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 What Do You Do?
บทที่ 1 ทาอาชีพอะไร
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- A Ball

- Video (QR Code/DVD)

ลูกบอล

คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code หรือเปิ ด DVD)

- Vocabulary Flash Cards

- DVD Player

บัตรภำพคำศัพท์

เครื่องเล่นดีวดี ี

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
It's Corner Time. All the children are doing role play in the classroom.
ได้เวลำเข้ำมุมแล้ว เด็กๆ กำลังเล่นบทบำทสมมติในห้องเรียน

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Say hello to the class and introduce your name with holding a ball. “Hello! Everyone. My name is _______.”.
Then pass the ball to the child next to him.
ทักทำยเด็กๆ ในชัน้ เรียน ให้เด็กๆ ล้อมวงกัน ใครทีถ่ อื ลูกบอลอยู่ ให้แนะนำตัวเองว่ำ “Hello! Everyone. My name is
________.” จำกนัน้ ส่งต่อลูกบอลให้คนทีอ่ ยู่ขำ้ งๆ
2. Let every child introduce themselves.
ให้เด็กๆ ทุกคนได้แนะนำตัวเอง

Conversation
บทสนทนำ
1. Guide the children guess the occupation with showing the vocabulary flash card.
ให้เด็กๆ ทำยอำชีพจำกบัตรภำพเหล่ำนั ้

2. Show the children the vocabulary flash cards of this unit and guide the children read the topic words.
แสดงบัตรภำพคำศัพท์ของบทนี้ ให้เด็กๆ อ่ำนคำศัพท์

3. Show the chef hat card and guide children to say: “I’m a cook.”. Practice this sentence pattern with other
topic words.
แสดงบัตรภำพหมวกพ่อครัว ให้เด็กๆ พูดว่ำ “I’m a cook.” ฝึกใช้โครงสร้ำงประโยคนี้กบั คำศัพท์คำอื่นๆ ด้วย
4. Ask children “What do you do?” and point at the flash cards, children need to answer according to the flash
card, saying “I’m a _______.”.
ถำมเด็กๆ ว่ำ “What do you do?” แล้วแสดงบัตรภำพ ให้เด็กๆ ตอบว่ำ “I’m a _______.”. ตำมด้วยอำชีพตำมบัตรภำพ

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

Let’s Find
1. Show the flash cards to the class and see who can say the topic word fastest then he/she can get the card.
แสดงบัตรภำพให้เด็กๆ ดู ใครพูดคำศัพท์ได้เร็วทีส่ ุดจะได้รบั บัตรภำพ
2. Have the children hide the cards in the classroom.
ให้เด็กๆ ซ่อนบัตรภำพไว้ในห้องเรียน
3. Divide the class into two teams, and each team has a representative goes to the front and ask teacher
“What do you do?”.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม แต่ละทีมส่งตัวแทนมำทีมละ 1 คน และถำมครูว่ำ “What do you do?”
4. The representatives need to find the card according to teacher’s answer. When the child gets the card, he
needs to say: “I’m a ______.”.
ตัวแทนทัง้ 2 ทีมต้องหำบัตรภำพทีต่ รงกับคำตอบของครู เมื่อได้บตั รภำพแล้วให้พูดว่ำ “I’m a ______.” ตำมด้วยคำบน
บัตรภำพ

Let’s Move
1. Show these pictures. Review and read the sentence pattern “I’m a _______.”.
แสดงบัตรภำพเหล่ำนี้ ทบทวนคำศัพท์และฝึกใช้โครงสร้ำงประโยค “I’m a _______.”

2. Have the children make a circle and put the vocabulary flash cards on the floor inside the circle.
ให้เด็กๆ ยืนล้อมกันเป็ นวงกลมรอบบัตรภำพคำศัพท์
3. Ask children one by one: “What do you do?”. Guide children to answer “I’m a ____.” and the find related
card on the floor.
ถำมเด็กๆ ทีละคนว่ำ “What do you do?” ให้เด็กๆ ตอบและวิง่ ไปหยิบบัตรภำพบนพืน้ ให้ถูกต้อง

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Show the family members flash cards one by one and ask “Who is she / he?”.
แสดงบัตรภำพสมำชิกในครอบครัวและถำมเด็กๆ ว่ำ “Who is she / he?”.
2. Guide the children say: “He’s / She’s ________.”.
ให้เด็กๆ ตอบว่ำ “He’s / She’s ________.”.

3. Show the occupation flash cards and make the sentence pattern more difficult “My ____ is a _________.”.
แสดงบัตรภำพอำชีพพร้อมกับบัตรภำพสมำชิกในครอบครัว เพื่อให้รูปแบบประโยคซับซ้อนขึน้ ให้เด็กๆ ตอบว่ำ “My
____ is a _________.”

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)

- Alphabet Flash Cards

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

บัตรภำพตัวอักษร

- Mobile Phone

- Vocabulary Flash Cards

โทรศัพท์มอื ถือ

บัตรภำพคำศัพท์

- Chairs
เก้ำอี้

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Teacher Lala is taking everyone to the Bug Show. There are many letters on the stage. Can you see them?
ครูลำล่ำพำทุกคนไปดูกำรแสดงของเหล่ำแมลง มีตวั อักษรมำกมำยอยู่บนเวที เด็กๆ เห็นไหม

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน

1. Have all class stands up and guide them read the words of occupation flash cards.
ให้ทุกคนยืนขึน้ และอ่ำนบัตรภำพอำชีพต่ำงๆ
2. Ask children one by one “What do you do?”, children need answer according to the flash card in teacher’s
hand, saying “I’m a ___.” then can sit down
ถำมเด็กๆ ทีละคนว่ำ “What do you do?” ให้เด็กๆ ตอบตำมบัตรภำพทีค่ รูแสดง โดยใช้โครงสร้ำงประโยค “I’m a ___.”
ถ้ำตอบได้จะได้นั ่งลง

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Place one hand behind the head, another hand on the hip then held two thumbs up saying “Actor, actor,
you are the best.”. Pretend to hold a microphone to sing, saying “Sing and dance for every guest!”.
มือข้ำงหนึ่งแตะทีห่ ลังศีรษะ มืออีกข้ำงจับเอว เหมือนโพสท่ำถ่ำยรูป จำกนัน้ ยกนิ้วโป้ ง 2 นิ้วพลำงพูดว่ำ “Actor, actor,
you are the best.” ให้เด็กๆ ทำท่ำถือไมค์รอ้ งเพลงและพูดว่ำ “Sing and dance for every guest!”
2. Pretend to fly like a beetle and hold an invisible ball in front saying "Beetle, beetle, brown and small”.
Beckon with both hands and hold a ball again, saying “come and play with the little ball.”.
ทำท่ำบินเหมือนเต่ำทอง และถือลูกบอลล่องหนไว้ 1 ลูก พลำงพูดว่ำ "Beetle, beetle, brown and small” จำกนัน้ กวักมือ
2 ข้ำงและทำท่ำถือลูกบอลอีกครัง้ พูดว่ำ “come and play with the little ball.”
3. Make OK sign with both hands and point the thumbs toward yourself, saying “Candy, candy, all for me.”
Make a heart shape with hands and hold your cheeks, saying “I love candy, it’s so sweet.”.
ทำมือโอเค 2 ข้ำงแล้วชี้น้ิวโป้งเข้ำหำตัว พลำงพูดว่ำ “Candy, candy, all for me.” ใช้มอื ทำรูปหัวใจแล้วเอำมือ 2 ข้ำงจับ
แก้ม พูดว่ำ “I love candy, it’s so sweet.”

Phonics เสียงตัวอักษร
1. Show the flash cards. Guide children to read the rhyme of A, A, A /a/, /a/, /a/... by repeating after teacher.
ครูแสดงบัตรภำพ นำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ A, A, A (เอ, เอ, เอ) /a/, /a/, /a/ (แอะ, แอะ, แอะ) ให้เด็กๆ พูดตำมครู
2. Show the flash cards. Guide children to read the rhyme of B, B, B /b/, /b/, /b/... by repeating after teacher.
ครูแสดงบัตรภำพ นำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ B,B,B (บี, บี, บี) /b/, /b/, /b/ (เบอะ, เบอะ, เบอะ) ให้เด็กๆ พูดตำมครู
3. Show the flash cards. Guide children to read the rhyme of C, C, C /c/, /c/, /c/... by repeating after teacher.
ครูแสดงบัตรภำพ นำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ C,C,C (ซี, ซี, ซี) /c/, /c/, /c/ (เคอะ, เคอะ, เคอะ) ให้เด็กๆ พูดตำมครู

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Guide the children to write letters (upper and lower case) in the air with their fingers.
ให้เด็กๆ ใช้น้ิวมือเขียนตัวอักษรในอำกำศ
2. Demonstrate how to write letters stroke by stroke on the whiteboard.
แสดงวิธเี ขียนตัวอักษรทีละเส้นบนกระดำน
3. Ask the children to point the letter Aa Bb Cc in this lesson to enhance the recognition of the letter.
ให้เด็กๆ ชี้ตวั อักษร Aa Bb Cc ในหนังสือเพื่อกระตุ้นกำรจดจำ

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 understanding.
ใช้ท่ำทำงทีส่ อนไปในเพลงพยัญชนะสอนเด็กๆ ให้เด็กๆ ดูภำพและพูดคำศัพท์นัน้ รวมทัง้ ทำท่ำทำงเพื่อช่วยให้จำได้

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 actor." and so on.
เขียนตัวอักษรบนกระดำน จำกนัน้ ใช้บตั รภำพช่วยนำ ให้เด็กๆ พูดว่ำ “เอ, เอ, เอ, แอะ, แอะ, แอะ, เอ อิซ ฟอร์ แอค’
เทอร์” ...
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. Have the children take their chairs and put the back of the chair into a circle.
ให้เด็กๆ เรียงเก้ำอี้หนั หลัง ล้อมกันเป็ นวงกลม
2. Play the alphabet rhyme of this unit. Guide children to read the rhymes while playing music chairs. When
the rhyme stops, children need to sit down immediately. The child who didn’t sit has to say the rhyme and do
the movement.
เปิ ดเพลงอำขยำน ABC ในบทนี้ ให้เด็กๆ ร้องตำมและเล่นเก้ำอี้ดนตรี เด็กทีไ่ ม่ได้นั ่งให้ท่องอำขยำนและทำท่ำทำงของ
ตัวอักษรให้ถูกต้อง

