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

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

เรียนรูต้ วั อักษรภำษำอังกฤษ (English Alphabet) ด้วยวิธบี ูรณำกำร นำเนื้อหำมำแปลงเป็ นภำพ เกม และเพลงร้องเล่น
เพื่อให้เด็กเรียนรูจ้ ำกกำรลงมือปฏิบตั ิ โดยนำเสนอให้เด็กจดจำตัวอักษร ผ่ำนกำรสังเกตรูปภำพ ฟังและร้องเพลง

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

ABC FUN Activity Book
แบบฝึ กหัด ABC FUN
Each unit has 3 pages, consist of 3 different kinds of activities, which will revise the whole lesson that the
students have learned.

จำกเนื้อหำในหนังสือเรียนแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัด 3 หน้ำ ให้เด็กๆ ทำกิจกรรมทบทวนควำมรูท้ แี่ ตกต่ำงกัน 3 รูปแบบ
Activity 1: Listening Games
กิจกรรมที่ 1: แบบทดสอบการฟัง
At the end of each lesson, have the children develop their hearing skills by playing hearing games with CD.
ให้เด็กๆ ฝึกทักษะกำรฟัง โดยฟังเสียงจำก DVD หรือ QR Code แล้วเลือกภำพคำตอบทีส่ อดคล้องกับประโยคทีไ่ ด้ยนิ

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

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

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

Unit 1 I Want Some Cookies
บทที่ 1 ขอคุกกี้หน่ อย
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Vocabulary Flash Cards

- Whiteboard

บัตรภำพคำศัพท์

กระดำนไวท์บอร์ด

- Video (QR Code/DVD)

- Hand spinner

คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code หรือเปิ ด DVD)

แฮนด์ สปิ นเนอร์

- DVD Player

- Eye cover

เครื่องเล่นดีวดี ี

ผ้ำปิ ดตำ

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Teacher Lala has some snacks for the kids. Let's see what they are eating.
ครูลำล่ำกำลังเตรียมอำหำรว่ำงให้เด็กๆ ดูซวิ ่ำพวกเขำกินอะไรกันบ้ำง

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Have the children to review letters Aa – Nn.
ทบทวนตัวอักษร Aa – Nn.
2. Specify a letter. Let children sing the letter song and arrange themselves into that letter.
บอกตัวอักษรใดตัวอักษรหนึ่ง ให้เด็กๆ ร้องเพลงตัวอักษรนัน้ และใช้ร่ำงกำยเรียงประกอบกันเป็ นตัวอักษร

Conversation
บทสนทนำ
1. Use these vocabulary flash cards to introduce the words to children. Let them recognize the word with the
appearance and features of the food.
ใช้บตั รภำพเหล่ำนี้แนะนำให้เด็กๆ รูจ้ กั คำศัพท์ ให้เด็กๆ จำรูปลักษณ์และคุณสมบัตขิ องอำหำรแต่ละชนิด

2. Stick the cards on the whiteboard and write the word underneath each card. Guide the children to read the
words after teacher.
ติดบัตรภำพบนกระดำนและเขียนคำศัพท์กำกับแต่ละภำพ ชี้แต่ละภำพให้เด็กๆ อ่ำนตำม

3. Ask the children “What do you want to eat?” with holding a card. Have the children answer the question
with the sentence pattern “I want some ____.” according to the card that teacher holds.
ถำมเด็กๆ ว่ำ “What do you want to eat?” พร้อมทัง้ ชูบตั รภำพ ให้เด็กๆ ตอบคำถำมโดยใช้โครงสร้ำงประโยค “I
want some ____.” ตำมด้วยคำในบัตรภำพทีค่ รูถอื

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

Spinner เกมสปิ นเนอร์
1. Stick these pictures onto the spinner.
ติดภำพเหล่ำนี้บนสปิ นเนอร์

2. Divide the children into teams, ask them “What do you want to eat?”, children answer “I want to eat
______.” then spin the spinner.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ นทีม ครูถำมเด็กๆ ว่ำ “What do you want to eat?” ให้เด็กๆ ตอบว่ำ “I want to eat ______.”
จำกนัน้ ให้เด็กหมุนสปิ นเนอร์
3. When the spinner stops, to see which team spins to same word as they guessed.
เมื่อสปิ นเนอร์หยุดหมุน ดูว่ำเด็กๆ หมุนได้อำหำรตำมทีต่ วั เองอยำกกินหรือเปล่ำ

Listening Game เกมฝึกฟัง
1. Let a child wear an eye cover. Teacher whisper “I want to eat ______.” Followed by a type of food.
ให้เด็กคนหนึง่ สวมผ้ำปิ ดตำ ครูกระซิบประโยค “I want to eat ______.” ตำมด้วยอำหำรชนิดใดชนิดหนึง่
2. Assign 5 children stand around the blindfolded child. Each child says different kind of foods out loud.
ให้เด็กๆ 5 คนยืนอยู่ห่ำงๆ กันรอบตัวเด็กทีป่ ิ ดตำ แต่ละคนพูดชื่ออำหำรทีแ่ ตกต่ำงกันดังๆ
3. The blindfolded child has to point at the child who say the food that teacher said and say “I want some” Let
the child who speak the correct food’s name repeat the word again to complete the sentence.
เด็กทีป่ ิ ดตำอยู่ให้ช้ไี ปทีเ่ ด็กคนทีพ่ ูดชื่ออำหำรตรงกับทีค่ รูบอก และพูดว่ำ “I want some” จำกนัน้ ให้เด็กคนทีพ่ ดู ชื่อ
อำหำรทีถ่ ูกต้อง พูดชื่ออำหำรต่อท้ำยให้ประโยคสมบูรณ์

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Give the vocabulary flash cards of this unit to each kid.
แจกบัตรภำพคำศัพท์บทนี้ให้เด็กๆ คนละใบ

2. Assign a child to wear an eye cover, point at a card and say: “What do you want to eat?”.

The rest of

the children have to answer “I want some ____.” according to the pointed card.
ให้เด็กคนหนึง่ ใส่ผำ้ ปิ ดตำและชี้ไปทีบ่ ตั รภำพใดบัตรภำพหนึ่ง และพูดว่ำ “What do you want to eat?” ให้เด็กคน
อื่นๆ ในห้องตอบว่ำ “I want some ____.” ตำมด้วยคำศัพท์ทเี่ พื่อนชี้
3. Take off the eye cover, the kid has to find the correct card that the other children said.
เปิ ดผ้ำปิ ดตำ ให้เด็กเดินไปหำบัตรภำพตำมทีเ่ พื่อนบอก

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)

- Mobile Phone

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

โทรศัพท์มอื ถือ

- Handmade alphabet flash cards A-Z
บัตรภำพตัวอักษร A-Z ทำเอง

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Let's read it out together.
มำอ่ำนออกเสียงด้วยกันนะ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Review the pronunciation of letter Aa-Zz.
ทบทวนกำรออกเสียง Aa-Zz
2. Teacher says a letter 3 times then the children pronounce the sound of the said letter 3 times.
ครูพูดชื่อตัวอักษร 3 ครัง้ ให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษรทีค่ รูพูด 3 ครัง้
Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Guide the children to read the rhyme.
ให้เด็กๆ อ่ำนอำขยำน
2. Teacher read a letter then children read the rhyme of the letter.
ครูอ่ำนตัวอักษร แล้วให้เด็กท่องอำขยำนตัวอักษรทีค่ รูพดู
3. Divide the children into 2 teams, one team read letters, the other team say the rhyme. Then exchange.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ทีมหนึ่งพูดช่อตัวอักษร อีกทีมท่องอำขยำน หลังจำกนัน้ ให้สลับกัน

Phonics เสียงตัวอักษร
1. Sing ABC rhymes in tune of “Twinkle, twinkle little star”.
ร้องเพลง ABC โดยใช้ทำนองเพลง “Twinkle, twinkle little star”
2. Guide the children read letters and pronounce the sound of each letter.
นำให้เด็กๆ อ่ำนชื่อตัวอักษรและออกเสียง

3. Teacher beats, have the children to pronounce the sound of A-Z with the beats.
ครูให้จงั หวะ ให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษร A-Z ตำมจังหวะของครู

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Guide the children to make the figures of A-Z with body gestures.
ให้เด็กๆ ใช้ร่ำงกำยทำเป็ นตัวอักษร A-Z พิมพ์ใหญ่
2. Guide the children to write small letters a-z in the air with their fingers.
ให้เด็กๆ เขียนตัวอักษร a-z พิมพ์เล็กด้วยนิ้วมือ
3. Ask the children to point the letter Aa - Zz in this lesson to enhance the recognition.
ให้เด็กๆ ชี้ตวั อักษร Aa – Zz ในหนังสือเรียนเพื่อกระตุ้นกำรจดจำ

Recognize the Word จดจำคำศัพท์
Bring out the student book and turn to page 6-7, play MP3, guide them point the picture and say the words
and rhymes.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือหน้ำ 6-7 จำกนัน้ เปิ ดไฟล์เสียง ให้เด็กๆ ชี้รูปภำพ พูดคำศัพท์และอำขยำนให้ถูกต้อง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Stick the alphabet flash cards on the whiteboard in order.
เรียงบัตรภำพตัวอักษร A-Z บนกระดำนตำมลำดับ

2. Review A-Z rhymes until the children get familiar with the order, then teacher change the letter's order and
let children make them in order.
ทบทวนอำขยำน A-Z เมื่อเด็กๆ คุน้ เคยกับลำดับตัวอักษรแล้ว ให้ครูสลับตำแหน่งตัวอักษรบนกระดำน และให้เด็กๆ
ออกมำเรียงลำดับใหม่ให้ถูกต้อง

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)

- Vocabulary flash cards

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

บัตรภำพคำศัพท์

- Mobile Phone

- Dice

โทรศัพท์มอื ถือ

ลูกเต๋ำ

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 vocabulary of this unit by flashing the flash cards.
ทบทวนคำศัพท์ในบทนี้ดว้ ยบัตรภำพ
2. Have the children throw the dice, they need to read the word times same as the number they get.
ให้เด็กๆ ทอยลูกเต๋ำ แล้วพูดคำศัพท์จำนวนครัง้ ตำมเลขทีท่ อยได้

Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

More to Sing

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Have the children sing “What do you want to eat? What do you want to eat?” first. Then, teacher sings “I
want some cookies, I want some cookies.”. The children have to finish rest of the song.
ให้เด็กๆ ร้องเพลงว่ำ “What do you want to eat? What do you want to eat?” จำกนัน้ ครูรอ้ งต่อว่ำ “I want some
cookies, I want some cookies.”. จำกนัน้ ให้เด็กๆ ร้องท่อนหลังจำกนัน้ ต่อเอง
2. Ask children to draw out a vocabulary flash card and show the cards to the class. Everyone has to sing the
song in the verse related to the card.
ให้เด็กทุกคนออกมำสุ่มหยิบบัตรภำพ 1 ใบ เมื่อหยิบแล้วให้ชูบตั รภำพให้เพื่อนๆ ในห้องดู และให้ทุกคนร้องเพลง
ตำมบัตรภำพทีห่ ยิบได้
3. Guide the children to sing and dance again, then ask them to bring out the books to point out the words.
ให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้นอีกครัง้ จำกนัน้ หยิบหนังสือออกมำชี้คำศัพท์ตำมเนื้อเพลง

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

- Whiteboard and markers

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด

- Mobile Phone

- Alphabet Flash Cards

โทรศัพท์มอื ถือ

บัตรภำพตัวอักษร

- Adhesive Putty
กำวดินน้ำมัน

Situational Introduction
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Review the ABC Chant.
ทบทวนอำขยำน ABC
2. Review the songs of this unit.
ทบทวนเพลงในบทเรียนนี้

Pronunciation Practice
ฝึกออกเสียง
1. Write 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 cat, cab, dad, van on the whiteboard and guide the children pronounce /c/, /a/, /t/. Then guide them
combine those three sounds together.

