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 Do You Like Cherries?
บทที่ 1 เธอชอบเชอร์รี่ไหม
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- MP3 (QR code)

- A Ball

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

ลูกบอล 1 ลูก

- Mobile Phone

- Vocabulary Flash Cards

โทรศัพท์มอื ถือ

บัตรภำพคำศัพท์

- Whiteboard and markers

- A Puppet

กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด

หุ่นมือ 1 ตัว

- String
เชือก

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
There are many fruits at the fruit stand. Do you know what they are?
มีผลไม้มำกมำยอยู่ในแผง เด็กๆ รูจ้ กั ผลไม้เหล่ำนี้ไหม

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Practice the sentence pattern “My name is _______.”. Teacher writes the structure on the whiteboard, then
ask children: "What’s your name?".
ฝึกโครงสร้ำงประโยค “My name is _______.” โดยเขียนโครงสร้ำงประโยคบนกระดำนและถำมเด็กๆ ว่ำ "What’s your
name?"
2. Sit with the children in a circle and guide them to say “My name is ______.”, then ask the child next to you
“What’s your name?” and pass the ball to the child.
ครูและเด็กๆ นั ่งล้อมกันเป็นวงกลม ครูถอื ลูกบอลและพูดว่ำ “My name is ______.” จำกนัน้ หันไปถำมเด็กทีน่ ั ่งข้ำงๆ ว่ำ
“What’s your name?” พร้อมกับส่งลูกบอลให้ ให้เด็กฝึกพูดชื่อของตัวเองและถำมชื่อของเพื่อนทีน่ ั ่งอยู่ขำ้ งๆ พลำงส่งลูก
บอลให้

Conversation
บทสนทนำ
1. Teach the children fruit name by using the vocabulary flash cards.
สอนชื่อผลไม้โดยใช้บตั รภำพคำศัพท์
2. Draw a happy face on the whiteboard and write “Yes, I do.” underneath the happy face. Draw a sad face
and write down “No, I don’t.” underneath it. Guide children to read it.
วำดหน้ำยิม้ บนกระดำนและเขียนว่ำ “Yes, I do.” ด้ำนล่ำง อีกฝัง่ วำดหน้ำบึ้งและเขียนว่ำ “No, I don’t.” ให้เด็กๆ อ่ำน
3. Say hello to the children with a puppet. Ask children: “Do you like cherries?”
ทักทำยเด็กๆ โดยใช้หุ่นมือ ให้หนุ่ มือถำมเด็กๆ ว่ำ “Do you like cherries?”
4. Practice like this with the other fruit in this unit.
ฝึกลักษณะเดียวกันกับผลไม้ชนิดอื่นๆ ในบทนี้
5. Teacher can also ask the child to operate the puppet and answer the teacher's question.
ครูอำจสลับให้เด็กๆ มำสวมหุ่นมือแทนครู และตอบคำถำมคุณครู

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

Questionnaire แบบสอบถำม
1. Draw a blank questionnaire on the whiteboard, place the vocabulary flash cards in the first column and write
the names of all the children in the first row.
เขียนตำรำงคำถำมบนกระดำน วำงบัตรภำพไว้ในแถวแรกแนวนอนและเขียนชื่อเด็กๆ ในแถวแรกแนวตัง้

Name

…
…
…
…
2. Let children take turns to ask their friend “Do you like cherries?”.
ให้เด็กๆ สลับกันมำถำมเพื่อนๆ ว่ำ “Do you like cherries?”
3. If they answer “Yes, I do.”, draw a tick in the table. If they answer “No, I don’t.”, draw a cross.
ถ้ำเพื่อนตอบว่ำ “Yes, I do.” ให้ทำเครื่องหมำยถูกทีช่ ่องผลไม้นัน้ ถ้ำตอบว่ำ “No, I don’t.” ให้ทำเครื่องหมำยกำกบำท

Fruit salad สลัดผลไม้
1. Enlarge the pictures below and cut out.
ถ่ำยเอกสำรรูปผลไม้เหล่ำนี้แล้วตัดออกมำ

2. Give each child at least 2 cards of fruit.
แจกบัตรภำพให้เด็กๆ อย่ำงน้อยคนละ 2 ใบ
3. Put the fruit cards on the whiteboard and practice the sentence pattern “Do you like _______?”.
ติดบัตรภำพผลไม้บนกระดำน ฝึกโครงสร้ำงประโยค “Do you like _______?”
4. The children give the answers according to the cards they have. If they have the fruit, answer “Yes, I do.”
And raise the card. If not, then say “No, I don’t.”
ให้เด็กๆ ตอบตำมบัตรผลไม้ทตี่ วั เองมี ถ้ำมีบตั รภำพผลไม้ทคี่ รูถำมให้เด็กๆ ตอบว่ำ “Yes, I do.” และชูบตั รภำพผลไม้
นัน้ ขึน้ ถ้ำไม่มบี ตั รภำพผลไม้ทคี่ รูถำม ให้ตอบว่ำ “No, I don’t.”

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
- MP3 (QR code)

- Two toy hammers

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

ค้อนของเล่น 2 อัน

- Mobile Phone

- Tables and chairs

โทรศัพท์มอื ถือ

โต๊ะและเก้ำอี้

- Alphabet flash cards (A-N)

- Whiteboard and markers

บัตรภำพตัวอักษร A-N

กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
The alphabet train is leaving. What animals and fruits are on the train? Please look and tell.
ขบวนรถไฟตัวอักษรกำลังจะออกเดินทำงแล้ว มีสตั ว์และผลไม้อะไรอยู่บนขบวนบ้ำง ลองดูและบอกหน่อยซิ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน

1. Put A-N flash cards around the classroom.
วำงบัตรภำพ A-N ไว้ทตี่ ่ำงๆ ในห้องเรียน
2. Let children, two at a time, hit the letters as teacher said.
ให้เด็ก 2 คนใช้คอ้ นของเล่นไปตีตวั อักษรทีค่ รูบอก
3. Review the letters and the pronunciations.
ทบทวนตัวอักษรและกำรออกเสียง

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Ask the children if they can pronounce the sound letter a?
ถำมเด็กๆ ว่ำตัว a ออกเสียงว่ำอย่ำงไร
2. Guide the children to pronounce the sounds of a to n.
ให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษร a ถึง n

Phonics เสียงตัวอักษร
1. Review the pronunciation of the letters they have learned by using flash cards.
ให้เด็กๆ ทบทวนกำรออกเสียงตัวอักษรทีเ่ รียนมำโดยใช้บตั รภำพ
2. Give the cards to children and say the letters in random. Children who has the corresponding letter card
need to raise it up and repeat it.
แจกบัตรภำพตัวอักษรให้เด็กๆ จำกนัน้ สุ่มพูดชื่อตัวอักษร ให้เด็กทีถ่ อื บัตรภำพทีค่ รูพูด ชูบตั รภำพและออกเสียงตำมครู
3. Teacher can speed up or say more letters at once to make the game more challenging.
เพิม่ ควำมเร็วในกำรเล่น หรือเพิม่ จำนวนตัวอักษรทีพ่ ูดในแต่ละครัง้ เพื่อเพิม่ ควำมท้ำทำย

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Pick any 3 alphabet flash cards and put on the whiteboard then guide the children read those.
เลือกบัตรภำพตัวอักษรมำ 3 ใบ วำงบนกระดำนและให้เด็กๆ อ่ำนบัตรภำพเหล่ำนัน้
2. Open student book to page 6-7. Teacher says any letters on the whiteboard, children have to point it out on
their books.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือหน้ำ 6-7 ครูออกเสียงตัวอักษรใดก็ได้บนกระดำน ให้เด็กๆ ชี้ตวั อักษรนัน้ ในหนังสือ
3. Play this game several times.
เล่นเกมนี้หลำยๆ ครัง้

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 the children
say: "A, A, A, /a/, /a/, /a/ A is for ant." and so on.
เขียนตัวอักษรบนกระดำน จำกนัน้ ใช้บตั รภำพช่วยนำ ให้เด็กๆ พูดว่ำ “เอ, เอ, เอ, แอะ, แอะ, แอะ, เอ อิซ ฟอร์
แอนทฺ” …
4. Bring out the student book and turn to page 6-7, play MP3, guide them point the picture and say the word.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือหน้ำ 6-7 จำกนัน้ เปิ ดไฟล์เสียง ให้เด็กๆ ชี้รูปภำพและพูดคำศัพท์ให้ถูกต้อง

1. Draw the picture of word on the whiteboard and have the children to guess the word.
วำดภำพคำศัพท์ของตัวอักษรใดก็ได้บนกระดำน ให้เด็กๆ เดำคำศัพท์

2. Play the song and guide the children to point out the pictures on the book and read it.
เปิ ดเพลงให้เด็กๆ ชี้ตวั อักษรในภำพตำมเสียงทีไ่ ด้ยนิ และอ่ำนออกเสียง
3. Teacher can guide the children to review the rhymes of letters they have learned.
ครูนำเด็กๆ ทบทวนอำขยำนตัวอักษรทีเ่ รียนไปแล้ว

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Place the chairs in the classroom and put the alphabet flash cards on the chairs.
วำงเก้ำอี้ไว้ในห้องเรียน และวำงบัตรภำพบนเก้ำอี้
2. Divide the children into 2 teams and each team send a representative.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ให้แต่ละทีมส่งตัวแทนออกมำ
3. Teacher says any one letter then say “Ready? Go!”. The representatives need to find out the correct cards.
ครูพูดตัวอักษรใดก็ได้ 1 ตัว จำกนัน้ พูดว่ำ “Ready? Go!” ให้ตวั แทนกลุ่มหำบัตรภำพทีค่ รูพูดให้เจอ
4. When the child finds the card, his team gets to read out the rhyme of the letter so they can get one point.
The team who gets most points is the winner.
เมื่อเจอบัตรภำพแล้ว ให้ทมี ทีเ่ จออ่ำนอำขยำนให้ถูกต้อง เพื่อให้ได้ 1 คะแนน ทีมทีม่ คี ะแนนมำกทีส่ ุดเป็ นฝ่ ำยชนะ

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)

- Mobile Phone

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

โทรศัพท์มอื ถือ

- Alphabet flash cards
บัตรภำพตัวอักษร
Introduce the lyrics
ขัน้ ตอนกำรสอนร้องเพลง
First, play the song. Let children listen to it to get familiar with lyrics and melody.
ขัน้ แรก เปิ ดเพลงให้เด็กๆ 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. Guide the children to practice the sentence patterns of this unit by using vocabulary flash cards.
ให้เด็กๆ ทบทวนโครงสร้ำงประโยคในบทนี้โดยใช้บตั รภำพ
2. Play the song and put the vocabulary flash cards on the floor. Let children get familiar with the vocabulary
by letting them take turns to find the card in the song.
เปิ ดเพลงและวำงบัตรภำพบนพืน้ ให้เด็กๆ คุน้ เคยกับคำศัพท์โดยกำรสลับกันออกมำหำบัตรภำพคำศัพท์ทอี่ ยู่ในเพลง

Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Guide the children to read the fruit names by using flash cards and review the colors of fruits, such as
papayas - yellow papayas.
ให้เด็กๆ อ่ำนชื่อผลไม้โดยใช้บตั รภำพคำศัพท์ สอบถำมเกี่ยวกับสีของผลไม้แต่ละชนิด เช่น papayas - yellow papayas
2. After read all vocabulary then circle all flash cards. Guide the children say “Juicy, juicy, juicy fruit.”
หลังจำกเด็กๆ อ่ำนคำศัพท์ครบทุกคำแล้ว ให้เด็กๆ ล้อมเป็ นวงกลมรอมบัตรภำพ และพูดว่ำ “Juicy, juicy, juicy fruit.”
3. Have the children take turns to come to front and pick one fruit card, say “yellow papayas” and pretend to
eat say “Juicy, juicy, juicy fruit.”
ให้เด็กๆ สลับกันออกมำหยิบบัตรภำพตำมคำสั ่ง เช่น “yellow papayas” ทำท่ำกินและพูดว่ำ “Juicy, juicy, juicy fruit.”
4. Guide the children dance and sing. Then bring out the books to point out the words within the song.
ให้เด็กๆ เต้นและร้องเพลง จำกนัน้ ให้เด็กๆ นำหนังสือออกมำชี้คำตำมเพลง

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

- Trays

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

ถำด

- Mobile Phone

- Color papers cut into fruit shapes

โทรศัพท์มอื ถือ

กระดำษสีทตี่ ดั เป็ นรูปร่ำงผลไม้

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Time for lunch. The kids are happy!
ได้เวลำอำหำรกลำงวันแล้ว เด็กๆ ต่ำงก็มคี วำมสุข

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Play the song, guide the children sing and dance with teacher.
เปิ ดเพลง ให้เด็กๆ ร้องและเต้นกับคุณครู
2. Pick two kids to be ghosts. Guide the children sing and dance, when music stops, everyone needs to sit
down. The ghosts will catch the slowest kids who will be the ghosts next time.
เลือกเด็ก 2 คนมำเป็ นผี ให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้น เมือ่ เพลงหยุด ให้ทุกคนนั ่งลง ผีจะต้องไล่จบั คนทีน่ ั ่งช้ำมำเป็ นผีใน
รอบต่อไป

Role Play
บทบำทสมมติ
1. Divide the children into team teacher, team cook and team child. Team cook pretend to cook and say
“Lunch is ready.”. The team cook sends the tray to the team child and team teacher.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 3 ทีม ทีมคุณครู ทีมพ่อครัว ทีมเด็ก ให้ทมี พ่อครัวทำท่ำปรุงอำหำร และพูดว่ำ “Lunch is ready.” ให้
ทำท่ำส่งถำดอำหำรให้ทมี เด็กและทีมคุณครู
2. Team child says “Thank you, cook. Thank you, teacher.” with body gesture.
ทีมเด็กตอบว่ำ “Thank you, cook. Thank you, teacher.” และทำท่ำทำงประกอบ
3. Team teacher says “Lunch! Lunch! Yummy, yummy lunch!” with body gesture.
ทีมคุณครูตอบว่ำ “Lunch! Lunch! Yummy, yummy lunch!” และทำท่ำทำงประกอบ

Reality Practice
กำรประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริง
1. Put the color paper fruit shapes in front of the classroom and divide the children into 2 teams.
วำงกระดำษสีรูปผลไม้ไว้หน้ำห้องเรียน แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม
2. Each team sends two children each time to have a conversation. One says “Lunch is ready.” and the other
says “Thank you, cook. Thank you, teacher.”. If they say it correctly, they’ll get a fruit sticker.
แต่ละทีมส่งตัวแทนออกมำทีละ 2 คน ให้มำสนทนำโต้ตอบกัน คนหนึ่งพูดว่ำ “Lunch is ready.” อีกคนตอบกลับว่ำ
“Thank you, cook. Thank you, teacher.” ถ้ำทำสำเร็จจะได้สติกเกอร์รูปผลไม้ 1 ดวง
3. Which team gets most stickers is the winner.
ทีมไหนได้สติกเกอร์มำกกว่ำเป็ 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. Divide the children into 2 teams. Teacher reads the first line of the rhyme “Lunch is ready.” then pass the
ball to the first kid in each team.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ครูอ่ำนท่อนแรกของเพลง “Lunch is ready.” จำกนัน้ ส่งต่อลูกบอลให้เด็กคนแรกของแต่ละทีม
2. The child who got the ball needs to say the next line of the rhyme then pass the ball to the next child.
เด็กทีไ่ ด้รบั ลูกบอลต้องพูดเนื้อเพลงท่อนต่อไป จำกนัน้ ส่งต่อลูกบอลให้เด็กคนต่อไป
3. Which team finishes the line first is the winner.

ทีมไหนส่งต่อลูกบอลไปจนถึงคนสุดท้ำยก่อนเป็ นผูช้ นะ

Unit 2 She’s in the Kitchen
บทที่ 2 เธออยู่ในห้องครัว
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Whiteboard and markers

- Video (QR Code/DVD)

กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด

คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code หรือเปิ ด DVD)

- Vocabulary Flash Cards

- DVD Player

บัตรภำพคำศัพท์

เครื่องเล่นดีวดี ี

Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์
Po Po and his sister are home. Po Po is hungry, he is looking for Mommy. Po Po's sister wants to play with
Grandpa. Where are Mommy and Grandpa?
โปโปและพีส่ ำวของเขำอยู่ทบี่ ำ้ น โปโปรูส้ กึ หิว เขำจึงมองหำแม่ของเขำ พีส่ ำวของโปโปอยำกเล่นกับคุณตำ คุณแม่กบั
คุณตำอยู่ทไี่ หนนะ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Teacher says “Good morning / Good afternoon” to the children.
ครูพูดทักทำยเด็กๆ ว่ำ “Good morning / Good afternoon”
2. Guide the children to read “Who is who” on page 2-3.
ให้เด็กๆ อ่ำน “Who is who” ในหน้ำ 2-3
3. Have a roll call, guide the children raise their hands and say “Here!” when hear their own names.
ขำนชื่อเด็กๆ ในห้อง ให้เด็กๆ ยกมือขึน้ และพูดว่ำ “Here!” เมื่อได้ยนิ ชื่อของตัวเอง

Conversation
บทสนทนำ
1. Draw a big house on the whiteboard and put the vocabulary flash cards into the house and also guide the
children read the words.
วำดภำพบ้ำนหลังใหญ่บนกระดำน วำงบัตรภำพลงในบ้ำนจำกนัน้ ให้เด็กๆ อ่ำนคำศัพท์
2. Enlarge the picture and put the PoPo on the living room flash card and guide the children say "He’s in the
living room.".
ขยำยภำพนี้ และวำงภำพโปโปในห้องนั ่งเล่น ให้เด็กๆ พูดว่ำ "He’s in the living room."

3. Put all the characters cards in different rooms.
วำงบัตรภำพตัวละครในห้องต่ำงๆ
4. Teacher asks “Where’s PoPo?” and guide the children answer according to the rooms on the whiteboard
“He’s in the living room.”.
ครูถำมว่ำ “Where’s PoPo?” ให้เด็กๆ ตอบตำมภำพทีเ่ ห็นบนกระดำน เช่น “He’s in the living room.”

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

Role Play
บทบำทสมมติ
Follow the Wind เกมไล่ตำมสำยลม
1. Put the vocabulary flash cards around the classroom and guide the children read the vocabulary.
วำงบัตรภำพคำศัพท์ท ั ่วๆ ห้องเรียนและนำให้เด็กๆ อ่ำนคำศัพท์
2. Divide the children into team Papayas and team Cherries.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ทีม Papayas และทีม Cherries
3. Teacher does a body gesture of any one of fruit to let the children to guess.
ครูทำท่ำทำงของผลไม้ชนิดใดก็ได้ให้เด็กๆ ทำย
4. The representative who gives the correct needs to go to the corresponding card and pat it and also read the
word with body gesture. Which team gets more points is the winner.
ทีมทีต่ อบถูกให้วงิ่ ไปหำบัตรภำพคำตอบ แตะบัตรภำพและทำท่ำทำงให้ถูกต้องจึงจะได้คะแนน ทีมไหนได้คะแนนมำก
ทีส่ ุดชนะ

Hide and Seek เล่นซ่อนหำ
1. Continuing the above activities. But hide Po Po and his family's cards, too.
เล่นกิจกรรมก่อนหน้ำนี้ต่อไป แต่นำบัตรภำพโปโปและสมำชิกในครอบครัวไปซ่อนเพิม่
2. Ask children “Where’s Daddy?” and have the children raise their hands to answer “He’s in the _________.”.
ถำมเด็กๆ ว่ำ “Where’s Daddy?” ให้เด็กๆ ยกมือและตอบว่ำ “He’s in the _________.”
3. Have the children to practice the sentence patterns and guess where is Popo and his family members?
ให้เด็กๆ ฝึกโครงสร้ำงประโยคและทำยว่ำโปโปและสมำชิกครอบครัวแต่ละคนอยู่ทไี่ หน

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Enlarge and print 2 copies of these pictures.
ขยำยบัตรภำพเหล่ำนี้ พิมพ์ 2 ชุด

2. Draw a big house on the whiteboard, teaches about rooms in the house such as “dining room”.
วำดภำพบ้ำนหลังใหญ่บนกระดำน สอนเรื่องห้องต่ำงๆ ในบ้ำน เช่น dining room

3. Place the cards randomly in the classroom.
วำงบัตรภำพไว้ในทีต่ ่ำงๆ ของห้องเรียน
4. Divide children into 2 teams and guide them to pick the cards related to the room that teacher pointed.
แบ่งเด็กๆ เป็ น 2 ทีม ให้เด็กๆ หยิบบัตรภำพทีเ่ กี่ยวข้องกับห้องทีค่ รูช้ี

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)

- White papers

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

กระดำษสีขำว

- Mobile Phone

- Alphabet flash cards

โทรศัพท์มอื ถือ

บัตรภำพตัวอักษร

- Toy microphone

- English newspapers or magazines

ไมโครโฟนของเล่น

หนังสือพิมพ์หรือนิตยสำรภำษำอังกฤษ

- Whiteboard and markers
กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
There are many animals by the lake. Can you find the hidden letters in the picture?
มีสตั ว์มำกมำยอยู่รมิ ทะเลสำบ เด็กๆ หำตัวอักษรทีซ่ ่อนอยู่ในภำพเจอไหม

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Guide the children read and sing ABC chant in unit 1.
นำเด็กๆ อ่ำนและร้องเพลง ท่องอำขยำน ABC ในบทที่ 1
2. Pass the toy microphone to the children and have they to read and sing letter rhyme.
ยื่นไมค์ของเล่นให้เด็กๆ ร้องเพลงอำขยำน ABC แต่ละท่อน
3. To increase the fun, teacher can specify a certain letter that children have to stand up and do the
movement of the letter.
เพื่อให้สนุกขึน้ ครูสำมำรถกำหนดตัวอักษรบำงตัว เมื่อถึงท่อนแล้วให้เด็กๆ ลุกขึน้ ยืนและทำท่ำทำง

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Hold 2 fist in front of the mouth, guide children to say "Otter, otter, baby otter.". Then raise a hand over the
eyebrows looking left and right, then say "Help! Help! Where is my mother?".
กำมือ 2 ข้ำงไว้ทปี่ ำกและโยกตัวไปข้ำงๆ พลำงพูดว่ำ "Otter, otter, baby otter." จำกนัน้ ยกมือขึน้ ไว้ทคี่ ว้ิ ทำท่ำมองหำ
ซ้ำยทีขวำที และพูดว่ำ "Help! Help! Where is my mother?"
2. Place 2 fist on the head as panda’s ears and guide children to say “Panda, panda, lazy panda.”. Then put
the hands on the waist rocking hips left and right, saying “Dance with me, da-da-da.”.
กำมือ 2 ข้ำงไว้บนศีรษะ เป็ นหูแพนด้ำ ให้เด็กๆ พูดว่ำ “Panda, panda, lazy panda.” จำกนัน้ เอำมือจับเอวและโยกเอว
ซ้ำย-ขวำ พลำงพูดว่ำ “Dance with me, da-da-da.”
3. Flutter wings like a quail and guide the children to say “Quail, quail, little quail.”. Guide the children to
pretend to ring the bell and say “Quail, quail, ring the bell.”.
ตีปีกเป็ นนกกระทำแล้วพูดว่ำ “Quail, quail, little quail.” ทำท่ำสั ่นกระดิง่ และพูดว่ำ “Quail, quail, ring the bell.”