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)

- Handmade upper and lower case cards

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

บัตรภำพตัวอักษร พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก (ทำเอง)

- Mobile Phone

- Vocabulary Flash Cards

โทรศัพท์มอื ถือ

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. After reviewing the ABCs rhymes and movements, hide the handmade upper and lower case cards around
the classroom.
ทบทวนอำขยำนและท่ำทำงของแต่ละตัวอักษร ซ่อนบัตรภำพตัวอักษร (พิมพ์ใหญ่ -พิมพ์เล็ก) ไว้ในทีต่ ่ำงๆ
2. Have children come in front 2 at a time, when teacher says a word, such as: “actor”, two children have to
find the upper and lower case cards related to the word, then say the rhymes and do the movement correctly.
ให้เด็กๆ ออกมำข้ำงหน้ำทีละ 2 คน เมื่อครูพูดคำศัพท์ของตัวอักษรใด ให้ไปหำบัตรภำพของตัวอักษรนัน้ ทัง้ พิมพ์ใหญ่
และพิมพ์เล็ก จำกนัน้ ท่องอำขยำนและทำท่ำทำงให้ถูกต้อง
Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

More to Sing

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Divide the children into 5 teams and have them make a small circle. Put the occupation flash cards on the
floor inside the circle.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 5 กลุ่ม แต่ละกลุม่ ยืนล้อมกันเป็ นวงกลม วำงบัตรภำพอำชีพไว้กลำงวงกลมกลุ่มละ 1 ใบ
2. Play the song, and guide children to sing and dance in the verse related to their card.
เปิ ดเพลงให้เด็กๆ ร้องเพลงและทำท่ำทำงเมื่อถึงท่อนอำชีพตำมบัตรภำพของตัวเอง
3. Switch the cards after finish the round.
สลับบัตรภำพเมื่อเล่นครบรอบ
Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
Add more words: teacher, scientist, farmer, firefighter, dancer etc., into the song.
เพิม่ อำชีพอื่นๆ ในเนื้อเพลง เช่น teacher, scientist, farmer, firefighter, dancer เป็ นต้น

D. Let’s Learn เรียนรู้กนั เถอะ
Situational Introduction
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- MP3 (QR code)

- Mobile Phone

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

โทรศัพท์มอื ถือ

- Alphabet Flash Cards
บัตรภำพตัวอักษร

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
Guide the children sing the rhyme and dance with teacher.
ให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้นตำมครู

Pronunciation Practice
ฝึกออกเสียง
1. Write down the lower-case a on the whiteboard and guide the children pronounce /a/ a few times.
เขียนตัว a บนกระดำน ให้เด็กๆ ออกเสียง /a/ (แอะ) หลำยๆ ครัง้
2. Write down Max, bat, Sam, hat on the whiteboard and guide the children pronounce /m/, /a/, /x/. Then guide
them combine those three sounds together.
เขียนคำว่ำ Max, bat, Sam, hat บนกระดำน ให้เด็กๆ ออกเสียง phonetic ของตัวอักษรแต่ละตัว เช่น /m/ (เมอะ), /a/
(แอะ), /x/ (กซึ) จำกนัน้ ออกเสียงรวบเป็ นคำเดียวกัน แมกซฺ
3. Write these sentences on the whiteboard. “Max has a bat.”, “Sam has a hat.” Guide children to read a few
times then erase some word and replace with flash cards. Let children read the sentences again.
เขียนประโยค “Max has a bat.”, “Sam has a hat.” บนกระดำน ให้เด็กๆ อ่ำนตำม จำกนัน้ ลบคำบำงคำบนกระดำนแล้ว
วำงบัตรภำพแทนคำนัน้ ให้เด็กๆ อ่ำนอีกครัง้

4. Bring out the student book and turn to 9, play MP3, guide them point the picture and say the word.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือหน้ำ 9 จำกนัน้ เปิ ดไฟล์เสียง ให้เด็กๆ ชี้รูปภำพและพูดคำศัพท์ให้ถูกต้อง

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Prepare a couple sets of A, a, /a/, B, b, /b/, H, h, /h/, M, m, /m/, S, s, /s/, T, t, /t/, X, x ,/x/ flash cards
เตรียมบัตรภำพตัวอักษรเหล่ำนี้ A, a, /a/, B, b, /b/, H, h, /h/, M, m, /m/, S, s, /s/, T, t, /t/, X, x ,/x/ ไว้หลำยๆ ชุด
2. Have the children pronounce the sound of each letter with showing them the flash cards. Ex: A a /a/
ให้เด็กๆ ออกเสียงตำมบัตรภำพ เช่น A (เอ) a (เอ) /a/ (แอะ)
3. Fast flash the alphabet flash card, the child who can read the letter fastest who can get the card. Practice
this activity until each child has a card in his hand.
เปิ ดบัตรภำพเร็วๆ ให้เด็กทีต่ อบได้เร็วทีส่ ุดได้บตั รภำพไป ทำเช่นนี้จนกว่ำเด็กทุกคนจะได้บตั รภำพคนละ 1 ใบ
4. Ask children to raise their cards according to teacher’s voice. First, say the sound of each letter, then speak
as a word. EX: /m/, /a/, /x/, Max
ให้เด็กๆ ชูบตั รภำพตำมเสียงทีค่ รูพูด รอบแรกให้ครูออกเสียงทีละตัวอักษร จำกนัน้ ออกเสียงรวบกันเป็ นคำ เช่น M
(เมอะ) A (แอะ) X (กซึ) Max (แมกซฺ)

Unit 2 I’m Playing
บทที่ 2 ฉันกาลังเล่น
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Video (QR Code/DVD)

- A Ball

คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code หรือเปิ ด DVD)

ลูกบอล 1 ลูก

- DVD Player

- Some books

เครื่องเล่นดีวดี ี

หนังสือ

- Vocabulary Flash Cards

- Microphone

บัตรภำพคำศัพท์

ไมโครโฟน

- Crayons
สีเทียน

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน

What are the kids doing outside? Let’s find out.
เด็กๆ ทำอะไรอยู่ขำ้ งนอกบ้ำง มำดูกนั เถอะ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Toss the ball to a child and who gets the ball needs to say: “My name is _______.”.
โยนลูกบอลให้เด็กคนใดคนหนึง่ ใครทีไ่ ด้ลูกบอลไปต้องแนะนำตัวเองว่ำ “My name is _______.”
2. The rest of children respond “Hello! _______.”.
เด็กคนอื่นๆ ตอบว่ำ “Hello! _______.”
Conversation
บทสนทนำ
1. Guide the children read the sentence patterns as following:
ให้เด็กๆ อ่ำนประโยคและทำท่ำทำงเหล่ำนี้
Sentence pattern
I’m playing.

Body gesture
Pat the ball with one hand.
เดำะลูกบอลด้วยมือข้ำงเดียว

I’m reading.

Pretending to read a book.
ทำท่ำอ่ำนหนังสือ

I’m singing.

Make a fist with both hands; stack them as a microphone, close to your mouth.
กำมือ 2 ข้ำง เรียงกันเป็ นไมค์ เอำไว้ใกล้ปำก

I’m dancing.

With your hands up, stand on your toes and rotate one turn.
ชูมอื ขึน้ ยืนบนปลำยเท้ำ แล้วหมุน 1 รอบ

I’m drawing

Pretend to draw.
ทำท่ำระบำยสี

2. Guide the children read each word by showing them flash cards and doing body gestures.
ให้เด็กๆ อ่ำนคำตำมบัตรภำพและทำท่ำทำงตำมประโยคทีอ่ ่ำนไป
3. Show a flash card and ask children: “What are you doing?”. Guide the children to answer according to the
card and speak the correct sentence, together with doing the correct body gesture.
ถำมเด็กๆ ว่ำ “What are you doing?” ให้เด็กๆ ตอบตำมบัตรภำพทีค่ รูแสดงและทำท่ำทำงประกอบ

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

Maze เกมเขำวงกต
1. Put 6 vocabulary flash cards on the floor and mark 1-6 on the floor opposite of the cards. Use ropes to
make a line maze, connecting the numbers to the cards.
วำงบัตรภำพคำศัพท์ 6 ใบบนพืน้ ติดเลข 1-6 ไว้บนพืน้ อีกด้ำน ใช้เชือกขดและโยงจำกตัวเลขไปทีบ่ ตั รภำพแต่ละใบ

2. Ask the children “What are you doing?”. 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 am _______.” followed by the word on the card.
EX: “I am dancing.” and do the body gesture of the sentence.
เมื่อเจอบัตรภำพปลำยทำงแล้ว ให้เด็กๆ นำคำบนบัตรภำพมำพูดในประโยค “I am _______.” และทำท่ำทำงตำม
ประโยคทีพ่ ูด
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

Make a guess ลองเดำดูซิ
1. Put ball, book, microphone, crayon in front of the whiteboard. These things represent different actions.
วำงลูกบอล หนังสือ ไมโครโฟน และสีเทียนทีห่ น้ำกระดำน เป็ นสัญลักษณ์แทนกำรกระทำต่ำงๆ
2. Guide two children to ask “What are you doing?”, teacher gives an answer “I’m _______.”
ให้เด็กๆ ออกมำหน้ำห้องทีละ 2 คน และถำมครูว่ำ “What are you doing?” ครูตอบเด็กๆ ว่ำ “I’m _______.”
3. The children need to pick up the thing that teacher said and repeat “I’m _______.”
ให้เด็กๆ หยิบสิง่ ของตำมคำตอบของครูและพูดตำมครูว่ำ “I’m _______.”

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Write the sentence patterns “What’s she / he doing?” on the whiteboard.
เขียนประโยค บนกระดำน “What’s she / he doing?”
2. Ask a boy and a girl to stand in front of the whiteboard. Let them choose an item and do the action.
Teacher ask the rest of the class: “What’s she / he doing?”.

