
E1：ซีซีลิงน้อยน่ารกั 

 

 
 
ลงิน้อยซซีชีอบเล่นเกมกบัเพื่อนๆ ของเขามาก ขณะเล่นเกมเดก็ๆ จะไดฝึ้กคดิวเิคราะห์เพื่อหาเหตุผล ฝึกคดิ
เชือ่มโยงกบัเหตุการณ์ต่างๆ ในชวีติประจ าวนั ท าใหเ้ดก็ๆ ชา่งสงัเกตและเขา้ใจสิง่ต่างๆ รอบตวัมากขึน้ และ
มทีกัษะในการใชช้วีติ 

 

 



 
 
วธิเีล่น 

1. เตรียมกระดานก่อนเล่น 

สอดบตัรภาพกจิกรรมลงในกระดานลอ้เมจกิ โดยใหม้มุโคง้มนอยู่ทางดา้นขวา แลว้ปรบัลอ้หมนุใหเ้ป็นสี
เดยีวกนัทัง้หมด 

2. หมนุล้อหมนุหาค าตอบ 

ใหเ้ดก็ๆ สงัเกตภาพในตารางดา้นขวามอื อ่านโจทย์ดา้นบน จากนัน้หาค าตอบจากในภาพใหญ่ สงัเกตว่า
ค าตอบนัน้มลีูกศรสอีะไร แลว้หมนุลอ้หมนุใหเ้ป็นสตีามลูกศรนัน้ 

3. ตรวจค าตอบด้านหลงั 

กลบัดา้นบตัรภาพกจิกรรมเพื่อตรวจค าตอบ โดยดูวา่สบีนบตัรภาพกจิกรรมตรงกบัสขีองลอ้หมนุหรอืไม ่ถา้
ตรงกนัแสดงวา่ ค าตอบถูกตอ้ง 

4. ท าแบบฝึกด้านหลงัเพื่อทบทวนความรู้ 

ใหเ้ดก็ๆ ท าแบบฝึกดา้นหลงับตัรภาพกจิกรรม โดยการระบายส ีโยงเสน้ หรอืวงกลมรอบภาพค าตอบ เพื่อ
ทบทวนความรูอ้กีคร ัง้ ซึง่จะท าใหเ้กดิความคดิรวบยอดในแต่ละเรือ่ง 

5. ประเมินผล 

ขดีเครือ่งหมายลงในชอ่งการประเมนิผล ตามผลของการเล่น 
 
หมายเหตุ 
• ควรเขยีนชือ่นกัเรยีนลงบนบตัรภาพกจิกรรมทุกแผน่ 

 

 

 

 

 

  



E1-1 ปัน้ตุ๊กตาหิมะ 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย ปัน้ตุ๊กตาหมิะ (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่1) 

ขัน้ตอนการสอน 

      ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

ครเูปิดเพลงบรรเลง แลว้เอ่ยชือ่สิง่ของทีม่อียู่บนตวันกัเรยีนขึน้มา 1 ชิน้ เชน่ โบสแีดง จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ 
ลองสงัเกตและใหเ้ขา้ไปกอดหรอืแตะเพื่อนทีม่สี ิง่ของนัน้ ตวัอย่างเชน่ หากครูบอกว่า “กิบ๊สชีมพู”  
เดก็ๆ กจ็ะเขา้ไปกอดหรอืแตะตวัเพื่อนทีต่ดิกิบ๊สชีมพู เป็นตน้ 

     ข.ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

     ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังวา่ 
     “ลงิน้อยซซีเีล่นหมิะกบัเพื่อนๆ อย่างสนุกสนาน พวกเขาปัน้ตุ๊กตาหมิะกนั โดยเริม่จากการปัน้หมิะ 
     กอ้นโตเป็นล าตวัของตุ๊กตา แลว้ปัน้หมิะกอ้นเลก็เพื่อท าศรีษะ พอปัน้ตุ๊กตาตวัแรกเสรจ็ พวกเขากปั็น้ 
     เพิม่อกีตวัแลว้ตวัเล่า ตอนนี้มตีุ๊กตาหมิะกีต่วันะ1,2,3,4,5,6 มตีุ๊กตาหมิะ 6 ตวั อมื... เราน่าจะตกแต่ง 
     เจา้ตุ๊กตาหมิะพวกนี้สกัหน่อย เดก็ๆ ลองสงัเกตดซูวิา่ตุ๊กตาหมิะแต่ละตวั มอีะไรตกแต่งอยู่บา้ง” 
 