Phonics เสียงตัวอักษร
1. Write the letters of this unit on the white papers and guide the children pronounce o, o, o /o/, /o/, /o/,
p, p, p /p/, /p/, /p/, q, q, q, /q/, /q/, /q/. Put those papers on the left side of floor.
เขียนตัวอักษรในบทเรียนนี้ลงบนกระดำษสีขำว ให้เด็กๆ ออกเสียง 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)
และวำงกระดำษไว้บนพืน้ ห้องด้ำนซ้ำย
2. Guide the children to read the alphabet flash cards. Place the alphabet flash card face up and place those
on the right side of the floor.
นำให้เด็กๆ อ่ำนตัวอักษรตำมบัตรภำพทีค่ รูแสดง หงำยบัตรภำพและวำงไว้บนพืน้ ห้องด้ำนขวำ
3. Have the children take turns come to front and follow the letter that teacher says. Let the children
read the letter’s rhyme and collect the paper on the left and card on the right.
ให้เด็กๆ สลับกันออกมำหยิบตัวอักษรทีค่ รูบอก ให้เด็กๆ ท่องอำขยำน หยิบแผ่นกระดำษ และหยิบบัตรภำพ
4. Teacher also can speed up or say more letter once a time to increase the fun.
ครูสำมำรถเร่งควำมเร็วเพื่อให้กจิ กรรมสนุกขึน้ ได้
5. If the children’s English level is quite good, teacher can say the other words they’ve been taught to train
their listening skills.
ถ้ำเด็กๆ มีพน้ื ฐำนภำษำอังกฤษทีด่ ี ครูสำมำรถพูดคำศัพท์อ่นื นอกเหนือจำกบทเรียนได้ เพื่อฝึกทักษะกำรฟัง

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Prepare English newspapers or magazines.
เตรียมหนังสือพิมพ์หรือนิตยสำรภำษำอังกฤษ
2. Divide the children into teams and give each team an English newspaper / magazine and a pen.
แบ่งเด็กๆ เป็ นกลุม่ แจกหนังสือพิมพ์/นิตยสำรและปำกกำ กลุ่มละ 1 ชุด

3. Show an alphabet flash card and ask children to circle the specified letter on the newspaper or magazine.
แสดงบัตรภำพตัวอักษรทีละตัว ให้เด็กๆ วงกลมตัวอักษรนัน้ ในหน้ำหนังสือพิมพ์/นิตยสำร
4. Which team circles most is the winner.
ทีมทีว่ งได้มำกทีส่ ุดเป็ นผูช้ นะ
5. If the time is enough, teacher can prepare different color pens and ask children to circle different letters with
different color pens.
ถ้ำมีเวลำ ครูอำจเตรียมปำกกำสีหลำยๆ สี ให้เด็กๆ วงตัวอักษรแต่ละตัวด้วยปำกกำสีทตี่ ่ำงกัน

Recognize the Word จดจำคำศัพท์
1. Place the alphabet flash cards face down on the whiteboard. Write 1, 2, 3 beside the cards.
คว่ำบัตรภำพไว้ทกี่ ระดำน เขียนตัวเลข 1, 2, 3 กำกับข้ำงบัตรภำพแต่ละใบ
2. Guide the children to read a letter rhyme then let them guess where is the corresponding card on the
whiteboard.
นำให้เด็กๆ ท่องอำขยำนตัวอักษร และให้เดำว่ำตัวอักษรทีท่ ่องไปตรงกับบัตรภำพใบไหนบนกระดำน
3. Re-place the cards and have the children practice more times.
สลับตำแหน่งบัตรภำพและให้เด็กๆ ฝึกอีกครัง้
4. Bring out the student book and turn to page 12-13, play MP3, guide them point the picture and say the
word.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือหน้ำ 12-13 จำกนัน้ เปิ ดไฟล์เสียง ให้เด็กๆ ชี้รูปภำพและพูดคำศัพท์ให้ถูกต้อง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Make photocopies of alphabet flash cards and give each child.
ถ่ำยเอกสำรบัตรภำพตัวอักษร และแจกให้เด็กๆ คนละใบ

2. Remind the children put the card face down and don’t let others to see.
เตือนให้เด็กๆ คว่ำบัตรภำพของตัวเองไว้ อย่ำให้ใครเห็น
3. Have the children to play “paper, scissors, stone” the winner can pick one card from others.
If the card matches with yours then you can get one point; otherwise you need to return the card.
ให้เด็กๆ เล่นเป่ ำยิงฉุบ คนทีช่ นะจะได้เลือกบัตรภำพ 1 ใบจำกคนทีแ่ พ้ ถ้ำได้บตั รภำพตรงกับบัตรภำพทีต่ วั เองมีจะได้ 1
คะแนน ถ้ำไม่ตรงกันให้คนื บัตรภำพไป
4. Have the children to play this game more times. Teacher can make a graph to see who has the
most pairs.
ให้เด็กๆ เล่นเกมหลำยๆ รอบ จำกนัน้ ครูเขียนตำรำงแสดงว่ำใครจับคู่บตั รภำพได้มำกทีส่ ุด

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)

- Mobile Phone

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

โทรศัพท์มอื ถือ

- Vocabulary Flash Cards
บัตรภำพคำศัพท์

Introduce the lyrics
ขัน้ ตอนกำรสอนร้องเพลง
First, play the song. Let children listen to it to get familiar with lyrics and melody.
ขัน้ แรก เปิ ดเพลงให้เด็กๆ 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 by using flash cards.
ทบทวนคำศัพท์โดยใช้บตั รภำพ
2. Play the song of this unit and guide the children dance.
เปิ ดเพลงในบทนี้ให้เด็กๆ เต้นตำม

Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Put the vocabulary flash cards and the following pictures on the whiteboard. Guide children to practice the
sentence pattern “He’s / She’s in the ________.”.
วำงบัตรภำพคำศัพท์และภำพเหล่ำนี้บนกระดำน ให้เด็กๆ ฝึกใช้โครงสร้ำงประโยค “He’s / She’s in the _______.”.

2. Demonstrate the actions that will be done in each room, let the children imitate your actions and use the
sentence pattern “He’s / She’s in the _______.”.
แสดงท่ำทำงกริยำต่ำงๆ ทีท่ ำในแต่ละห้อง ให้เด็กๆ ทำตำมและพูดตำมโครงสร้ำงประโยค “He’s / She’s in the
_______.”.
3. Divide the children into 2 teams. Team 1 sing and dance the first paragraph, team 2 sing and
dance the second paragraph. Remind them if they forget the lyrics.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ร้องและเต้นสลับกันไปคนละท่อน ถ้ำเด็กๆ ลืมเนื้อเพลงให้ครูทบทวนอีกที
4. Lead the children sing and dance. Then have all children take out their book and point out the
topic words with the song.
นำเด็กๆ เต้นและร้องทัง้ เพลงอีกครัง้ จำกนัน้ ให้เด็กๆ นำหนังสือเรียนออกมำชี้คำศัพท์ตำมบทเพลง

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

- Vocabulary Flash Cards

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

บัตรภำพคำศัพท์

- Mobile Phone

- 2 Books

โทรศัพท์มอื ถือ

หนังสือ 2 เล่ม

- 2 School Bags
กระเป๋ ำนักเรียน 2 ใบ
Situational Introduction
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Time for class. Hurry up and take out your book.
ได้เวลำเรียนแล้ว รีบเอำหนังสือเรียนขึน้ มำสิจะ๊

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Guide the children to practice the rhyme they have learned. Then let them dance with the song again.
ให้เด็กๆ ทบทวนอำขยำนทีเ่ รียนไป จำกนัน้ เต้นตำมเพลงอีกครัง้
2. Review the words by using flash cards.
ทบทวนคำศัพท์โดยใช้บตั รภำพ
3. Then have all children take out their book and point out the specify word that teacher says.
The first kid who turn to that page can get a reward.
ให้เด็กๆ หยิบหนังสือออกมำเปิ ดหำตัวอักษรตำมทีค่ รูบอก ใครเปิ ดหนังสือและชีไ้ ด้เร็วทีส่ ุดจะได้รบั รำงวัล

Role Play
บทบำทสมมติ
1. Play the rhyme and guide the children practice it.
เปิ ดเพลงและนำให้เด็กๆ ฝึกพูดตำมเนื้อเพลง
2. Teacher says the sentence “Take out your book.” and “Put away your book.” and have the
children to repeat the sentence and do the actions.
ครูพูดประโยค “Take out your book.” “Put away your book.” ให้เด็กๆ พูดทวนประโยคของครูและทำตำมคำสั ่ง
3. The children can pair up and take turn to give the order.
ให้เด็กๆ จับคู่กนั และสลับกันออกคำสั ่ง

Reality Practice
กำรประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริง
1. Divide the children into 2 teams. Team 1 read the rhyme, team 2 do the actions.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ทีมหนึ่งพูดเนื้อเพลง อีกทีมหนึ่งทำท่ำทำง

2. Do the actions that let the children to guess. Which team gives the correct answer then can has one point.
ทำท่ำทำงให้เด็กๆ เดำ ทีมทีเ่ ดำถูกจะได้ 1 คะแนน
3. Put 2 books and 2 schoolbags in front of the classroom.
วำงหนังสือ 2 เล่มและกระเป๋ ำนักเรียน 2 ใบไว้หน้ำชัน้ เรียน
4. Ask the children stand in back of the classroom and wait for teacher’s instruction; such as “Take out your
book.” The children go to the front of classroom do the action that teacher says. The faster team is the winner.
ให้เด็กๆ ยืนอยู่หลังห้องเรียน รอฟังคำสั ่งจำกครู เช่น “Take out your book.” ให้เด็กๆ มำทีห่ น้ำห้องและทำตำมทีค่ รูส ั ่ง
ทีมไหนทำตำมคำสั ่งได้เร็วทีส่ ุ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. Have the volunteer child to give the order. To prepare other items, such as pencils, balls, etc., so that
children can change other items. Adapt the new orders to the rhyme of this unit.
ขออำสำสมัครเด็ก 1 คนมำออกคำสั ่ง เตรียมสิง่ ของอื่นๆ เช่น ดินสอ ลูกบอล ฯลฯ เพื่อให้เด็กๆ เปลีย่ นคำสั ่งเป็ นสิง่ ของ
อื่นได้ จำกนัน้ ให้เด็กๆ สลับกันออกมำออกคำสั ่ง โดยใช้เนื้อเพลงและทำนองแบบเดียวกับทีฝ่ ึกไป
2. Guide the children to review all the vocabulary and rhymes.
ทบทวนคำศัพท์และเพลงทัง้ หมดทีเ่ รียนไป

Unit 3 What Time Is It?
บทที่ 3 กี่โมงแล้ว
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Video (QR Code/DVD)
คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code หรือเปิ ด DVD)
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์
Can you tell the time? What time is it?
เด็กๆ บอกได้ไหม ตอนนี้ก่โี มงแล้ว

- DVD Player
เครื่องเล่นดีวดี ี

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Guide the children read numbers by showing them the number cards
ให้เด็กๆ อ่ำนตัวเลขต่ำงๆ โดยใช้บตั รภำพ

2. Show a flash card randomly, guide children to group up as many as the number on the card and sit down.
ครูแสดงบัตรภำพเลขใดก็ได้ ให้เด็กๆ จับกลุ่มกันตำมจำนวนทีค่ รูแสดงแล้วนั ่งลง
3. Teacher guides children to count the number in their group.
ครูนำให้เด็กๆ นับจำนวนคนในกลุ่มว่ำครบหรือไม่

Conversation
บทสนทนำ
1. Draw a big clock on the whiteboard. Write the numbers on it and guide children to say the numbers.
วำดรูปนำฬิกำบนกระดำน เขียนตัวเลขและให้เด็กๆ ออกเสียงตัวเลขตำมครู
2. Draw a long hand pointing at 12 and a short hand pointing at 1. Guide the children say “It’s one o’clock.”.
วำดเข็มยำวชี้ทเี่ ลข 12 วำดเข็มสัน้ ชี้ทเี่ ลข 1 ให้เด็กๆ พูดว่ำ “It’s one o’clock.”