เขียนคำว่ำ cat, cab, dad, van บนกระดำน ให้เด็กๆ ออกเสียง phonetic ของตัวอักษรแต่ละตัว เช่น /c/ (เขอะ), /a/
(แอะ), /t/ (เทอะ) จำกนัน้ ออกเสียงรวบเป็ นคำเดียวกัน แคท
3. Write these sentences on the whiteboard. “The cat sat on a cab.”, “My dad sat in a van.” Guide children to
read a few times then erase some word and replace with flash cards. Let children read the sentences again.
เขียนประโยค “The cat sat on a cab.”, “My dad sat in a van.” บนกระดำน ให้เด็กๆ อ่ำนตำม จำกนัน้ ลบคำบำงคำบน
กระดำนแล้ววำงบัตรภำพแทนคำนัน้ 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. Stick the adhesive putty at the back of the alphabet flash cards, then write ___a___ on the whiteboard.
Teacher randomly say a word such as cat.
ติดกำวดินน้ำมันไว้หลังบัตรภำพตัวอักษร เขียน ___a___ บนกระดำน ครูออกเสียงคำใดคำหนึ่ง เช่น cat
2. Guide children to read and spell the word, then let children put the correct letters in ___.
นำให้เด็กๆ อ่ำนและสะกดคำ จำกนัน้ ให้เด็กหำบัตรภำพตัวอักษรมำติดใน __ ให้ถูกต้อง
3. Practice other words in this way.
ฝึกคำศัพท์อ่นื ๆ ด้วยวิธกี ำรเดียวกัน

Unit 2 I Want to Go to the Park
บทที่ 2 เธออยู่ในห้องครัว
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Vocabulary flash card
บัตรภำพคำศัพท์

- DVD Player
เครื่องเล่นดีวดี ี

- Whiteboard and markers

- Chopsticks

กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด

ตะเกียบ

- Puppet

- Tape and glue

หุ่นมือ

เทปและกำว

- Video (QR Code/DVD)

- Scissors

คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code หรือเปิ ด DVD)

กรรไกร

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Do Do meets some friends on the street. Everyone is going to different places. Let's find out where they are
going?
โดโด้พบเพื่อนๆ บนถนน แต่ละคนกำลังจะไปสถำนทีท่ แี่ ตกต่ำงกัน ลองดูซวิ ่ำแต่ละคนจะไปไหนกันบ้ำงนะ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Review the vocabulary of unit 1.
ทบทวนคำศัพท์ในบทที่ 1
2. Teacher does a body gesture of a food, then the children need to say “I want some_____.”.
ครูทำท่ำทำงบอกใบ้อำหำรชนิดต่ำงๆ ให้เด็กๆ พูดว่ำ “I want some_____.”.

Conversation
บทสนทนำ
1. Teach vocabulary and pronunciation of the words in this unit. Guide the children to do the corresponding
actions, such as bookstore, do an action of opening a book.
สอนคำศัพท์และวิธอี อกเสียงคำศัพท์ในบทนี้ ให้เด็กๆ ทำท่ำทำงบอกใบ้ถงึ คำศัพท์นนั ้ ๆ เช่น bookstore ให้ทำท่ำ
เปิ ดอ่ำนหนังสือ
2. Stick the flash cards on the whiteboard and mark the number beside the cards.
ติดบัตรภำพบนกระดำนและเขียนตัวเลขกำกับบัตรภำพแต่ละใบ

3. When the teacher says the number, the children need to read the corresponding word.
เมื่อครูบอกตัวเลข ให้เด็กอ่ำนคำศัพท์ใต้เลขนัน้
4. Take out a puppet, ask puppet “Where do you want to go?”, then puppet says “I want to go to the toy
shop.”.
นำหุ่นมือออกมำ ครูถำมหุน่ มือว่ำ “Where do you want to go?” ให้หุ่นมือตอบว่ำ “I want to go to the toy shop.”.
5. Practice the sentences of this unit in this way. And encourage the children to answer the question with
holding the puppet.
ฝึกลักษณะเดียวกันนี้กบั คำศัพท์อ่นื ๆ ในบทเรียน จำกนัน้ ใช้หุ่นมือถำมเด็กๆ ว่ำ “Where do you want to go?” ให้
เด็กตอบโดยใช้โครงสร้ำงประโยค “I want to go to the ______.”

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

Magic เกมร่ำยมนต์
1. Prepare 1 set of these pictures for each child. Let them color as they like and cut them out.
เตรียมบัตรภำพเหล่ำนี้ให้เด็กๆ คนละชุด ให้เด็กๆ ระบำยสีตำมชอบและตัดออกมำ

2. Insert a chopstick in the middle and turn it quickly. Because of the visual persistence so there is an illusion
that the two figures are combined.
ติดตะเกียบตรงกลำงหลังภำพหมี ทำกำวให้ท ั ่วด้ำนหลังแล้วพับครึง่ กระดำษ เมื่อกำวแห้งแล้วหมุนตะเกียบเร็วๆ ให้
ภำพหมีซ้อนกับภำพร้ำน
3. Guide children to raise the toy shop card. Teacher asks “Where do you want to go, PoPo?”, the children
answer “I want to go the toy shop.”.
ให้เด็กๆ ชูบตั รภำพ toyshop ขึน้ มำ ครูถำมว่ำ “Where do you want to go, PoPo?” ให้เด็กๆ ตอบว่ำ “I want to
go the toy shop.”

4. Practice the words and sentence in this way.
ฝึกคำศัพท์อ่นื ในลักษณะเดียวกัน

Voice Tube เกม
1. Prepare 2 sets of flash cards. Ask children to make 2 lines, put one set of cards behind each team.
เตรียมบัตรภำพเหล่ำนี้ 2 ชุด ให้เด็กๆ เข้ำแถว 2 แถว และวำงบัตรภำพไว้ทำ้ ยแถว แถวละ 1 ชุด

2. Tell the first kid of the team “I want to go to the park.”, then the first kid has to pass the sentence to the
next, to the end. The last kid of the team needs to find out the correct card.
บอกเด็กคนแรกของแต่ละแถวว่ำ “I want to go to the park.” ให้เด็กบอกต่อประโยคทีค่ รูพูดไปจนถึงคนสุดท้ำยของ
แถว ให้เด็กคนสุดท้ำยของแถวหยิบบัตรภำพทีส่ อดคล้องกับประโยคทีไ่ ด้ยนิ
3. The team that found the correct card faster will get one point. The team with more points is the winner.
แถวไหนหยิบบัตรภำพเร็วกว่ำและถูกต้องจะได้ 1 คะแนน ทีมทีไ่ ด้คะแนนมำกกว่ำเป็ นผูช้ นะ

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Stick the vocabulary flash cards on the whiteboard.
ติดบัตรภำพคำศัพท์บนกระดำน
2. Divide the children into 2 teams. Each team assign a kid to go to front. Teacher says “I want to go to the
toy shop.”, the child needs to point at the correct card and say “I want to go to the toy shop.”. The team
that can do it faster will get one point.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม แต่ละทีมส่งตัวแทนออกมำข้ำงหน้ำ ครูพูดว่ำ “I want to go to the toy shop.” ให้เด็กๆ ชี้
บัตรภำพให้ถูกต้องและพูดว่ำ “I want to go to the toy shop.” ทีมทีเ่ ร็วกว่ำจะได้ 1 คะแนน
3. Practice this activity a few times.
ฝึกซ้ำอีกหลำยๆ ครัง้

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
Po Po is visiting Do Do. There are many hidden letters in the house. Let's find them.
โปโปไปหำโดโด้ทบี่ ำ้ น มีตวั อักษรซ่อนอยู่ในบ้ำนมำกมำย ลองหำดูกนั เถอะ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
Play My ABC Chant of unit 1 to review the rhyme.
เปิ ดเพลง ABC Chant ในบทที่ 1 เพื่อทบทวน

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Waving arms like an octopus and sniff at something, saying “Octopus, octopus, fresh and smell.”. Then say
“One two three four five, five me more.” with showing fingers.
ทำแขนเป็ นคลื่นคล้ำยหนวดปลำหมึก จำกนัน้ ทำท่ำดมกลิน่ บำงอย่ำง พูดว่ำ “Octopus, octopus, fresh and smell.”
จำกนัน้ พูดว่ำ “One two three four five, five me more.” และชูน้ิวขึน้ มำนับ
2. Do a body gesture of holding a plate with left hand, do a feel hot gesture with right hand. Say “Pancake,
pancake, it is hot.”. Then wave hands in denying and act like holding a pot, saying “Please don’t drop it
one the pot.”.
ทำท่ำทำงถือจำนด้วยมือซ้ำย และทำท่ำทำงถือของร้อนทีม่ อื ขวำ พูดว่ำ “Pancake, pancake, it is hot.” จำกนัน้ โบก
มือปฏิเสธ และทำท่ำถือหม้อ พูดว่ำ “Please don’t drop it on the pot.”
3. Pretend to sew and say “Quilt, quilt, looks so pretty.”. Hold your chest with both hands and say "Quilt, quilt,
keep me warm."
ทำท่ำเย็บผ้ำและประสำนมือไว้ทดี่ ำ้ นซ้ำยและขวำ “Quilt, quilt, looks so pretty.” จำกนัน้ ไขว้มอื ทีห่ น้ำอกและพูดว่ำ
"Quilt, quilt, keep me warm."