ให้เด็กผูช้ ำย 1 คน เด็กผูห้ ญิง 1 คนออกมำหน้ำกระดำน ให้เด็กๆ เลือกสิง่ ของคนละชิ้นและทำกิจกรรมตำมสิง่ ของทีห่ ยิบ
ครูถำมเด็กคนอื่นๆ ในห้องว่ำ “What’s she / he doing?”
3. Guide the children to reply with the sentence patterns of “She /He is ________.”.
ให้เด็กๆ ตอบโดยใช้โครงสร้ำงประโยค “She /He is ________.”
4. Let children take turns to pick an item and do the action.
ให้เด็กๆ สลับกันออกมำเลือกสิง่ ของและทำท่ำทำง

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)

- Mobile Phone

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

โทรศัพท์มอื ถือ

- Alphabet Flash Cards
บัตรภำพตัวอักษร

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
There are many people at KiKi’s party. Many alphabets are hiding in the party, too! Let’s find them.
มีคนมำกมำยอยู่ในงำนเลี้ยงของกีกิ และมีตวั อักษรมำกมำยซ่อนอยู่ในนัน้ ด้วย เรำมำลองหำดูกนั เถอะ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Review the letters using the alphabet flash cards.
ทบทวนตัวอักษรโดยใช้บตั รภำพ

2. Put the cards of this unit on the whiteboard. After the child sees it, cover it and use the body gesture to
shape the letters. Ask the rest of children to try to guess the letters.
เรียกเด็กออกมำหน้ำห้องทีละคน ให้เด็กดูบตั รภำพและทำท่ำทำงให้เพื่อนในห้องเดำว่ำเป็ นตัวอักษรอะไร
3. Show an alphabet flash card and ask children “Do you know any word starting with this letter?”. Children
need to raise their hands to answer. Teacher can give some snacks or stickers as a reward.
แสดงบัตรภำพและถำมเด็กๆ ว่ำ รูจ้ กั คำไหนทีข่ น้ึ ต้นด้วยตัวอักษรนี้บำ้ ง ให้เด็กๆ ยกมือตอบ เด็กคนไหนตอบได้ ให้ครู
แจกขนมหรือสติกเกอร์เป็ นรำงวัล

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Form a circle above your head with both arms then draw a circle in front. Guide children to say: “Doughnut,
doughnut, round and sweet.”. Pretend to bite a doughnut and make a delicious expression, saying "Yummy,
yummy, let’s all eat.".
ใช้แขนทำเป็ นวงกลมโดนัทเหนือศีรษะ ให้เด็กๆ พูดว่ำ “Doughnut, doughnut, round and sweet.” จำกนัน้ วำดแขนลง
มำเป็ นวงกลม ทำท่ำกินโดนัทและทำหน้ำตำเอร็ดอร่อย พูดว่ำ "Yummy, yummy, let’s all eat.".
2. Act like waving a wand, guide children to say: “Elf, elf, join the party.”. jump around the room, and guide the
children to say "Play with me and have some fun."
ทำท่ำโบกไม้คทำ ให้เด็กๆ พูดว่ำ “Elf, elf, join the party.” จำกนัน้ กระโดดไปรอบๆ ห้องและพูดว่ำ "Play with me and
have some fun."
3. spread out the arms like blooming flower, spin 1 round and guide children to say: “Flower, flower, on my
dress.”. Raise a forefinger to count and say: “one, two, three, four, five and six.”.
กำงแขนออกเหมือนดอกไม้บำน จำกนัน้ หมุนตัว 1 รอบและพูดว่ำ “Flower, flower, on my dress.” ชูน้งิ ชี้ขน้ึ มำทำท่ำนับ
และพูดว่ำ “one, two, three, four, five and six.”

Phonics เสียงตัวอักษร
1. Show the flash cards. Guide children to read the rhyme of D, D, D /d/, /d/, /d/... by repeating after teacher.
ครูแสดงบัตรภำพ นำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ D,D,D (ดี, ดี, ดี) /d/, /d/, /d/ (เดอะ, เดอะ, เดอะ) ให้เด็กๆ พูดตำมครู
2. Show the flash cards. Guide children to read the rhyme of E, E, E /e/, /e/, /e/... by repeating after teacher.
ครูแสดงบัตรภำพ นำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ E,E,E (อี, อี, อี) /e/,/e/,/e/ (เอะ, เอะ,เอะ) ให้เด็กๆ พูดตำมครู
3. Show the flash cards. Guide children to read the rhyme of F, F, F /f/, /f/, /f/... by repeating after teacher.
ครูแสดงบัตรภำพ นำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ F,F,F (เอฟ, เอฟ, เอฟ) /f/,/f/,/f/ (ฟึ , ฟึ , ฟึ ) ให้เด็กๆ พูดตำมครู

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Guide the children to pronounce the sound of each letter.
ให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษรแต่ละตัว
2. Lay the lower-case letters flash cards on the floor and write the upper-case letters on the whiteboard. Match
the cards with the letters on the whiteboard.
วำงบัตรภำพตัวอักษรพิมพ์เล็กบนพืน้ และเขียนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่บนกระดำน ให้เด็กๆ จับคู่บตั รภำพตัวอักษรพิมพ์เล็ก
กับตัวอักษรพิมพ์ใหญ่บนกระดำน
3. Ask the children to point the letter Dd Ee Ff in this lesson to enhance the recognition of the letter glyphs.
ให้เด็กๆ ชี้ตวั อักษร Dd Ee Ff ในหนังสือเพื่อกระตุ้นกำรจดจำ

Recognize the Word จดจำคำศัพท์
1. Review the rhymes and movements.
ทบทวนอำขยำนและท่ำทำง
2. Divide children into 3 teams: D, E, F. When teacher shows the cards, the team of that letter needs to say
the rhyme and do the movement.

แบ่งเด็กๆ เป็ น 3 ทีมคือทีม D, E, F เมื่อครูแสดงบัตรภำพ ให้เด็กๆ ในทีมบัตรภำพนัน้ ลุกขึน้ มำท่องอำขยำนและทำ
ท่ำทำงของตัวเอง
3. Write the letters of this unit 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 doughnut." and so on.
เขียนตัวอักษรบนกระดำน จำกนัน้ ใช้บตั รภำพนำ ให้เด็กๆ พูดว่ำ “ดี, ดี, ดี, เดอะ, เดอะ, เดอะ ดี อิซ ฟอร์ โด’นัท” ...
4. Bring out the student book and turn to page 12-13, play the MP3, guide children to point the pictures and
read the words and rhymes.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือหน้ำ 12-13 จำกนัน้ เปิ ดไฟล์เสียง ให้เด็กๆ ชี้รูปภำพและพูดคำศัพท์ให้ถูกต้อง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Lay the cards face down. Quickly flip one of the cards to let the children guess the letter.
คว่ำบัตรภำพไว้ พลิกเปิ ดบัตรภำพเร็วๆ ทีละใบ ให้เด็กๆ ทำยว่ำเป็ นตัวอักษรอะไร
2. If the guess is correct, children have to say the rhyme and do the movement. If the children can’t guess it,
teacher can slow down the flip so that the child can see clearly.
ถ้ำเดำถูกต้อง ให้เด็กๆ ท่องอำขยำนและทำท่ำทำง ถ้ำเด็กๆ เดำไม่ถูก ครูอำจพลิกบัตรภพช้ำลงให้เด็กๆ เห็นชัดขึน้

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 MP3 (สแกน QR Code)

บัตรภำพคำศัพท์

- Mobile Phone

- Sticky ball

โทรศัพท์มอื ถือ

ลูกบอลตัวดูด

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. Have the children to review the vocabulary flash cards of this unit. Then, put down the cards on floor.
ทบทวนคำศัพท์โดยใช้บตั รภำพ และวำงบัตรภำพบนพืน้
2. Play the song and ask children to come in front one by one. While hearing the words, they need to jump
beside the card they heard.
เปิ ดเพลงให้เด็กๆ กระโดดไปอยู่ขำ้ งบัตรภำพตำมเนื้อเพลง

Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Prepare a story book and say: “I’m reading a story book. Reading is a wonderful thing.”. Then, have the
children to perform and lead rest of children to ask “What are you doing?”. To do other gestures and so on.
เตรียมหนังสือภำพและพูดว่ำ “I’m reading a story book. Reading is a wonderful thing.” จำกนัน้ ให้เด็กๆ
2. Teacher can also draw foods, a girl wears a grass skirt is surrounded by musical symbols, a book, a
microphone, drawing paper and a pen, a ball, etc. Guide the children to read the sentences represented by
each picture, such as: "I’m reading a story book."
ครูเตรียมบัตรภำพ singing, dancing, playing, reading, drawing
3. Have the children take their turns to throw the sticky ball and have them ask “What are you doing?”, then
answer “I’m reading.”. The children need to throw the sticky ball on the representative picture and read "I’m
reading a story book. Reading is a wonderful thing." The child gives the correct answer can get
encouragement; the child gives the wrong answer then led him to read it again.
ให้เด็กๆ สลับกันออกมำปำลูกบอลตัวดูด ครูถำมเด็กว่ำ “What are you doing?”
4. Play the song and guide the children to sing and dance with the song.
เปิ ดเพลงให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้นตำมเพลง

D. Let’s Learn เรียนรู้กนั เถอะ
Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- MP3 (QR code)

- Handmade flash cards

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

บัตรภำพทำเอง

- Mobile Phone

- Sticky ball

โทรศัพท์มอื ถือ

ลูกบอลตัวดูด

Situational Introduction
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Guide the children to sing the song and read the rhyme in this unit.
ให้เด็กๆ ร้องเพลงร้องเพลงและท่องอำขยำนในบทนี้
2. Write down A-F on the whiteboard. Teacher pronounces a letter, let children come out and throw the sticky
ball to the correct letter.
เขียนตัวอักษร A-F บนกระดำน ให้เด็กๆ สลับกันปำลูกบอลตัวดูดไปทีต่ วั อักษรทีค่ รูพูด
Pronunciation Practice
ฝึกออกเสียง
1. Make flashcards according to page 15. Pronounce /e/ and guide them to point at the word with ‘e’
ครูทำบัตรภำพตำมหนังสือเรียนหน้ำ 15 ให้เด็กๆ ออกเสียง /e/ (เอะ) และชี้คำศัพท์ทมี่ ตี วั e
2. Show the alphabet spelling cards and guide them to read each word.
แสดงบัตรภำพให้เด็กๆ อ่ำนและสะกดคำ
3. Show pictures and guide them to read: “The vet saw a hen.”, “Ten men in a jet.” Let children create and do
the movement according to the picture.
แสดงบัตรภำพให้เด็กๆ อ่ำน “The vet saw a hen.”, “Ten men in a jet.” จำกนัน้ ให้เด็กๆ คิดและทำท่ำทำงตำมภำพ