3. Let the children practice other hours of time.
ให้เด็กๆ ฝึกพูดเวลำชั ่วโมงอื่นๆ ด้วย
4. Practice with vocabulary flash cards.
ฝึกพูดประโยคบอกเวลำตำมบัตรภำพคำศัพท์

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

Time Machine เครื่องย้อนเวลำ
1. Have 12 children stand in a circle like a clock then give each child a number card 1-12.
ให้เด็กๆ 12 คน ยืนเป็ นวงกลมเหมือนนำฬิกำ ให้เด็กๆ ถือบัตรตัวเลข 1-12
2. Ask a taller child to lie down on the floor to be a long hand and point at number 12. A shorter child lies
down to be a short hand pointing at number 1.
ให้เด็กทีต่ วั สูงกว่ำนอนบนพืน้ เป็ นเข็มยำว ให้เด็กทีต่ วั เตี้ยกว่ำนอนเป็ นเข็มสัน้ ชี้ทเี่ ลข 1
3. Teacher asks “What time is it?”. Guide children to answer “It’s one o’clock.”
ครูถำมว่ำ “What time is it?” ให้เด็กๆ ตอบว่ำ “It’s one o’clock.”
4. Move the short hand to the other number and ask the same question: “What time is it?”. Teacher can ask
different children to be clock’s long hand and short hand.
ให้เด็กทีเ่ ป็นเข็มสัน้ ขยับไปชี้ตวั เลขอื่น และถำมคำถำมเดิมว่ำ “What time is it?” ให้เด็กๆ ตอบ ครูอำจเปลีย่ นให้เด็กคน
อื่นมำเป็ นเข็มสัน้ กับเข็มยำวได้
5. Teacher tells time and ask children to arrange the short hand and long hand to the time that teacher said.
ครูบอกเวลำ ให้เด็กๆ ขยับเข็มสัน้ เพื่อแสดงเวลำตำมทีค่ รูบอก

Listening Game เกมฝึกฟัง
1. Divide the children into 2 teams. Draw 2 big circle on the whiteboard.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม วำดวงกลมใหญ่ 2 วงบนกระดำน
2. Each team sends a representator to come forward and ask teacher “What time is it?”. When teacher tells
the time, they have to write the number of the said hour on the clock. For example, if teacher answers “It’s one
o’clock.” The child needs to write 1 on the correct place in the circle.
ให้แต่ละทีมส่งตัวแทนมำทีมละ 1 คน ถำมครูว่ำ “What time is it?” เมื่อครูตอบเวลำ ให้ตวั แทนเขียนตัวเลขบนหน้ำปัด
นำฬิกำให้ถูกต้อง เช่น “It’s one o’clock.” ให้เด็กเขียนเลข 1 บนหน้ำปัดให้ตรงตำแหน่ง
3. Give every child an opportunity to practice this activity.
ให้เด็กทุกคนได้ฝึกทำกิจกรรมนี้

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Review the sentence patterns of this unit by guiding children to show the time with their fingers.
ทบทวนโครงสร้ำงประโยคทีเ่ รียนไป โดยให้เด็กๆ ใช้น้ิวมือบอกเวลำ เช่น “It’s 7 o’clock.” ให้เด็กๆ ชูน้วิ ขึน้ มำ 7 นิ้ว ถ้ำ
เป็ นเวลำ 10 นำฬิกำ ให้ชูน้วิ 1 ก่อนและเปลีย่ นเป็ น 0
2. Show one thirty with hands and guide the children count 1 to 30 then say “It’s one thirty.”
ใช้น้ิวแสดงเวลำ 1 นำฬิกำ 30 นำที นำให้เด็กๆ พูดตัวเลข 1-30 จำกนัน้ พูดว่ำ “It’s one thirty.”
3. Change the hour and teach them about the half hour concept.
เปลีย่ นตัวเลขชั ่วโมง และสอนเด็กๆ เกี่ยวกับเวลำครึง่ ชั ่วโมง

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
อำขยำนท่อง ABC

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- MP3 (QR code)

- Alphabet flash cards

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

บัตรภำพตัวอักษร

- Mobile Phone

- White papers

โทรศัพท์มอื ถือ

กระดำษสีขำว

- Whiteboard and markers

- A Sticky ball

กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด

ลูกบอลตัวดูด 1 ลูก

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
The turtle mailman sends something to the rabbit and snail. Please find the hidden letters in the picture.
คุณบุรุษไปรษณียเ์ ต่ำกำลังส่งของให้คุณกระต่ำยและหอยทำก ลองดูซวิ ่ำมีตวั อักษรอะไรซ่อนอยู่ในรูปนี้บำ้ ง

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน

1. Prepare the alphabet flash cards. Guide the children to read ABC chant.
เตรียมบัตรภำพคำศัพท์ นำให้เด็กๆ ท่องอำขยำน ABC
2. Give every child an alphabet card.
แจกบัตรภำพให้เด็กๆ คนละ 1 ใบ
3. Guide children to read the chant again. While reading an alphabet chant, children who hold the cards of the
said letter have to stands up and show the card to everyone.
นำให้เด็กๆ ท่องอำขยำนอีกครัง้ เมื่อท่องถึงตัวอักษรไหน ให้เด็กๆ ทีถ่ อื บัตรภำพตัวอักษรนัน้ ลุกขึน้ ยืนและชูบตั รภำพให้
เพื่อนๆ ดู

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Hold 2 fingers on their heads like rabbit’s ears and jump, guide children to say “Rabbit, rabbit, happy
rabbit.”. Then act like eating carrots, guide children to say “Eating yummy carrots.”.
ชูน้วิ 2 นิ้วเหนือศีรษะเป็ นหูกระต่ำยและกระโดด ให้เด็กๆ พูดว่ำ “Rabbit, rabbit, happy rabbit.” จำกนัน้ ทำท่ำกินแคร์
รอตและพูดว่ำ “Eating yummy carrots.”
2. Fist the right hand and lay on the flat left hand, like a snail, saying “Snail, snail, black snail.”. Then move
the snail hands left and right, saying “Snail, snail, crawl on the mail.”
ให้เด็กๆ กำมือขวำวำงไว้บนฝ่ ำมือซ้ำยทีแ่ บออก เป็ นรูปร่ำงหอยทำก พลำงพูดว่ำ “Snail, snail, black snail.” จำกนัน้
ขยับหอยทำกไปด้ำนซ้ำยและขวำ พลำงพูดว่ำ “Snail, snail, crawl on the mail.”
3. Walk slowly and draw a big circle with their arms while saying “Turtle, turtle, big green turtle.”. Then, do
the sending letter actions and guide children to say "Be a carrier, bring us mail."
ให้เด็กๆ ทำท่ำเดินช้ำๆ ใช้แขนวำดวงกลมวงใหญ่และพูดว่ำ “Turtle, turtle, big green turtle.” จำกนัน้ ทำท่ำส่งจดหมำย
และพูดว่ำ "Be a carrier, bring us mail."

Phonics เสียงตัวอักษร
1. Guide the children to pronounce the sounds of letters by showing them flash cards.
ให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษรตำมบัตรภำพทีค่ รูแสดง
2. Have 4 kids go to the front and make one line.
ให้เด็ก 4 คนออกมำต่อแถวหน้ำชัน้ เรียน
3. Say one sound of letter to the first kid in the line and have they pass the sound of letter to the next kid.
ครูกระซิบตัวอักษร 1 เสียง ให้เด็กๆ บอกต่อเสียงนัน้ ไปจนถึงคนสุดท้ำย
4. The last kid in the line need to say out the sound of letter of what he heard.
เด็กคนสุดท้ำยในแถวต้องออกเสียงตัวอักษรทีไ่ ด้ยนิ ให้ถกู ต้อง
5. Teacher can say more sounds of letters at one time to make this activity difficult.
ครูอำจออกเสียงครำวละมำกกว่ำ 1 ตัวอักษร เพื่อให้เกมยำกขึน้

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Write down 3 letters on 3 white papers, one letter for each piece. Then cut a paper into 6-piece puzzle.
เขียนตัวอักษร 3 ตัวบนกระดำษสีขำว 3 แผ่น แผ่นละ 1 ตัวอักษร จำกนัน้ ตัดกระดำษออกเป็ น 6 ส่วน
2. Have 3 children come in front to complete the letter puzzle.
ให้เด็กๆ ออกมำต่อจิก๊ ซอว์กระดำษทีละ 3 คน
3. Teacher also can divide the children into 2 teams to play the puzzles.
ครูแบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 3 ทีมมำต่อจิก๊ ซอว์กระดำษ

Recognize the Word จดจำคำศัพท์
1. Put some alphabet flash cards on the table or stick on the whiteboard.
วำงบัตรภำพบนโต๊ะหรือติดบนกระดำน
2. Have the children take their turns to go front to read the rhyme and do the movements with teacher.

ให้เด็กๆ สลับกันออกมำท่องอำขยำนตัวอักษรและทำท่ำทำงประกอบ
3. Ask the children to point out the correct letter.
ให้เด็กๆ ชี้ตวั อักษรให้ถูกต้อง
4. Bring out the student book and turn to page 18-19, play MP3, guide them to point the picture and say the word.

ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือหน้ำ 18-19 จำกนัน้ เปิ ดไฟล์เสียง ให้เด็กๆ ชี้รูปภำพและพูดคำศัพท์ให้ถูกต้อง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Draw some balloons on the whiteboard and mark the different scores beside it.
วำดรูปลูกโป่ งหลำยๆ ลูกบนกระดำน และเขียนตัวเลขคะแนนไว้ขำ้ งๆ
2. Divide the children into 2 teams. Teacher shows an alphabet card, children has to say the related rhymes
and do the correct movement.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ให้ท่องอำขยำนและทำท่ำทำงตำมบัตรภำพตัวอักษรทีค่ รูแสดง
3. The team who give the correct answer first can throw the sticky ball to the balloons on the whiteboard to
get their scores.
ทีมทีท่ ำได้ถูกต้องและเสร็จก่อนจะได้ปำลูกบอลตัวดูดใส่ลูกโป่ งบนกระดำน และได้คะแนนตำมนัน้
4. Which team gets more scores is the winner.
ทีมทีไ่ ด้คะแนนมำกกว่ำเป็ นผูช้ นะ

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)

- Vocabulary Flash Cards

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

บัตรภำพคำศัพท์

- Mobile Phone

- Big clock

โทรศัพท์มอื ถือ

นำฬิกำขนำดใหญ่

Introduce the lyrics
ขัน้ ตอนกำรสอนร้องเพลง
First, play the song. Let children listen to it to get familiar with lyrics and melody.
ขัน้ แรก เปิ ดเพลงให้เด็กๆ 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 of this unit and guide the children to practice.
เปิ ดเพลงให้เด็กๆ ฝึกร้องและทำท่ำทำง
2. Show the number cards in the song and have the children to sing the corresponding paragraph.
แสดงบัตรภำพตำมเวลำในเนื้อเพลง ให้เด็กๆ ร้องเพลงในท่อนทีเ่ กี่ยวกับช่วงเวลำนั น้
Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Prepare a big clock that can be switched by children.
เตรียมนำฬิกำเรือนใหญ่ทเี่ ด็กๆ หมุนเข็มได้
2. Have the children to ask “What time is it?” and teacher give a time, then ask one kid to switch the clock to
the correct time and lead the children say “It’s ______ o’clock.”.
ให้เด็กๆ ถำมว่ำ “What time is it?” เมื่อครูบอกเวลำ ให้เด็กออกมำหมุนนำฬิกำตำมเวลำทีค่ รูบอกและพูดว่ำ “It’s
______ o’clock.”
3. Teacher also can draw 3 big clocks on the whiteboard and mark the time that mention in the song to guide
the children to sing.
นอกจำกนี้ครูยงั สำมำรถวำดรูปนำฬิกำเรือนใหญ่ 3 เรือนบนกระดำน แสดงเวลำตำมเนื้อเพลง เพื่อนำให้เด็กๆ ร้อง
เพลงได้ถูกต้อง
4. Guide the children sing and dance, then bring out their student books to point out the topic words.
สอนเด็กๆ ร้องเพลงและเต้น จำกนัน้ ให้เด็กๆ เอำหนังสือเรียนออกมำชี้ตคั ำศัพท์ตำมเนื้อเพลง

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

- Dice

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

ลูกเต๋ำ

- Mobile Phone

- Whiteboard and markers

โทรศัพท์มอื ถือ

กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด

Situational Introduction
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Lunch is finished. Is everyone full?
รับประทำนอำหำรกลำงวันเสร็จแล้ว ทุกคนอิม่ ไหม
Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Play the song in this lesson, guide children sing and dance with the song.
เปิ ดเพลงในบทนี้ นำให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้นตำม
2. Divide children into two groups, take turns to sing a line of the lyric.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 กลุ่ม สลับกันร้องเพลงคนละท่อน

Role Play
บทบำทสมมติ
1. Divide the children into A, B, C, D, E teams. Guide team A to say “Lunch! Lunch!”.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ นทีม A, B, C, D, E ให้ทมี A พูดว่ำ “Lunch! Lunch!”
2. Guide team B to say “Yummy lunch!” with yummy facial expression.
ให้ทมี B พูดว่ำ “Yummy lunch!” และทำหน้ำตำเอร็ดอร่อย
3. Guide team C to pat their own tummy and say “Full! Full! I’m full.”.
ให้ทมี C ตบพุงตัวเองและพูดว่ำ “Full! Full! I’m full.”
4. Guide team D to acts like wiping their mouth with tissue paper and say “Wipe, wipe, wipe!”.
ให้ทมี D ทำท่ำเช็ดปำกด้วยกระดำษทิชชูและพูดว่ำ “Wipe, wipe, wipe!”.
5. Let children say their lines and do their actions from A to E. When the song is finished, give themselves a
big hand.
ให้แต่ละทีมพูดประโยคและทำท่ำทำงของตัวเอง เรียงต่อกันจำก A-E จนครบเพลง จำกนัน้ ปรบมือให้ตวั เองดังๆ

Reality Practice
กำรประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริง
1. Write “I’m full.” lyric on the whiteboard.
เขียนเนื้อเพลง “I’m full.” บนกระดำน
2. Have two children come to the front. Ask this two kids listen to teacher’s instructions then point out the
correct sentence and read it. The children all have opportunities to practice this activity.
ให้เด็กๆ ออกมำหน้ำห้องทีละ 2 คน ฟังประโยคทีค่ รูพูด จำกนัน้ ชี้และอ่ำนประโยคทีค่ รูพูด ให้เด็กทุกคนได้ฝึกทำ
กิจกรรมนี้
3. Divide the children into 3 teams and make 3 lines. Have them to play passing the sentence game.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 3 ทีม เข้ำแถว 3 แถว จำกนัน้ เล่นเกมบอกต่อกัน
4. The first kid of the line needs to pass the sentence to the next kid.
เด็กคนแรกของแถวฟังประโยคจำกครูและกระซิบให้เด็กคนถัดไป
5. The last kid of the line needs to say the correct sentence. The fastest team is the winner.
เด็กคนสุดท้ำยพูดประโยคทีต่ วั เองได้ยนิ ใครพูดได้ถูกต้องและเร็วทีส่ ุดชนะ

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

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Guide the children to read the rhyme and write down it on the whiteboard.
นำให้เด็กๆ อ่ำนเนื้อเพลงและเขียนเนื้อเพลงบนกระดำน

2. Divide the rhyme into 5 parts and mark the numbers beside the sentences. Next, to play the dice game.
The children need to read the corresponding sentence of the number that teacher thrown.
แบ่งเนื้อเพลงเป็ น 5 ท่อน เขียนตัวเลขไว้ขำ้ งแต่ละประโยค จำกนัน้ เล่นเกมทอยลูกเต๋ำ ให้เด็กๆ อ่ำนประโยคตำม
เลขทีค่ รูทอยลูกเต๋ำได้
3. Let children come in front one by one and toy the dice. The rest of the class read the line of the same
number on the dice.
ให้เด็กๆ สลับกันออกมำทอยลูกเต๋ำ ทอยได้เลขอะไรก็ให้เด็กๆ ในห้องอ่ำนท่อนตำมนัน้

Unit 4 Can You Crawl?
บทที่ 4 คลานได้ไหม
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- MP3 (QR code)

- Vocabulary Flash Cards

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

บัตรภำพคำศัพท์

- Mobile Phone

- Whiteboard and markers

โทรศัพท์มอื ถือ

กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด

- Flashlight

- Video (QR Code/DVD)

ไฟฉำย

คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code หรือเปิ ด DVD)

- DVD Player
เครื่องเล่นดีวดี ี

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
What are the kids doing on the grass? Let's take a look!
เด็กๆ ทำอะไรอยู่บนหญ้ำ มำดูกนั ดีกว่ำ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Say hello to the children and ask all children stand up. Teacher says “I can jump” and guide children to
jump up and repeat “I can jump.”. Also practice sentences “I can walk.”, “I can run.” from Book 2 (Unit 4).
ทักทำยเด็กๆ ในห้องและขอให้เด็กๆ ลุกขึน้ ยืน ครูพูดประโยค “I can jump” ให้เด็กๆ กระโดดและพูดตำมว่ำ “I can
jump” ฝึกลักษณะนี้กบั ประโยค “I can walk.”, “I can run.” ในหนังสือเรียนเล่ม 2 บทที่ 4
2. Turn off the light of classroom and say “Jump!”, turn on the flashlight and flash the light onto one of the
children, the child has to jump and say “I can jump.”. Practice the other sentences in the same way.
ปิ ดไฟในห้องเรียนและพูดว่ำ “Jump!” ส่องไฟฉำยไปทีเ่ ด็กคนใดคนหนึ่ง ให้เด็กคนทีโ่ ดนส่องไฟฉำยกระโดดและพูดว่ำ “I
can jump.” ฝึกลักษณะเดียวกันนี้กบั ประโยคอื่นๆ

Conversation
บทสนทนำ
1. Guide the children to do the actions following the vocabulary flash cards.
นำให้เด็กๆ ทำท่ำทำงตำมบัตรภำพทีค่ รูแสดง
2. Guide the children make an OK with their hands and say “Yes, I can.”. Teacher draws a big circle on the
whiteboard and write “Yes, I can.” beside the circle.
ให้เด็กๆ ทำมือโอเคและพูดว่ำ “Yes, I can.” ครูวำดวงกลมวงใหญ่บนกระดำนและเขียนข้ำงๆ ว่ำ “Yes, I can.”

3. Guide the children make a cross with their hands and say “No, I can’t.”. Teacher draws a big cross on the
whiteboard and write “No, I can’t.” beside the cross.
ให้เด็กๆ เอำแขนไขว้กนั เป็ นกำกบำทและพูดว่ำ “No, I can’t.”. ครูเขียนกำกบำทอันใหญ่บนกระดำนและเขียนข้ำงๆ ว่ำ
“No, I can’t.”
4. Tell children to act like a butterfly then ask questions such as “Can you fly?”. Guide them to say “Yes, I
can.” or “No, I can’t.”.
ให้เด็กๆ สวมบทบำทเป็ นผีเสือ้ ครูถำมคำถำมต่ำงๆ เช่น “Can you fly?” ให้เด็กๆ ตอบว่ำ “Yes, I can.” หรือ “No, I
can’t.”
5. Ask children to bring out their books and turn to page 22-23, play the song and guide children to recognize
the vocabulary and conversation.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือเรียนหน้ำ 22-23 เปิ ดเพลงให้เด็กๆ ท่องจำคำศัพท์และบทสนทนำ

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

Who is the super star?
1. Guide the children to read and do the actions of vocabulary by show the children flash cards.
ให้เด็กๆ อ่ำนและทำท่ำทำงตำมคำศัพท์ในบัตรภำพ
2. Children take turns to come in front and draw out a card, then do the actions of the word on the card. Have
other kids to guess what the word is?
ให้เด็กๆ ทีละคน สุ่มหยิบบัตรภำพ 1 ใบ จำกนัน้ ท่ำทำงให้เด็กคนอื่นๆ ในห้องทำยคำศัพท์

I am a detective นักสืบตัวน้อย
1. Write the sentence “Can you ________?” on the left of whiteboard, “Yes, I can.” on top right of whiteboard,
“No, I can’t.” on the bottom right of the whiteboard. Guide the children to practice by putting the vocabulary
flash cards in the sentence.
เขียนโครงสร้ำงประโยค “Can you ________?” บนกระดำนด้ำนซ้ำย เขียน “Yes, I can.” ทีด่ ำ้ นบนขวำของกระดำน
และ “No, I can’t.” ทีด่ ำ้ นล่ำงขวำ ให้เด็กๆ ฝึกแต่งประโยคโดยใช้คำตำมบัตรภำพ
2. Teacher holds crawl card behind back. Guide the children ask “Can you fly?” Teacher puts crawl card in the
sentence and says “No, I can’t.” “I can crawl.” and show the children the crawl card.
ให้ครูถอื บัตรภำพคำกริยำไว้ดำ้ นหลัง 1 ใบ ให้เด็กๆ ถำมครูดว้ ยคำกริยำอะไรก็ได้ เช่น ว่ำ “Can you fly?” ถ้ำกริยำที่
เด็กๆ ถำมกับกริยำบนบัตรภำพตรงกัน ให้ครูตอบว่ำ “Yes, I can.” “I can ________.” แต่ถ้ำกริยำไม่ตรงกันให้ตอบว่ำ
“No, I can’t.” “I can ______.” ตำมด้วยกริยำทีอ่ ยู่บนบัตรภำพ
3. Gives a card to each child and let the child do the action on the card around the room. Let children asks
questions among themselves by using the sentence pattern “Can you _______?”.
แจกบัตรภำพให้เด็กแต่ละคน ให้เด็กๆ ทำท่ำทำงตำมบัตรภำพทีไ่ ด้ไปรอบๆ ห้อง ให้เด็กๆ ถำมกันและกันโดยใช้
โครงสร้ำงประโยค “Can you _______?”