Phonics เสียงตัวอักษร
1. Teacher shows O, P, Q flash cards. Guide children to pronounce the sound correctly.
ครูแสดงบัตรภำพตัวอักษร O P Q ทีละตัว แล้วออกเสียงให้เด็กๆ พูดตำม
2. Guide the children to pronounce O, O, O /o/, /o/, /o/ P, P, P /p/, /p/, /p/ Q, Q, Q /q/, /q/, /q/ by repeating
after teacher.
ครูนำเด็กๆ ท่องเป็ นจังหวะว่ำ O, O, O (โอ, โอ, โอ) /o/, /o/, /o/ (เอำะ, เอำะ, เอำะ) P,P,P (พี, พี, พี) /p/, /p/, /p/ (เพอะ,
เพอะ, เพอะ) Q, Q, Q (คิว, คิว, คิว) /q/, /q/, /q/ (เควอะ, เควอะ, เควอะ) ให้เด็กๆ พูดตำมครู

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Use your hands draw a big circle above your head. Tell the children “This is an upper-case O.”.
Fist loosely and tell the children “This is a lower-case o.”.
ใช้มอื วำดวงกลมวงใหญ่ บอกเด็กๆ ว่ำ “นี่คอื O ตัวใหญ่” กำมือหลวมๆ บอกเด็กๆ ว่ำ “นีค่ อื o ตัวเล็ก”
2. Stand still, make a circle with left hand beside your head, tell the children “This is an upper-case P.”. Show
your right point finger and make a small circle with left hand beside the right point finger, tell the children
“This is a lower-case p”.
ยืนตรงและใช้มอื ซ้ำยวำดวงกลมทีข่ ำ้ งศีรษะ บอกเด็กๆ ว่ำ “นี่คอื P ตัวใหญ่” จำกนัน้ ตัง้ นิ้วชี้ขวำและทำมือซ้ำยเป็ น
ตัวซี บอกเด็กๆ ว่ำ “นี่คอื p ตัวเล็ก”
3. Make a big circle with two hands then bend the left arm as a small line, tell the children “This is an
upper-case Q.”. Raise left point finger and make a small circle with right finger beside the left point finger,
tell the children “This is a lower-case q.”.

ใช้มอื วำดวงกลมวงใหญ่ และตัง้ แขนเอียงๆ แทนขีดเล็กๆ ทีด่ ำ้ นล่ำง บอกเด็กๆ ว่ำ “นีค่ อื Q ตัวใหญ่” กำมือขวำ
หลวมๆ แล้วใช้ชนู ้ิวชี้ซ้ำยข้ำงๆ มือขวำ บอกเด็กๆ ว่ำ “นี่คอื q ตัวเล็ก”

Recognize the Word จดจำคำศัพท์
1. Have the children read the letters by themselves by showing flash cards.
ให้เด็กๆ ฝึกอ่ำนตัวอักษรกันเองโดยใช้บตั รภำพ
2. Write the letters of this unit on the whiteboard. Take out the cards and guide them to say o, o, o /o/, /o/, /o/,
o is for octopus.
เขียนตัวอักษรบนกระดำน จำกนัน้ ใช้บตั รภำพช่วยนำ ให้เด็กๆ พูดว่ำ “โอ, โอ, โอ, เอำะ, เอำะ, เอำะ, โอ อิซ ฟอร์
ออค’ทะเพิส”
3. Bring out the student book and turn to page 12-13, play MP3, guide them point the picture, say the words
and read the rhymes.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือหน้ำ 12-13 จำกนัน้ เปิ ดไฟล์เสียง ให้เด็กๆ ชี้รูปภำพ พูดคำศัพท์และและอ่ำนอำขยำนให้ถูกต้อง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Do a shouting gesture then say o, o, o /o/, /o/, /o/.
ทำท่ำป้ องปำกเหมือนกำลังตะโกนแล้วพูดว่ำ โอ, โอ, โอ, เอำะ, เอำะ, เอำะ
2. When teacher says some words within /o/ sound, the children need to clap their hands once.
เมื่อครูพูดคำศัพท์ทมี่ เี สียง เอำะ ให้เด็กๆ ปรบมือ 1 ครัง้

3. Patting heart then say p, p, p /p/, /p/, /p/.
ตบเบำๆ ทีอ่ กแล้วพูดว่ำ พี, พี, พี เพอะ, เพอะ, เพอะ
4. When teacher says some words within /o/ sound, the children need to clap their hands twice.
เมื่อครูพูดคำศัพท์ทมี่ เี สียง เอำะ ให้เด็กๆ ปรบมือ 2 ครัง้
5. Crawl like a crocodile then say q, q, q, /q/, /q/, /q/
ทำท่ำคลำนเหมือนจระเข้แล้วพูดว่ำ คิว, คิว, คิว เควอะ, เควอะ, เควอะ
6. When teacher says some words within /o/ sound, the children need to clap their hands 3 times.
เมื่อครูพูดคำศัพท์ที่มเี สียง เควอะ ให้เด็กๆ ปรบมือ 3 ครัง้

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

- A toy car

โทรศัพท์มอื ถือ

รถของเล่น

- Whiteboard and markers
กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด
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 vocabulary with flash cards. Lay the cards on floor face up.
ทบทวนคำศัพท์โดยใช้บตั รภำพ จำกนัน้ วำงบัตรภำพหงำยไว้บนพืน้
2. Play the song of this unit. While hearing the topic words they need to jump beside the card.
เปิ ดเพลงในบทนี้ เมื่อเด็กๆ ได้ยนิ คำศัพท์ในบทเรียน ให้กระโดดไปยืนข้ำงบัตรภำพนัน้ ๆ

Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

More to Sing

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Make 2 photocopies of these pictures, put those cards on the floor and say “Where do you want to go?”.
Then push the toy car to stop at any card. Guide children to sing the lyrics corresponding to the card.
ถ่ำยเอกสำรบัตรภำพเหล่ำนี้ 2 ชุด วำงบัตรภำพบนพืน้ และพูดว่ำ “Where do you want to go?” ให้เข็นรถไปหยุด
หน้ำบัตรภำพใดก็ได้ เมื่อรถหยุดให้เด็กๆ ร้องเพลงในท่อนทีต่ รงกับบัตรภำพนัน้ ๆ

2. Draw corresponding pictures, such as book, toy, slide, brad, shopping cart on the whiteboard, have the
children practice the sentence, such as “I want to go to the ________.”.
วำดรูปสิง่ ของทีเ่ กี่ยวข้องกับสถำนทีใ่ นบัตรภำพ เช่น หนังสือ, ของเล่น, กระดำนลืน่ , รถเข็นซูเปอร์มำร์เก็ต บน
กระดำน ให้เด็กๆ ฝึกพูดโครงสร้ำงประโยค “I want to go to the ________.”
3. Ask children to come out one by one and ask teacher “Where do you want to go?”, teacher answers “I
want to go to the _______.”, the child has to circle the corresponding pictures and repeat the sentence.
ให้เด็กๆ สลับกันออกมำถำมครูว่ำ “Where do you want to go?” เมื่อครูตอบ ให้เด็กๆ วงกลมรอบภำพทีค่ รูพูด และ
ทวนประโยคว่ำ “I want to go to the ________.”
4. Guide children to sing and dance again, then bring out the student books and point the words of this unit.
ให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้นอีกครัง้ จำกนัน้ หยิบหนังสือออกมำชี้คำศัพท์ในบทนี้

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

- Whiteboard and markers

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด

- Mobile Phone

- Sticky ball

โทรศัพท์มอื ถือ

ลูกบอลตัวดูด

- Alphabet flash cards
บัตรภำพตัวอักษร

Situational Introduction
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Guide the children review the four words of the short vowel a.
ทบทวนคำศัพท์ 4 คำทีอ่ อกเสียงตัว a เสียงสัน้
2. Write Aa-Qq on the whiteboard. Review the sound of each letters.
เขียน Aa-Qq บนกระดำน ให้เด็กๆ ทบทวนกำรออกเสียงตัวอักษรแต่ละตัว
3. Write the upper-, lower-case randomly and ask children to come out and match the upper-letter with the
lower-letter.
เขียนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กกระจำยปนกัน ขอให้เด็กๆ ออกมำลำกเส้นจับคู่ตวั อักษรพิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ่

Pronunciation Practice
ฝึกออกเสียง
1. Write the lower-case e on the whiteboard and guide the children pronounce /e/ a few times.
เขียนตัว e บนกระดำน ให้เด็กๆ ออกเสียง /e/ (เอะ) หลำยๆ ครัง้
2. Write pen, bed, red, net, wet on the whiteboard and guide the children pronounce /p/, /e/, /n/. Then guide
them combine those three sounds together.
เขียนคำว่ำ pen, bed, red, net, wet บนกระดำน ให้เด็กๆ ออกเสียง phonetic ของตัวอักษรแต่ละตัว เช่น /p/ (เพอะ),
/e/ (เอะ), /n/ (เนอะ) จำกนัน้ ออกเสียงรวบเป็ นคำเดียวกัน เพน
3. Write these sentences on the whiteboard. “The pen is on the bed.”, “The red net is wet.” Divide children into
2 groups. Let each group create movements to describe these sentences.
เขียนประโยค “The pen is on the bed.”, “The red net is wet.” บนกระดำน แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ให้แต่ละทีม
ออกแบบท่ำทำงเพื่ออธิบำยประโยคเหล่ำนี้
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. Prepare alphabet cards c, t, b, d, v, n, p, t, w. Write e on the whiteboard and place any letters in front of
and behind e. Guide children to practice reading and spelling.
เตรียมบัตรภำพตัวอักษร c, t, b, d, v, n, p, t, w เขียนตัว e บนกระดำน แล้ววำงตัวอักษรใดก็ได้ดำ้ นหน้ำและด้ำนหลัง
ตัว e ให้เด็กๆ หัดอ่ำนและสะกดคำ

2. Copy the letter cards and stick them on the children’s shirt, and teacher stick the vowel e on her shirt.
Teacher hold hands with 2 children at a time to compound a word. Ask the rest of the children to spell and
read the word.
ถ่ำยเอกสำรตัวอักษรต่ำงๆ ติดบนเสือ้ เด็กทุกคน ติดบัตรภำพ e ทีต่ วั ครู จำกนัน้ ให้ครูไปจับมือเด็กๆ ทีละ 2 คนเพื่อผสม
คำ ให้เด็กคนอื่นในห้องช่วยกันสะกดคำและอ่ำนออกเสียง
3. Have the children to exchange alphabet flash cards and practice repeatedly.
สับเปลีย่ นบัตรภำพบนเสือ้ เด็กๆ และฝึกอีกครัง้

Unit 3 It’s Monday
บทที่ 3 วันนี้ วนั จันทร์
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- MP3 (QR code)

- Video (QR Code/DVD)

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code หรือเปิ ด DVD)

