพท์
2. Divide the class into two teams. Each team sends a representative to the front.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 กลุ่ม แต่ละกลุม่ ส่งตัวแทนไปหน้ำชัน้
3. Guide the class read the vocabulary by showing them flash cards.
ให้เด็กๆ อ่ำนคำศัพท์โดยกำรแสดงบัตรภำพให้เด็กๆ ดู
4. The representatives do the gesture of the word they hear, then get one point.
ตัวแทนของแต่ละกลุ่มต้องทำท่
5. Which team gets points more is the winner.

Role Play บทบำทสมมติ
1. Divide the class into two teams. One team is FiFi, say:” I love my______.”. The other team is DoDo, say:”
Me, too.”.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ทีมหนึ่งชื่อทีมฟี ฟ่ี พูดว่ำ “I love my ______.” อีกทีมหนึ่งชื่อทีมโดโด้ พูดว่ำ “Me too.”
2. Have one child to be a little teacher and do a body gesture of a word. The representatives of two team
need to guess the word and fill in the word into the sentence: I love my _______.
ให้เด็กคนหนึง่ ทำหน้ำทีเ่ ป็ นคุณครูน้อย แสดงท่ำทำงให้เพื่อนๆ ทำยคำศัพท์ ให้ตวั แทนของแต่ละทีมออกมำเดำคำศัพท์ที่
เพื่อนแสดงท่ำทำง แล้วออกมำเขียนเติมคำในประโยค I love my _______.
3. All children respond: “Me, too.”.
ให้เด็กๆ ทุกคนพูดตอบว่ำ “Me, too.”

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน

1. Ask children to bring photos of their families. Have children take their turns to introduce their family
members.
ให้เด็กๆ นำภำพสมำชิกในครอบครัวมำ และแนะนำสมำชิกในครอบครัวของตัวเองให้เพื่อนๆ ในห้องเรียน
2. Draw a family tree on the whiteboard. Guide children take their turns to put on their family photos in the
family tree and say:” I love my _______.”.
วำดภำพแผนผังครอบครัวบนกระดำน ให้เด็กๆ สลับกันออกมำติด

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
- Vocabulary flash cards

- Music (QR Code)

บัตรภำพคำศัพท์

ไฟล์เพลง (QR Code)

- Alphabet flash cards

- Mobile Phone

บัตรภำพตัวอักษร

โทรศัพท์มอื ถือ

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
What’s happening at the park? Look at the picture and find out the letters.
เกิดอะไรขึน้ ในสวนแห่งนี้นะ เด็กๆ ดูในรูปแล้วตำมหำตัวอักษรให้เจอหน่อย

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Show the vocabulary flash cards and guide the children to read the word.
แสดงบัตรภำพให้เด็กๆ ออกเสียงคำศัพท์บนบัตรภำพ

2. Show the children flash cards rapidly, have them read the vocabulary.
เปลีย่ นบัตรภำพไวขึน้ ให้เด็กๆ พูดคำศัพท์เร็วขึน้

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Make hands like holding an apple, and say: " Apple, apple", then point upward; guide children to say “on the
tree”. Do the act of apple again and then hold their cheeks in the palms, say “Apple, apple, red and sweet.”
ทำมือเป็ นรูปลูกแอปเปิ ล พลำงท่องว่ำ “Apple, apple” จำกนัน้ ชี้ขน้ึ ฟ้ ำ ให้เด็กๆ พูดตำมว่ำ “On the tree” ทำท่ำแอปเปิ ล
อีกครัง้ แล้วจับแก้ม 2 ข้ำง แล้วท่องว่ำ “Apple, apple, red and sweet.”
2. Ask a kid to pretend to be a bee, flying randomly around the room. Then guide other children to say: “Bear,
bear, up in the tree.” When the bee heard that, the bee has to fly to children. When the bee flies to them, all
children will say: “Look! Look! Here comes a bee.” and squat; otherwise the bee can sting them.
ให้เด็กคนหนึง่ สวมบทบำทเป็ นผึง้ บินไปรอบๆ ห้อง แล้วนำเด็กคนอื่นๆ พูดว่ำ “Bear, bear, up in the tree.” เมื่อผึง้ ได้
ยินประโยคนี้ให้บนิ ไปหำเด็ก ผึง้ บินไปใกล้เด็กคนไหนให้เด็กคนนัน้ พูดว่ำ “Look! Look! Here comes a bee.” แล้วย่อตัว
หลบไม่ให้ผง้ึ ต่อย
3. Guide the children to kneel down and pretend to be cows, and send the sound of Moo! Moo! Moo! And say:
"Cow, cow, moo, moo, moo. Cow, cow, here we go!". Let children race crawling, to see who is the fastest.
ให้เด็กๆ คลำนเหมือนวัวแล้วส่งเสียงร้อง Moo! Moo! Moo! พลำงท่องว่ำ "Cow, cow, moo, moo, moo. Cow, cow,
here we go!" ให้เด็กๆ แข่งกันคลำนไปหน้ำห้องให้เร็วทีส่ ุด
4. Practice reading out all the rhymes.
ให้เด็กๆ ท่องอำขยำนทบทวนอีกที

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. Show flash cards to children and guide them to write A, B, C in the air with their fingers.
แสดงบัตรภำพให้เด็กๆ อ่ำนออกเสียงและใช้น้ิวเขียนตัวอักษร A, B, C ในอำกำศ
2. Ask children to sit in a line. Teacher writes a letter on the last child’s back and let the child write the same
letter on the back of the child in front of him/her. When the letter was written on the first child in the line, let
him/her guess the letter.
ให้เด็กๆ นั ่งเรียงกันเป็ นแถว ครูเขียนตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งบนหลังเด็กคนสุดท้ำยของแถว ให้เด็กเขียนหลังต่อกันไป
เรื่อยๆ จนถึงคนหน้ำสุด แล้วให้ครูถำมว่ำเป็ นตัวอักษรอะไร
3. Enhance the ability of recognizing the Alphabet A, B, C by asking the children 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 apple." Do the same with B, C.
เขียนตัวอักษรบนกระดำน จำกนัน้ ใช้บตั รภำพช่วยนำ ให้เด็กๆ พูดว่ำ “เอ, เอ, เอ, แอะ, แอะ, แอะ, เอ อิซ ฟอร์ แอพ’
เพิล” ทำลักษณะเดียวกันกับ B, C
4. Bring out the student book and turn to page 6-7, play MP3, guide them point the picture and say the word.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือหน้ำ 6-7 จำกนัน้ เปิ ดไฟล์เสียง ให้เด็กๆ ชี้รูปภำพและพูดคำศัพท์ให้ถูกต้อง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Show flash cards, guide children to say the rhymes, and then put the cards upside down.
แสดงบัตรภำพ ให้เด็กๆ ท่องอำขยำน จำกนัน้ คว่ำบัตรภำพไว้
2. Divide children into two teams. Each team takes turns to have a representative to draw the card, say the
correct rhyme of the letter and gesture.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม แต่ละทีมสลับกันส่งตัวแทนมำจับฉลำกบัตรภำพ จำกนัน้ ท่องอำขยำนและทำท่ำทำงให้ถูกต้อง
3. The same team of children should follow the gesture and read the rhyme of the letter.
ให้เด็กทัง้ ทีมทำท่ำทำงและท่องอำขยำนไปด้วยพร้อมกันกับตัวแทนกลุ่ม
4. The team will get one point if they give the right answer, the highest score is the winner.
ถ้ำทัง้ ทีมทำถูกต้องจะได้ 1 คะแนน คนทีไ่ ด้คะแนนสูงทีส่ ุดคือผูช้ นะ

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

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

- Ball

ไฟล์เสียง (QR Code)

ลูกบอล

- Mobile Phone

- Alphabet flash cards

โทรศัพท์มอื ถือ

บัตรภำพตัวอักษร

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
Review the vocabulary and let children listen to the song of this unit.
ทบทวนคำศัพท์ และให้เด็กๆ ฟังเพลงของบทนี้

Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Make a big circle and play the song. Guide children to sing and pass the ball.
ให้เด็กๆ ยืนล้อมกันเป็ นวงกลม ครูเปิ ดเพลงให้เด็กๆ ร้องเพลงและส่งต่อลูกบอล
2. Pause the song from time to time, the child who holds the ball while song stopped, says: “I love my
______.” The rest of children respond: “Me, too.”
กดหยุดเพลงเป็ นระยะ ให้เด็กคนทีถ่ อื ลูกบอลอยู่พูดว่ำ “I love my ______.” ตำมด้วยคำศัพท์ใดก็ได้ทเี่ รียนมำ จำกนัน้
ให้เด็กๆ คนอื่นๆ ตอบว่ำ “Me, too.”
3. Practice this activity more, have the children become familiar with all the words.
ฝึกกิจกรรนี้ซ้ำ ให้เด็กๆ คุน้ เคยกับคำศัพท์
4. Guide the children dance and sing. Then ask children to point out the words in the song.
ให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้น จำกนัน้ ให้เด็กๆ ชี้คำศัพท์ในเพลงทีอ่ ยู่ในหนังสือเรียน

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

- Mobile Phone

ไฟล์เสียง (QR Code)

โทรศัพท์มอื ถือ

Situational Introduction
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
It’s class time. The teacher is doing the roll call.
ได้เวลำเรียนแล้ว คุณครูกำลังขำนชื่อ
Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน

Guide the children sing and dance with teacher.
ให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้นกับคุณครู

Role Play
บทบำทสมมติ
1. Ask some children to stand outside the classroom.
ให้เด็กบำงคนยืนอยู่หน้ำห้องเรียน
2. Teacher do a roll call, children have to respond: “Here!”.
ครูขำนชื่อเด็กๆ เด็กทีอ่ ยู่ในห้องให้พูดว่ำ “Here!”
3. When teacher calls Betty, guide the children to respond: “Not here!”.
เมื่อครูขำนชื่อเด็กคนทีไ่ ม่อยู่ในห้อง ให้เด็กๆ ในห้องพูดว่ำ “Not here!”