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Make photocopies of these pictures enough to give away one card for each child.
ถ่ำยเอกสำรภำพเหล่ำนี้ให้พอดีสำหรับเด็กทัง้ ชัน้

2. Have 8 children go on the stage and divide they into 2 teams. Teacher gives 4 cards to each team. Ask two
teams members to play paper, scissors, stone. The winner can ask question “ Can you crawl?” first, if other kid
has the card that the winner ask then say “Yes, I can.” and give the card to the winner. If does not has the
card then ask the question to the winner. In the end, teacher calculate who has the most cards.
ให้เด็กๆ เป่ ำยิงฉุบกัน คนทีช่ นะจะได้ถำมคำถำมก่อน เช่น “ Can you crawl?” ถ้ำคนทีแ่ พ้มบี ตั รภำพนัน้ ให้ตอบว่ำ “Yes,
I can.” และให้บตั รภำพของตัวเองแก่คนทีถ่ ำม ท้ำยทีส่ ุดครูจะนับว่ำใครได้บตั รภำพมำกทีส่ ุด

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 MP3 (สแกน QR Code)

บัตรภำพตัวอักษร

- Mobile Phone

- Whiteboard and markers

โทรศัพท์มอื ถือ

กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
The vet is checking the Ugly Duckling. There are hidden letters on everyone. Please find them.
สัตว์แพทย์กำลังตรวจอำกำรลูกเป็ ดขีเ้ หร่ มีตวั อักษรซ่อนอยู่ทที่ ุกคนเลย ช่วยมองหำทีนะ
Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Have all the children stand up.
ให้เด็กทุกคนยืนขึน้
2. Children take turns to read the card that teacher show, then sit down.
ให้เด็กๆ สลับกันอ่ำนบัตรภำพทีค่ รูแสดงแล้วนั ่งลง

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Ask a kid to act role Gi Gi and says “Ugly Duckling, play with me.” and “Ugly Duckling, follow me.”.
ให้เด็กๆ ทำท่ำเป็ ดเดินและพูดว่ำ “Ugly Duckling, play with me.” จำกนัน้ ทำท่ำเป็ ดอีกครัง้ และกวักมือ พลำงพูดว่ำ
“Ugly Duckling, follow me.”
2. Ask a kid act vet and sit down on the chair. Guide all the children say “Vet, vet, he’s a vet.” and thumbs up
say “Vet, vet, he’s the best.”.
ให้เด็กๆ ทำท่ำตรวจคนไข้และพูดว่ำ “Vet, vet, he’s a vet.” ทำท่ำตรวจคนไข้อกี ครัง้ และชูน้ิวโป้ งขึน้ พูดว่ำ “Vet, vet,
he’s the best.”
3. Imitate a big wolf and guide the children say “Wolf, wolf, big, big wolf.”, then do an action of playing golf and
say “Wolf, wolf, he plays golf.”
แยกเขีย้ ว กำงมือเป็ นกรงเล็บหมำป่ ำและพูดว่ำ “Wolf, wolf, big, big wolf.” ทำท่ำหมำป่ ำอีกครัง้ และทำทีก่ อล์ฟ จำกนัน้
พูดว่ำ “Wolf, wolf, he plays golf.”

Phonics เสียงตัวอักษร
1. Show the children alphabet flash cards of this unit.
แสดงบัตรภำพตัวอักษรในบทนี้
2. Have the children place the cards in order of the teacher says.
ให้เด็กๆ หยิบบัตรภำพตำมทีค่ รูพูด
3. Teacher can say more sounds of letters at one time to make this activity difficult.
ครูสำมำรถพูดตัวอักษรมำกกว่ำ 1 ตัวต่อครัง้ เพื่อให้กจิ กรรมท้ำทำยขึน้

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Teacher writes uncompleted letter on the whiteboard.
ครูเขียนคำทีม่ ตี วั อักษรหำยไปบำงตัวบนกระดำน
2. Let children guess what the letter is and complete the letter.
ให้เด็กๆ เดำว่ำตัวอักษรทีห่ ำยไปคืออะไร

Recognize the Word จดจำคำศัพท์
1. Have the children do the actions of vocabularies by show the flash cards.
ให้เด็กๆ ทำท่ำทำงตำมบัตรภำพทีค่ รูแสดง
2. Write a O and a X on the whiteboard. Give a card to any of children and let the child listen carefully and
pronounce the correct sound of the letter.
เขียนวงกลมกับกำกบำทบนกระดำน
3. Place the letter card on ○ or X, depending on the correctness. And repeat it again.
วำงบัตรภำพตัวอักษรบน
4. Bring out the student book and turn to page 24-25, play MP3, guide them point the picture and say the word.

ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือหน้ำ 24-25 จำกนัน้ เปิ ดไฟล์เสียง ให้เด็กๆ ชี้รูปภำพและพูดคำศัพท์ให้ถูกต้อง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Draw 3 x 3 grids on the whiteboard.
เขียนตำรำง 3 x 3 ช่องบนกระดำน
2. Divide the children into O and X teams.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ทีม O กับ X

3. Reveal the cards in random and let the teams guess the word.
แสดงบัตรภำพให้เด็กๆ ตอบว่ำเป็ นคำศัพท์อะไร
4. The team gives the correct answer that can draw O or X in the grids.
ทีมทีต่ อบถูกจะได้ทำเครื่องหมำยของตัวเองในตำรำง
5. The team that make a line first is the winner.
ทีมทีเ่ ขียนครบแถวก่อนเป็ 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 MP3 (สแกน QR Code)

โทรศัพท์มอื ถือ

- Vocabulary Flash Cards
บัตรภำพคำศัพท์

Introduce the lyrics
ขัน้ ตอนกำรสอนร้องเพลง
First, play the song. Let children listen to it to get familiar with lyrics and melody.
ขัน้ แรก เปิ ดเพลงให้เด็กๆ 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 of this unit and guide the children to sing and dance.
เปิ ดเพลงให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้นตำม
2. Have the children make a big circle then pass the beach ball. Every once in a while, the music is paused,
and the child who gets the ball must sing the lyrics that were played at that time.
ให้เด็กๆ ล้อมกันเป็ นวงกลมขนำดใหญ่ ให้เด็กๆ ส่งต่อลูกบอลกัน ครูกดหยุดเพลงเป็ นพักๆ ให้เด็กคนทีถ่ อื ลูกบอลอยู่
ร้องเพลงท่อนทีค่ ำ้ งไว้

Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Stick the picture of clapping, hoping, crawling on the whiteboard. Divide the children into 2 teams. Pick
one kid of each team and have the two kids stand in back of the classroom.
วำดภำพเด็กปรบมือ กระโดดและคลำน แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ให้แต่ละทีมส่งตัวแทนมำยืนทีห่ ลังห้องเรียน
2. Ask the two kids “Little ant, little ant, can you _______?”, the kids need to answer “Yes, I can.” with the
corresponding actions and walk forward to the whiteboard. Who can touch the whiteboard fast can get on
point.

ครูออกคำสั ่งโดยใช้ประโยค “Little ant, little ant, can you _______?” ให้เด็กๆ ตอบว่ำ “Yes, I can.” แล้วเดินทำท่ำ
ตำมทีค่ รูส ั ่งไปทีห่ น้ำกระดำน ใครแตะทีภ่ ำพตำมคำสั ่งได้ก่อนจะได้คะแนน
3. While hearing teacher says “No, I can’t.” the kids need to stop otherwise the kid is out.
ถ้ำได้ยนิ ครูพูดว่ำ “No, I can’t.” ให้หยุดนิง่ ไม่อย่ำงนัน้ จะถูกคัดออก
4. Which team gets highest scores that is the winner.
ทีมไหนได้คะแนนสูงสุดเป็ นผูช้ นะ
5. Guide the children sing and dance, and then bring out the books to point out the topic words.
ให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้น จำกนัน้ หยิบหนังสือขึน้ มำชี้คำศัพท์ตำมเนื้อเพลง

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

- Mobile Phone

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

โทรศัพท์มอื ถือ

Situational Introduction
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Time for PE class. Can you hop?
ถึงชั ่วโมงเรียนพละแล้ว เธอกระโดดได้หรือเปล่ำ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน

1. Guide the children say “Music, Please” then play the song of this unit and sing and dance.
ให้เด็กๆ พูดว่ำ “Music, Please” จำกนัน้ เปิ ดเพลงในบทนี้ให้เด็กๆ ร้องและเต้น
2. Children make a big circle, and put their right hands’ 2 fingers on the next child’s left hand.
ให้เด็กๆ ยืนล้อมกันเป็ นวงกลม และใช้ 2 นิ้วมือขวำจิ้มทีก่ ลำงฝ่ ำมือซ้ำยของเพื่อนข้ำงๆ
3. Play the song again. Ask the children follow the song to do the actions. When hear “clap” then
clap hands, “hop” then right hand’s finger hop, “crawl” then tickle the children right next to.
เปิ ดเพลงอีกครัง้ ให้เด็กๆ ทำท่ำทำงตำมเนื้อเพลง เมื่อได้ยนิ คำว่ำ “clap” ให้ปรบมือ เมื่อได้ยนิ คำว่ำ “hop” ให้ใช้ 2 นิ้ว
กระโดดบนมือเพื่อน เมื่อได้ยนิ คำว่ำ “crawl” ให้ใช้น้ิวมือขวำจั ๊กจี้ฝ่ำมือเพื่อน

Role Play
บทบำทสมมติ
1. Ask children to pair up.
ให้เด็กๆ จับคู่กนั
2. Have one of the two kid to hop and says “I can hop. Hop with me.”.
ให้คนหนึง่ กระโดดและพูดว่ำ “I can hop. Hop with me.”.
3. The other kid will follow the instruction and say “Hop! Hop! Hop!”
เด็กอีกคนทำตำมคำสั ่งและพูดว่ำ “Hop! Hop! Hop!”
4. Practice the same with other actions.
ฝึกลักษณะเดียวกันกับกริยำท่ำอื่นๆ

Reality Practice
กำรประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริง
1. Play the song and guide the children to read the rhyme and do the movements.
เปิ ดเพลงให้เด็กๆ อ่ำนเนื้อเพลงและทำท่ำทำงประกอบ

2. Have the children make two lines and face to face. Read the rhyme together, when read “Let’s have fun.”
Then change the place with opposite child.
ให้เด็กๆ ตัง้ แถว 2 แถวและหันหน้ำเข้ำหำกัน พูดเนื้อเพลงไปด้วยกัน เมื่อถึงท่อน “Let’s have fun.” ให้สลับทีย่ นื กันกับ
คนทีย่ นื อยู่ฝัง่ ตรงข้ำม
3. Teacher can speed up the activity to make the activity more fun. Teacher also can count down 5, 4, 3, 2 ,1.
Counting to the number one, the child should sit down immediately, and if the kid is too slow that will be out.
ครูอำจเร่งควำมเร็วเพื่อให้สนุกขึน้ หรือแทรกกำรนับถอยหลัง 5-4-3-2-1 ให้เด็กนั ่งลงให้เร็วทีส่ ุดเมื่อได้ยนิ ครูนับ 1 ใครที่
ช้ำก็จะถูกคัดออก