- Mobile Phone

- DVD Player

โทรศัพท์มอื ถือ

เครื่องเล่นดีวดี ี

- Big Calendar

- Whiteboard and markers

ปฏิทนิ ขนำดใหญ่

กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด

- Days in a week flash cards

- Colors of the day flash cards

บัตรภำพวันในสัปดำห์

บัตรภำพสีประจำวัน

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Ki Ki is teaching Ki Ki' sister the days of the week. Let's learn together!
กีกกิ ำลังสอนน้องสำวเรื่องวันในสัปดำห์ มำเรียนรูด้ ว้ ยกันเถอะ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Review the vocabulary by showing the flash cards.
ทบทวนคำศัพท์โดยใช้บตั รภำพคำศัพท์
2. Ask children “What day is it?”, then show them the calendar.
ถำมเด็กๆ ว่ำ “What day is it?” และแสดงปฏิทนิ ให้ดู
3. Show the days in a week and the color of the day flash cards. Teacher says “It’s _______.” followed by the
days in a week. Ask children to repeat after teacher.
แสดงบัตรภำพวันในสัปดำห์และสีประจำวัน ครูพูดว่ำ “It’s _______.” ตำมด้วยชื่อวันในสัปดำห์ ให้เด็กๆ ออกเสียงตำม

Conversation
บทสนทนำ
1. Stick vocabulary flash cards on the whiteboard and draw a sun on the whiteboard.
ติดบัตรภำพคำศัพท์บนกระดำน และวำดพระอำทิตย์บนกระดำน
2. Play the song of unit 2, stop the song in random and teacher shows the color flash cards and asks children
one by one: “What day is it?”. Children answer “It’s ______.”

เปิ ดเพลงในบทเรียนที่ 2 และกดปุ่มหยุดเพลงเป็ นระยะ ครูชูบตั รภำพสีประจำวัน และถำมเด็กๆ ทีละคนว่ำ “What day
is it?” ให้เด็กๆ ตอบว่ำ “It’s ______.”
3. Practice in this way and correct the children’s pronunciation.
ฝึกให้เด็กๆ ตอบและออกเสียงอย่ำงถูกต้อง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
Play the video of I Can Say.
เปิ ดไฟล์วดิ โี อ I Can Say
Puzzle เกมต่อจิก๊ ซอว์
1. Divide the vocabulary cards into 4 pieces to make a puzzle.
ตัดแบ่งบัตรภำพแต่ละคำออก เป็ นจิก๊ ซอว์ 4 ชิ้น

2. Divide the children into 7 teams and give each team a set of puzzle.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 7 ทีม แต่ละทีมจะได้จกิ๊ ซอว์บตั รภำพ 1 ชุด
3. Teacher asks “What day is it?”, have the children complete the puzzle and say “It’s _______.”.
ครูถำมเด็กๆ ว่ำ “What day is it?” ให้เด็กๆ ต่อจิก๊ ซอว์ให้สมบูรณ์และตอบว่ำ “It’s _______.”
4. Teacher can exchange the set of puzzle to practice the sentence pattern.
ครูอำจสับเปลีย่ นตัวต่อจิก๊ ซอว์ระหว่ำงแต่ละกลุ่ม เพื่อฝึกพูดประโยคเพิม่ เติม

Guessing Game เกมเดำคำศัพท์
1. Ask a child to come in front; teacher whisper any day in a week beside child’s ear.
ให้เด็กออกมำหน้ำชัน้ ครูกระซิบวันใดวันหนึ่งในสัปดำห์ทขี่ ำ้ งหู
2. Ask the children “What day is it?”, the child in front needs to give a hint.
ครูถำมเด็กๆ คนอื่นในห้องเรียนว่ำ “What day is it?” ให้เด็กหน้ำชัน้ เรียนบอกใบ้วนั ทีค่ รูบอก
3. If children has difficulty to hint, teacher can guide the gestures like this: Monday – Curve arms like a
crescent “moon”, Tuesday – raise “two” fingers, Wednesday – point at a watch like asking “when”, Thursday –
Drinking water like “thirst”, Friday – act like “frying”, Saturday – make a “sad” face, Sunday - draw the “sun”
with your arms..
ถ้ำเด็กๆ บอกใบ้ได้ลำบำก ครูอำจกำหนดท่ำทำงประจำวันให้เด็กๆ เลย เช่น Monday – ทำแขนโค้งเป็ นพระจันทร์เสีย้ ว
(moon) Tuesday – ชูสองนิ้ว (two) Wednesday – ทำท่ำชี้นำฬิกำ (when) Thursday – ทำท่ำดื่มน้ำ (thirst) Friday –
ทำท่ำทอดอำหำรในกระทะ (fry) Saturday – ทำหน้ำเศร้ำ (sad) Sunday – วำดแขนเป็ นวงกลมเหมือนพระอำทิตย์
(sun)

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Divide the children into two teams, and then put 2 sets of vocabulary flash cards on the floor.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม จำกนัน้ วำงชุดบัตรภำพวันในสัปดำห์ 2 ชุดบนพืน้
2. The children ask “What day is it?”, teacher answers “It’s Tuesday.”.
ให้เด็กๆ ถำมครูว่ำ “What day is it?” ครูตอบวันใดวันหนึ่ง เช่น “It’s Tuesday.”
3. The two teams must immediately give the teacher vocabulary flash card and repeat the sentence “It’s ____.”.
Which team is faster can get one point.
เด็กๆ 2 ทีมต้องหยิบบัตรภำพให้ครูให้เร็วทีส่ ุด และพูดทวนประโยคว่ำ “It’s ______.” ทีมทีท่ ำได้เร็วกว่ำจะได้ 1 คะแนน

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

- Whiteboard and markers

โทรศัพท์มอื ถือ

กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
The tiger is painting. What is he painting? Please find the hidden letters.
เสือกำลังวำดรูปอะไรอยู่นะ เด็กๆ ลองหำตัวอักษรทีซ่ ่อนในภำพนี้ดูส ิ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Review letters Oo, Pp, Qq and sounds. Play the song and have the children listen to it.
ทบทวนตัวอักษร Oo, Pp, Qq และกำรออกเสียง เปิ ดเพลงในบทที่ 2 ให้เด็กๆ ฟัง
2. Teacher asks children to come in front one by one and tell a letter o/p/q. Children need to find the card and
says the rhyme correctly.
ครูให้เด็กออกมำหน้ำห้องทีละคน ครูพูดชื่อตัวอักษร o/p/q ให้เด็กตำมหำบัตรภำพและท่องอำขยำนของตัวอักษรนัน้ ๆ ให้
ถูกต้อง

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. One hand as a cockscomb and one hand as a chicken tail , say "Rooster, rooster, in the dark." The body
turned to the left and right and clap hands, then pretend to fly and say "Try to find the little lark."
ตัง้ มือข้ำงหนึ่งเป็ นหงอนไก่ ใช้มอื อีกข้ำงต่อเป็ นหำง พูดว่ำ "Rooster, rooster, in the dark." หันซ้ำย-ขวำพลำงปรบมือ
และทำท่ำบิน พูดว่ำ "Try to find the little lark."
2. Say “Star, star, shining star” with body gestures. Make a jar shape with both hands and pretend to put a
thing into the jar and say "Let me keep you in my jar.".
กำงแขนขำเป็ นดำว พูดว่ำ “Star, star, shining star” ใช้สองมือโอบเป็ นรูปโอ่ง ทำท่ำหยิบของใส่โอ่งและพูดว่ำ "Let me
keep you in my jar."

3. Make claw-shaped with both hands and say "Tiger, tiger, in the yard.". Left hand as a paper, the right hand
pretends to draw and says "Can you paint a pretty card?".
ทำมือเป็ นกรงเล็บทัง้ 2 ข้ำงและพูดว่ำ "Tiger, tiger, in the yard." ใช้มอื ซ้ำยเป็ นกระดำษ มือขวำทำท่ำวำดรูปและพูดว่ำ
"Can you paint a pretty card?"

Phonics เสียงตัวอักษร
1. Show the children R, S, T flash cards and guide them pronounce the sound of letters.
แสดงบัตรภำพ R, S, T ให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษร
2. Guide the children to pronounce R, R, R, /r/, /r/, /r/, S, S, S, /s/, /s/, /s/, T, T, T, /t/, /t/, /t/ after teacher.
ให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษรตำมครูดงั นี้ R, R, R (อำร์, อำร์, อำร์) /r/,/r/,/r/ (เรอะ,เรอะ,เรอะ) S, S, S, (เอส, เอส, เอส)
/s/,/s,/,/s/ (ซื่อ, ซื่อ, ซื่อ) T, T, T, (ที, ที, ที) /t/,/t/,/t/ (ทึ, ทึ, ทึ)

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Stand still, left arm makes a circle beside the head; step the left foot to the side; tell the children “This is an
upper-case R”. Raise the right-hand forefinger and curl the left hand into a small curve next to the right
forefinger, and tells the children that “this is a lower-case r.".
ยืนตรง ใช้แขนซ้ำยโค้งเป็ นวงกลมข้ำงศีรษะ ก้ำวขำซ้ำยออกมำด้ำนข้ำง บอกเด็กๆ ว่ำ This is an upper-case R” ตัง้
นิ้วชี้ขวำ ทำมือซ้ำยโค้งๆ ข้ำงนิ้วชี้ขวำ บอกเด็กๆ ว่ำ “this is a lower-case r"
2. Curve the body into S and tells the children that “this is an upper-case S.”. Both hands make the letter U
shape, connect the top right and the bottom left together and tells the children that “This is a lower-case s.”.

โค้งตัวเป็ นตัว S บอกเด็กๆ ว่ำ “this is an upper-case S.” ทำมือเป็ นตัว U แล้วนำนิ้วโป้ งมือซ้ำยมำต่อกับนิ้วชี้มอื ขวำ
บอกเด็กๆ ว่ำ “This is a lower-case s.”
3. Open your arms, close your feet, bend your head to the chest, tells the children that “this is a uppercase T.".
Extend the right forefinger and thumb, cross the left forefinger and the right forefinger, and remind the children
to hook up, tells the children that “This is a lowercase t.".
กำงแขน 2 ข้ำง ยืนเท้ำชิด ก้มหัวลงติดหน้ำอก บอกเด็กๆ ว่ำ “this is a uppercase T." เหยียดนิ้วชี้กบั นิ้วโป้ งขวำ
ออกมำเป็ นตัว L เอำนิ้วชี้ซ้ำยแตะขวำงนิ้วชี้ขวำ บอกเด็กๆ ว่ำ “This is a lowercase t."