Reality Practice
กำรประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริง
1. Do the roll call, children hear their own name need to say: “Here!”. Teacher also can add some cartoon
characters in roll call and guide children to respond: “Not here!”.
คุณครูขำนชื่อ เมื่อเด็กได้ยนิ ชื่อตัวเอง ให้ขำนรับว่ำ “Here!” จำกนัน้ ครูลองขำนชื่อตัวกำร์ตูน ให้เด็กๆ ตอบว่ำ “Not
here!”
2. Children close their eyes then ask one kid to go out the classroom, asks: “Who is not here?”.
ให้เด็กๆ ทุกคนหลับตำ จำกนัน้ ให้เด็กคนหนึง่ ออกไปจำกห้องเรียน ครูถำมว่ำ “Who is not here?”
3. Children open their eyes to see who is no in the classroom and respond: “_______ is not here.”.
ให้เด็กๆ ลืมตำ ดูว่ำใครไม่อยู่ในห้อง และตอบว่ำ “_______ is not here.”.
Rhymes Practice
ฝึกร้องเป็ นทำนอง

Play the rhymes in the book, guide the children sing and dance
เปิ ดเพลงในหนังสือ จำกนัน้ นำให้เด็กร้องเพลงและเต้นตำม

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Ask the children: “Betty is late for school, what should she say to everyone?”.
ถำมเด็กๆ ว่ำ “Betty is late for school, what should she say to everyone?”
2. Have one child to be Betty and says: “Sorry! I’m late.” The rest of the children reply: “It’s OK!”
ให้เด็กคนหนึง่ สวมบทเป็ นเบ็ตตี้ และพูดว่ำ “Sorry! I’m late.” ให้เด็กๆ คนอื่นตอบว่ำ “It’s OK!”
3. Practice the conversation. Divide the class into two teams, one team pretends to be Betty, the other team is
on time to school.
ฝึกบทสนทนำนี้อดี ครัง้ โดยแบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ทีมเบ็ตตี้และทีมเด็กคนอื่นๆ ให้ 2 ทีมสนทนำโต้ตอบกัน
4. Change the characters and practice again.
เปลีย่ นตัวละคร แล้วฝึกอีกครัง้

Unit 2 How’s the Weather?
บทที่ 2 สภาพอากาศเป็ นอย่างไร
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Vocabulary flash cards

- Player

บัตรภำพคำศัพท์

เครื่องเล่นดีวดี ี

- Video (QR Code/DVD)

- A flash cards container

ไฟล์วดิ โี อ (QR Code/DVD)

ภำชนะสำหรับบรรจุบตั รภำพ

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Teacher LaLa is teaching the kids about weather. Come learn with them.
คุณครูลำล่ำกำลังสอนเด็กๆ เรื่องสภำพอำกำศ มำเรียนรูด้ ว้ ยกันสิ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Have one child go to front and make kinds of gestures let everyone to guess which family member he does.
ให้เด็ก 1 คนออกไปยืนหน้ำชัน้ ทำท่ำทำงให้เพื่อนๆ เดำว่ำเป็ นสมำชิกในครอบครัวคนใด
2. Guide the rest of children to say: “Good morning/ Good afternoon, _______.”. If the answer is wrong, the
child on the stage shakes his head. If the answer is correct and he needs to reply: “Good morning/ Good
afternoon, everyone.”.
ให้เด็กๆ ในชัน้ พูดว่ำ “Good morning/ Good afternoon, _______.” ตำมด้วยคำทีเ่ พื่อนใบ้ ถ้ำตอบผิดให้เด็กคนทีใ่ บ้
ส่ำยหัว ถ้ำตอบถูกให้พูดว่ำ “Good morning/ Good afternoon, everyone.”.

Conversation
บทสนทนำ
1. Show the children flash cards and guide them to read each word. Have the children to do different gesture
of each kind of weather.
แสดงบัตรภำพคำศัพท์ และให้เด็กๆ อ่ำนตำม จำกนัน้ สอนเด็กๆ ทำท่ำทำงแสดงสภำพอำกำศต่ำงๆ ดังนี้
Rainy - make a twinkling motion from upside to downside with hands.
ฝนตก – เคลื่อนไหวนิ้วมือขึน้ ลง คล้ำยฝนตก
Cloudy - make a shape of dark clouds with your hands.
เมฆมำก - ขยับกำแบมือเหนือศีรษะ
Sunny - make a gesture of the harsh sun.
แดดจ้ำ – แบมือป้ องทีค่ ว้ิ เหมือนแดดจ้ำ
Windy - make a gesture of wind blow.
ลมแรง - โบกมือไปมำ

2. Ask the children: “How’s the weather?”, then do random gestures and guide children to reply.
ถำมเด็กๆ ว่ำ “How’s the weather?” จำกนัน้ ทำท่ำทำงบอกสภำพอำกำศให้เด็กๆ ตอบ
EX: “How’s the weather?”
“It’s sunny.”.

3. Let children take turns to come forward and make a gesture. Teacher asks “How’s the weather?” and let the
other children reply.
ให้เด็กๆ สลับกันออกมำหน้ำชัน้ เรียนและทำท่ำบอกใบ้ ครูถำมเด็กๆ ทีเ่ หลือว่ำ “How’s the weather?” ให้เด็กๆ ช่วยกัน
ตอบ

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

Role Play บทบำทสมมติ
1. Ask four children to play the roles of "the sun", "raindrops", "north winds" and "black clouds" and hide
behind the door.
ขอให้เด็ก 4 คนสวมบทบำทเป็ น "the sun", "raindrops", "north winds", "black clouds" และซ่อนตัวอยู่หลังประตูหรือ
ฉำก
2. Let four children comes out randomly and ask everyone: “How’s the weather?”, guide the rest of children
reply: “It’s ________.”.
ให้ “the sun” เดินออกมำแล้วถำมเด็กๆ ทีเ่ หลือว่ำ “How’s the weather?” ให้เด็กๆ ตอบโดยใช้โครงสร้ำงประโยค “It’s
________.”.

The detectives นักสืบตัวน้อย
1. Make two photocopies of vocabulary cards and fold it then put those into containers.
ถ่ำยเอกสำรบัตรภำพคำศัพท์ 2 ชุด แล้วใส่ไว้ในภำชนะ
2. Ask the children to take turns to draw a picture from the container and reply the question “How’s the
weather?” “It’s ________.”.
ให้เด็กๆ สลับกันมำจับฉลำกบัตรภำพ แล้วครูถำมว่ำ “How’s the weather?” ให้เด็กๆ ตอบโดยใช้โครงสร้ำงประโยคว่ำ
“It’s ________.”

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Make a large weather wheel and stick it on the whiteboard.
ตัดกระดำษทำวงล้อบอกสภำพอำกำศขนำดใหญ่ ยึดตรงกลำงด้วยหมุดให้วงล้อมหมุนได้ แล้วติดไว้บนกระดำน

2. Have one kid comes out and turns the weather wheel the ask: “How’ the weather?”, the rest of children
reply:” It’s _________.”.
ให้เด็กออกมำหมุนวงล้อทีละคน ครูถำมว่ำ “How’ the weather?” ให้เด็กๆ ตอบโดยใช้โครงสร้ำงประโยคว่ำ
“It’s ________.”

Workbook Activity
กิจกรรมในหนังสือแบบฝึกหัด
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
- MP3 (QR code)

- Alphabet flash cards

ไฟล์เสียง (QR Code)

บัตรภำพตัวอักษร

- Mobile Phone

โทรศัพท์มือถือ

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Wow! Everyone is having a picnic. It looks like so much fun. And there are many letters at the picnic.
Please find them.

ดูส ิ ทุกคนออกมำนัง่ ปิ กนิก ดูสนุกกันมำก มีตวั อักษรอะไรซ่อนอยู่บำ้ ง ช่วยหำให้เจอหน่อยนะ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Look at outside of the window and ask the children: “How’s the weather?”.
2. ให้เด็กๆ มองออกไปนอกหน้าต่าง แล้วถามว่า “How’s the weather?”
3. Have the children to reply:” It’s ________.”.

ให้เด็กๆ ตอบโดยใช้โครงสร้างประโยคว่า “It’s ________.”

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Children dance, act like singing and say: “Dinosaur, dinosaur, likes to sing.”, make a gesture of wearing a
necklace and say: “Dinosaur, dinosaur wears a ring.”.

ให้เด็กๆ เต้นและทำท่ำถือไมค์รอ้ งเพลง พลำงพูดว่ำ “Dinosaur, dinosaur, likes to sing” ทำท่ำใส่สร้อยแล้วให้เด็กๆ พูด
ว่ำ “Dinosaur, dinosaur wears a ring.”
2. Guide the children make an elephant’s trunk and fan it, then say: “Elephant, elephant, feels so hot.” Then
pretend to drink water with elephant’s truck and say:” Drink some water, don’t eat too much.”.
ใช้แขนทำเป็ นงวงช้ำง จำกนัน้ ใช้มอื พัดให้ตวั เอง พลำงพูดว่ำ “Elephant, elephant, feels so hot.” ให้เด็กๆ ทำท่ำ
เหมือนใช้งวงดูดน้ำ พลำงพูดว่ำ “Drink some water, don’t eat too much.”.
3. Make a fish gesture and guide the children to say: “Fish, fish swims all day.” Point afar and do the fish
gesture again, guiding children to say: "Look! A shark! Swim away."
ทำมือเหมือนปลำว่ำยน้ำ พลำงพูดว่ำ “Fish, fish swims all day.” ชี้ไปข้ำงหน้ำแล้วทำมือปลำว่ำยน้ำอีกครัง้ ให้เด็กๆ
พูดว่ำ "Look! A shark! Swim away."

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. Write letter D, E, F on the whiteboard, guide children use their forefingers write them in the air.
เขียนตัวอักษร D, E, F บนกระดำน ให้เด็กๆ ใช้น้ิวชี้เขียนตัวอักษรในอำกำศ

2. Review the words in this unit or the other word started with D, E, F.
ทบทวนคำศัพท์ในบทเรียน และคำศัพท์อ่นื ๆ ทีข่ น้ึ ต้นด้วย D, E, F
3. Enhance the ability of recognizing the Alphabet D, E, F by asking the children point the letters in the book.
กระตุ้นกำรจดจำตัวอักษร D, E, F โดยกำรให้เด็กๆ มองหำและชี้ตวั อักษร D, E, F ทีป่ รำกฏในหนังสือ

Recognize the Word จดจำคำศัพท์
1. Show flash cards and guide the children to read the letters and do the body gestures.
แสดงบัตรภำพให้เด็กๆ ออกเสียงและทำท่ำทำง
2. Divide children into 2 teams. Reveal the cards bit by bit and ask to say the rhymes and do the movements.
The team that do it all correctly first gets one points.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม แสดงบัตรภำพให้เด็กๆ ดูทลี ะนิด เด็กๆ ทีมไหนทำท่ำทำงของบัตรภำพนัน้ ได้ถูกต้องก่อน ทีม
นัน้ ได้ 1 คะแนน
3. Write the letters 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 dinosaur." Do the same with E, F.
เขียนตัวอักษรบนกระดำน จำกนัน้ ใช้บตั รภำพช่วยนำ ให้เด็กๆ พูดว่ำ “ดี, ดี, ดี, เดอะ, เดอะ, เดอะ, ดี อิซ ฟอร์ ได’นะ
ซอร์” ทำลักษณะเดียวกันกับตัวอักษร E, F
4. Bring out the student book and turn to page 12-13, play MP3, guide them to point the picture, say the words
and rhymes.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือหน้ำ 12-13 จำกนัน้ เปิ ดไฟล์เสียง ให้เด็กๆ ชี้รูปภำพและพูดคำศัพท์ให้ถูกต้อง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Show the children the flash card and guide them read the rhyme of the letter, then cover the card.
แสดงบัตรภำพให้เด็กๆ อ่ำนและท่องอำขยำนทีละใบ จำกนัน้ คว่ำบัตรภำพไว้