4. Bring out the student book and turn to 15, play MP3, guide them point the picture and say the word.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือหน้ำ 15 จำกนัน้ เปิ ดไฟล์เสียง ให้เด็กๆ ชี้รูปภำพและพูดคำศัพท์ให้ถูกต้อง

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Write some words with 3 letters.
เขียนคำศัพท์ทปี่ ระกอบด้วย 3 ตัวอักษร
2. Let the 3 children move closer to each other till them can hold hands, then speak out the word.
ให้เด็กๆ ออกมำประกอบคำทีร่ ูจ้ กั จำกตัวอักษรทีแ่ ต่ละคนถือ
3. Divide the children into two teams. Ask them practice different words.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ให้พวกเขำ

Unit 3 I Have a Fever
บทที่ 3 ฉันเป็ นไข้
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Vocabulary Flash Cards

- DVD Player

บัตรภำพคำศัพท์

เครื่องเล่นดีวดี ี

- Video (QR Code/DVD)

- Puppet

คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code หรือเปิ ด DVD)

หุ่นมือ

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
The kids at the clinic look sick. What’s wrong? Let’s check it out.
เด็กๆ ทีอ่ ยู่ในคลินิกดูไม่ค่อยสบำย เป็ นอะไรนะ มำดูกนั ดีกว่ำ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Write down the lower-case a-f on the whiteboard. Divide the children into two teams; one team pronounces
the sound of letters, the other team read the letter. Teacher point letters randomly and let both team say.
เขียนตัวอักษรพิมพ์เล็ก a-f บนกระดำน แบ่งเด็กๆ เป็ น 2 ทีม ทีมหนึ่งพูดชื่อตัวอักษร เช่น a (เอ) b (บี) ฯลฯ อีกทีมออก
เสียงตัวอักษร เช่น /a/ (อะ) /b/ (เบอะ)
2. Have two children come to the front. One kid pronounces the sound of letter, another kid points at the letter
that another kid pronounces.
ให้เด็กๆ ออกมำข้ำงหน้ำทีละคน คนแรกออกเสียงตัวอักษร ให้เด็กอีกคนชี้ตวั อักษรทีเ่ พื่อนออกเสียง

Conversation
บทสนทนำ
1. Show the flash cards and guide the children read the words several times.
แสดงบัตรภำพและให้เด็กๆ อ่ำนและพูดตำมสองสำมครัง้
2. Let children come out and act the uncomfortable symptoms for the other children to guess.
ให้เด็กๆ แสดงอำกำรป่ วยต่ำงๆ ให้เพื่อนๆ ในห้องเดำ
3. Ask the children “What’s wrong?”, guide the children to answer “I (have a) ______.”.
ถำมเด็กๆ ว่ำ “What’s wrong?” ให้เด็กๆ ตอบโดยใช้โครงสร้ำงประโยค “I (have a) ______.”

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

Throw a Dice Game เกมทอยลูกเต๋ำ
1. Cut this out and make a dice.
ตัดกระดำษนี้และประกอบเป็ นลูกเต๋ำ

2. Have the children make a circle and say: “What’s wrong?”.
ให้เด็กๆ ยืนเป็ นวงกลม ครูถำมว่ำ “What’s wrong?”

3. The class answer according to the picture on the dice.
ให้เด็กๆ ตอบตำมลูกเต๋ำทีท่ อยได้
4. If the dice shows a bomb then have the class says: “Boom!” and sits down.
ถ้ำลูกเต๋ำออกเป็ นด้ำนระเบิด ให้ทงั ้ ชัน้ พูดว่ำ “Boom!” และนั ่งลง

Bingo เกมบิงโก
1. Draw a 3 × 3 grid on the whiteboard and write the words in this unit in the grid.
วำดตำรำงขนำด 3 x 3 ช่องบนกระดำน เขียนคำศัพท์ในบทนี้ลงในแต่ละช่อง
2. Divide the class into two teams, ask each team: “What’s wrong?”. Children need to pick a word from the
grid and make a sentence to answer.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ถำมเด็กๆ ทีละทีมว่ำ “What’s wrong?” ให้เด็กๆ เลือกคำในตำรำงมำตอบเป็ นประโยค
3. Teacher circle the word if the team answers correctly.
ถ้ำตอบถูก ครูจะวงกลมคำศัพท์ในตำรำงให้
4. The team that draws a line first is the winner.
ทีมทีว่ งกลมคำศัพท์ได้ครบแถวก่อนเป็ นผูช้ นะ

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Make a headache action with a puppet. Guide children to say: “What’s wrong?", the puppet responds: “I
have a headache.”.
ใช้หนุ่ มือทำท่ำทำงปวดหัว ให้เด็กๆ ถำมว่ำ “What’s wrong?" และหุ่นมือตอบว่ำ “I have a headache.”
2. Guide the children say: “Be brave!” and pat the puppet’s head.
ให้เด็กๆ บอกหุ่นมือว่ำ “Be brave!” และลูบหัวหุ่นมือเบำๆ
3. Practice like this with other symptoms and encourage the children say: “Be brave!”.
ฝึกลักษณะเดียวกันกับอำกำรป่ วยอื่นๆ กระตุ้นให้เด็กๆ พูดว่ำ “Be brave!”

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

- Papers

โทรศัพท์มอื ถือ

กระดำษ

- Vocabulary Flash Cards

- Toy hammer

บัตรภำพคำศัพท์

ค้อนของเล่น

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
It’s so cold. What’s everyone doing in the igloo? Take a look inside the igloo and find all the alphabets.
อำกำศหนำวมำก ทุกคนทำอะไรกันอยูใ่ นบ้ำนน้ำแข็งนะ ลองดูขำ้ งในบ้ำนซิ และหำว่ำมีตวั อักษรอะไรซ่อนอยู่บำ้ ง

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Review the rhymes and movements of A-F.
ให้เด็กๆ ทบทวนท่ำทำงและอำขยำน A-F
2. Randomly say a letter, ask children to do the correct letter rhyme action.
สุ่มพูดตัวอักษรทีละตัว ให้เด็กๆ ท่องอำขยำนและทำท่ำทำงให้ถูกต้อง

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Hold 2 hands in front, act like a ghost, and pretend to float side to side, saying "Ghost, Ghost, light and
white.”. Use 2 arms form a roof above the head and press the hands together, pretend to sleep. Guide
children to say “Let’s play house, in my dream.”.
ยื่นมือออกมำ 2 ข้ำงเป็ นท่ำผี จำกนัน้ ทำท่ำลอยไปซ้ำยทีขวำที พลำงพูดว่ำ "Ghost, Ghost, light and white.” ใช้แขน 2
ข้ำงทำเป็ นหลังคำเหนือศีรษะและประกบมือด้วยกันทำท่ำนอน ให้เด็กๆ พูดว่ำ “Let’s play house, in my dream.”
2. Act like holding ham and smell it, say: “Ham, ham, smells so good.”. Then open arms and rub the bully, say:
“We can share the yummy food.".
ทำท่ำเหมือนถือแฮมและดม พูดว่ำ “Ham, ham, smells so good.” จำกนัน้ กำงแขนออกและลูบท้องตัวเอง พลำงพูดว่ำ
“We can share the yummy food.
3. Form an igloo using the arms, saying "Igloo, igloo, made from ice.". Beckon and say “Come on in! It’s so
nice.”.
ใช้แขนทำเป็ นรูปร่ำงโค้งๆ เหมือนบ้ำนหิมะ พูดว่ำ "Igloo, igloo, made from ice." จำกนัน้ กวักมือและพูดว่ำ “Come on
in! It’s so nice.”

Phonics เสียงตัวอักษร
1. Show the flash cards. Guide children to read the rhyme of G, G, G /g/, /g/, /g/... by repeating after teacher.
ครูแสดงบัตรภำพ นำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ G, G, G (จี, จี, จี) /g/, /g/, /g/ (เกอะ, เกอะ, เกอะ) ให้เด็กๆ พูดตำมครู
2. Show the flash cards. Guide children to read the rhyme of H, H, H /h, /h/, /h/... by repeating after teacher.
ครูแสดงบัตรภำพ นำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ H,H,H (เอช, เอช, เอช) /h, /h/, /h/ (เฮอะ, เฮอะ, เฮอะ) ให้เด็กๆ พูดตำม
3. Show the flash cards. Guide children to read the rhyme of I, I, I /i/, /i/, /i/... by repeating after teacher.
ครูแสดงบัตรภำพ นำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ I, I, I (ไอ, ไอ, ไอ) /i/, /i/, /i/ (อิ, อิ, อิ) ให้เด็กๆ พูดตำมครู

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Tear the paper into small pieces of paper and stick the small pieces of paper into an upper-case letter.
ฉีกกระดำษเป็ นชิน้ เล็กๆ ติดกระดำษชิ้นเล็กๆ ประกอบกันเป็ นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
2. Next, guide children to come out and write the corresponded lower-case under the upper-case letter.
จำกนัน้ ให้เด็กๆ ออกมำเขียนตัวอักษรพิมพ์เล็กใต้ตวั อักษรพิมพ์ใหญ่
3. Ask the children to point the letter Gg Hh Ii in this lesson to enhance the recognition. Teacher can also
review the letters of the previous lesson.
ให้เด็กๆ ชี้ตวั อักษร Gg Hh Ii ในหนังสือเรียน นอกจำกนี้ครูยงั สำมำรถทบทวนตัวอักษรทีเ่ รียนไปก่อนหน้ำนี้ได้

Recognize the Word จดจำคำศัพท์
1. Have the children repeat the sound of word by using alphabet flash cards.
ให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษร โดยใช้บตั รภำพตัวอักษรเป็ นตัวนำ
2. 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 ghost." and so on.
เขียนตัวอักษรบนกระดำน จำกนัน้ ใช้บตั รภำพช่วยนำ ให้เด็กๆ พูดว่ำ “จี, จี, จี, เกอะ, เกอะ, เกอะ, จี อิซ ฟอร์ โกสทฺ”