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: " r, r, r /r/, /r/, /r/, r ,/r/ r is for rooster " and so on.
เขียนตัวอักษรบนกระดำน จำกนัน้ ใช้บตั รภำพช่วยนำ ให้เด็กๆ พูดว่ำ “อำร์, อำร์, เอ, เรอะ, เรอะ, เรอะ, อำร์ อิซ ฟอร์
รูส’เทอร์” …
3. Bring out the student book and turn to page 18-19, play MP3, guide them point the picture, say the words
and read the rhymes.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือหน้ำ 18-19 จำกนัน้ เปิ ดไฟล์เสียง ให้เด็กๆ ชี้รูปภำพ พูดคำศัพท์และอ่ำนอำขยำนให้ถูกต้อง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Put Rr, Ss, Tt cards on the whiteboard.
วำงบัตรภำพ Rr, Ss, Tt บนกระดำน
2. Ask two children to come in front and find the cards that teacher say.
ให้เด็ก 2 คนออกมำหน้ำชัน้ เรียน และตำมหำบัตรภำพทีค่ รูบอก
3. Guide the children to say the letters and sounds of letter.
ให้เด็กๆ พูดชื่อตัวอักษรและออกเสียงตัวอักษร

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)

- Days in a week flash cards

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

บัตรภำพวันในสัปดำห์

- Mobile Phone

- Colors of the day flash cards

โทรศัพท์มอื ถือ

บัตรภำพสีประจำวัน

- Calendar
ปฏิทนิ

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 week day.
ทบทวนคำศัพท์ วันในสัปดำห์

2. Use the calendar, turn the page and the children will read it out.
เปิ ดปฏิทนิ ฝึกให้เด็กอ่ำนชื่อวัน
3. Play the song of this unit and have the children listen carefully to find out the day of week.
เปิ ดเพลงของบทนี้ให้เด็กๆ ตัง้ ใจฟังชื่อวันในสัปดำห์

Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Ask children one by one: “When is your birthday?” and let them guess what day of the week is their birthday
this year EX: "Is it Monday?".
ถำมเด็กๆ ทีละคนว่ำ “When is your birthday?” ให้เด็กๆ เดำว่ำวันเกิดของตัวเองปี น้ีตรงกับวันอะไรในสัปดำห์
2. Bring out the calendar and ask then to find their birthday, then check if the guess is right. If the guess is
right, ask children to say “Yes, It’s _____.”. If not then say “No, It’s _____.”.
นำปฏิทนิ ออกมำ ให้เด็กๆ หำวันเกิดของตัวเอง และดูว่ำตัวเองเดำถูกหรือไม่ ถ้ำเดำถูกให้บอกว่ำ “Yes, It’s _____.” ถ้ำ
เดำผิดให้บอกว่ำ “No, It’s _____.”
3. Guide the children sing and dance, then bring out their books to point the words of this unit.
นำเด็กๆ ร้องเพลงและเต้น จำกนัน้ หยิบหนังสือออกมำชี้คำศัพท์ในบทนี้

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

- Alphabet flash cards

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

บัตรภำพตัวอักษร

- Mobile Phone

- Whiteboard and markers

โทรศัพท์มอื ถือ

กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด

- Sticky ball
ลูกบอลตัวดูด

Situational Introduction
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Play the MP3, and have the children read the rhymes of Oo-Tt.
เปิ ดไฟล์ MP3 ให้เด็กๆ อ่ำนอำขยำน O - T
2. Review the letter movements from A to T.
ทบทวนท่ำทำงอำขยำน A – T

Pronunciation Practice
ฝึกออกเสียง
1. Write the lower-case i on the whiteboard and guide the children pronounce /i/ a few times.
เขียนตัว i บนกระดำน ให้เด็กๆ ออกเสียง /i/ (อิ) หลำยๆ ครัง้

2. Write pin, fit, wig, lid, bin on the whiteboard and guide the children pronounce /p/, /i/, /n/. Then guide them
combine those three sounds together. While spelling, let children count their fingers, each represents a letter
and combining 3 fingers means a word.
เขียนคำว่ำ pin, fit, wig, lid, bin บนกระดำน ให้เด็กๆ ออกเสียง phonetic ของตัวอักษรแต่ละตัว เช่น /p/ (เพอะ), /i/ (อิ),
/n/ (เนอะ) จำกนัน้ ออกเสียงรวบเป็ นคำเดียวกัน พิน ระหว่ำงทีส่ ะกดคำ ให้เด็กๆ นับนิ้วไปด้วย 1 นิ้วแทน 1 ตัวอักษร 3
นิ้วคือ 1 คำ
3. Write these sentences on the whiteboard. “The pin fit my wig.”, “The lid is on the bin.”. Divide children into 2
groups. Let each group create movements to describe these sentences.
เขียนประโยค “The pin fit my wig.”, “The lid is on the bin.” บนกระดำน แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ให้แต่ละทีม
ออกแบบท่ำทำงเพื่ออธิบำยประโยคเหล่ำนี้
4. 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. Draw 2 sets of 3 x 3 grids and write wig, fit, pin, lid, bin inside the grids.
วำดตำรำง 3 x 3 ช่องจำนวน 2 ตำรำงบนกระดำน เขียนคำว่ำ wig, fit, pin, lid, bin ลงในตำรำง
wig

fit

pin

lid

bin

wig

fit

pin

lid

(Sample)

2. Divide the children into 2 teams. Have them take turns to throw the sticky ball onto grids. The child needs to
speak out the word who throw onto. The team that makes a line first is the winner.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ให้เด็กๆ สลับกันออกมำปำลูกบอลตัวดูดบนตำรำง ปำโดนช่องไหนให้ออกเสียงคำนัน้ ทีมไหน
ออกเสียงครบแถวก่อนเป็ นผูช้ นะ
3. Teacher can also write the number 1 - 3 under the word inside the grid. Number 3 means the children have
to read the word 3 times and can get 3 points.
ครูอำจเขียนเลข 1-3 ใต้คำศัพท์ในแต่ละช่องเพื่อให้เด็กๆ อ่ำนจำนวนครัง้ ตำมตัวเลขและจะได้คะแนนตำมเลขนัน้ เช่น
เลข 3 ให้อ่ำนคำศัพท์ 3 ครัง้ และจะได้ 3 คะแนน

Unit 4 I Brush My Teeth Every Day
บทที่ 4 ฉันแปรงฟันทุกวัน
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- MP3 (QR code)

- Puppet

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

หุ่นมือ

- Mobile Phone

- Vocabulary Flash Cards

โทรศัพท์มอื ถือ

บัตรภำพคำศัพท์

- Video (QR Code/DVD)

- Dice

คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code หรือเปิ ด DVD)
- DVD Player
เครื่องเล่นดีวดี ี

ลูกเต๋ำ
Whiteboard and markers
กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Hi, kids! What do you do every day?
เด็กๆ สิง่ ทีพ่ วกเรำต้องทำทุกวันมีอะไรบ้ำงนะ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Point at a day of week, guide the children review the sentence pattern “It’s _______.”.
แสดงบัตรภำพวันในสัปดำห์ ให้เด็กๆ ตอบโดยใช้โครงสร้ำงประโยค “It’s _______.”.
2. Review the song of unit 3.
ทบทวนเพลงในบทที่ 3

Conversation
บทสนทนำ
1. Prepare a puppet and have a conversation with the puppet.
เตรียมหุ่นมือและพูดสนทนำกับหุน่ มือ
2. The puppet says “What do you do every day?”, teacher answers “I brush my teeth every day.” and pretend
to brush your teeth. Do this with other vocabulary in this unit.
ใช้หนุ่ มือพูดว่ำ “What do you do every day?” ครูตอบว่ำ “I brush my teeth every day.” และทำท่ำแปรงฟัน ฝึก
ลักษณะนี้กบั คำศัพท์อ่นื ๆ ในบทนี้

3. Teacher use the puppet to ask each and every child “What do you do every day?”, teacher guides the
children to reply “I ______ every day.”.
ครูใช้หุ่นมือถำมเด็กทีละคนว่ำ “What do you do every day?” ให้เด็กๆ ตอบว่ำ “I ____ every day.”

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

What I do every day เกม “ทุกวันฉันทำอะไร”
1. Make a dice like this.
ทำลูกเต๋ำลักษณะนี้ 1 ลูก

2. Ask children to stand up in a circle. Teacher asks “What do you do every day?”.
ให้เด็กๆ ยืนเป็ นวงกลม ครูถำมว่ำ “What do you do every day?”
3. Assign a kid to throw the dice, and the rest of children will answer “I ________ every day.” according to the
picture on the dice.
ให้เด็กคนหนึง่ ทอยลูกเต๋ำ และเด็กคนอื่นๆ ตอบว่ำ “I ________ every day.” ตำมภำพบนลูกเต๋ำทีท่ อยได้
4. If the dice shows a bomb, then the whole class will say “Boom!” and sit down immediately.
ถ้ำทอยได้ลูกระเบิด ให้ทงั ้ ชัน้ เรียนพูดว่ำ “Boom!” และนั ่งลงทันที

The King of Reader เกมยอดนักอ่ำน
1. Write the sentence patterns of this unit on the whiteboard. Prepare 2 sets of vocabulary flash cards.
เขียนโครงสร้ำงประโยคในบทนี้บนกระดำน เตรียมบัตรภำพคำศัพท์ไว้ 2 ชุด
2. Divide the children into 2 teams.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม
3. Teacher asks the whole class “What do you do every day?”, a kid from each team will come to the front,
apply the vocabulary into the sentences and let the whole team read the whole sentence. The team that can
finish all the sentences faster is the winner.
ครูถำมเด็กๆ ว่ำ “What do you do every day?” ให้แต่ละทีมส่งตัวแทนมำหยิบบัตรภำพ นำไปเติมในประโยคให้ถูกต้อง
จำกนัน้ ให้เด็กๆ ทัง้ ทีมช่วยกันอ่ำนประโยคทีเ่ พื่อนเติม ทีมไหนเติมคำศัพท์ได้ครบและถูกต้องก่อนเป็ นผูช้ นะ

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน

1. Draw a Snakes and Ladders board game on the whiteboard. Use the flash cards below as the pawns.
วำดกระดำนเกมบันไดงูบนกระดำน ใช้บตั รภำพแทนหมำกของแต่ละทีม

1

2

3

4

5

10

9

8

7

6

11

12

13

14

15

brush my teeth

wash my face

tidy my toys

wash my hands

2. Divided the children into 4 groups, each represents an activity. Teacher asks the whole class “What do you
do every day?”, a kid from each team will throw the dice (from “What I do every day” game). If they get the
same activity as their team’s name, they can move one step forward. If they get a bomb, they have to stop
one turn.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มแทน 1 กิจกรรม ครูถำมเด็กๆ ว่ำ “What do you do every day?” ให้แต่ละทีมส่ง
ตัวแทนมำทอยลูกเต๋ำ ถ้ำทอยได้รูปตรงกับทีมของตัวเองจะได้เดินหน้ำ 1 ก้ำว ถ้ำทอยได้ระเบิดให้หยุดเล่น 1 ตำ
3. The team that reaches the end first wins.
ทีมทีไ่ ปถึงสุดกระดำนก่อนเป็ นผูช้ นะ