2. Have the children close the book and ask: “Ready?”. The children reply: “Ready!”.
ให้เด็กๆ ปิ ดหนังสือเรียน ครูถำมว่ำ “Read?” ให้เด็กๆ ตอบว่ำ “Ready!”
3. After reading the letters randomly, the child should point out the corresponding letters and say the rhyme.
ครูสุ่มพูดตัวอักษรมำทีละตัว ให้เด็กๆ ชี้บตั รภำพตัวอักษรนัน้ และท่องอำขยำนให้ถูกต้อง

Workbook Activity
กิจกรรมในหนังสือแบบฝึกหัด
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)

- Vocabulary flash cards

ไฟล์เสียง (QR Code)

บัตรภำพคำศัพท์

- Mobile Phone

- Toy hammer

โทรศัพท์มอื ถือ

ค้อนของเล่น

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
1. Review the words and movements by using flash cards.
ทบทวนคำศัพท์และท่ำทำงโดยใช้บตั รภำพ
2. Play MP3. Ask them to listen carefully for the words they’ve learned and do the movement of that word.
เปิ ดไฟล์เพลงให้เด็กๆ ฟังอย่ำงตัง้ ใจ เมื่อได้ยนิ คำบอกสภำพอำกำศทีเ่ รียนไป ให้เด็กๆ ทำท่ำทำงประกอบคำนัน้

Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Have the children fan with hands and say: “I feel hot.”. Pretend that the body is blown by the wind then say:
“Whoosh! Whoosh!”. Make a “I feel cool” facial expression and say: “I feel cool.” In the end, do a rain drop
gesture and pretend to be very happy with playing water, say “Sha-la-la.”.
ให้เด็กๆ ใช้มอื พัดตัวเองและพูดว่ำ “I feel hot.” บิดเอวกับตัวเหมือนลมพัดผ่ำนและพูดว่ำ “Whoosh! Whoosh!” ทำท่ำ
ทำงหนำวสั ่นแล้ว พูดว่ำ “I feel cool.” และสุดท้ำย ทำท่ำฝนตกแล้วกระโดดโลดเต้นเหมือนเล่นน้ำผนอยู่ พลำงพูดว่ำ
“Sha-la-la.”
2. Say “Sunny day”, the children need to reply “I feel hot.” And so on.
เมื่อครูพูดสภำพอำกำศ ให้เด็กๆ พูดเนื้อเพลงท่อนต่อไป เช่น ครูพูด “Sunny day” เด็กๆ ต้องตอบว่ำ “I feel hot.”
3. Lead the children sing and dance. Then have all children take out their book and point out the topic words
with the song.
ให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้น จำกนัน้ ให้เด็กๆ หยิบหนังสือมำชี้คำศัพท์ไปพร้อมกันกับเพลง

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

- Mobile Phone

ไฟล์เสียง (QR Code)

โทรศัพท์มอื ถือ

- Two plastic strings
เชือกฟำง 2 เส้น
Situational Introduction
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
The teacher is taking the kids out to play. She tells the kids to make a line.
คุณครูกำลังพำเด็กๆ ออกไปเล่น คุณครูบอกให้เด็กๆ เข้ำแถว

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
Guide everyone says: “Shake my body. Go! Go! Go!” before play the song, let them dance with the song.
ให้ทุกคนพูดว่ำ “Shake my body. Go! Go! Go!” จำกนัน้ เปิ ดเพลง ให้เด็กๆ เต้นตำม

Role Play
บทบำทสมมติ
1. Prepare one or two plastic strings and lay it on the floor. When children hear teacher says: “Line up.”, they
need to stand on the string and say “Line up, please.”
เตรียมเชือกฟำง 2 เส้น วำงไว้บนพืน้ เมื่อครูพูดว่ำ “Line up.” ให้เด็กๆ ยืนอยู่บนเส้นเชือกแล้วพูดว่ำ “Line up, please.”
2. Guide the children to do “Hands up” and “Hands down” motions and also say it out loud.
ให้เด็กๆ ยกมือขึน้ และเอำมือลง พร้อมกับพูดว่ำ “Hands up” “Hands down”

3. Lead all children twist their waists and say: “Shake my body. Go! Go! Go!” and walk along the string.
ครูนำให้เด็กๆ สะบัดข้อมือและพูดว่ำ “Shake my body. Go! Go! Go!” พร้อมกับเดินไปบนเส้นเชือก

Reality Practice
กำรประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริง
1. Divide the class into two teams. When teacher says: “Line up.”, children need to line up quickly.
แบ่งเด็กๆ เป็ น 2 ทีม ครูส ั ่งว่ำ “Line up.” ให้เด็กๆ รีบเข้ำแถว
2. The ask them to do “Hands up!”, “Hands down!” when they hear teacher’s order.
ครูออกคำสั ่ง “Hands up!”, “Hands down!” ให้เด็กๆ ทำตำมคำสั ่ง
3. Lastly, guide children to turn their wrists and say “Shake my body. Go! Go! Go!”.
เมื่อจบกิจกรรม ให้เด็กๆ สะบัดข้อมือแล้วพูดว่ำ “Shake my body. Go! Go! Go!”.

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

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
Whispers game เกมกระซิบ
1. Divide the class into two teams.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม
2. Write an order on the whiteboard. Each team has to whisper the order to next one. The last one of the team
has to follow the order he or she had heard.

เขียนคำสั ่งบนกระดำน ให้แต่ละทีมกระซิบคำสั ่งทีค่ รูเขียนส่งต่อไป คนสุดท้ำยของแถวออกมำทำท่ำทำงตำมทีไ่ ด้ยิน
3. Which team gets more points is the winner.
ทีมทีไ่ ด้คะแนนมำกกว่ำ ทีมนัน้ เป็ นผูช้ นะ

Unit 3 My Head Hurts
บทที่ 3 ฉันเจ็บหัว
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- MP3 (QR code)

- Vocabulary flash cards

ไฟล์เสียง (QR Code)

บัตรภำพคำศัพท์

- Mobile Phone

- DVD (QR Code/DVD)

โทรศัพท์มอื ถือ

ดีวดี ี (สแกน QR Code/DVD)

- A puppet

- Bandage (or colored tapes)

หุ่นมือ

ผ้ำพันแผล (หรือเทปสี)

- Crayon and white papers
สีเทียนและกระดำษสีขำว

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
The kids are playing at the orchard. They are hurt. Let's take a look
เด็กๆ กำลังเล่นอยู่ในสวนผลไม้ เหมือนมีใครบำดเจ็บนะ ลองดูหน่อยซิ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Ask the children: “How’s the weather?” with a puppet. Guide the children look outside the window and reply:
“It’s ______.”
ถำมเด็กๆ โดยใช้หุ่นมือพูดว่ำ “How’s the weather?” ให้เด็กๆ มองออกไปนอกหน้ำต่ำงและตอบว่ำ “It’s ______.”
2. Play the song of Unit 2, have the class to dance and sing with the song.
เปิ ดเพลงในบทที่ 2 ให้เด็กๆ ในชัน้ เรียนเต้นและร้องเพลง
3. Play the song again, when hear the topic phrase “sunny day” press pause key, guide children to say: “I feel
hot.” “I feel cloudy.” “I feel cool.” and so on.
เปิ ดเพลงอีกครัง้ เมื่อได้ยนิ คำว่ำ “sunny day” ให้กดปุ่มหยุดเพลง ให้เด็กๆ พูดว่ำ “I feel hot.” “I feel cloudy” “I feel
cool.” เป็ นต้น

Conversation
บทสนทนำ
1. Guide the children to point the body parts and name it.
ให้เด็กๆ ชีส้ ่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยและพูดชื่ออวัยวะนัน้ ๆ
2. Ask children to follow teacher’s motions and speak after teacher, ex: “Ouch! My head hurts.” (holding one’s
head). Practice like this with other words.
ให้เด็กๆ ทำท่ำทำงและพูดตำมครู เช่น “Ouch! My head hurts.” (เอำมือกุมหัว) ฝึกลักษณะนี้กบั คำศัพท์อ่นื ๆ ด้วย

3. Ask the children: “Are you ok?”, children need to answer according to the flash card that teacher showed
“My________ hurts.”
ถำมเด็กๆ ว่ำ “Are you ok?” ให้เด็กๆ ตอบตำมบัตรภำพทีค่ รูแสดง โดยใช้โครงสร้ำงประโยคว่ำ “My________ hurts.”

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

I am a little nurse นำงพยำบำลน้อย
1. Use puppet says hello to the class, then let the puppet falls down. Have the children to be little nurses to
take care the puppet and ask: “Are you ok?”.
ครูใช้หุ่นมือพูดทักทำยเด็กๆ ในห้อง จำกนัน้ ปล่อยให้หนุ่ มือหล่นลงพืน้ ให้เด็กๆ สวมบทนำงพยำบำลน้อยมำดูแลหุ่นมือ
และถำมว่ำ “Are you ok?” ครูตอบเด็กๆ โดยใช้คำศัพท์อวัยวะต่ำงๆ เช่น “My head hurts.”
2. Guide children to ask the puppet: “Are you ok?” then teacher answer: “My _______ hurts.” Ask children to
put the bandage on the puppet correctly.
ให้เด็กๆ ถำมหุ่นมือว่ำ “Are you ok?” ครูตอบว่ำ “My _______ hurts.” ให้เด็กๆ พันผ้ำพันแผลให้หุ่นมือให้ถูกตำแหน่ง
3. After children get familiar with the dialogue, have the children to take their turns to the front to pretend
patients and nurses.
เมื่อเด็กๆ คุน้ เคยกับบทสนทนำแล้ว ให้เด็กๆ จับคู่กนั และสวมบทเป็ นนำงพยำบำลและผูป้ ่ วย

Picket
1. Enlarge these pictures and stick them on the whiteboard.
ขยำยภำพเหล่ำนี้แล้วนำไปติดบนกระดำน

2. Teacher asks: “Are you ok?”. Ask a child to answer: “My _____ hurts.” and put the bandage on the correct
parts on the picture.
ครูถำมว่ำ “Are you ok?” ให้เด็ก 1 คนตอบว่ำ “My _____ hurts.” จำกนัน้ นำพลำสเตอร์ไปติดบนตัวเด็กให้ถูกตำแหน่ง
3. Let children take turns to practice the phrase “My _____ hurts.” and put the bandage on the part they said.
ให้เด็กสลับกันออกมำตอบคำถำมและติดพลำสเตอร์ให้ครบทุกคน

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Prepare a large white paper, and have one kid lay on it to draw a body shape.
เตรียมกระดำษสีขำวแผ่นใหญ่ ให้เด็กคนหนึง่ นอนบนกระดำษแล้ววำดรูปโครงร่ำงร่ำงกำย
2. Children take turns to color a part of the body that teacher said. Make sure every child participated.
ให้เด็กๆ สลับกันออกมำระบำยสีอวัยวะตำมทีค่ รูบอก ให้เด็กทุกคนได้ระบำยสี
3. Hang up the paper and write down the body parts on correct parts, then guide the class read each part.
เขียนชื่ออวัยวะทีเ่ ด็กๆ ช่วยกันระบำยสีแล้วติดกระดำษนี้บนกระดำน ชีใ้ ห้เด็กๆ อ่ำนชื่ออวัยวะต่ำงๆ