3. Bring out the student book and turn to page 18-19, play MP3, guide them point the picture and say the
word.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือหน้ำ 18-19 จำกนัน้ เปิ ดไฟล์เสียง ให้เด็กๆ ชี้รูปภำพและพูดคำศัพท์ให้ถูกต้อง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Show the alphabet flash cards. Guide children to review the rhymes and do the movements.
แสดงบัตรภำพให้เด็กๆ อ่ำนอำขยำนและทำท่ำทำง
2. Ask a child to go out of the class, let other children decide what letter they want to perform.
ให้เด็กออกไปจำกห้องทีละคน จำกนัน้ เด็กคนอื่นๆ ทีเ่ หลือตกลงกันว่ำจะทำท่ำทำงของตัวอักษรอะไร
3. Ask the child to come back inside, the other children in the class say the alphabet rhyme and do the actions
so the child can guess.
ให้เด็กคนทีอ่ อกจำกห้องไปกลับเข้ำมำในห้อง และเพื่อนๆ ในห้องทำท่ำทำงให้เดำ

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)

- Alphabet flash cards

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

บัตรภำพตัวอักษร

- Mobile Phone

- Paper cup and water

โทรศัพท์มอื ถือ

แก้วกระดำษและน้ำ

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
Play the song and guide the children to do the movements and sing until they familiar with it.
เปิ ดเพลงให้เด็กๆ ร้องและทำท่ำทำงจนเด็กๆ คุน้ เคย

Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

More to Sing
เนื้อเพลงเสริม

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Show the flash cards from unit one (Occupation) and give them to each child. Guide the children to review
the sentence pattern “What do you do?”, then answer according to the flash cards: “I’m a _______.”.
แสดงบัตรภำพอำชีพต่ำงๆ จำกบทที่ 1 ติดบัตรภำพบนตัวเด็ก ให้เด็กๆ ทบทวนโครงสร้ำงประโยค “What do you do?”
และตอบตำมอำชีพบนบัตรภำพของตัวเอง
2. Let children who has the “doctor” card act as a doctor and the remaining children act as a patient. Let the
doctors and patients exchange the following conversation.
ให้เด็กๆ ทีถ่ อื บัตรภำพหมอรับบทเป็ นหมอ และให้เด็กคนอื่นๆ เป็ นคนไข้ ฝึกพูดบทสนทนำโต้ตอบกันระหว่ำงหมอกับ
คนไข้ดงั นี้
Patient: “Doctor! Doctor! I need you.”
Doctor: “I’m a doctor. What’s wrong?”
Patient: “Oh! My! I have a _______. Please help me.”
Doctor: “Drink some water. Take a rest.”
3. Practice the roleplay together with the music. Let children sing and dance.
ให้เด็กๆ ฝึกพูดบทบำทสมมติพร้อมกับดนตรี จำกนัน้ ให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้น

D. Let’s Learn เรียนรู้กนั เถอะ
Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- MP3 (QR code)

- Handmade flash cards

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

บัตรภำพทำเอง

- Mobile Phone

- Dice

โทรศัพท์มอื ถือ

ลูกเต๋ำ

Situational Introduction
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Guide the children to sing the song and read the rhyme in this unit.
ให้เด็กๆ ร้องเพลงและอ่ำนอำขยำนในบทเรียนนี้
2. Next, guide children to say and do the movements from A- I.
ให้เด็กๆ ทำท่ำทำงและท่องอำขยำนจำก A ถึง I

Pronunciation Practice
ฝึกออกเสียง
1. Make flashcards according to page 21. Pronounce /i/ and guide them to point at the word with ‘i’
ครูทำบัตรภำพตำมหนังสือเรียนหน้ำ 21 ให้เด็กๆ ออกเสียง /i/ (อิ) และชี้คำศัพท์ทมี่ ตี วั i
2. Show the alphabet spelling cards and guide them to read each word.
แสดงบัตรภำพให้เด็กๆ อ่ำนและสะกดคำ
3. Show pictures and guide them to read: “The Indian hid the pig.”, “The kid hit the lid.” Let children create and
do the movement according to the picture.

แสดงบัตรภำพให้เด็กๆ อ่ำน “The Indian hid the pig.”, “The kid hit the lid.” ให้เด็กๆ คิดและทำท่ำทำงตำมภำพ
5. Bring out the student book and turn to 21, play MP3, guide them point the picture and say the word.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือหน้ำ 21 จำกนัน้ เปิ ดไฟล์เสียง ให้เด็กๆ ชี้รูปภำพและพูดคำศัพท์ให้ถูกต้อง

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Have the children turn to page 21 and find out the word and sentence pattern.
เปิ ดหนังสือหน้ำ 21
2. Put the spelling cards on the whiteboard and number the cards 1. hid 2. pig 3. hit 4. lid. Next, read the
number the children need to say the correspond word. Practice this activity more times until the children
familiar with it.
วำงบัตรภำพบนกระดำนและเขียนเลขไว้เหนือบัตรภำพดังนี้ 1. hid 2. pig 3. hit 4. lid ครูพูดตัวเลข 1-4 ให้เด็กๆ พูด
คำศัพท์ของตัวเลขนัน้ ฝึกกิจกรรมนี้บ่อยๆ จนเด็กคุน้ เคย
3. Let children throw the dice. If the point is 1-4, say the word and related sentence. If the point is 5 then play
again; If the point is 6, ask the children to jump up and say “Bomb!”.
ให้เด็กๆ ทอยลูกเต๋ำ ถ้ำทอยได้เลข 1-4 ให้พูดคำศัพท์และประโยคทีม่ คี ำศัพท์นัน้ ถ้ำทอยได้ 5 ให้ทอยใหม่อกี ครัง้ ถ้ำ
ทอยได้เลข 6 ให้เด็กทุกคนกระโดดและพูดว่ำ “Bomb!”.

Unit 4 Is It Your Hat?
บทที่ 4 หมวกของเธอหรือเปล่า
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Vocabulary Flash Cards

- DVD Player

บัตรภำพคำศัพท์

เครื่องเล่นดีวดี ี

- Video (QR Code/DVD)

- Crayons

คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code หรือเปิ ด DVD)

สีเทียน

- Child’s clothes

- Adhesive Putty

เสือ้ ผ้ำเด็ก

กำวดินน้ำมัน

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Welcome to the flea market! There are so many cute clothes and items for sell. Let’s See what’s going on.
ยินดีต้อนรับเข้ำสู่ตลำดนัด มีเสือ้ ผ้ำน่ำรักๆ และสินค้ำมำกมำยวำงขำย ดูซวิ ่ำเกิดอะไรขึน้ บ้ำง

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Review the words have learned and guide the children spell and read the word by showing them
vocabulary cards.
ทบทวนคำศัพท์และให้เด็กๆ หัดสะกดคำโดยใช้บตั รภำพ
2. Next, divide the rest of children into 3 teams, each team represents a different letter, use the body to make
the shape of the letter and let the other team guess.
หลังจำกนัน้ แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 3 ทีม แต่ละทีมเป็ นตัวแทนตัวอักษรต่ำงๆ ใช้ร่ำงกำยประกอบเป็ นตัวอักษรให้เด็กๆ
กลุ่มอื่น

Conversation
บทสนทนำ
1. Reveal the cards and demonstrate the actions, guide the children to read the word.
แสดงบัตรภำพและทำท่ำทำงให้เด็กๆ ดูและอ่ำนคำศัพท์
2. Divide the whiteboard into 2 parts, write "Yes, it is." and "No, it's not." on it.
แบ่งกระดำนเป็ น 2 ฝัง่ เขียนว่ำ "Yes, it is." และ "No, it's not." บนกระดำนแต่ละฝัง่
3. Hold the card and ask the children "Is it your jacket?" then guide children to choose an answer from the
whiteboard to practice the sentence pattern of this unit.
ถือบัตรภำพและถำมเด็กๆ ว่ำ "Is it your jacket?" ให้เด็กๆ เลือกคำตอบจำกบนกระดำน เพื่อฝึกใช้โครงสร้ำงประโยค
4. Have the children practice this activity more times until them familiar with the sentence pattern.
ให้เด็กๆ ฝึกทำกิจกรรมนี้หลำยครัง้ เพื่อให้คนุ้ เคยกับโครงสร้ำงประโยค

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

Whose is this? เกมตำมหำเจ้ำของ
1. Prepare flash cards of these clothes the same amount as the number of children.
เตรียมบัตรภำพเครื่องแต่งกำยเหล่ำนี้เท่ำกับจำนวนเด็กๆ

2. Write student’s names behind the cards and give away randomly. Children has to find the owner of the card
according to the name behind it. Guide children to ask “Is it your _______?” followed by the cloth in the flash
card.
เขียนชื่อเด็กๆ หลังบัตรภำพและสุ่มแจกบัตรภำพ ให้เด็กๆ ตำมหำเจ้ำของชื่อบนบัตรภำพทีต่ นได้ และถำมโดยใช้
โครงสร้ำงประโยค “Is it your _______?”
3. Divide the children into 2 teams, each team puts on the clothes properly, the team that finish dress-up first
is the winner.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ให้เด็กๆ แข่งกันสวมใส่เสือ้ ผ้ำทีค่ รูเตรียมไว้ให้ ทีมไหนแต่งตัวเสร็จก่อนเป็ นผูช้ นะ

The Magic Closet ตู้เสือ้ ผ้ำวิเศษ
1. Prepare two sets of these clothes cards, put adhesive putty on the back.
ขยำยขนำดและเตรียมบัตรภำพเหล่ำนี้ 2 ชุด ติดกำวดินน้ำมันหลังบัตรภำพทุกใบ

2. Take out the vocabulary flash cards and give those to the children who can recognize and read the word.
ทบทวนคำศัพท์โดยใช้บตั รภำพ ให้เด็กๆ ออกเสียงคำศัพท์ให้ถูกต้อง

3. Draw two big closets on the whiteboard and divide the children into 2 teams. Have the teams ask “Is it your
_______?” with each other. Find out the clothes with same shape as a set and then paste it on the magic
closet.
วำดตู้เสือ้ ผ้ำ 2 ตู้บนกระดำน แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม แข่งกันจัดวำงเครื่องแต่งกำยในตู้เสือ้ ผ้ำให้เหมำะสม เช่น

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Prepare vocabulary flash cards, each child draws his favorite color and shape on the card and classifies it.
ถ่ำยเอกสำรรูปภำพนี้ แจกให้เด็กๆ ทุกคนระบำยสีตำมชอบ และตัดออกมำเป็ นชิ้นๆ

2. Prepare a doll, let children take turns to help the doll wear the clothes they colored and say “I wear a red
T-shirt.”. Practice this sentence pattern.
เตรียมตุ๊กตำ 1 ตัว ให้เด็กๆ นำเสือ้ ผ้ำทีต่ วั เองระบำยสีไปติดบนตัวตุ๊กตำและฝึกใช้โครงสร้ำงประโยคว่ำ “I wear a red
T-shirt.”