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

- Hula hoop

โทรศัพท์มอื ถือ

ฮูลำฮูป

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
What is Ki KI's family doing? Please find the hidden letters.
ครอบครัวของกีกกิ ำลังทำอะไรอยู่นะ มำตำมหำตัวอักษรทีซ่ ่อนอยู่กนั เถอะ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Review letters Rr, Ss, Tt and their sounds.
ทบทวนตัวอักษรและกำรออกเสียง Rr, Ss, Tt
2. Put the hula hoops on the floor and write R, S, T at each hoop. The children need jump into the hula hoop
according to the order of the letters. Say the letter and pronounce the sound of the letter.
บำงฮูลำฮูปบนพืน้ เขียนตัวอักษร R, S, T ไว้ทแี่ ต่ละห่วง ให้เด็กๆ กระโดดไปยืนในห่วงตำมลำดับ พูดชื่อตัวอักษรและ
กำรออกเสียงของแต่ละตัว

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Pretend to put up an umbrella and spin the umbrella, saying “Umbrella, umbrella, white and blue.”.
Raise your hand to cover your head and say "Give me more shadows with you."
ทำท่ำกำงร่มและหมุนร่ม พลำงพูดว่ำ “Umbrella, umbrella, white and blue.” ยกมือขึน้ บังเหนือศีรษะและพูดว่ำ "Give
me more shadows with you."
2. Pretend to put on a vest and point at the vest, saying “Vest, vest, it is blue.”. Then make a heart shape with
your hands, raise 2 fingers and say “I like this one, give me two.”.
ทำท่ำสวมเสือ้ กักและชี
๊
้ทเี่ สือ้ พลำงพูดว่ำ “Vest, vest, it is blue.” จำกนัน้ ทำมือเป็ นรูปหัวใจและชูน้ิว 2 นิ้ว พูดว่ำ “I like
this one, give me two.”
3. Do a water flow action, draw a circle in the air and say "Water, water, in the pool.". Do a swimming action,
make a cold expression and say "I like swimming. It’s so cool.".
ทำท่ำเลียนแบบน้ำไหล วำดมือเป็ นวงกลมและพูดว่ำ "Water, water, in the pool." ทำท่ำว่ำยน้ำและทำท่ำหนำว พูดว่ำ
"I like swimming. It’s so cool."

Phonics เสียงตัวอักษร
1. Show the children U, V, W flash cards and guide them to pronounce the sound of letters.
แสดงบัตรภำพ U, V, W ให้เด็กๆ ออกเสียงตำม
2. Guide the children to pronounce U, U, U, /u/, /u/, /u/, V, V, V, /v/, /v/, /v/, /v/, W, W, W, /w/, /w/, /w/ after
teacher.
ให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษรตำมครูดงั นี้ U, U, U (ยู, ยู, ยู) /u/, /u/, /u/ (อะ, อะ, อะ) V, V, V (วี, วี, วี) /v/, /v/, /v/,
(เฟวอะ, เฟวอะ, เฟวอะ) W, W, W (ดับเบิลยู, ดับเบิลยู, ดับเบิลยู) /w/, /w/, /w/ (เวอะ, เวอะ, เวอะ)

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Raise your hands up to make a U shape and tell the children that “This is an upper-case U.". Make a u
shape with right thumb and forefinger, tell the children that “This is a lowercase u.".
ชูแขนขึน้ 2 ข้ำงเป็ นตัว U บอกเด็กๆ ว่ำ “This is an upper-case U." ใช้น้ิวโป้ งกับนิ้วชี้ขวำทำเป็ นตัว u บอกเด็กๆ ว่ำ
“This is a lowercase u."
2. Straighten your hands up and tell the children that “This is an upper-case V.". Do a victor hand gesture and
tell the children that “This is a lower-case v.".
ยืดแขน 2 ข้ำงเป็ นตัว V บอกเด็กๆ ว่ำ “This is an upper-case V." ชู 2 นิ้ว บอกเด็กๆ ว่ำ “This is a lower-case v."
3. Place your left and right hands on both sides, palms up and elbows down and tell the children that “This is
an upper-case W.". Make 2 victor hand gestures, held them together and tell the children that “This is a
lower-case w.".
งอแขนซ้ำย-ขวำเป็ นตัว V 2 ตัว บอกเด็กๆ ว่ำ “This is an upper-case W." ชู 2 นิ้วด้วยมือ 2 ข้ำง เอำมำชิดกันและ
บอกเด็กๆ ว่ำ “This is a lower-case w."

Recognize the Word จดจำคำศัพท์
1. Have the children repeat the sound of word by using alphabet flash cards.
ให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษร โดยใช้บตั รภำพตัวอักษรเป็ นตัวนำ
2. Have the children read the letters by themselves by showing flash cards.
ให้เด็กๆ ฝึกอ่ำนตัวอักษรกันเองโดยใช้บตั รภำพ
3. Write the letters of the lesson on the whiteboard, and then use the flash card as a guide. Guide the children
say: " u, u, u /u/,/u/, /u/. u is for umbrella." And so on.
เขียนตัวอักษรบนกระดำน จำกนัน้ ใช้บตั รภำพนำให้เด็กๆ พูดว่ำ “ยู, ยู, ยู, เออะ, เออะ, เออะ, ยู อิซ ฟอร์ อัมเบรล’ละ”...
4. Bring out the student book and turn to page 24-25, play MP3, guide them point the picture, say the words
and read the rhymes.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือหน้ำ 24-25 จำกนัน้ เปิ ดไฟล์เสียง ให้เด็กๆ ชี้รูปภำพ พูดคำศัพท์และอ่ำนอำขยำนให้ถูกต้อง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Make 5 photocopies of alphabet flash cards and send those to each child.
ถ่ำยเอกสำรบัตรภำพตัวอักษร 5 ชุด แจกให้เด็กๆ คนละ 1 ใบ
2. When teacher says “umbrella”, the children who hold Uu card need to come out and say “u, u, u /u/,/u/, /u/.
u is for umbrella.”.
เมื่อครูพูดว่ำ “umbrella” ให้เด็กๆ ทีถ่ อื บัตรภำพ Uu ลุกขึน้ มำและพูดว่ำ “u, u, u /u/,/u/, /u/. u is for umbrella.”
3. Practice letters v and w in this way.
ฝึกลักษณะเดียวกันกับตัว v, w

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
1. Ask the children “What do you do every day?”, the children to answer according to teacher’s actions.
Review the sentence patterns and words of this unit.
ถำมเด็กๆ ว่ำ “What do you do every day?” ให้เด็กๆ ตอบตำมท่ำทำงของครู ทบทวนโครงสร้ำงประโยคและคำศัพท์ใน
บทนี้
2. Play the song of this unit. And guide the children pretend to brush teeth and wash face when they hear the
words.
เปิ ดเพลงให้เด็กๆ ทำท่ำทำง ให้เด็กๆ ทำท่ำแปรงฟัน ล้ำงหน้ำ ตำมเนื้อเพลงทีไ่ ด้ยนิ

Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

More to Sing

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Guide children to practice the sentence pattern “I ______ every day.” until they familiar with it.
ฝึกให้เด็กพูดโครงสร้ำงประโยค “I ______ every day.” จนกระทั ่งคุน้ เคย
2. Put the vocabulary flash cards on the floor then teacher throws a ring, which card is circled, and the whole
class must sing that lyrics.
วำงบัตรภำพบนพืน้ จำกนัน้ ครูโยนห่วงอันหนึ่ง ห่วงไปครอบบัตรภำพไหน ให้เด็กๆ ร้องเพลงด้วยเนื้อเพลงตำมบัตรภำพ
นัน้
3. Ask children to throw a ring onto the correct card according to what teacher sing.
ให้เด็กๆ ออกมำโยนห่วงครอบบัตรภำพให้ตรงกับเนื้อเพลงทีค่ รูรอ้ ง
4. Guide the children to sing and dance, then Bring out their books to point out the words of this unit.
นำให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้น จำกนัน้ หยิบหนังสือออกมำชี้คำศัพท์ในบทนี้

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

- Mobile Phone

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

โทรศัพท์มอื ถือ

- Alphabet flash cards
บัตรภำพตัวอักษร

Situational Introduction
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Write down letter Oo - Ww on the whiteboard and lead the children review the sound of each letter.
เขียนตัวอักษร Oo - Ww บนกระดำน นำเด็กๆ ทบทวนตัวอักษรและกำรออกเสียงแต่ละตัว
2. Next, guide the children practice the letter movements and rhymes from Oo - Ww.
ให้เด็กๆ ฝึกท่ำทำงของอำขยำน Oo - Ww

Pronunciation Practice
ฝึกออกเสียง
1. Write the lower-case o on the whiteboard and guide the children pronounce /o/ a few times.
เขียนตัว o บนกระดำน นำให้เด็กๆ ออกเสียง /o/ (เอำะ) หลำยๆ ครัง้
2. Write cop, sock, mom, wok on the whiteboard and guide the children pronounce /c/, /o/, /p/. Then guide
them combine those three sounds together.