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

B. I Can Read อ่านดูสิ
Alphabet Rhymes
Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- MP3 (QR code)

- 2 Balls

ไฟล์เสียง (QR Code)

ลูกบอล 2 ลูก

- Mobile Phone

- Alphabet cards

โทรศัพท์มอื ถือ

บัตรภำพคำศัพท์

- 2 Paper Cups

- 3 Chairs

แก้วกระดำษ 2 แก้ว

เก้ำอี้ 3 ตัว

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
The kids are having fun on the hill. Let’s take a look at the hidden letters.
เด็กๆ เล่นสนุกกันอยู่บนเขำ ลองดูซวิ ่ำมีตวั อักษรไหนซ่อนอยู่
Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Paste the alphabet cards on the whiteboard.
ติดบัตรภำพตัวอักษรบนกระดำน
2. Put the magnets under the cards that hear the letters.
ให้เด็กๆ สลับกันออกมำชี้ตวั อักษรทีค่ รูพูด
3. Guide the children read the letters and sounds of letters.
ให้เด็กๆ อ่ำนและออกเสียงตัวอักษร

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Guide children to raise 2 fingers as a goat’s horns, look around and say: “Goat, goat, looking around.”
Hands down spread fingers and draw circles, then say: “Green, green grass, on the ground.”
ให้เด็กๆ ชูน้ิว 2 ข้ำงเป็ นเขำแพะและหันซ้ำยหันขวำ พลำงพูดว่ำ “Goat, goat, looking around.” ให้เด็กๆ ควำ่ มือ กำง
นิ้วมือกว้ำงๆ แล้ววำดเป็ นวงกลม พลำงพูดว่ำ “Green, green grass, on the ground.”
2. Spread arms and legs, moving slowly side to side like a fat hippo then point at the sun, saying “Hippo,
hippo, in the sun.”. Pretend to take a shower and say: “Taking a shower, so much fun.”
กำงแขนกำงขำ โยกตัวเป็ นฮิปโปอุย้ อ้ำยแล้วชี้ไปบนฟ้ ำ พลำงพูดว่ำ “Hippo, hippo, in the sun.” ให้เด็กๆ ทำท่ำอำบน้ำ
พลำงพูดว่ำ “Taking a shower, so much fun.”

3. Hold 2 fists in front of their mouth, shrink one’s self like a small insect and say: “Insect, insect in the tree.”
Fist hands loosely and place on the eyes like a telescope, saying: “How many insects can you see?”.
กำมือ 2 ข้ำงทีป่ ำกแล้วย่อตัวให้เล็กๆ จำกนัน้ ยืดตัวขึน้ และกำงแขนออกเป็ นต้นไม้ พลำงพูดว่ำ “Insect, insect in the
tree.” กำมือหลวมๆ ไว้ทตี่ ำ 2 ข้ำงเป็ นกล้องส่องทำงไกล พลำงพูดว่ำ “How many insects can you see?”

Phonics เสียงตัวอักษร
1. Guide children to read all letters and say the rhymes that they have learned.
ให้เด็กๆ ท่องอำขยำนและออกเสียงตัวอักษรทีเ่ รียนไป
2. Randomly pick one card and put on the whiteboard. Read any sound of letter. Ask children to clap their
hands when they hear the sounds same as the card on the whiteboard.
สุ่มหยิบบัตรภำพตัวอักษร 1 ใบวำงหน้ำกระดำน จำกนัน้ ครูออกเสียงตัวอักษรอะไรก็ได้ ให้เด็กๆ ดูและฟังว่ำสอดคล้อง
กันหรือไม่ ถ้ำตัวอักษรในบัตรภำพกับเสียงทีค่ รูออกเสียงเป็ นตัวอักษรเดียวกัน ให้เด็กๆ ปรบมือ
3. Practice this activity more and make it more difficult by adding cards or read more sounds at once.
ฝึกกิจกรรมนี้อกี หลำยๆ ครัง้ จำกนัน้ เพิม่ ควำมยำกโดยกำรเพิม่ จำนวนเสียงทีอ่ อกและเพิม่ บัตรภำพทีว่ ำง

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Stick three alphabet cards on the floor or on 3 chairs. (Teacher can make photocopies and add more chairs
if there are a lot of children.
ติดบัตรภำพตัวอักษร 3 ใบบนพืน้ หรือเก้ำอี้ 3 ตัว (ครูสำมำรถถ่ำยเอกสำรบัตรภำพและเพิม่ จำนวนเก้ำอี้ได้หำกจำนวน
นักเรียนมีมำก
2. Play musical chairs and let children sit on the letter that teacher speaks.
เล่นเก้ำอี้ดนตรีให้เด็กๆ นั ่งลงบนตัวอักษรทีค่ รูพูด
3. Enhance the ability of recognizing the alphabet G, H, I by asking the children point the letters in the book.
กระตุ้นกำรจดจำตัวอักษร G, H, I โดยกำรให้เด็กๆ มองหำและชี้ตวั อักษร G, H, I 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. Place the cards on different corners of the room, ask children to stand in front of the card that teacher said.
วำงบัตรภำพไว้ทมี่ ุมต่ำงๆ ของห้อง ให้เด็กๆ ไปยืนหน้ำบัตรภำพทีค่ รูออกเสียง
3. Guide children to read the rhymes and do the movement.
ให้เด็กๆ ท่องอำขยำนและทำท่ำทำงประกอบ
4. Write the letters of the lesson on the whiteboard, and then use the flash card as a guide. Guide the children
say: "g, g, g, /g/, /g/, /g/, G is for goat.". H, I and so on.
เขียนตัวอักษรบนกระดำน จำกนัน้ ใช้บตั รภำพช่วยนำ ให้เด็กๆ พูดว่ำ “จี, จี, จี, เกอะ, เกอะ, เกอะ, จี อิซ ฟอร์ โกทฺ”
5. Bring out the student book and turn to page 6-7, play MP3, guide them point the picture and say the word.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือหน้ำ 6-7 จำกนัน้ เปิ ดไฟล์เสียง ให้เด็กๆ ชี้รูปภำพและพูดคำศัพท์ให้ถูกต้อง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Divide the class into two teams, and put the cards on the floor randomly. Each team sand a representative
to hold a ball.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม วำงบัตรภำพกระจำยไว้บนพืน้ ให้แต่ละละทีมส่งตัวแทนมำทีมละ 1 คน ให้ตวั แทนถือลูกบอล
ไว้คนละ 1 ลูก
2. Teacher say a letter, a word or a rhyme and have child roll the ball to the specified card. The child roll the
ball over the correct card is the winner. Then guide the class repeat it again.
ครูพูดตัวอักษร ออกเสียง หรือท่องอำขยำนของตัวอักษรใดก็ได้ ให้เด็กๆ กลิ้งลูกบอลไปทีบ่ ตั รภำพนัน้ เด็กทีก่ ลิ้งไปที่
บัตรภำพได้ถูกต้องจะได้คะแนน จำกนัน้ นำให้เด็กๆ ทัง้ ห้องทบทวนอำขยำนอีกครัง้

Workbook Activity
กิจกรรมในหนังสือแบบฝึกหัด
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)

- Mobile Phone

ไฟล์เสียง (QR Code)

โทรศัพท์มอื ถือ

Introduce the lyrics
ขัน้ ตอนกำรสอนร้องเพลง
First, play the song “Are you OK?”. Let children listen to it to get familiar with lyrics and melody.
ขัน้ แรก เปิ ดเพลง “Are you OK?” 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. Lead the class to review all words.
ทบทวนคำศัพท์ทงั ้ หมด
2. Play the song and have the children listen with the book.
เปิ ดเพลงให้เด็กฟัง พร้อมกับอ่ำนหนังสือ

Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Have the children stand up and read “Touch my head.”, the children follow the instruction to touch their own
heads. Then practice again with the sentence “Clap my hands.”.
ให้เด็กๆ ลุกขึน้ ยืน พูดตำมครูว่ำ “Touch my head.” และทำท่ำจับศีรษะตำมทีพ่ ูด ทำลักษณะเดียวกันอีกครัง้ แต่เปลีย่ น
ประโยคไปเป็ นปรบมือ
2. Teacher says: “Ouch! My knee hurts.” and then use another voice to say: “Are you ok?” reply: “I am ok.”
ครูพูดว่ำ “Ouch! My knee hurts.” จำกนัน้ ใช้อกี เสียงถำมว่ำ “Are you ok?” และตอบตัวเองว่ำ “I am ok.”
3. Have the children take their turns to pretend patients and nurses to practice the dialog.
ให้เด็กๆ สลับกันสวมบทบำทเป็ นผูป้ ่ วยและพยำบำล เพื่อฝึกสนทนำโต้ตอบกัน
4. Play MP3 and have all children stand up sing the song with movements.
เปิ ดไฟล์เพลง MP3 ให้เด็กๆ ลุกขึน้ ร้องเพลงและเต้นตำมทำนอง
5. Guide the children sing and dance, then have them take out books to point out the topic words.
ให้เด็กๆ นำหนังสือออกมำและชี้คำศัพท์ทไี่ ด้ยนิ ในเพลง

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

- Mobile Phone

ไฟล์เสียง (QR Code)

โทรศัพท์มอื ถือ

Situational Introduction
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
The game is about to start, which team goes first? Let's play Paper-scissors-stone.
เกมกำลังจะเริม่ แล้ว ดูซวิ ่ำทีมไหนจะแพ้ก่อน เรำมำเป่ ำยิงฉุบกันเถอะ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Play the song in this lesson, guide children sing and dance with the song.
เปิ ดเพลงในบทนี้ ให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้นประกอบ
2. Divide children into two groups, one group sings while the other dance and then switch the roles.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุม่ หนึง่ ร้องเพลง อีกกลุ่มหนึ่งเต้น จำกนัน้ ให้สลับหน้ำทีก่ นั

Role Play
บทบำทสมมติ
1. Guide the children to do features of Rock, Paper, Scissors with their hands and say it out. Then have the
children to do features of paper, scissors, stone with body gestures.
ให้เด็กๆ ทำท่ำค้อน กระดำษ กรรไกรด้วยมือ และพูดคำศัพท์ออกมำด้วย จำกนัน้ ให้เด็กๆ ลองทำท่ำค้อน กรรไกร และ
กระดำษอีกครัง้ โดยใช้ร่ำงกำยทัง้ ตัวทำท่ำทำง
2. Teacher says: “Are you ready?”. Guide children to respond: “Ready!”. Then let students play
“Rock-Paper-Scissors” with their whole-body gestures.
ครูถำมเด็กๆ ว่ำ ให้เด็กๆ ตอบว่ำ จำกนัน้ เป่ ำยิงฉุบกันโดยแสดงท่ำทำงทัง้ ตัว