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)

- Dice

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

ลูกเต๋ำ

- Mobile Phone

- Pen

โทรศัพท์มอื ถือ

ปำกกำ

- Alphabet Flash Cards

- 10 handmade alphabet flash cards

บัตรภำพตัวอักษร

บัตรภำพตัวอักษรทำเอง 10 แผ่น

- Hat
หมวก

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
What is Ki Ki's family doing? Please take a look and find the hidden letters.
ครอบครัวของกีกกิ ำลังทำอะไรอยู่ ลองดูและมองหำตัวอักษรทีซ่ ่อนอยู่ซิ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Prepare things that children have learned such as pen, hat etc.
เตรียมสิง่ ของทีเ่ ด็กเรียนรูค้ ำศัพท์ไปแล้ว เช่น pen, hat
2. Show the object and ask the children “Is it your ______?”. Guide them to answer “Yes, it is.” or “No, it's
not.”.
แสดงสิง่ ของและถำมเด็กๆ ว่ำ “Is it your ______?” ให้เด็กๆ ตอบว่ำ “Yes, it is.” หรือ “No, it's not.”

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Bend down, try to reach the ground then put your hands on the waists, saying "Jeans, jeans, where are my
jeans?”. Raise your hands up and beckon saying “Mommy, mommy, help me please!".
ก้มตัวแล้วยืดแขน 2 ข้ำงลงเหมือนเป็ นขำกำงเกง แล้วจับเอว พูดว่ำ "Jeans, jeans, where are my jeans?” ชูแขนขึน้
ฟ้ ำแล้วกวักมือเข้ำหำตัว พูดว่ำ “Mommy, mommy, help me please!"
2. Pretend to cling on the tree like a koala and sit down, saying "Koala, koala, on the rug.” Touch both cheeks
with forefingers and hug yourself, saying “Small and cute, give me a hug.".
ทำท่ำเกำะต้นไม้เหมือนโคอำล่ำแล้วนั ่งลง พูดว่ำ "Koala, koala, on the rug.” ใช้น้ิวชี้จ้มิ แก้ม 2 ข้ำงและกอดตัวเอง พูด
ว่ำ “Small and cute, give me a hug."
3. Hold 2 fists like lemons and make a sour expression, saying "Lemon, lemon, it is sour.”. Then draw a circle
in the air like a cake and raise a forefinger, saying “Bake the lemon cake for an hour.".
กำมือ 2 ข้ำงแทนลูกมะนำว แล้วให้เด็กทำหน้ำเหมือนตอนกินของเปรีย้ ว พูดว่ำ "Lemon, lemon, it is sour.” จำกนัน้ ใช้
มือวำดวงกลมเป็ นเค้กและชี้น้ิวชี้ขน้ึ มำ 1 นิ้ว พูดว่ำ “Bake the lemon cake for an hour.".

Phonics เสียงตัวอักษร
1. Show the flash cards. Guide children to read the rhyme of J, J, J /j/, /j/, /j/… by repeating after teacher.
ครูแสดงบัตรภำพ นำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ J, J, J (เจ, เจ, เจ) /j/, /j/, /j/ (เจอะ, เจอะ, เจอะ) ให้เด็กๆ พูดตำมครู
2. Show the flash cards. Guide children to read the rhyme of K, K, K /k/, /k/, /k/… by repeating after teacher.
ครูแสดงบัตรภำพ นำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ K,K,K (เค, เค, เค) /k/, /k/, /k/ (เขอะ, เขอะ, เขอะ) ให้เด็กๆ พูดตำมครู
3. Show the flash cards. Guide children to read the rhyme of L, L, L /l/, /l, /l/… by repeating after teacher.
ครูแสดงบัตรภำพ นำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ L, L, L (แอล, แอล, แอล) /l/, /l/, /l/ (เลอะ, เลอะ, เลอะ) ให้เด็กๆ พูดตำม
ครู

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Cover the alphabet flash card with a piece of paper.
ใช้กระดำษปิ ดบัตรภำพตัวอักษรไว้
2. Next, slowly reveal the paper for the child to guess the letter.
ค่อยๆ เปิ ดกระดำษทีละนิดแล้วให้เด็กๆ เดำว่ำคือตัวอักษรอะไร
3. Practice the activity a few times until the children familiar with it.
ฝึกกิจกรรมนี้ซ้ำจนกว่ำเด็กจะจำได้
4. Ask the children to point the letter Jj Kk Ll in this lesson to enhance the recognition. Teacher can also
review the letters of the previous lesson.
ให้เด็กๆ ชี้ตวั อักษร Jj Kk Ll ในหนังสือเรียน นอกจำกนี้ครูยงั สำมำรถทบทวนตัวอักษรทีเ่ รียนไปก่อนหน้ำนี้ได้

Recognize the Word จดจำคำศัพท์
1. Prepare a dice and assign letters on the whiteboard (1,2 = J, 3, 4=K, 5, 6=L).
เตรียมลูกเต๋ำและเขียนตัวเลขแทนตัวอักษรดังนี้ 1,2 = J, 3, 4=K, 5, 6=L

2. Let children come out and toss a dice. Guide them to read the alphabet rhyme according to the number.
ให้เด็กๆ ออกมำทอยลูกเต๋ำ ท่องอำขยำนตัวอักษรและทำท่ำทำงตำมตัวเลขทีท่ อยได้
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 jeans.” and so on.
เขียนตัวอักษรบนกระดำน จำกนัน้ ใช้บตั รภำพช่วยนำ ให้เด็กๆ พูดว่ำ “เจ, เจ, เจ, เจอะ, เจอะ, เจอะ, เจ อิซ ฟอร์
จีนซฺ” ...
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. Put 10 handmade alphabet flash cards on the whiteboard. One side is letters or a bomb picture; the other
side is number 1 to 10.
วำงบัตรภำพตัวอักษร 10 ใบบนกระดำน ด้ำนหนึ่งเป็ นตัวอักษรหรือรูประเบิด อีกด้ำนเป็ นตัวเลข 1- 10
2. Divide the children into 2 teams and send one kid of each team to play “paper, scissors, stone”. The winner
can pick one card.
แบ่งเด็กๆ เป็ น 2 ทีม แต่ละทีมส่งตัวแทนมำเป่ ำยิงฉุบ คนทีช่ นะจะได้เลือกบัตรภำพ
3. Flip the card, if it shows letters, the team read and do the movement of the letter correctly then they’ll get
one point. However, if it shows a bomb, the point will be deducted one point.
เปิ ดบัตรภำพทีเ่ ด็กเลือก ถ้ำเปิ ดได้ตวั อักษรให้ท่องอำขยำนและทำท่ำทำงของตัวอักษรนัน้ ถ้ำทำได้ถูกต้องจะได้ 1
คะแนน ถ้ำเปิ ดเจอระเบิดจะเสีย 1 คะแนน

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

- Alphabet flash card
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
Play the song and guide the children to do the movements and sing until they familiar with it.
เปิ ดเพลงให้เด็กๆ ร้องและทำท่ำทำงจนเด็กๆ คุน้ เคย

Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

More to Sing

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Use the clothes flash cards with children’s names on the back, and ask children one by one: “Is it your
_____?”. Let children answer according to the name on the cards.
ใช้บตั รภำพเครื่องแต่งกำยทีม่ ชี ่อื ของเด็กอยู่ดำ้ นหลัง ครูพลิกให้เด็กดูช่อื แล้วถำมว่ำ “Is it your _____?” ถ้ำตรงกับชื่อ
ตัวเองให้ตอบว่ำ “Yes, it is.” ถ้ำไม่ใช่ให้ตอบว่ำ “No, it’s not.”
2. If the children answer correctly, give the card to the child and guide them to say “Put on my ______.”
meanwhile act like wearing that clothes.
ถ้ำเด็กตอบถูก ให้บตั รภำพนัน้ แก่เด็กและให้เด็กพูดว่ำ “Put on my ______.” พร้อมทัง้ ทำท่ำทำงสวมใส่เครื่องแต่งกำย
นัน้
3. Play the song and guide the children to sing and dance until they familiar with the songs of this unit.
เปิ ดเพลงในบทนี้ นำให้เด็กร้องเพลงและเต้นจนคล่อง

D. Let’s Learn เรียนรู้กนั เถอะ
Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- MP3 (QR code)

- Mobile Phone

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

โทรศัพท์มอื ถือ

Situational Introduction
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Write p, o, t, b, x, f, l, g on the whiteboard. Have the children pronounce the sound of each letter and mark
1-8 above each letter.
เขียนตัวอักษร p,o, t, b, x, f, l, g บนกระดำน ให้เด็กๆ ออกเสียงแต่ละตัวอักษร และเขียนเลข 1-8 กำกับแต่ละตัวอักษร
2. Pronounce the sound of letters and have the children to show the correspond number with their fingers.
ครูออกเสียงตัวอักษร ให้เด็กชูน้ิวตำมตัวเลขของตัวอักษรนัน้
3. Read out the number and the children pronounce the sound of letters.
ครูพูดตัวเลข ให้เด็กออกเสียงตัวอักษรตำมเลขนัน้