เขียนคำว่ำ cop, sock, mom, wok บนกระดำน ให้เด็กๆ ออกเสียง phonetic ของตัวอักษรแต่ละตัว เช่น /c/ (เคอะ), /o/
(เอำะ), /p/ (เพอะ) จำกนัน้ ออกเสียงรวบเป็ นคำเดียวกัน คอพ
3. Write these sentences on the whiteboard. “The cop got a sock.”, “My mom got a wok.”. Divide children into
2 groups. Let each group create movements to describe these sentences.
เขียนประโยค “The cop got a sock.”, “My mom got a wok.” บนกระดำน แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ให้แต่ละทีม
ออกแบบทีท่ ำงเพื่ออธิบำยประโยคเหล่ำนี้
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. Teacher represents /c/, /o/, /p/ with three fingers to lead the children spell the word. Practice the other word
in this unit this way.
ครูสะกดคำว่ำ cop โดยชูน้ิวขึน้ มำ 3 นิ้ว แต่ละนิ้วแทนเสียงตัวอักษร 1 ตัว ให้เด็กๆ ใช้วธิ เี ดียวกันนี้ ฝึกสะกดคำศัพท์
อื่นๆ ในบทนี้
2. Add the short vowels you have taught to increase the difficulty of the game.
เพิม่ คำศัพท์ของสระตัวอื่นทีส่ อนไปแล้วเพื่อเพิม่ ระดับควำมยำก

Unit 5 I Go Home by Car
บทที่ 5 ฉันกลับบ้านด้วยรถยนต์
A. I Can Say พูดดูสิ
Situational Conversation
บทสนทนำในสถำนกำรณ์

Materials
อุปกรณ์ทใี่ ช้
- Video (QR Code/DVD)

- DVD Player

คลิปวิดโี อ (สแกน QR Code หรือเปิ ด DVD)

เครื่องเล่นดีวดี ี

- Vocabulary Flash Cards
บัตรภำพคำศัพท์

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
Everyone is going home by a different way of transportation. How do you go home?
ทุกคนกำลังเดินทำงกลับบ้ำนด้วยวิธที แี่ ตกต่ำงกัน เธอล่ะ กลับบ้ำนอย่ำงไร

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Ask the children “How do you go home?”.
ถำมเด็กๆ ว่ำ “How do you go home?”
2. Do body gestures of the transportation to answer.
ใช้ท่ำทำงร่ำงกำยแสดงวิธกี ำรเดินทำงของตัวเอง

Conversation
บทสนทนำ
1. Guide the children to read the vocabulary of this unit by showing the vocabulary flash cards.
ให้เด็กๆ อ่ำนคำศัพท์โดยแสดงบัตรภำพคำศัพท์
2. Put the flash cards around the classroom.
วำงบัตรภำพไว้ในทีต่ ่ำงๆ รอบห้องเรียน
3. Teacher asks “How do you go home?” and pretends to ride a scooter. Guides children to mimic teacher’s
action and walk toward the scooter card, saying “by scooter”.
ครูถำมว่ำ “How do you go home?” จำกนัน้ ทำท่ำทำงขีม่ อเตอร์ไซค์ ให้เด็กๆ ตอบว่ำ “by scooter” แล้วทำท่ำขี่
มอเตอร์ไซค์ไปทีบ่ ตั รภำพ scooter
4. Practice other vocabulary of this unit in this way.
ฝึกคำศัพท์อ่นื ๆ ในบทนี้ดว้ ยวิธเี ดียวกัน

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

Say What I Draw เกมวำดรูปบอกใบ้
1. Ask a child to come to the stage to draw the transportation specified by the teacher.
ขอให้เด็กคนหนึ่งออกมำวำดรูปยำนพำหนะตำมทีค่ รูบอก
2. Divide the children into 2 teams. Teacher says “How do you go home?”, the children has to reply according
to the picture on the whiteboard.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ครูถำมว่ำ “How do you go home?” ให้เด็กๆ แต่ละทีมตอบตำมภำพบนกระดำน
3. Say out the transportation (by _____) gets 1 point; answer the complete sentence (I go home by _______.)
get 2 points.
ถ้ำตอบถูกแต่เป็ นวลี (by _____) ได้ 1 คะแนน ถ้ำตอบถูกและครบประโยค (I go home by _______.) ได้ 2 คะแนน
4. The team with more points wins the game.
ทีมทีไ่ ด้คะแนนมำกกว่ำเป็ นผูช้ นะ

Do What I Say เกมทำตำมคำบอก
1. Stick the vocabulary flash cards on the whiteboard.
ติดบัตรภำพคำศัพท์บนกระดำน
2. Guide children to say “How do you go home?”, teacher replies “I go home by scooter.”. Then ask a child to
come to circle the corresponding card, and repeat the sentence.
ให้เด็กๆ พูดว่ำ “How do you go home?” ครูจะตอบเป็ นวิธเี ดินทำงวิธใี ดวิธหี นึ่ง เช่น “I go home by scooter.” จำกนัน้
ให้เด็กคนหนึง่ ออกมำวงกลมรอบบัตรภำพทีต่ รงกับคำตอบของครูและพูดทวนว่ำ “I go home by ________.”
3. Teacher may use real object representing for transportation, such as, scooter - helmet, car - belt, train hula hoop, taxi - walkie- talkie, bus - toy coins.
4. ครูอำจใช้สงิ่ ของจริงแทนบัตรภำพ เช่น scooter – หมวกกันน็อก, car - เข็มขัด, train - ฮูลำ ฮูป, taxi - วิทยุสอ่ื สำร,
bus – เหรียญของเล่น.

Extensional Activity
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Prepare sets of vocabulary flash cards. Give each child a card and have the children use their chair make a
circle and sit down.
เตรียมบัตรภำพเหล่ำนี้ไว้หลำยๆ ชุด แจกบัตรภำพให้เด็กๆ คนละ 1 ใบ ให้เด็กๆ เรียงเก้ำอี้เป็ นวงกลมและนั ่งลง

2. Guide the children say “How do you go home?”, teacher answers “I go home by ________.”
ให้เด็กๆ ถำมครูว่ำ “How do you go home?” ครูตอบว่ำ “I go home by ________.”
3. The kid who holds the card needs to change his seat.
เด็กทีถ่ อื บัตรภำพตรงกับคำตอบของครู ให้ลุกเปลีย่ นทีน่ ั ่ง

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

- Whiteboard and markers

โทรศัพท์มอื ถือ

กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด

- Sticky ball
ลูกบอลตัวดูด

Situational Guidance
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน
What is PoPo's family doing? Please find the hidden letters in the picture.
ครอบครัวของโปโปกำลังทำอะไรอยู่ ลองหำตัวอักษรทีซ่ อ่ นอยู่ในรูปซิ

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Put the upper-case letter cards around the classroom then write the lower-case letters on the whiteboard.
วำงบัตรภำพตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ไว้รอบห้องเรียน และเขียนตัวอักษรพิมพ์เล็กบนกระดำน
2. Ask children to match the upper-case and lower-case.
ให้เด็กๆ จับคู่ตวั อักษรพิมพ์ใหญ่กบั พิมพ์เล็ก
3. Review letter Uu, Vv, Ww and the sounds.
ทบทวนตัวอักษร Uu, Vv, Ww และกำรออกเสียง

Alphabet Rhymes
อำขยำนท่อง ABC
Movement Guidance ท่ำทำงประกอบ
1. Pretend to ax and point at the floor, saying “Ax, ax, on the floor.”. Pretend to pick ax then walk, saying “Pick
up the ax. Walk to the door.”.
ทำท่ำจำมขวำนและชี้ไปทีพ่ น้ื พูดว่ำ “Ax, ax, on the floor.” ทำท่ำหยิบขวำนและเดิน พูดว่ำ “Pick up the ax. Walk to
the door.”
2. Pretend to eat and say “Yum, yum, yellow and sweet.”, then draw a cake with your hands, pretend to eat a
cake and say “Bake a yum cake. Let me eat.”.
ทำท่ำกินอำหำรและพูดว่ำ “Yum, yum, yellow and sweet.” จำกนัน้ วำดมือเป็ นรูปเค้กและทำท่ำกินเค้ก พูดว่ำ “Bake a
yum cake. Let me eat.”

3. Draw a zoo entrance with your hands and do a wave movement, saying “Zoo, zoo, by the sea.”, Do the
gallop and raise a hand to your eyebrow then say “I see zebras. What do you see?”.
วำดมือเป็ นทำงเข้ำสวนสัตว์แล้วทำแขนเป็ นคลื่น พูดว่ำ “Zoo, zoo, by the sea.” จำกนัน้ ทำท่ำควบม้ำและเอำมือป้ องตำ
พูดว่ำ “I see zebras. What do you see?”

Phonics เสียงตัวอักษร
1. Show the children X, Y, Z flash cards and guide them to pronounce the sound of letters.
แสดงบัตรภำพ X, Y, Z ให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษร
2. Guide the children to pronounce X, X, X, /x/, /x/, /x/, Y, Y, Y, /y/, /y/, /y/ Z, Z, Z, /z/,/z/,/z/ after teacher.
ให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษรตำมครูดงั นี้ X, X, X, (เอ็กซ์, เอ็กซ์, เอ็กซ์) /x/, /x/, /x/ (กซึ, กซึ, กซึ) Y, Y, Y (วำย, วำย,
วำย) /y/, /y/, /y/ (เยอะ, เยอะ, เยอะ) Z, Z, Z (ซี, ซี, ซี) /z/,/z/,/z/ (ซึ, ซึ, ซึ)

Recognize the Letters จดจำตัวอักษร
1. Make a cross with both arms and tell the children “This is an upper-case X.". Make a cross with 2 fingers
and tell the children “This is a lower-case x.”.
ใช้แขนตัง้ เป็ นกำกบำท บอกเด็กๆ ว่ำ “This is an upper-case X." ใช้น้ิวทำเครื่องหมำยกำกบำทและบอกว่ำ “This is a
lower-case x.”.
2. Raise up two arms and tell the children “This is an upper-case Y.”. Show V-sign and put a forefinger under
it and tell the children “This is a lower-case y.".
ชูแขนขึน้ 2 ข้ำง บอกเด็กๆ ว่ำ “This is an upper-case Y.” ชู 2 นิ้วแล้วเอำนิ้วชี้อกี ข้ำงมำต่อท้ำย บอกว่ำ “This is a
lower-case y."

3. Face to the right side and kneel on the floor, raise your arms up straight to the front and lean back then tell
the children “This is an upper-case Z.". Raise left forefinger, left middle finger, and right forefinger horizontally
then combine both hands together and tell the children “This is a lower-case z.".
หันไปทำงขวำ คุกเข่ำลงและเหยียดแขนออกไปข้ำงหน้ำตรงๆ แล้วเอนหลัง บอกเด็กๆ ว่ำ “This is an upper-case Z."
มือซ้ำยชูน้วิ ชี้ นิ้วกลำง มือขวำชูน้ิวชี้ เอำนิ้วมือ 2 ข้ำงมำประกอบกัน และพูดว่ำ “This is a lower-case z."