Reality Practice
กำรประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริง
1. Ask children to pair up and sit down.
ให้เด็กๆ จับคู่แล้วนั ่งลง
2. Teacher asks “Are you ready?” then children say: “Ready!”. Let them play “Rock-Paper-Scissors.”
ครูถำมว่ำ “Are you ready?” ให้เด็กๆ ตอบว่ำ “Ready!” และเล่นเป่ ำยิงฉุบกันโดยพูดว่ำ “Rock-Paper-Scissors”

3. The loser has to follow behind the winner. The winner has to find another one to play this game and see
who has the most followers is the final winner.
ใครเป่ ำยิงฉุบแพ้ให้ไปต่อหลังคนทีช่ นะ เล่นเป่ ำยิงฉุบต่อไปเรื่อยๆ ใครทีม่ หี ำงแถวยำวทีส่ ุดคนนัน้ ชนะ

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

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Have the children to play finger-guessing game, the winner says: “Number 1! Number 1! I’m very good.”.
The loser says: “Number 2! Number 2! I’m good, too.”.
ให้เด็กๆ จับคู่กนั แล้วเป่ ำยิงฉุบ คนทีเ่ ป่ ำยิงฉุบชนะให้พดู ว่ำ “Number 1! Number 1! I’m very good.” คนทีแ่ พ้ให้พูดว่ำ
“Number 2! Number 2! I’m good, too.”.
2. Divide the class into two teams. Teacher says: “Are you ready?”. The representatives of each team say:
“Paper, scissors, stone.” with their body gestures.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ครูถำมว่ำ “Are you ready?” ให้แต่ละทีมส่งตัวแทนออกมำเป่ ำยิงฉุบโดยแสดงท่ำทำงทัง้ ตัว
3. The winner team says: “Number 1! Number 1! I’m very good.”. The loser team says: “Number 2! Number 2!
I’m good, too.”.
เมื่อเป่ ำยิงฉุบแล้ว ให้ทมี ทีช่ นะพูดว่ำ “Number 1! Number 1! I’m very good.” ทีมทีแ่ พ้พูดว่ำ “Number 2! Number 2!
I’m good, too.”

Unit 4 What Color Do You Like?
บทที่ 4 เธอชอบสีอะไร
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- MP3 (QR code)

- Vocabulary flash cards

ไฟล์เสียง (QR Code)

บัตรภำพคำศัพท์

- Mobile Phone

- Video (QR Code/DVD)

โทรศัพท์มอื ถือ

ไฟล์วดิ โี อ (QR Code/DVD)

- Pink, green, orange, purple balloons

- Lucky draw box

ลูกโป่ งสีชมพู เขียว ส้ม ม่วง

กล่องจับฉลำก

- Red, yellow, blue paint and plastic bottles
ขวดพลำสติกและสีแดง เหลือง น้ำเงิน

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Today is the school fair. Teacher Lala is giving the balloons to the kids.
วันนี้มงี ำนโรงเรียน ครูลำล่ำกำลังแจกลูกโป่ งให้เด็กๆ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Lead the children practice sentence pattern: “Touch my _______.”, and also point on the body parts.
ให้เด็กๆ ฝึกใช้โครงสร้ำงประโยค “Touch my _______.” พร้อมกับชี้ทอี่ วัยวะส่วนนัน้
2. Ask children to pair up. Children take turns to give an order: “Touch my _______.” and touch the body part.
ให้เด็กๆ จับคู่แล้วสลับกันออกคำสั ่งให้อกี ฝ่ ำยแตะอวัยวะตำมทีเ่ พื่อนบอก
3. Play the song in unit 3 and have the class to sing and dance together.
เปิ ดเพลงในบทที่ 3 ให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้นด้วยกัน

Conversation
บทสนทนำ
1. Blow pink, green, orange, purple balloons and say the colors. Ask children to pat the balloon which has the
same color as teacher said. Let children recognize the color by playing this game.
เป่ ำลูกโป่ งสีชมพู, เขียว, ส้ม, ม่วง และพูดชื่อสีให้เด็กๆ ฟัง ให้เด็กๆ จับลูกโป่ งตำมสีทคี่ รูพูด เพื่อให้เด็กจำคำศัพท์ได้
2. Draw a big heart on the whiteboard and write “like” inside the heart. Teacher holds a purple balloon and
says: “I like purple.”. Other colors and so on.
วำดหัวใจดวงใหญ่บนกระดำน เขียนคำว่ำ “like” ข้ำงใน ครูถอื ลูกโป่ งสีต่ำงๆ ไว้ขำ้ งในหัวใจ และพูดว่ำ “I like _____.”
ตำมด้วยสีของลูกโป่ ง
3. Show random flash cards and ask: “What color do you like?”, guide children to respond: “I like _____.”.

แสดงบัตรภำพ แล้วถำมเด็กๆ ว่ำ “What color do you like?” ให้เด็กๆ ตอบว่ำ “I like _____.”
4. Cuts down the pictures
ตัดและระบำยสีกระดำษตำมแบบ
กระดำษแผ่นที่ 1

กระดำษแผ่นที่ 2

ระบำยสีชมพู, เขียว, ส้ม, ม่วง
ในรูปหัวใจแต่ละดวง

เจำะกระดำษตำมเส้นประ

5. Put the first paper under the second one, Guide children to say “I like ______.” follow by the color appeared
in the hole.
ทำบกระดำษแผ่นที่ 1 ไว้ดำ้ นหลังกระดำษแผ่นที่ 2 และให้เด็กๆ พูดว่ำ “I like ______.” ตำมด้วยสีโผล่ออกมำจำกรู

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

Lucky Draw จับฉลำกสีสวย
1. Put the balloons in different colors into lucky draw box and guide the children read: “I like ______.”. Review
the other colors they have learned before (yellow, red, blue.).
วำงลูกโป่ งสีต่ำงๆ ไว้ในกล่องจับฉลำก ให้เด็กๆ พูดว่ำ “I like ______.” ตำมด้วยสีลูกโป่ งทีไ่ ด้หยิบ ครูอำจเพิม่ เติม
คำศัพท์เกี่ยวกับสีอ่นื ๆ ทีเ่ ด็กเรียนไปแล้ว เช่น เหลือง, แดง, น้ำเงิน
2. Guide children to ask: “What color do you like?” and teacher replies: “I like _____.”, follow by any color then
draws a balloon from the lucky draw box to see if the color is same as what teacher says.
ให้เด็กๆ ถำมว่ำ “What color do you like?” ครูตอบด้วยสีใดก็ได้ ให้เด็กๆ จับฉลำกลูกโป่ ง ดูว่ำตรงกับสีทคี่ รูบอกหรือไม่

Touched moment
1. Guide the children ask: “What color do you like?”, teacher responds: “I like _____.”, and hug the children
wearing the said color.
ให้เด็กๆ ตอบว่ำ “What color do you like?” ครูตอบว่ำ “I like _____.”, แล้วกอดเด็กทีใ่ ส่เสือ้ ผ้ำสีนัน้
2. The class asks: “What color do you like?”, pick one kid to respond: “I like_____.”.
ให้เด็กๆ ทุกคนถำมว่ำ “What color do you like?” สุ่มเรียกเด็กมำตอบทีละคนว่ำ “I like_____.”
3. The rest of children need to find something which has the said color, point and say: “I like_____, too”
ให้เด็กคนอื่นๆ สำรวจว่ำตัวเองมีสงิ่ ของสีเดียวกับทีเ่ พื่อนชอบหรือไม่ ถ้ำมีให้ช้ีแล้วพูดว่ำ “I like_____, too”

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Pour water into plastic bottles to 1/3 and also brush red, yellow, blue paint on the inside of caps.
เทน้ำลงในขวดพลำสติก 1 ใน 3 ของขวด บีบสีแดง เหลือง น้ำเงินทีฝ่ ำขวดเล็กน้อย
2. Guide the children to read the spell: “Red, yellow, blue. What color do you like?” and shake the bottle.
When the water gets into contact with paint, the water will change its color.
ให้เด็กๆ ร่ำยมนตร์ว่ำ “Red, yellow, blue. What color do you like?” แล้วเขย่ำขวด น้ำในขวดก็จะเปลีย่ นสี
3. Try to mix up the different color to make a new color.
ลองเทน้ำผสมกัน ก็จะได้สใี หม่

Workbook Activity
กิจกรรมในหนังสือแบบฝึกหัด
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
- MP3 (QR code)

- Alphabet Flash Cards

ไฟล์เสียง (QR Code)

บัตรภำพตัวอักษร

- Mobile Phone

- Multi-colored Post-it

โทรศัพท์มอื ถือ

กระดำษโพสต์อทิ หลำยๆ สี

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
FiFi is watching the animals with her telescope. See? There are some letters! Let’s help FiFi find them.
ฟี ฟ่ี กำลังใช้กล้องส่องดูสตั ว์อยู่ เห็นไหม มีตวั อักษรซ่อนอยู่ ช่วยฟี ฟ่ี หำหน่อย

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Draw a big heart on the whiteboard, and paste a pink color paper inside the heart and say: “I like pink.”.
วำดรูปหัวใจดวงใหญ่บนกระดำน วำงบัตรภำพคำศัพท์ไว้ในหัวใจแล้วพูดว่ำ “I like ______.”
2. Ask children one by one: “What color do you like?”, and give them their favorite colored post-it.
ถำมเด็กทีละคนว่ำ “What color do you like?” ยื่นกระดำษโพสต์อทิ สีทเี่ ด็กชอบให้
3. Children come to the front two at a time, and guide the rest of children to ask: “What color do you like?”.
ให้เด็กๆ ออกมำข้ำงหน้ำทีละ 2 คน ให้เด็กๆ คนอื่นถำมว่ำ “What color do you like?”
4. Children in front answer the question and stick their post-its inside the big heart on the whiteboard.
เด็กข้ำงหน้ำตอบคำถำมและติดกระดำษโพสต์อทิ ในรูปหัวใจบนกระดำน

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Curl fingers like claws and crouch. Guide children to say: “Jaguar, jaguar, lying in the tree.” Do the claw
hands again then do "ok" signs and circle them in front of your eyes, saying: “Jaguar, jaguar, let me see.”.
ให้เด็กๆ งอนิ้วมือเป็ นกรงเล็บ แล้วย่อตัวลงพลำงพูดว่ำ “Jaguar, jaguar, lying in the tree.” ให้เด็กๆ กำงกรงเล็บอีก
ครัง้ แล้วทำมือ OK 2 ข้ำงมำทำบไว้บนตำแล้วพูดว่ำ “Jaguar, jaguar, let me see.”
2. Imitate the kangaroo hop and guide the children to say: “Kangaroo, kangaroo, hop, hop, hop!”. Have the
children put their hands on their bellies and say: “With the baby, she never stops.”.
ให้เด็กๆ กระโดดเลียนแบบจิงโจ้ แล้วพูดว่ำ “Kangaroo, kangaroo, hop, hop, hop!” จำกนัน้ ให้เด็กๆ ลูบพุงตัวเองและ
พูดว่ำ “With the baby, she never stops.”
3. Have the children do the running movements and say: “Lion, lion, run, run, run!”. Guide the children run to
the right and run to the left and say: “Turn right, turn left. It is fun.”.
ให้เด็กๆ ทำท่ำวิง่ แล้วพูดว่ำ “Lion, lion, run, run, run!” ให้เด็กๆ วิง่ ไปทำงขวำและวิง่ ไปทำงซ้ำย จำกนัน้ พูดว่ำ “Turn
right, turn left. It is fun.”