Pronunciation Practice
ฝึกออกเสียง
1. Pronounce the sound of o and write the lowercase o on the whiteboard. Have the children repeat /o/.
ออกเสียงตัว o และเขียนตัว o พิมพ์เล็กบนกระดำน ให้เด็กๆ ออกเสียง /o/ ตำมครู
2. Write down pot, box, fox, log on the whiteboard. Guide children to spell each word, meanwhile counting 3
fingers, each finger represent a letter.
เขียนคำว่ำ pot, box, fox, log บนกระดำน ให้เด็กๆ ชูน้วิ ขึน้ มำ 3 นิ้ว และสะกดแต่ละคำโดยนับนิ้วไปด้วย
3. Show the pictures in the book and guide them to read: “The pot is on the box.”, “The fox is on the log.”. Let
children create and do the movement according to the picture.
แสดงภำพในหนังสือเรียนให้เด็กๆ อ่ำน “The pot is on the box.”, “The fox is on the log.” จำกนัน้ ให้เด็กๆ คิดและทำ
ท่ำทำงตำมภำพ
4. Bring out the student book and turn to 27, play MP3, guide them point the picture and say the word.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือหน้ำ 27 จำกนัน้ เปิ ดไฟล์เสียง ให้เด็กๆ ชี้รูปภำพและพูดคำศัพท์ให้ถูกต้อง

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Guide children to spell the words learned in this unit by showing alphabet flash cards one by one.
ให้เด็กๆ ฝึกสะกดคำศัพท์ โดยแสดงบัตรภำพตัวอักษรทีละตัว
2. Stick o, t flash cards on the whiteboard. Pronounce /ot/, and guide children to write any letter in front of the
cards and pronounce it.
ติดบัตรภำพ o,t บนกระดำน ออกเสียง /ot/ ให้ฟัง จำกนัน้ ให้เด็กๆ ลองเติมตัวอักษรใดก็ได้หน้ำบัตรภำพ แล้วลองออก
เสียงดู ถึงจะเป็ นคำทีไ่ ม่มคี วำมหมำยก็ไม่เป็ นไร

3. Stick o, x flash cards on the whiteboard. Pronounce /ox/, and guide children to write any letter in front of the
cards and pronounce it.
ติดบัตรภำพ o,x บนกระดำน ออกเสียง /ox/ ให้ฟัง จำกนัน้ ให้เด็กๆ ลองเติมตัวอักษรใดก็ได้หน้ำบัตรภำพ แล้วลองออก
เสียงดู ถึงจะเป็ นคำทีไ่ ม่มคี วำมหมำยก็ไม่เป็ นไร

Unit 5 I Want to Play Soccer
บทที่ 5 ฉันอยากเล่นฟุตบอล
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Vocabulary Flash Cards

- Video (QR Code/DVD)

บัตรภำพคำศัพท์

คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code หรือเปิ ด DVD)

- Alphabet flash cards

- DVD Player

บัตรภำพตัวอักษร

เครื่องเล่นดีวดี ี

- Soccer ball
ลูกบอล

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Teacher LaLa is taking the kids out to play. What games are they playing? Let’s take a look!
ครูลำล่ำพำเด็กๆ ออกมำเล่น ทุกคนกำลังเล่นอะไรกันนะ ลองดูหน่อยซิ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Guide the children to spell pot, box, fox, log by showing them the alphabet flash cards.
ให้เด็กสะกดคำว่ำ pot, box, fox, log โดยแสดงบัตรภำพตัวอักษรให้เด็กๆ อ่ำน
2. Flash the alphabet flash cards and have the children read the words then put the cards on the whiteboard.
แสดงบัตรภำพคำศัพท์ในบทนี้และให้เด็กออกเสียงคำและสะกดตัวอักษรดู
3. Divide the children into 4 teams. Let them take a look on the picture in Word Bank, what is in the picture.
Write the word of the things they found and send a representative to speak and do the acting of each word.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 4 ทีม ให้แต่ละทีมดูภำพใน Word Bank ทีมละภำพ ลองดูว่ำอะไรอยู่ในภำพบ้ำง เขียนคำศัพท์ทพี่ บ
และส่งตัวแทนออกมำพูดและทำท่ำทำงให้เพื่อนๆ ทีมอื่นดู

Conversation
บทสนทนำ
1. Have the children to make a circle. Kick the soccer ball gently to a child and say: “play soccer”, the child
repeats it and kicks the ball back to the teacher.
ให้เด็กๆ ล้อมกันเป็ นวงกลม เตะลูกบอลเบำๆ ให้เด็กและพูดว่ำ “play soccer” ให้เด็กๆ พูดและทำตำมจนกว่ำลูกบอลจะ
กลับมำถึงครู
2. Demonstrate the actions and guide the children read the other phrase as well.
ทำท่ำทำงและให้เด็กๆ พูดวลีตำมเช่นนี้กบั กิจกรรมอื่นๆ เช่นกัน
3. Teacher asks: "What do you want to play?” and show the children vocabulary flash cards of this unit. Guide
children to answer “I want to play _______.” according to the flash cards.
ครูถำมว่ำ "What do you want to play?” แล้วแสดงบัตรภำพในบทนี้ ให้เด็กๆ ตอบตำมบัตรภำพทีเ่ ห็น โดยใช้โครงสร้ำง
ประโยค “I want to play _______.”.

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

Big Wind Blow เกมลมเพลมพัด
1. Prepare a few sets of vocabulary flash cards. Each child holds a card and sits in a large circle with chairs.
เตรียมบัตรภำพคำศัพท์ (ตำม Word Bank) หลำยๆ ชุด ให้เด็กๆ ถือคนละใบและนั ่งเก้ำอี้ทลี่ อ้ มกันเป็ นวงกลม

Play hide and seek

Play soccer

Play bingo

Play house

2. Guide the children ask “What do you want to play?”, teacher answers an activity, such as “I want to play
hide and seek.”.
ให้เด็กๆ ถำมครูว่ำ “What do you want to play?” ครูตอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เช่น “I want to play hide and
seek.”.
3. The child who holds the card that teachers said needs to change the seat.
เด็กคนทีถ่ อื บัตรภำพทีค่ รูบอกต้องลุกขึน้ เปลีย่ นทีน่ ั ่ง

Memory Game เกมควำมจำ
1. Prepare 4 sets of vocabulary flash cards, lay them face down and mix.
เตรียมบัตรภำพคำศัพท์ 4 ชุด วำงเรียงคว่ำไว้และปนกันไป
2. Divide children into 2 teams, each team sends a representative to play rock-paper-scissors. The winner can
choose and open 2 cards.
แบ่งเด็กๆ เป็ น 2 ทีม ให้ส่งตัวแทนมำเป่ ำยิงฉุบกัน ฝ่ ำยทีช่ นะจะได้เปิ ดบัตรภำพ 2 ใบ
3. If the cards are the same, the team get the card and one point. If not, lay them back face down.
ถ้ำเปิ ดเจอภำพเหมือนกันจะได้บตั รภำพนัน้ และได้ 1 คะแนน แต่ถ้ำภำพไม่เหมือนกันให้คว่ำไว้ดงั เดิม

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Draw a golf club and ball on the whiteboard and guide children to say "play golf". Practice the same way
with other kind of sports and guide the children to do the actions.
วำดรูปไม้กอล์ฟและลูกกอล์ฟบนกระดำน ให้เด็กๆ พูดว่ำ "play golf" ฝึกลักษณะเดียวกันกับกีฬำประเภทอื่นและให้
เด็กๆ ทำท่ำทำงตำมคำศัพท์นัน้
2. Let the children take turns to come in front and to do an action. Let other children to guess the word.
ให้เด็กๆ สลับกันออกมำทำท่ำทำงหน้ำชัน้ เรียนให้เพื่อนๆ เดำคำศัพท์

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)

- Mobile Phone

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

โทรศัพท์มอื ถือ

- Alphabet Flash Cards
บัตรภำพตัวอักษร

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Teacher LaLa is taking everyone for a field trip. What are they doing now? Take a look and find the letters.
ครูลำล่ำกำลังพำทุกคนไปทัศนศึกษำ แต่ละคนกำลังทำอะไรอยู่ ลองดูและมองหำตัวอักษรทีซ่ ่อนอยู่ซิ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Put down the lowercase alphabet flash cards around the classroom and write the uppercase on the
whiteboard.
วำงบัตรภำพตัวอักษรพิมพ์เล็กไว้ในจุดต่ำงๆ รอบห้องเรียน และเขียนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่บนกระดำน
2. Next, let children match the lower-case and upper-case.
ให้เด็กๆ หำบัตรภำพตัวอักษรพิมพ์เล็กมำจับคู่กบั ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
3. Guide children to pronounce the letters and write them in the air (both upper- and lower-case) to review.
ให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษรและใช้น้ิวมือเขียนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กในอำกำศเพื่อทบทวนตัวอักษรอีกครัง้

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Do the action of reading a map and stretch both arms out, guide children to say; “Map, map, show the way.”.
Then stomping feet and say: “Let’s go out on a sunny day.”
ทำท่ำกำงแผนทีแ่ ละเหยียดสองแขนออกไปข้ำงหน้ำ พูดว่ำ “Map, map, show the way.” จำกนัน้ ย่ำเท้ำอยู่กบั ทีแ่ ละพูด
ว่ำ “Let’s go out on a sunny day.”
2. Draw a rectangle in the air and point at the back, say: “Notebook, notebook, in my back.”; then do the act of
take the notebook out of the bag and flip the pages, guide children to say: “Take it out and have a book.”.
วำดมือเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ำในอำกำศและชีไ้ ปทีห่ ลัง พูดว่ำ “Notebook, notebook, in my back.” จำกนัน้ ทำท่ำหยิบมำ
จำกกระเป๋ ำและพลิกหน้ำกระดำษ พูดว่ำ “Take it out and have a book.”