Recognize the Word จดจำคำศัพท์
1. Have the children repeat the sound of word by using alphabet flash cards.
ให้เด็กๆ ออกเสียงตัวอักษร โดยใช้บตั รภำพตัวอักษรเป็ นตัวนำ
2. Have the children read the letters by themselves by showing flash cards.
ให้เด็กๆ ฝึกอ่ำนตัวอักษรกันเองโดยใช้บตั รภำพ
3. Write the letters of the lesson on the whiteboard, and then use the flash card as a guide. Guide the children
say: " x, x, x, /x/, /x/, /x/. X is for ax."
เขียนตัวอักษรบนกระดำน จำกนัน้ ใช้บตั รภำพช่วยนำ ให้เด็กๆ พูดว่ำ “เอ็กซ์, เอ็กซ์, เอ็กซ์ กซึ, กซึ, กซึ, เอ็กซ์ อิซ ฟอร์
แอกซฺ”
4. Bring out the student book and turn to page 30-31, play MP3, guide them point the picture, say the words
and read the rhymes.
ให้เด็กๆ เปิ ดหนังสือหน้ำ 30-31 จำกนัน้ เปิ ดไฟล์เสียง ให้เด็กๆ ชี้รูปภำพ พูดคำศัพท์และอำขยำนให้ถกู ต้อง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ

1. Draw a 3 x 3 grid on the whiteboard.
วำดตำรำง 3 x 3 ช่องบนกระดำน
2. Write down 3 sets of X, Y, Z in the grids.
เขียนตัว X, Y, Z 3 ชุดในแต่ละช่อง
3. Have a child to throw the sticky ball to the letter then the whole class will read the letter and its sound.
ให้เด็กคนหนึง่ ออกมำปำลูกบอลตัวดูดไปทีต่ วั อักษร ให้เพื่อนๆ อ่ำนชื่อตัวอักษรและกำรออกเสียงตัวอักษรนัน้
4. Erase the letter that has been stick on. When all the letters have been erased that the game is finish.
ลบตัวอักษรทีถ่ ูกปำไปแล้ว เมื่อตัวอักษรหำยไปหมดทัง้ กระดำนคือจบเกม

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

- Jump rope

โทรศัพท์มอื ถือ

เชือกกระโดด

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. Show the vocabulary flash cards and ask the child to make the sound of that transportation.
ครูแสดงบัตรภำพ ให้เด็กๆ ทำเสียงยำนพำหนะตำมภำพทีเ่ ห็น
2. Make the sound of a transportation and let the children to guess what it is?
ครูทำเสียงยำนพำหนะให้เด็กๆ ทำย

Dance Moves
ท่ำทำงทีใ่ ช้ประกอบเพลง

Practical Activity
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
1. Divide the children into 4 groups. “I go home by car. You go home by scooter. We go home by train. They
go home by bus.” Guide children to practice their own lines.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 4 กลุ่ม “I go home by car. You go home by scooter. We go home by train. They go home by
bus.” นำให้เด็กๆ ฝึกพูดประโยคของตัวเอง
2. Next, a child and the teacher will swing the rope, the children in each group will jump in and skip the rope
and sing in their line.
ครูกบั เด็กอีกคนคอยแกว่งเชือกให้เด็กๆ กระโดด เมื่อเปิ ดเพลงแล้วเนื้อเพลงตรงกับท่อนของกลุม่ ใคร ให้กลุ่มนัน้ เข้ำมำ
กระโดดเชือกและร้องเพลง
3. When the song reaches the last line, everyone will jump together. When the song finishes, give themselves
a big hand. Teacher may switch the group and play again.
เมื่อร้องถึงท่อนสุดท้ำย เด็กทุกคนจะได้กระโดดเชือกพร้อมกัน เมื่อจบเพลงให้ปรบมือให้ตวั เองดังๆ ครูอำจสับเปลีย่ น
กลุ่มแล้วเริม่ เล่นใหม่กไ็ ด้
5. Guide children to sing and dance, then ask them to bring out their books to point out the words of this unit.
นำให้เด็กๆ ร้องเพลงและเต้น ให้เด็กๆ หยิบหนังสือเรียนออกมำชี้คำศัพท์ตำมเนื้อเพลง

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

- Whiteboard and markers

ไฟล์เสียง MP3 (สแกน QR Code)

กระดำนและปำกกำไวท์บอร์ด

- Mobile Phone

- Alphabet flash cards

โทรศัพท์มอื ถือ

บัตรภำพตัวอักษร

Situational Introduction
เนื้อเรื่องนำเข้ำสู่บทเรียน

Warm-up Activity
กิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรียน
1. Write a, e, i, o, u on the whiteboard and lead the children review the sound of each letter.
เขียน a, e, i, o, u บนกระดำน นำเด็กๆ ทบทวนกำรออกเสียงของแต่ละตัว
2. Let children draw a consonant card, practice the spelling with the vowels a, e, i, o.
ให้เด็กสุ่มหยิบบัตรภำพสระคนละ 1 ใบ ฝึกกำรออกเสียงสระ a, e, i, o

Pronunciation Practice
ฝึกออกเสียง
1. Write the lower-case u on the whiteboard and guide the children pronounce /u/ a few times.
เขียนตัว u บนกระดำน ให้เด็กๆ ออกเสียง /u/ (อะ) หลำยๆ ครัง้
2. Write puff, cup, pup, tub on the whiteboard and guide the children pronounce /p/, /u/, /f/. Then guide them
combine those three sounds together.
เขียนคำว่ำ pen, bed, red, net, wet บนกระดำน ให้เด็กๆ ออกเสียง phonetic ของตัวอักษรแต่ละตัว เช่น /p/ (เพอะ),
/u/ (อะ), /f/ (เฟอะ) จำกนัน้ ออกเสียงรวบเป็ นคำเดียวกัน พัฟ
Write these sentences on the whiteboard “The puff is in the cup.”, “The pup is in the tub.”. Divide children into
2 groups. Let each group create movements to describe these sentences.
เขียนประโยค “The puff is in the cup.”, “The pup is in the tub.” บนกระดำน แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม ให้แต่ละทีม
ออกแบบทีท่ ำงเพื่ออธิบำยประโยคเหล่ำนี้
3. 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
กิจกรรมเสริมบทเรียน
1. Prepare a few sets of b, c, f, p, t, u cards and send it to each child.
เตรียมบัตรภำพ b, c, f, p, t, u หลำยๆ ชุด และแจกให้เด็กๆ คนละ 1 ใบ
2. Play the song and have the children walk around the classroom, when teacher says a word, EX: cup, the
children who hold c, u, p card need to stand together and other children sit down.

เปิ ดเพลงให้เด็กๆ เดินไปรอบๆ ห้องเมื่อครูพูดคำศัพท์ เช่น cup ให้เด็กทีถ่ อื บัตรภำพ c u p ยืนเรียงกันเป็ นคำศัพท์และ
เด็กคนอื่นๆ นั ่งลง
3. Have the kids who hold the card stand in order and guide the whole class to practice to do spelling.
ให้เด็กๆ ทีถ่ อื บัตรภำพนำเพื่อนๆ ในชัน้ เรียนฝึกสะกดคำ
4. Teacher can also let the children to exchange the card to practice for times.
ครูอำจให้เด็กๆ สลับบัตรภำพทีถ่ อื เมื่อเล่นไประยะหนึง่

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: vocabulary flash cards, calendar
อุปกรณ์: บัตรภำพคำศัพท์, ปฏิทนิ
Teaching activities:
รูปแบบกิจกรรม:
Have children practice the sentence patterns.
ให้เด็กๆ ฝึกใช้โครงสร้ำงประโยคทีเ่ รียนไป
1. Lay the food flash cards face down on the whiteboard, then turn over the cards one by one and ask “What
do you want to eat?”. Guide children to reply “I want some _______.”.
คว่ำบัตรภำพอำหำรไว้บนกระดำน เปิ ดบัตรภำพทีละใบแล้วถำมเด็กๆ ว่ำ “What do you want to eat?” ให้เด็กๆ ตอบ
ว่ำ “I want some _______.”.
2. Put the place flash cards in five corners of the classroom. The children ask “Where do you want to go?”,
when teacher replies, children need to go to the card and answer “I want to go to the _______.”.
วำงบัตรภำพสถำนทีต่ ่ำงๆ ไว้ทมี่ ุมต่ำงๆ ในห้องเรียน เด็กๆ ถำมครูว่ำ “Where do you want to go?” ครูตอบว่ำสถำนที่
อะไร ให้เด็กๆ ไปยืนหน้ำบัตรภำพนัน้ และพูดว่ำ “I want to go to the _______.”
3. Show the children the calendar, point at any day then ask “What day is today?”, the children need to
answer “It’s _______.”
ครูแสดงปฏิทนิ และชี้วนั ใดวันหนึง่ ถำมเด็กๆ ว่ำ “What day is today?” เด็กๆ ตอบว่ำ “It’s _______.”

4. Pretend to brush teeth, wash face, wash hands and put away the toy in random. Have the children to
practice the sentence pattern “What do you do every day? I _______ every day.”.
สุ่มทำท่ำแปรงฟัน ล้ำงหน้ำ ล้ำงมือ และเก็บของ ครูถำมว่ำ “What do you do every day?” ให้เด็กๆ ฝึกใช้โครงสร้ำง
ประโยค “I _______ every day.”.
5. Stick the cards of transportation on one side of whiteboard, draw a kid with backpack on the other side.
Teacher asks “How do you go home?”, guide children to reply “I go home by ______.” and point at the flash
card they reply, drag their fingers to the bag.
ติดบัตรภำพกำรเดินทำงทีด่ ำ้ นหนึ่งของกระดำน วำดรูปกระเป๋ ำนักเรียนทีอ่ กี ด้ำน ครูถำมว่ำ “How do you go home?”
ให้เด็กๆ ตอบว่ำ “I go home by ______.” ชี้บตั รภำพทีต่ วั เองตอบและลำกนิ้วไปทีก่ ระเป๋ ำ

Game 2: Read it !
เกมที่ 2: อ่ำนดูซิ
Materials: vocabulary flash cards
อุปกรณ์: บัตรภำพคำศัพท์
Teaching activities:
รูปแบบกิจกรรม:
1. Give each child a vocabulary card.
แจกบัตรภำพคำศัพท์ให้เด็กๆ คนละใบ
2. Ask children to hold the cards in front of their chest and come to the front make a line.
ให้เด็กๆ ถือบัตรภำพไว้ทอี่ กและยืนเรียงเป็ นแถว

3. The children need to listen carefully what the teacher says. The child who holds the corresponding card
needs to jump up and read the letter, the sound of letter and the letter rhyme.
ให้เด็กๆ ตัง้ ใจฟังเสียงทีค่ รูพูด เด็กทีถ่ อื บัตรภำพสอดคล้องกับเสียงทีค่ รูพูด ให้กระโดดขึน้ และพูดชื่อตัวอักษร ออกเสียง
และท่องอำขยำน
4. Speed up the reading of letters (you can read a few more letters at a time), let the children follow the
acceleration.
พูดตัวอักษรเร็วขึน้ หรือบอกพูดทีละหลำยตัวอักษร ให้เด็กๆ เร่งควำมเร็วตำม

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. Divide the children into 2 teams. Play any song and have the two teams take turns to sing a line. Please
encourage when the children are finished.
แบ่งเด็กๆ ออกเป็ น 2 ทีม เปิ ดเพลงใดก็ได้ ให้ทงั ้ 2 ทีมสลับกันร้องเพลงทีละท่อน กระตุ้นให้เด็กๆ ร้องจนจบเพลง