Phonics เสียงตัวอักษร
1. Teacher puts the flash cards on the whiteboard. Guide the children say the correct sound of each letter.
ครูวำงบัตรภำพบนกระดำน ให้เด็กๆ ฝึกออกเสียงตัวอักษรตำมครูทลี ะตัว
2. Let children come in front one by one. Ask the kids listen carefully, when they hear the sound of a letter on
the whiteboard, tap that card. If the sound of the letter is not on the board, do not clap their hands. Guide
children to practice repeatedly.
ให้เด็กๆ ออกมำข้ำงหน้ำทีละคน ให้เด็กๆ ตัง้ ใจฟัง ถ้ำได้ยนิ เสียงตัวอักษรทีอ่ ยู่บนกระดำน ให้แตะทีบ่ ตั รภำพตัวอักษร
นัน้ ถ้ำเสียงทีไ่ ด้ยนิ ไม่ใช่ตวั อักษรบนกระดำน ให้ปรบมือ ให้เด็กๆ ฝึกซ้ำหลำยๆ ครัง้

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Divide children into groups. Let them brainstorm how to form letters using their bodies.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ นกลุ่มย่อย ให้เด็กๆ ระดมสมองกันออกแบบว่ำจะใช้ตวั เรียงกันเป็ นตัวอักษรอย่ำงไร
2. Each team take turns form the letter in front and let the other teams guess the letter.
ให้เด็กๆ แต่ละกลุ่มสลับกันออกมำเรียงตัวเองเป็ นตัวอักษรต่ำงๆ ให้ทมี อื่นทำย ทีมไหนตอบถูกต้องได้ 1 คะแนน
3. Enhance the ability of recognizing the Alphabet J, K, L by asking the children point the letters in the book.
กระตุ้นกำรจดจำตัวอักษร J, K, L โดยกำรให้เด็กๆ มองหำและชี้ตวั อักษร J, K, L ทีป่ รำกฏในหนังสือ

Recognize the Word จดจำคำศัพท์
1. Randomly pick an alphabet flash card and hide it in a book.
สุ่มหยิบบัตรภำพตัวอักษรมำทีละ 1 ใบแล้วซ่อนไว้ในหนังสือ
2. Let children guess the letter hidden in the book. If the guess is correct, ask them to say the rhyme and do
the movement.
ให้เด็กๆ ทำยตัวอักษรทีซ่ ่อนอยู่ในหนังสือ ถ้ำทำยถูก ให้เด็กๆ ท่องอำขยำนและทำท่ำทำงของตัวอักษรนัน้
3. Write the letters of the lesson on the whiteboard, and then use the flash card as a guide. Guide the children
say: "j, j, j, /j/, /j/, /j/, j is for jaguar." Do the same with K, L.
เขียนตัวอักษรบนกระดำน จำกนัน้ ใช้บตั รภำพช่วยนำ ให้เด็กๆ พูดว่ำ “เจ, เจ, เจ, เจอะ, เจอะ, เจอะ, เจ อิซ ฟอร์ แจก’
วำร์” ทำลักษณะเดียวกันกับ K, L
4. Bring out the student book and turn to page 24-25, play MP3, guide them to point the picture, say the words
and rhymes.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือหน้ำ 24-25 จำกนัน้ เปิ ดไฟล์เสียง ให้เด็กๆ ชี้รูปภำพและพูดคำศัพท์ให้ถูกต้อง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ

1. Play tic-tac-toe game.
ให้เด็กๆ เล่นเกม O X
2. Divide the class into “O” and “X” teams to answer according to the flash cards.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ นทีม O และ X ให้เด็กๆ ท่องอำขยำนตำมบัตรภำพทีค่ รูแสดง
3. To see which team is faster to give the correct answer then the team can have their team mark on the
tic-tac-toe.
ทีมทีต่ อบได้ถูกต้องและเร็วกว่ำ จะได้เขียนสัญลักษณ์ของทีมตัวเองบนตำรำง O X
4. Which team makes a line fast who is the winner.
ทีมไหนเขียนได้ครบแถวก่อนเป็ นผูช้ นะ

Workbook Activity
กิจกรรมในหนังสือแบบฝึกหัด
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)

- Mobile Phone

ไฟล์เสียง (QR Code)

โทรศัพท์มอื ถือ

- Vocabulary flash card
บัตรภำพคำศัพท์

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. Show the flash cards to the children and review the colors.
แสดงบัตรภำพให้เด็กๆ ดู และทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับสี
2. Teacher says; “I like _____.” then have the children to touch the correspond color card.
ครูพูดว่ำ “I like _____.” ตำมด้วยชื่อสี ให้เด็กๆ แตะบัตรภำพสีเดียวกับทีค่ รูพูด
3. Play the song, and guide the children sing and dance together.
เปิ ดเพลงและนำให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้นด้วยกัน

Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Guide the children to do the movements of hop, run and up and down.
นำให้เด็กๆ ทำท่ำงกระโดด วิง่ ขึน้ และลง
2. Order children to do the movements. Teacher can speed up when children gets familiar with the order.
ให้เด็กๆ ทำตำมคำสั ่งของครูให้ถูกต้อง ครูสำมำรถเร่งจังหวะได้เมื่อเห็นว่ำเด็กทำได้คล่อง
3. Put down the flash cards on the floor and ask the children “What color do you like?” answer “I like ______.”.
Have two children to pick the correct card that teacher says who is faster to get is the winner.
วำงบัตรภำพบนพืน้ แล้วถำมเด็กๆ ว่ำ “What color do you like?” ให้เด็กๆ ตอบว่ำ “I like ______.”
4. Let the children repeat after teacher to familiar with the song.
ให้เด็กๆ ออกเสียงตำมครูเพื่อให้คนุ้ เคยกับเนื้อเพลง
5. Guide the children sing and dance, then have them bring out the student books to point out the topic words.
นำให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้น จำกนัน้ นำหนังสือออกมำชี้คำศัพท์ทเี่ รียนไปในหน้ำนัน้

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

- Alphabet flash cards

ไฟล์เสียง (QR Code)

บัตรภำพตัวอักษร

- Mobile Phone

- Toy hammer

โทรศัพท์มอื ถือ

ค้อนของเล่น

- Vocabulary flash cards

- Cards with writing “O” and “X” on

บัตรภำพคำศัพท์

บัตรกระดำษทีเ่ ขียน O และ X

Situational Introduction
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Everyone is listening to the teacher. Everyone wants to Answer the teacher’s question.
ทุกคนกำลังตัง้ ใจฟังคุณครู เด็กๆ ทุกคนอยำกตอบคำถำมของคุณครู

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Guide children to review all the rhymes, sing and dance. Then read the lyric in Let’s Talk.
ให้เด็กๆ ทบทวนอำขยำนทัง้ หมด ร้องเพลงและเต้น จำกนัน้ ให้เด็กๆ อ่ำนเนื้อเพลงใน Let’s Talk
2. Place the flash cards randomly on the floor, Guide children to ask: “What color do you like?”. Teacher
replies: “I like _____.”, then children find the card, pat it and read it out loud.
ครูวำงบัตรภำพกระจำยไว้บนพืน้ และให้เด็กๆ ถำมว่ำ “What color do you like?” เมื่อครูตอบ ให้เด็กๆ หำบัตรภำพสี
นัน้ แตะและอ่ำนบัตรภำพนัน้

Role Play
บทบำทสมมติ
1. Draw a “O” and a “X” on the whiteboard, then guide the children say: “Bingo! Bingo! You are right!” and
“Sorry! Sorry! Try again.”.
วำด O X บนกระดำน ฝึกให้เด็กๆ พูดว่ำ “Bingo! Bingo! You are right!” และ “Sorry! Sorry! Try again.”
2. Ask a kid to be a little teacher. Holds a flash card and say: “Answer me!”. The rest of children say: “Teacher,
me!”. Then little teacher gives a clue to let them guess what the card is.
ให้เด็กคนหนึง่ มำเป็ นครูตวั น้อย ถือบัตรภำพไว้ 1 ใบและพูดว่ำ “Answer me!” ให้เด็กๆ คนอื่นตอบว่ำ “Teacher, me!”
ครูตวั น้อยบอกใบ้ให้เพื่อนๆ ทำยบัตรภำพ
3. If the children give the correct answer, the little teacher can hit the “O” mark with toy hammer and say:
“Bingo! Bingo! You are right!”. If the answer is wrong, hit the “X” mark and say: “Sorry! Sorry! Try again.”.
ถ้ำเด็กๆ ตอบถูก ให้ครูตวั น้อยใช้คอ้ นของเล่นตีตวั O และพูดว่ำ “Bingo! Bingo! You are right!” ถ้ำตอบผิดให้ตที ี่ X
และพูดว่ำ “Sorry! Sorry! Try again.”.

Reality Practice
กำรประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริง
1. Write down the lower case on whiteboard and guide the children read the rhymes of the letters.
เขียนตัวอักษรพิมพ์เล็กบนกระดำน นำให้เด็กๆ อ่ำนอำขยำนของตัวอักษรเหล่ำนัน้
2. Cover the alphabet cards and paste those on the whiteboard in random then ask the children to find out the
correspond vocabulary and say: “Answer me!”, “Raise your hand!”.

3. Have the children to take their turns to find out the correct cards. If they find out the correct one then all
class says: “Bingo! Bingo! You are right!” otherwise says: “Sorry! Sorry! Try again!”, then put the card back to
the original place and remember it.