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

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Tell a storybook about animals. Mimic the movements of each animal in the book and guide children to
imitate, saying “I can do it.”
เล่ำนิทำนเกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่ำงๆ ทำท่ำทำงเลียนแบบสัตว์ในเรื่อง ให้เด็กๆ ทำตำมและพูดว่ำ “I can do it.”
2. Have all children to say “Exercise, exercise. Having fun.”. Teacher asks: “I can stretch my arms, Can you
it?” and to the action. Children say “I can do it.” and follow the action. Change the action and ask again.
ให้เด็กๆ พูดว่ำ “Exercise, exercise. Having fun.” ครูออกคำสั ่งโดยใช้ประโยคว่ำ “I can stretch my arms, Can you
it?” และทำท่ำให้เด็กดู จำกนัน้ ให้เด็กๆ ตอบว่ำ “I can do it.” และทำตำม ให้ครูเปลีย่ นคำสั ่งไปเรื่อยๆ

Unit 5 What Do You Like to Do?
บทที่ 5 เธอชอบทาอะไร
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Vocabulary Flash Cards

- Whiteboard and markers

บัตรภำพคำศัพท์

กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด

- Newspapers

- Ropes

หนังสือพิมพ์

เชือกหลำยเส้น

- Video (QR Code/DVD)

- DVD Player

คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code หรือเปิ ด DVD)

เครื่องเล่นดีวดี ี

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Everyone is playing their favorite sports. It seems fun to play.
ทุกคนกำลังเล่นกีฬำโปรดของตัวเอง ดูน่ำสนุกจัง

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Guide the children to review the rhymes of unit 4.
ทบทวนเพลงหรืออำขยำนในบทที่ 4
2. Put the newspapers on the floor.
ปูกระดำษหนังสือพิมพ์บนพืน้
3. Have the children line up and take turns to read the rhyme. When the child say one sentence of
rhyme then can jump onto the paper, from the left of classroom to the right.
ให้เด็กๆ เข้ำแถวและสลับกันมำท่องอำขยำน/ร้องเพลง เมื่อพูดได้ 1 ประโยค ให้กระโดดไปยืนบนกระดำษหนังสือพิมพ์
4. Teacher can be a shark beside the children. If the child jump out of the paper then the shark can catch
him, the kid who has been caught will be the shark.
ให้ครูเป็นฉลำมคอยไล่จบั เด็กทีอ่ ยู่นอกกระดำษหนังสือพิมพ์

Conversation
บทสนทนำ
1. Show the children vocabulary flash cards and create the movement of each word. Guide the children read
the word with the movement.
แสดงบัตรภำพคำศัพท์ และคิดท่ำสำหรับแต่ละคำ ให้เด็กๆ อ่ำนออกเสียงและทำท่ำทำงตำมครู
2. Draw a big heart on the whiteboard. Teacher does swimming movement and says “I like to swim.” and put
the swimming card inside the heart.
วำดรูปหัวใจดวงใหญ่บนกระดำน ให้ครูทำท่ำว่ำยน้ำและพูดว่ำ “I like to swim.” จำกนัน้ ติดบัตรภำพว่ำยน้ำลงในรูปหัวใจ
3. Put the other cards inside the heart one by one.
ทำลักษณะเดียวกันและติดบัตรภำพใบอื่นๆ ในรูปหัวใจทีละใบ

4. Show these cards to children one by one and ask “What do you like to do?” Let them pick the activity they
like, say “I like to _______.” and put the card inside the heart.

5. After practicing this activity, teacher can photocopy these pictures and let the children color.
หลังจำกทำกิจกรรมนี้ อำจถ่ำยเอกสำรรูปภำพให้เด็กๆ ระบำยสีภำพเหล่ำนี้ได้

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

Jumping Fun กระโดดสนุกจัง
1. Place these cards on the floor in a row. Divide the children into two groups, lined them up on both sides of
the cards.
วำงบัตรภำพเหล่ำนี้บนพืน้ เรียงเป็ นแถว แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ให้เข้ำแถวขนำบข้ำงบัตรภำพบนพืน้

2. Children ask “What do you like to do?”, when teacher replies, the first kid of each line needs to jump
beside the said card and say “I like ______.” EX: teacher says “swim”. The children jump beside the card of
“swim” and say “I like to swim.”.
ให้เด็กๆ ถำมครูว่ำ “What do you like to do?” ครูตอบว่ำอะไรให้เด็กคนแรกของแถวกระโดดไปยืนข้ำงบัตรภำพคำนัน้
และพูดว่ำ “I like ______.” เช่น เมื่อครูพูดว่ำ “swim” ให้เด็กๆ กระโดดไปยืนข้ำงบัตรภำพ “swim” และพูดว่ำ “I like to
swim.”

Maze เกมเขำวงกต
1. Put the 4 vocabulary flash cards on the floor and mark 1.2.3.4 on the floor opposite of the cards. Use
ropes to make a line maze, connecting the numbers to the cards.
วำงบัตรภำพคำศัพท์ 4 ใบบนพืน้ ติดเลข 1-4 ไว้บนพืน้ อีกด้ำน ใช้เชือกขดและโยงจำกตัวเลขไปทีบ่ ตั รภำพแต่ละใบ
2. Ask the children “What do you like to do?”, let them choose a number and walk along the line maze.
ครูถำมเด็กๆ ว่ำ “What do you like to do?” ให้เด็กๆ เลือกตัวเลขและเดินตำมเส้นเชือกไปยังบัตรภำพ
3. When the children reach the card. Guide them to say “I like to _______.” followed by the word on the card
เมื่อเจอบัตรภำพปลำยทำงแล้ว ให้เด็กๆ นำคำบนบัตรภำพมำพูดในประโยค “I like to _______.”
4. Teacher can switch the ropes or add more ropes which didn’t lead to the cards to make the game more
challenging.
ครูสำมำรถสลับเชือก หรือเพิม่ เชือกทีไ่ ม่ได้โยงไปยังบัตรภำพ เพื่อให้เกมท้ำทำยขึน้

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Divide the children into 2 groups.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 กลุ่ม

2. Pick one kid from each group. Guide the children to ask “What do you like to do?”, the two children need
to repeat teacher’s sentence and do the movement of the activity that teacher said.
เลือกเด็ก 1 คนจำกแต่ละกลุ่ม ให้เด็กๆ ถำม “What do you like to do?” ให้เด็กๆ ทำท่ำทำงตำมคำตอบของครูและพูด
ว่ำ “I like to _______.”

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)

- Alphabet flash cards

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

บัตรภำพตัวอักษร

- Mobile Phone

- Straws

โทรศัพท์มอื ถือ

หลอด

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Do you know the three animals in the picture? Each of them has a hidden letter. Please find the letters.
รูจ้ กั สัตว์ 3 ตัวในภำพนี้ไหม ทีต่ วั ของสัตว์มตี วั อักษรซ่อนอยู่ ช่วยหำให้เจอหน่อยนะ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Play any song and guide the children to sing and dance.
เปิ ดเพลงอะไรก็ได้ให้เด็กๆ ร้องตำมและเต้น

2. When music is stopped then the children need to stop.
เมื่อเพลงหยุด ให้เด็กๆ หยุดค้ำงไว้ท่ำเดิม
3. If the child who does not stop immediately, the child needs to go to front and lead the rest of children to
sing and dance.
ใครทีข่ ยับตัว ให้ออกมำหน้ำห้องและนำเด็กๆ คนอื่นร้องเพลงและเต้น

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Act a sly face expression and guide the children say “Fox, fox, tricky fox.”. Have two children go on the
stage to act foxes. When the rhyme is finished, have to sit on the box quickly and say "Fox, fox, sitting on a
box.”.
ใช้มอื ทำหูแหลมเหมือนสุนัขจิ้งจอกและยิม้ มุมปำก พูดว่ำ “Fox, fox, tricky fox.” จำกนัน้ ทำหูสุนัขจิ้งจอกอีกครัง้ และ
ทำท่ำนั ่งเก้ำอี้ และพูดว่ำ "Fox, fox, sitting on a box.”
2. Prepare a semi-circle color paper.
เตรียมกระดำษสีครึง่ วงกลม
3. Curve the arms like 2 humps on the yak’s back and walk slowly, saying "Yak, yak, walking slow.". Do the
humps act again, and then act like lifting something heavy and say "Yak, yak, watch your back.".
ใช้แขนทำเป็ นรูปโหนกบนหลังจำมรี และทำท่ำเดินช้ำๆ ให้เด็กๆ พูดว่ำ "Yak, yak, walking slow." ใช้แขนทำท่ำโหนก
จำมรีแกครัง้ แล้วให้เด็กๆ ทำท่ำแบกของหนักและพูดว่ำ "Yak, yak, watch your back."
4. Draw the sun on the whiteboard. Children act like zebras and run to the sun, saying “Zebra, zebra, runs in
the sun.”, Do the running act again and clap their hands, saying “Zebra, zebra, let’s have fun.”
วำดรูปพระอำทิตย์บนท้องฟ้ ำ ให้เด็กๆ ทำท่ำม้ำวิง่ และหันหน้ำไปหำพระอำทิตย์ พลำงพูดว่ำ “Zebra, zebra, runs in
the sun.” ให้เด็กๆ ทำท่ำม้ำควบอีกครัง้ และปรบมือ 2 ครัง้ พูดว่ำ “Zebra, zebra, let’s have fun.”

Phonics เสียงตัวอักษร
1. Guide the children to pronounce the sound of each letter by showing flash cards.
ให้เด็กๆ ฝึกออกเสียงตัวอักษรต่ำงๆ โดยกำรแสดงบัตรภำพ
2. Stick the flash cards on the whiteboard, write number 1-3 under each card. Children listen carefully to
what the teacher pronounces, then clap their hands as many times as the number under the card that
teacher pronounces.
ติดบัตรภำพตัวอักษรบนกระดำน เขียนตัวเลข 1-3 ไว้ใต้บตั รภำพแต่ละใบ ให้เด็กๆ ฟังเสียงทีค่ รูออกเสียงและตอบ
ว่ำเป็ นเสียงของตัวอักษรใด โดยกำรปรบมือตำมจำนวนตัวเลขใต้บตั รภำพ

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Cut the straws into several parts and use it to make letter X, Y, Z.
ตัดหลอดเป็ นท่อนๆ ให้เด็กๆ เรียงหลอดเป็ นตัวอักษร X, Y, Z
2. Teacher can ask the children to make more letters at the same time to make this activity difficult.
ครูอำจให้เด็กๆ เรียงหลอดเป็ นตัวอักษรครำวละหลำยตัว เพื่อให้กจิ กรรมยำกขึน้

Recognize the Word จดจำคำศัพท์
1. Guide the children to read letters by showing flash cards.
ให้เด็กๆ อ่ำนออกเสียงตัวอักษรตำมบัตรภำพทีค่ รูแสดง
2. Cover all flash cards and change the position in random. Let children guess where is the card.
คว่ำบัตรภำพแล้วสลับตำแหน่ง ให้เด็กๆ เดำว่ำตัวอักษรทีค่ รูพูดเป็ นบัตรภำพใบไหน
3. Teacher can add the cards that the children have learned.
ครูอำจเพิม่ บัตรภำพให้เด็กๆ เรียนรูเ้ พิม่
4. Bring out the student book and turn to page 30-31, play MP3, guide them point the picture and say the word.

ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือหน้ำ 30-31 จำกนัน้ เปิ ดไฟล์เสียง ให้เด็กๆ ชี้รูปภำพและพูดคำศัพท์ให้ถูกต้อง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Divide kids into 2 groups.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 กลุ่ม
2. Teacher randomly shows the cards. Let the teams say the rhyme and do the movement.
ให้เด็กๆ แต่ละทีมท่องอำขยำน และทำท่ำทำงตำมบัตรภำพทีค่ รูแสดง
3. The team that do the act faster gets 1 point. The team who got more points can have rewards.
ทีมทีท่ ำท่ำทำงได้เร็วกว่ำจะได้ 1 คะแนน ทีมทีไ่ ด้คะแนนมำกกว่ำจะได้รำงวัล
4. If has more time, teacher can ask children to make a story from these animals and act a play.
ถ้ำมีเวลำ ครูอำจให้เด็กๆ แต่งเรื่องจำกสัตว์ 3 ตัวนี้และแสดงเป็ นละคร

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)

- Mobile Phone

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

โทรศัพท์มอื ถือ

- Vocabulary Flash Cards
บัตรภำพคำศัพท์

Introduce the lyrics
ขัน้ ตอนกำรสอนร้องเพลง
First, play the song. Let children listen to it to get familiar with lyrics and melody.
ขัน้ แรก เปิ ดเพลงให้เด็กๆ 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
Have the children to review all the songs and rhymes in this book.
ให้เด็กๆ ทบทวนเพลงและอำขยำนทัง้ หมดทีเ่ รียนไปในเล่มนี้

Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Have the children read the vocabulary and do the corresponding actions.
ให้เด็กๆ อ่ำนเนื้อเพลงและทำท่ำทำงประกอบ
2. Speed up or slow down, if the children cannot follow then sit down. In the end, who’s still standing is the
winner.
ร้องให้เร็วขึน้ หรือช้ำลง เด็กคนไหนทำตำมไม่ทนั ให้นั ่งลง ใครทีย่ งั ยืนอยู่ในตอนสุดท้ำยเป็ นผูช้ นะ

3. Put the cards on the floor or stick on the whiteboard. Guide the children ask “What do you like to do?”,
teacher answer by the sentence pattern “I like to _______.”. Have the children to find the corresponding card.
วำงบัตรภำพบนพืน้ หรือติดบนกระดำน ให้เด็กๆ ถำมครูว่ำ “What do you like to do?” ครูตอบโดยใช้โครงสร้ำงประโยค
“I like to _______.” ให้เด็กๆ เดินไปหำบัตรภำพทีต่ รงกับกิจกรรมทีค่ รูพูด
4. Guide the children sing and dance with the song. Then have the children take out their books and point
out the topic words with hearing the song.
นำให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้น จำกนัน้ ให้เด็กๆ นำหนังสือเรียนออกมำชี้คำศัพท์ตำมทีไ่ ด้ยนิ ในเพลง

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

- Mobile Phone

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

โทรศัพท์มอื ถือ

- Whiteboard and markers
กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด

Situational Introduction
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
The teacher is taking the kids out for a field trip. Everyone is happy!
ครูพำเด็กๆออกมำทัศนศึกษำ ทุกคนมีควำมสุขมำก

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Play the song and guide the children sing and dance with teacher.
เปิ ดเพลงให้เด็กๆ ร้องและเต้นไปกับครู
2. Divide the children into 2 groups. Each group sing one line of lyrics.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 กลุ่ม ให้เด็กๆ สลับกันร้องเพลงทีละท่อน

Role Play
บทบำทสมมติ
1. Teacher says “Everybody make a line.”, and guide the children to repeat and make line one by one.
ครูพูดว่ำ “Everybody make a line.” ให้เด็กๆ พูดตำมครูและเข้ำแถวเดีย่ วตำมทีค่ รูบอก
2. Next, says “Two by two.”, guide the children repeat and hold hands two by two.
จำกนัน้ ครูพูดว่ำ “Two by two.” ให้เด็กๆ จับมือกันเป็ นคู่ๆ
3. When teacher says “Everybody follow me.”, the children need to make lines and say “Walking two by two.”
เมื่อครูพูดว่ำ “Everybody follow me.” ให้เด็กๆ เดินเรียงกันเป็ นแถวคู่และพูดว่ำ “Walking two by two.”
4. Teacher gives different orders, so children can get familiar with the sentences.
ครูเปลีย่ นคำสั ่งไปเรื่อยๆ เพื่อให้เด็กคุน้ เคยกับประโยค

Reality Practice
กำรประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริง
1. Divide the children into two teams. One team read the rhyme, the other team does the movements.
แบ่งเด็กๆ เป็ น 2 ทีม ทีมหนึง่ ร้องเพลง อีกทีมหนึ่งทำท่ำทำง
2. Next, have these two teams make lines and say “Everybody make a line.”.
ครูพูดว่ำ “Everybody make a line.” ให้ทงั ้ 2 ทีมพูดทวนคำสั ่งและตัง้ แถวกันทีมละ 1 แถว

3. Holds hands say “Two by two. Two by two.”
ครูพูดว่ำ “Two by two. Two by two.” ให้เด็กๆ จับมือกันและพูดทวนว่ำ “Two by two. Two by two.”
4. Guide the team go forward and ask everybody walk carefully. And say “Everybody follow me. Walking two
by two.”
ครูพดู ว่ำ “Everybody follow me. Walking two by two.” ให้ทงั ้ 2 ทีมเดินไปข้ำงหน้ำอย่ำงระมัดระวัง
5. Have the children walk for a while and let them to back their seats. Play the song again and guide the
children sing and dance.
ให้เด็กๆ เดินไปรอบห้องระยะหนึง่ ก่อนจะกลับมำนั ่งที่ เปิ ดเพลงอีกครัง้ ให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้น

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

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Write the rhyme on the whiteboard. Guide children to line up 3 rows. Teacher says one sentence of the
rhyme to the first kid of the row.
เขียนเนื้อเพลงบนกระดำน ให้เด็กๆ ตัง้ แถว 3 แถว ครูพดู ประโยคใดประโยคหนึ่งให้เด็กคนแรกของแถวฟัง
2. The first kid of the row needs to pass the sentence to the next, and to the last kid of the row.
เมื่อได้ยนิ ประโยคจำกครูแล้ว ให้เด็กบอกต่อๆ ไปจนถึงเด็กคนสุดท้ำย
3. The last kid of the row needs to go to the front and point the correct sentence on the whiteboard. The
fastest team is the winner.
ให้เด็กคนสุดท้ำยวิง่ ไปด้ำนหน้ำและชี้ประโยคทีไ่ ด้ยนิ บนกระดำน ทีมทีช่ ้ไี ด้เร็วกว่ำชนะ

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

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน

Let’s Play เล่นกันเถอะ
เกมทบทวนความรู้ (Reviewing Games)
Game 1: Say it!
เกมที่ 1: พูดดูส ิ
Materials: Whiteboard and Markers, Vocabulary Flash Cards
อุปกรณ์: กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด, บัตรภำพคำศัพท์
Teaching activities:
รูปแบบกิจกรรม:
Have children practice the sentence patterns.
ให้เด็กๆ ฝึกใช้โครงสร้ำงประโยคทีเ่ รียนไป
1. Stick the fruits flash cards on the whiteboard or show the children real objects. Ask the children “Do you
like ______?”

and have children answer “Yes, I do.” or “No, I don’t.”

ติดบัตรภำพบนกระดำน หรือแสดงผลไม้ของจริงให้เด็กดู ถำมเด็กๆ ว่ำ “Do you like ______?” ให้เด็กๆ ตอบว่ำ
“Yes, I do.” หรือ “No, I don’t.”
2. Draw a big house on the whiteboard and divide it into 4 rooms. Put the 4 different room cards on it and
stick the family members in each room. Ask children: “Where’s _____?” Guide them to reply: “______in the
______.”.
วำดภำพบ้ำนหลังใหญ่บนกระดำน ภำยในแบ่งเป็ น 4 ห้อง ติดบัตรภำพห้องหรือสิง่ ของเครื่องใช้ในห้องต่ำงๆ ลงตำม
ห้อง จำกนัน้ ติดภำพสมำชิกในครอบครัวไว้ในแต่ละห้อง ถำมเด็กๆ ว่ำ “Where’s _____?” ให้เด็กๆ ตอบว่ำ
“______in the ______.”.
3. Draw a big clock on the whiteboard and draw different time on the clock. children practice the sentence
pattern “What time is it?” “It’s _____ o’clock.”.
วำดภำพนำฬิกำเรือนใหญ่บนกระดำน เขียนเข็มนำฬิกำบอกเวลำต่ำงๆ ให้เด็กๆ ฝึกใช้ประโยค “What time is it?”
“It’s _____ o’clock.”.

4. Stick the vocabulary flash cards on the whiteboard. Draw a big happy face and a big sad face on the
whiteboard. Point to the cards and happy or sad face in random. Let children practice the sentence pattern
“Can you ______?” “Yes, I can.” “No, I can’t.”.
ติดบัตรภำพคำศัพท์บนกระดำน วำดรูปหน้ำยิม้ กับหน้ำบึ้งบนกระดำน สุ่มชี้บตั รภำพและใบหน้ำ ให้เด็กๆ ฝึกใช้
โครงสร้ำงประโยค “Can you ______?” “Yes, I can.” “No, I can’t.”
5. Stick the cards of sports on the whiteboard. Let children practice the sentence pattern “What do you like to
do?”

“I like to ______.”.

ติดบัตรภำพกีฬำชนิดต่ำงๆ บนกระดำน ให้เด็กๆ ฝึกใช้โครงสร้ำงประโยค “What do you like to do?” “I like to
______.”

Game 2: Read it!
Materials: Alphabet flash cards, Vocabulary flash cards
อุปกรณ์: บัตรภำพตัวอักษรและบัตรภำพคำศัพท์
Teaching activities:
รูปแบบกิจกรรม:
1. Give each child a vocabulary card.
แจกบัตรภำพให้เด็กคนละใบ
2. Ask children to hold the cards in front of their chest and come to the front make a line.
ให้เด็กๆ ถือบัตรภำพไว้ทอี่ ก และยืนเรียงกันเป็ นแถวหน้ำห้อง
3. The children need to listen carefully what the teacher says. The child who holds the corresponding card
needs to squat down then stand up and read letter, the sound of letter and letter rhyme. (Depends on child’s
level that choose one option to do)
ให้เด็กๆ ฟังสิง่ ทีค่ รูพูดให้ดี ถ้ำครูพูดถึงคำที่เกี่ยวข้องกับบัตรภำพทีต่ วั เองถืออยู่ ให้กระโดดขึน้ ชูบตั รภำพและออกเสียง
ตำมบัตรภำพทีต่ วั เองถือ

4. Speed up or read a few more words/letters at a time to make it more challenging.
เร่งควำมเร็วในกำรออกคำสั ่ง หรือออกคำสั ่งมำกกว่ำ 1 คำสั ่ง เพื่อให้เกมสนุก ท้ำทำยขึน้

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 the children sing and dance.

เปิ ดเพลงอะไรก็ได้ ให้เด็กๆ ร้องและเต้น
2. Divide the children into 2 teams. Play any song and let two teams take turns to sing one lyric or a whole
song. When the song is finish, give them a big hand.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ให้ 2 ทีมสลับกันร้องเพลงทีละท่อนหรือทีละเพลง เมื่อจบเพลงให้ปรบมือให้กำลังใจเด็กๆ
3.

When the child completes a level, they can continue to the next level.

เมื่อเด็กเรียนจบระดับแล้ว สำมำรถเริม่ เรียนในระดับต่อไปได้เลย