Phonics เสียงตัวอักษร
1. Show the flash cards. Guide children to read the rhyme of M, M, M /m/, /m/, /m/ by repeating after teacher.
ครูแสดงบัตรภำพ นำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ M, M, M (เอ็ม, เอ็ม, เอ็ม) /m/, /m/, /m/ (เมอะ, เมอะ, เมอะ) ให้เด็กๆ พูด
ตำมครู
2. Show the flash cards. Guide children to read the rhyme of N, N, N /n/, /n/, /n/ by repeating after teacher.
ครูแสดงบัตรภำพ นำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ N, N, N (เอน, เอน, เอน) /n/, /n/, /n/ (เนอะ, เนอะ, เนอะ) ให้เด็กๆ พูด
ตำมครู
Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Put N, n, M, m card on the whiteboard.
วำงบัตรภำพ N, n, M, m บนกระดำน
2. Let children arrange the cards in order.
ให้เด็กๆ เรียงบัตรภำพตำมลำดับ n, m และ N, M

3. Ask children to point the letter Mm Nn in this lesson to enhance the recognition. Teacher can also review
the letters of the previous lesson.
ให้เด็กๆ ชี้ตวั อักษร Mm Nn ในหนังสือเรียน นอกจำกนี้ครูยงั สำมำรถทบทวนตัวอักษรทีเ่ รียนไปก่อนหน้ำนี้ได้

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: "m, m, m, /m/, /m/, /m/ m is for map." and so on.
เขียนตัวอักษรบนกระดำน จำกนัน้ ใช้บตั รภำพช่วยนำ ให้เด็กๆ พูดว่ำ “เอ็ม, เอ็ม, เอ็ม, เมอะ, เมอะ, เมอะ, เอ็ม อิซ ฟอร์
แมพ” ...
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. Write the lowercase on the whiteboard. Next, show the children flash cards and guide the children read it
then put the cards on the floor.
เขียนตัวอักษรพิมพ์เล็กบนกระดำน ซ่อนบัตรภำพตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ไว้ทตี่ ่ำงๆ ในห้อง

2. Divide the children into teams and have they to play “rock-paper-scissors”. The winner can choose to
pronounce a letter for the loser.
แบ่งเด็กๆ เป็ นทีม ให้เป่ ำยิงฉุบกัน ทีมทีช่ นะจะได้เลือกออกเสียงตัวอักษรหนึ่ง
3. The loser needs to find the corresponded card, point at the lower-case letter on the whiteboard, say the
rhyme and do the movement.
ให้ทมี ทีแ่ พ้หำบัตรภำพตัวอักษรทีไ่ ด้ยนิ ชี้ตวั อักษรบนกระดำน ท่องอำขยำนและทำท่ำทำงให้ถูกต้อง
4. If the team done it all correctly, they will get one points. The team that gets more points wins the game.
ถ้ำทำถูกต้องจะได้ 1 คะแนน ทีมทีไ่ ด้คะแนนมำกกว่ำเป็ นผูช้ นะ

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 MP3 (สแกน QR Code)

บัตรภำพคำศัพท์

- Mobile Phone

- Ball

โทรศัพท์มอื ถือ

ลูกบอล

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 Unit 4, have the children dance and sing.
เปิ ดเพลงจำกบทที่ 4 ให้เด็กๆ ร้องและเต้น
2. Put the vocabulary flash cards on the whiteboard and play the song of this unit. Have the children to take
their turns to come to the front, circle the word that they hear with Whiteboard marker.
ติดบัตรภำพบนกระดำน เปิ ดเพลงของบทเรียนนี้ ให้เด็กๆ ออกมำวงกลมคำศัพท์ทไี่ ด้ยนิ จำกเนื้อเพลง

Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Draw a 3 by 3 grid on the whiteboard and have the children read the cards. The child gives the correct
answer can pick a number, guide the children read “Pick a number, please.”.
วำดตำรำง 3 x 3 บนกระดำน ให้เด็กๆ อ่ำนบัตรภำพ
2. Prepare a soft ball and divide the children into 2 teams to compete. Guide the children read: “I want to play
soccer.”, Kick the soccer ball, please.” Notice children’s safety.

3. Draw a daddy and a mommy on the whiteboard. Have the children go to the back of classroom and say: “I
want to play hide and seek.” then run to front. When teacher says 1,2,3 then the children need to stop, teacher
catches the child who is moving and say: “I got you.”

4. The child who touches the pictures on the whiteboard is the winner. Teacher asks: “Who are you?” the child
answer: “I’m daddy / mommy.” and guide the children to say: “I want to play house.”, “I’m daddy.”, “You are
mommy.”.

5. Play the song, guide children sing and dance with the song. Let them get familiar with the song.

D. Let’s Learn เรียนรู้กนั เถอะ
Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- MP3 (QR code)

- Balloon

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

ลูกโป่ ง

- Mobile Phone

- Handmade flash cards

โทรศัพท์มอื ถือ

บัตรภำพทำเอง

- Alphabet Flash Cards
บัตรภำพตัวอักษร

Situational Introduction
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Write u on the whiteboard and blow a balloon. Have the children pronounce /u/.
เขียนตัว u บนกระดำนแล้วเป่ ำลูกโป่ ง 1 ลูก ฝึกให้เด็กๆ ออกเสียง /u/
2. Pat a balloon up and ask the children to pronounce /u/ once every beat.
ตบลูกโป่ งให้กระดอนขึน้ มำ ให้เด็กๆ ออกเสียง /u/ ทุกครัง้ ทีล่ ูกบอลโดนตบ
3. Teacher can speed up the speed of patting the balloon.
ครูสำมำรถเร่งควำมเร็วในกำรตบได้

Pronunciation Practice
ฝึกออกเสียง
1. Pronounce the sound of u and write the lowercase o on the whiteboard. Have the children repeat /o/.
ออกเสียงตัว u และเขียนตัว u พิมพ์เล็กบนกระดำน ให้เด็กๆ ออกเสียง /u/ ตำมครู
2. Write down bug, nut, duck, rug on the whiteboard. Guide children to spell each word, meanwhile counting 3
fingers, each finger represent a letter.
เขียนคำว่ำ bug, nut, duck, rug บนกระดำน ให้เด็กๆ ชูน้ิวขึน้ มำ 3 นิ้ว และสะกดแต่ละคำโดยนับนิ้วไปด้วย

3. Show pictures in the book and guide them to read: “The bug has a nut”, “The duck has a rug.”. Let children
create and do the movement according to the picture.
แสดงภำพจำกหนังสือเรียนให้เด็กๆ อ่ำน “The bug has a nut”, “The duck has a rug.”. จำกนัน้ ให้เด็กๆ คิดและทำ
ท่ำทำงตำมภำพ
4. Bring out the student book and turn to 33, play MP3, guide them point the picture and say the word.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือหน้ำ 33 จำกนัน้ เปิ ดไฟล์เสียง ให้เด็กๆ ชี้รูปภำพและพูดคำศัพท์ให้ถูกต้อง

Extensional Activity
กิจกรรมเสริชมบทเรียน
1. According to the number of children to prepare a few sets of alphabet flash cards b, u, g, n, t, d, c, k, r, g.
เตรียมบัตรภำพตัวอักษร b, u, g, n, t, d, c, k, r, g เป็ นชุดๆ ให้พอดีกบั จำนวนเด็ก
2. Ask the children listen carefully. When teacher says a word, children needs to raise the flash cards to spell
the word and read it out.
ให้เด็กๆ ตัง้ ใจฟังให้ดี เมื่อครูออกเสียงคำศัพท์ใด ให้เด็กๆ ชูบตั รภำพสะกดคำทีค่ รูพูดและพูดคำศัพท์ออกมำ

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: Occupation flash cards, Teaching props (ball, book, microphone, crayon), Child clothes, Unit 5 flash
cards
อุปกรณ์: บัตรภำพอำชีพ, สิง่ ของในห้องเรียน ได้แก่ ลูกบอล หนังสือ สีเทียน ไมโครโฟน, เสือ้ ผ้ำเด็ก, บัตรภำพจำกบท
ที่ 5
Teaching activities:
รูปแบบกิจกรรม:
Have children practice the sentence patterns.
ให้เด็กๆ ฝึกใช้โครงสร้ำงประโยคทีเ่ รียนไป
1. Ask children to draw out an occupation flash card, then ask: "What do you do?", the child needs to answer
"I'm a ______.” according to the card.
ให้เด็กๆ สุ่มหยิบบัตรภำพอำชีพ 1 ใบและถำมเด็กว่ำ "What do you do?" ให้เด็กตอบตำมบัตรภำพ โดยใช้โครงสร้ำง
ประโยค "I'm a _____.”.
2. Show a teaching prop and ask: "What are you doing?", the children have to answer according to the prop,
such as: A microphone, the child has to say "I’m singing.".
แสดงสิง่ ของในห้องเรียนทีละชิ้น ครูถำมเด็กๆ ว่ำ "What are you doing?" ให้เด็กตอบตำมสิง่ ของทีค่ รูถอื เช่น ครูถอื
ไมค์ ให้ตอบว่ำ "I’m singing."
3. Give a piece of clothes to every child and guide children to ask “Is it your _____?”. Teacher answers “Yes,
it is.” And collect the clothes back.
แจกเครื่องแต่งกำยให้เด็กๆ คนละชิ้น ให้เด็กๆ ถำมครูว่ำ “Is it your _____?” ครูตอบว่ำ “Yes, it is.” และเก็บเครื่องแต่ง
กำยกลับมำ
4. Ask children to draw out a card from unit 5, then ask: “What do you want to play?”, the child needs to
answer “I want to play _______." according to the card.

ให้เด็กๆ สุม่ หยิบบัตรภำพจำกบทที่ 5 จำนวน 1 ใบ ครูถำมว่ำ “What do you want to play?” ให้เด็กตอบตำมบัตรภำพ
โดยใช้โครงสร้ำงประโยค “I want to play _______.".

Game 2: Read it !
เกมที่ 2: อ่ำนดูซิ
Materials: Vocabulary flash cards, Toy hammer
อุปกรณ์: บัตรภำพคำศัพท์, ค้อนของเล่น
Teaching activities:
รูปแบบกิจกรรม:
1. Put the vocabulary flash cards on the floor, read a word, and have the child hits the flash card they heard
with a toy hammer.
วำงบัตรภำพคำศัพท์บนพืน้ ครูออกเสียงคำใดคำหนึง่ ให้เด็กๆ ตีบตั รภำพด้วยค้อนของเล่น
2. Guide children to read the rhyme and do the movement according to the card they hit.
ให้เด็กๆ อ่ำนอำขยำนตำมบัตรภำพทีต่ วั เองตี พร้อมทำท่ำทำงประกอบ
Game 3: Sing it!
เกมที่ 3: ร้องเพลงกันเถอะ
Materials: MP3 (QR Code), Mobile Phone
อุปกรณ์: ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code), โทรศัพท์มอื ถือ
1. Play any songs and have children to sing and dance with it.
เปิ ดเพลงอะไรก็ได้ ให้เด็กๆ ร้องและเต้น
2. When the child completes a level, they can continue to the next level.
เมื่อเด็กเรียนจบระดับแล้ว สำมำรถเริม่ เรียนในระดับต่อไปได้เลย