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

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Lay the "O" and "X" card on the floor. Tell the children “O” card means “Bingo! Bingo! You are right!” and
“X” card means “Sorry! Sorry! Try again!”.
วำงบัตรภำพ O และ X บนพืน้ บอกเด็กๆ ว่ำ O หมำยควำมว่ำ “Bingo! Bingo! You are right!” X คือ “Sorry! Sorry!
Try again!”
2. Guide the children make a train and say “Answer me!”, “Raise your hand!” while walking. Teacher can
adjust the speed of speaking, or stop walking and say: “Bingo! Bingo! You are right!” or “Sorry! Sorry! Try
again!”.
ให้เด็กๆ ต่อแถวรถไฟและพูดว่ำ “Answer me!” “Raise your hand!” ระหว่ำงทีเ่ ดิน ครูสำมำรถปรับให้พูดเร็วขึน้ ช้ำลง
หรือหยุดเดินแล้วให้คำสั ่งว่ำ “Bingo! Bingo! You are right!” หรือ “Sorry! Sorry! Try again!”.
3. If teacher says “Bingo! Bingo! You are right!”, children need to go to “O” card and read the rhyme in Let’s
Talk.
ถ้ำครูพูดว่ำ “Bingo! Bingo! You are right!” ให้เด็กวิง่ ไปทีบ่ ตั รภำพ O และท่องเนื้อเพลงใน Let’s Talk
4. If teacher says “Sorry! Sorry! Try again!”, children do to the “X” card and read the rhyme in Let’s Talk.
ถ้ำครูพูดว่ำ “Sorry! Sorry! Try again!” ให้เด็กวิง่ ไปทีบ่ ตั รภำพ X และท่องเนื้อเพลงใน Let’s Talk

Unit 5 It’s a Circle
บทที่ 5 มันเป็ นทรงกลม
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- MP3 (QR code)

- Video (QR Code/DVD)

ไฟล์เสียง (QR Code)

คลิปวิดโี อ (QR Code/DVD)

- Mobile Phone

- Cloth

โทรศัพท์มอื ถือ

ผ้ำ

- Unit 4 and Unit 5 vocabulary flash cards

- Crayons

บัตรภำพคำศัพท์บทที่ 4 และ 5

สีเทียน

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Time for the art class. See? The kids are kneading the clay into different shapes.
ได้เวลำเรียนศิลปะแล้ว เห็นไหม เด็กๆ กำลังปั้นดินน้ำมันเป็ นรูปต่ำงๆ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Guide the children to see what colors are in the classroom and speak out loud in English.
ให้เด็กๆ ดูว่ำในห้องเรียนมีสอี ะไรบ้ำง และพูดออกมำเป็ นภำษำอังกฤษ
2. Guide the children to spell and read the vocabulary by showing them Unit 4 flash cards.
แสดงบัตรภำพคำศัพท์ของบทที่ 4 ให้เด็กๆ สะกดคำและอ่ำนออกเสียง
3. Ask children to jump to a color ex: “Jump to red.”. They need to jump to the card and say: “I like red.”.
ให้เด็กๆ กระโดดไปยืนหน้ำสีทคี่ รูพูด และพูดว่ำ “I like _____.” ตำมด้วยสีนัน้ ๆ เช่น
Teacher: “Jump to red.”
Children: “I like red.”

Conversation
บทสนทนำ
1. Have the children make a big circle and sit down on the floor. Ask two children at a time to lie down and
form a shape inside the big circle. Let other children guess what shape it is.
ให้เด็กๆ นั ่งล้อมกันเป็ นวงกลมบนพืน้ ให้เด็กๆ ออกมำทีละ 2 คนและช่วยกันทำท่ำทำงบอกใบ้รูปทรงให้เพื่อนๆ ทำย
2. Guide them to spell and speak the new words (circle, heart, triangle, rectangle).
ให้เด็กๆ สะกดคำและออกเสียงคำศัพท์ใหม่เกี่ยวกับรูปทรง
3. Practice the sentence pattern “It’s a _______.” by using vocabulary flash cards.
ฝึกใช้โครงสร้ำงประโยค “It’s a _______.” โดยใช้บตั รภำพคำศัพท์
4. Ask the children: “What shape is it?” by showing them flash cards. Guide children to reply: “It’s a ______.”
ถำมเด็กๆ ว่ำ “What shape is it?” และแสดงบัตรภำพ ให้เด็กๆ ตอบว่ำ “It’s a _______.”

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

Transformers นักแปลงกำย
1. Pair up the children and guide them to ask: “What shape is it?”.
ให้เด็กๆ จับคู่และถำมครูว่ำ “What shape is it?”
2. Teacher says a shape ex: “It’s a circle.” Children need to form it with their bodies and say: “It’s a circle.”
เมื่อครูตอบรูปทรง เช่น “It’s a circle.” ให้เด็กๆ ช่วยกันประกอบรูปร่ำงนัน้ โดยใช้ส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยและพูดทวนคุณ
ว่ำ “It’s a circle.”
3. Teacher also can ask a pair of children to pull up the cloth, another pair stay behind the cloth and make a
shape with their bodies then ask the rest of children “What shape is it?”.
ครูอำจให้เด็ก 2 คนมำถือผ้ำปิ ดไว้ เด็กอีก 2 คนประกอบรูปร่ำงอยู่หลังผ้ำ และถำมเด็กคนอื่นๆ ว่ำ “What shape is it?”.

Jumping Fun กระโดดสนุกจัง
1. Prepare a set of these cards and stick them on the whiteboard.
เตรียมบัตรภำพรูปทรงเหล่ำนี้ และนำไปติดบนกระดำน 1 ชุด

2. Point randomly at a card and ask children one by one “What shape is it?”. Guide them to practice the
sentence pattern “It’s a _______.” and stand beside the card they answered.
สุ่มชี้และถำมเด็กทีละคนว่ำ “What shape is it?” ให้เด็กๆ ตอบโดยใช้โครงสร้ำงประโยค “It’s a _______.” และไปยืนอยู่
ข้ำงบัตรทีต่ นตอบ
3. After all the children stand beside the cards then play the song and have them jump around the classroom.
When teacher pause the song asking “What shape is it?”, children need to go back to their cards and repeat
their answer: “It’s a _______.”.
เมื่อเด็กตอบครบทุกคนแล้ว เปิ ดเพลงให้เด็กๆ กระโดดไปรอบๆ ห้อง เมื่อครูกดหยุดเพลง และถำมว่ำ “What shape is
it?” ให้เด็กๆ กลับไปยืนทีร่ ูปร่ำงทีต่ วั เองตอบและตอบอีกครัง้ ว่ำ “It’s a _______.”

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Make photocopies of this and give away to children.
ถ่ำยเอกสำรภำพขยำยใหญ่และแจกให้เด็กๆ คนละแผ่น

2. Teacher asks “What color do you like?” Guide children to answer “I like _______.” and show the crayon of
their favorite color. Let children color a shape with their favorite color and then ask again until all the shape
was colored.
ถำมเด็กๆ ว่ำ “What color do you like?” ให้เด็กๆ ตอบว่ำ “I like _______.” พร้อมกับชูสที ตี่ วั เองชอบขึน้ มำ ให้เด็กๆ
เลือกสีทชี่ อบและระบำยสีบนรูปทรงต่ำงๆ ทีละรูปจนครบ 4 รูป
3. Children take turns to come in front and describe their work. Ex: “I like the red heart.”.
ให้เด็กๆ สลับกันออกมำบรรยำยภำพของตัวเอง เช่น “I like the red heart.”

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

B. I Can Read อ่านดูสิ
Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- MP3 (QR code)

- Paper bags

ไฟล์เสียง (QR Code)

ถุงกระดำษ

- Mobile Phone

- Clay

โทรศัพท์มอื ถือ

ดินน้ำมัน

- Shape cards

- Alphabet flash cards

บัตรรูปทรงต่ำงๆ

บัตรภำพตัวอักษร

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
The little monkeys are very naughty. What are they doing in the tree?
Take a look and you’ll see the hidden letters!
บรรดำลิงน้อยช่ำงซุกซน พวกมันทำอะไรอยู่บนต้นไม้นะ ลองดูให้ดแี ล้วจะเจอตัวอักษรซ่อนอยู่

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Put the shape cards into the bags.
ใส่บตั รภำพรูปทรงต่ำงๆ ในถุง ถุงละ 1 ใบ
2. Let children touch the cards and ask “What shape is it?” Guide children to reply “It’s a ________.”
ให้เด็กๆ คลำบัตรภำพและถำมว่ำ “What shape is it?” ให้เด็กๆ ตอบว่ำ “It’s a ________.”

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Have the children imitate monkey and say “Monkey, monkey, upside down.”. Guide the children to crouch
down and say “Monkey, monkey, falling down.”
ให้เด็กๆ ทำท่ำเลียนแบบลิงและพูดว่ำ “Monkey, monkey, upside down.” ให้เด็กๆ ย่อตัวลงและพูดว่ำ “Monkey,
monkey, falling down.”
2. Hold the hands in front like holding an egg saying: “Nest, nest, in the tree.” Cross their arms and say:
“Please! Please! Don’t touch me.”
ยื่นมือ 2 ข้ำงออกมำประคองเหมือนกำลังประคองไข่ และพูดว่ำ “Nest, nest, in the tree.” เอำแขนไขว้กนั เป็ นกำกบำท
และพูดว่ำ “Please! Please! Don’t touch me.”

Phonics เสียงตัวอักษร
1. Teacher puts the flash cards on the whiteboard. Guide the children say the correct sound of each letter.
ครูตดิ บัตรภำพบนกระดำน ให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษรแต่ละตัวตำมครู
2. Divide the class into two teams. Draw 10 candies on two sides of the whiteboard.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม วำดลูกอม 10 ชิ้นไว้ทงั ้ 2 ฝัง่

3. Write any letters on the whiteboard and have two teams to read. If they give the correct answer, they will
get a candy from another team. The team with more candy is the winner.
ครูเขียนตัวอักษรใดก็ได้บนกระดำนให้ทงั ้ 2 ทีมอ่ำน ทีมไหนอ่ำนถูกต้องจะได้ลูกอมจำกฝัง่ ตรงข้ำม ทีมทีไ่ ด้ลูกอม
มำกกว่ำเป็ นผูช้ นะ
4. Guide children to practice pronunciation of each alphabet they’ve learned.
ให้เด็กๆ ฝึกออกเสียงตัวอักษรทีเ่ รียนไปอีกครัง้

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Ask children to mold letter M, N by using clay.
ให้เด็กๆ ปั้นรูปทรงตัวอักษร M และ N ด้วยดินน้ำมัน
2. Guide children to pronounce the letters, say the rhymes and do the movement.
ให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษรทีต่ วั เองปั้น ท่องอำขยำนและทำท่ำทำงประกอบ
3. If teacher has enough teaching time then can have the kids make the shapes of letters with clay.
ถ้ำครูมเี วลำ ให้เด็กๆ ปัน้ ตัวอักษรอะไรก็ได้ทเี่ ด็กๆ ชอบ
4. Enhance the ability of recognizing the Alphabet M, N by asking the children point the letters in the book.
กระตุ้นกำรจดจำตัวอักษร M, N โดยกำรให้เด็กๆ มองหำและชี้ตวั อักษร M, N ทีป่ รำกฏในหนังสือ

Recognize the Word จดจำคำศัพท์
1. Draw outline of a large m on the whiteboard, then use another color pen, draw a child in the lower left
corner of m, put a monkey card in the lower right corner of M.
วำดโครงตัวอักษร M ใหญ่ๆ บนกระดำน ทีฐ่ ำนตัว M ข้ำงซ้ำยวำดรูปเด็ก ข้ำงขวำวำดรูปลิง

2. Guide children to say “m, m, m, /m/, /m/, /m/, m is for monkey.” Ask them to help the child on the
whiteboard to find the monkey.
ให้เด็กๆ ท่อง “m, m, m, /m/, /m/, /m/, m is for monkey.” และลำกเส้นพำเด็กไปหำลิง
3. Do letter n and so on.
ทำลักษณะเดียวกันกับ N
4. Bring out the student book and turn to page 30-31, play MP3, guide them to point at pictures and say the
word.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือหน้ำ 30-31 จำกนัน้ เปิ ดไฟล์เสียง ให้เด็กๆ ชี้รูปภำพและพูดคำศัพท์ให้ถูกต้อง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Put the alphabet flash cards on the floor, face down, and guide children to jump beside the cards then
guess and read the rhymes of the letters.
คว่ำบัตรภำพคำศัพท์บนพืน้ และให้เด็กๆ กระโดดไปยืนข้ำงบัตรภำพและลองเดำตัวอักษรและท่องอำขยำน
2. Reveal the card, if the answer is correct, clap their hands. Otherwise jump to another card and guess again.
เปิ ดบัตรภำพ ถ้ำเดำถูกให้เด็กๆ ปรบมือ ถ้ำไม่ถูกให้กระโดดไปบัตรภำพถัดไปและลองใหม่

Workbook Activity
กิจกรรมในหนังสือแบบฝึกหัด
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 (QR code)

- Vocabulary flash cards

ไฟล์เสียง (QR Code)

บัตรภำพคำศัพท์

- Mobile Phone

- Sticky balls

โทรศัพท์มอื ถือ

ลูกบอลตัวดูด

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. Draw different shapes on the whiteboard. Guide children to ask “What shape is it?”, teacher reply “It’s a
______.”. Let a child throw the sticky ball on the shape that teacher says and also repeat the sentence.
วำดรูปร่ำงต่ำงๆ บนกระดำน ให้เด็กๆ ถำมครูว่ำ “What shape is it?” ครูตอบว่ำ “It’s a ______.” ให้เด็กๆ ปำลูกบอล
ตัวดูดไปทีร่ ูปร่ำงทีค่ รูบอก และทวนประโยคทีค่ รูตอบ
2. Play the song, guide children sing and dance with the song. Teacher guide them to get familiar with the
lyrics and movements.
เปิ ดเพลงให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้น ครูสอนเนื้อเพลงและท่ำทำงให้เด็กคุน้ เคย

Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

More to Sing

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Ask children to pick a flash card. Teacher asks “What shape it is?” Guide children to reply with the sentence
pattern “It’s a _____.” and draw the shape on the whiteboard. Make sure every kid has turn to play.
ให้เด็กๆ ออกมำสุ่มหยิบบัตรภำพ ครูถำมว่ำ “What shape it is?” ให้เด็กๆ ตอบว่ำ “It’s a _____.” และวำดรูปร่ำงนัน้
บนกระดำน ให้เด็กๆ ทุกคนได้เล่นเกมนี้
2. Guide children to make a circle and hold their hands up. When teacher says: “Small circle. Ready? Go!”,
the children need to make their circle as small as possible. When teacher says: “Big circle. Ready? Go!”, they
need to make their circle as big as possible. Teacher can adjust the speed of speaking to make the game fun.
ให้เด็กๆ จับมือกันเป็ นวงกลมและชูมอื ขึ้น เมื่อครูพูดว่ำ “Small circle. Ready? Go!” ให้เด็กๆ ทำให้วงกลมเล็กทีส่ ุด
เท่ำทีท่ ำได้ เมื่อครูบอกว่ำ “Big circle. Ready? Go!” ให้ขยำยวงกลมให้ใหญ่ ครูปรับควำมเร็วให้สนุกขึน้ ได้

3. Guide the children to make the shapes with their bodies. The children can do in pairs and then in triple and
then in whole group.
ให้เด็กๆ ใช้ร่ำงกำยประกอบเป็ นรูปร่ำงต่ำงๆ ให้เด็กๆ จับคู่ จับกลุ่ม 3 คน หรือให้ ทุกคนช่วยกันประกอบรูปร่ำงก็ได้
4. Guide the children sing and dance with the song. Ask them to bring out their student books and point the
word they heard in the song.
ให้เด็กๆ ร้องเพลง “Let’s make a circle.” และเต้น จำกนัน้ ให้เด็กเอำหนังสือเรียนออกมำชี้คำศัพท์ตำมทีไ่ ด้ยนิ จำกเพลง

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

- Mobile Phone

ไฟล์เสียง (QR Code)

โทรศัพท์มอื ถือ

- Vocabulary flash cards
บัตรภำพคำศัพท์

Situational Introduction
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
The kids are playing blocks. Let's count the blocks.
เด็กๆ กำลังเล่นตัวต่อบล็อก มำนับตัวต่อกันเถอะ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
The class says: “Music, please.”, then play the song, sing and dance together.
ให้เด็กๆ พูดว่ำ “Music, please.” จำกนัน้ ครูเปิ ดเพลงให้เด็กๆ เต้น

Role Play
บทบำทสมมติ
1. Prepare 5 copies of these cards and lay them on the floor. Review the vocabulary while laying them.
ทำบัตรภำพรูปทรงดังภำพไว้ 5 ชุด แล้ววำงไว้บนพืน้ ระหว่ำงทีว่ ำงก็ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับรูปทรงไปด้วย

2. Teacher point at a shape and ask: “What shape is it?” Children need to jump to any card with the said
shape and say “It’s a _____.”.
ครูช้รี ูปร่ำงใดก็ได้และถำมว่ำ “What shape is it?” ให้เด็กๆ กระโดดไปยืนข้ำงรูปทรงทีค่ รูบอก และพูดว่ำ “It’s a _____.”
3. Teacher says: “Show me your finger.” and “Let’s count!”, guide the children count the shapes with their
fingers.
ครูพูดว่ำ “Show me your finger.” และ “Let’s count!” ให้เด็กๆ ใช้น้ิวนับจำนวนรูปร่ำงต่ำงๆ
4. Guide children to practice the rhyme in Let’s Talk.
ให้เด็กๆ ท่องอำขยำนใน Let’s Talk

Reality Practice
กำรประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริง
1. Divide the class into two teams. Guide the children follow the instructions: number + shape. For example,
when they hear “two circles”, they need find out two circles.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ให้เด็กๆ หำรูปร่ำงต่ำงๆ ตำมจำนวนทีค่ รูกำหนด เช่น “two circles”
2. When the children hear “Show me your finger.” they need to follow teacher to count with fingers and read
“Let’s count! Show me your finger 1,2......”.
เมื่อได้ยนิ ประโยคว่ำ “Show me your finger.” ให้เด็กๆ นับนิ้วมือตำมครู และท่องอำขยำน “Let’s count! Show me
your finger 1,2......”

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

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Ask children to draw shapes on the whiteboard Ex: “Two hearts”.
ให้เด็กๆ ออกมำวำดรูปทรงต่ำงๆ บนกระดำนตำมจำนวนทีค่ รูบอก เช่น “two hearts”
2. Teacher may make it more difficult by ordering more than one shape at a time. For example: “two circles,
one heart, three triangles.”.
ครูอำจเพิม่ ควำมยำกโดยกำรให้วำดทีละหลำยๆ รูปร่ำง เช่น “two circles, one heart, three triangles.”

3. Photocopy this picture for every child. Let them color, cut out, and arrange the shapes into a picture as they
like it.
ถ่ำยเอกสำรรูปนี้แจกให้เด็กทุกคน จำกนัน้ ให้เด็กๆ ระบำยสี ตัดและลองนำมำเรียงเป็ นรูปภำพตำมจินตนำกำร

Festival – Christmas
บทเรียนพิเศษ - วันคริสต์มาส
Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน

Let’s Play เล่นกันเถอะ
เกมทบทวนความรู้ (Reviewing Games)
Game 1: Say it!
เกมที่ 1: พูดดูส ิ
Materials: family members flash cards, color papers, pinched clay (circle, heart, triangle, rectangle)
อุปกรณ์: บัตรภำพญำติพน่ี ้อง, กระดำษสีต่ำงๆ, กระดำษแข็งหรือของเล่นรูปร่ำงต่ำงๆ เช่น วงกลม หัวใจ สำมเหลีย่ ม
สีเ่ หลีย่ ม
Teaching activities: Write the structure of topic sentences from each unit. Guide them to use the patterns.
รูปแบบกิจกรรม: ให้เด็กๆ ฝึกใช้โครงสร้ำงประโยคจำกแต่ละบทเรียนทีผ่ ่ำนมำ ได้แก่
"I love my _____."

"I like _____."

"It’s _____."

“It’s a _____.”

1. Ask the child to enter the family title in the sentence "I love my _____.", such as: the teacher takes out the
grandma card, the child says: "I love my grandma."
ครูแสดงบัตรภำพ ให้เด็กๆ นำคำในบัตรภำพมำพูดโดยใช้โครงสร้ำงประโยค "I love my _____." เช่น ครูแสดงบัตรภำพ
grandma ให้เด็กๆ พูดว่ำ "I love my grandma."
2. Ask children: "How is the weather?", let them answer according to the weather of the day.
ถำมเด็กๆ ว่ำ "How is the weather?" ให้เด็กๆ ตอบสภำพอำกำศทีเ่ ห็นในตอนนัน้
3. Take out the color papers and ask the children: "What color do you like?" Please have the children to
choose a color paper and respond, such as: "I like purple."
แสดงกระดำษสีต่ำงๆ แล้วถำมเด็กๆ ว่ำ "What color do you like?" ให้เด็กๆ หยิบกระดำษสีทชี่ อบและพูดว่ำ
"I like _____." เช่น "I like purple."
4. Take out a clay with a shape and ask the child: "What shape is it?”.
นำกระดำษแข็งหรือของเล่นรูปร่ำงต่ำงๆ ออกมำและถำมเด็กๆ ว่ำ "What shape is it?”

Game 2: Read it!
เกมที่ 2: อ่ำนดูซิ
Materials: Alphabet flash cards, Toy hammer
อุปกรณ์: บัตรภำพตัวอักษร ค้อนของเล่น
Teaching activities:
รูปแบบกิจกรรม:
1. Put the alphabet flash cards on the floor, read a word, and have the child hits the letter with a toy hammer.
วำงบัตรภำพกระจำยบนพืน้ ครูสุ่มพูดคำศัพท์ ให้เด็กๆ ใช้คอ้ นของเล่นตีทตี่ วั อักษรของคำนัน้
2. Ask children to say the rhyme of the letter.
เมื่อตีแล้วให้เด็กๆ ท่องอำขยำนของตัวอักษรนัน้

Game 3: Sing it!
เกมที่ 3: ร้องเพลงกันเถอะ
Materials: MP3 (QR Code), Mobile Phone
อุปกรณ์: ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code), โทรศัพท์มอื ถือ
Teaching activities:
รูปแบบกิจกรรม:
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