     ค าส ัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
     ดสูิง่ของทีน่ ามาตกแต่ง แลว้หาวา่เป็นของตุ๊กตาหมิะตวัใด 

     ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

     1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยการท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ให้ดเูป็นตวัอย่าง  
     จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 
     2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหอ้ธบิายวธิกีารหาค าตอบค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
     ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
     จงระบายสภีาพโครงรา่งเสือ้ผา้ เครือ่งประดบัทีเ่ป็นของสตัวใ์นภาพดา้นบน 
     ประเมนิผล 
     ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไป สู้ๆ  
 



E1-2 ไหมพรมหลากสี 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย ไหมพรมหลากส ี(บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่2) 

ขัน้ตอนการสอน 

        ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครจูดังานเลี้ยงวนัเกดิในหอ้งเรยีน โดยเตรยีมกระดาษสชีิน้เล็ก ๆ หลายๆ สไีวส้ าหรบัใหเ้ดก็โปรย 
เพื่อแสดงความยนิด ีจากนัน้ครใูหเ้ดก็โปรยกระดาษสทีีเ่ตรยีมไวจ้นหมด 
2. ครรูะบสุขีองกระดาษขึน้มา 1 ส ีเชน่ สแีดง สเีหลอืง หรอืสนี ้าเงนิ ใหเ้ดก็ๆ เกบ็กระดาษสทีี่ครู
ระบ ุแลว้น ามาให้ครหูรอืใสใ่นกล่องแยกเอาไว ้
3. หลงัเสรจ็กจิกรรม ใหเ้ดก็ๆ ช่วยกนัเกบ็กวาดและท าความสะอาดหอ้งเรยีนใหเ้รยีบรอ้ย 

        ข.ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  

ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังว่า 
“คณุยายมสีนุขัทีร่กัมากอยู่ 1 ตวั ซซีกีร็กัสนุขัของคณุยายเชน่กนั แต่ซซีไีมค่อ่ยไดเ้จอมนับอ่ยนกั 
เมือ่คณุยายรูว้า่ซซีอียากเจอสนุขัของเธอบอ่ยๆ คุณยายจงึถกัตุ๊กตาลูกสนุขัใหไ้วก้อดเพื่อคลาย
ความคดิถงึ ซซีชีอบตุ๊กตาไหมพรมที่คณุยายถกัใหม้ากๆ นอกจากตุ๊กตาไหมพรมแลว้ คณุยายยงัถกั
สิง่อื่นๆ ใหซ้ซีอีกีดว้ย ใหเ้ดก็ๆ ช่วยกนัตอบวา่สิง่ของเหล่านัน้มอีะไรบา้งและมสีอีะไรบา้ง” 
ค าสัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
ดภูาพไหมพรมแต่ละกลุ่ม แลว้จบัคูก่บัสิง่ทีถ่กัเสรจ็แลว้ 

        ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยการท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ใหด้เูป็นตวัอย่าง  
จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 
2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหอ้ธบิายวธิกีารหาค าตอบค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ  
ค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
ดภูาพสแีต่ละชดุ แลว้กบัคู่กบัสิง่ของทีส่มัพนัธ์กนั 
ประเมนิผล 
ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไป สู้ๆ  



E1-3 ท าท่าเป็นตวัเลขกนันะ 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย  ท าท่าเป็นตวัเลขกนันะ (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่3) 

ขัน้ตอนการสอน 

     ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

     ครแูจกลวดก ามะหยีใ่หเ้ดก็ๆ คนละ 1 เสน้ จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ บดิงอลวดก ามะหยีเ่ป็นรปูตวัเลขต่างๆ  
     ตามทีค่รบูอก  

     ข.ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

     ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังวา่ 
     “ลงิน้อยซซีชีอบนบัเลขมาก  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9… ไมว่า่เขาจะท าอะไร เขาจะนบัเลขดว้ยเสมอ  
     เขานบัข ัน้บนัไดทุกคร ัง้ทีเ่ขาขึน้บนัได เขานบัจ านวนกา้วทุกคร ัง้ทีเ่ขาวิง่ เขานบัองุน่ทุกลูกทีเ่ขากนิ  
     เขานบัต่อตวัทุกคร ัง้ทีเ่ขาเล่น และเขายงัชอบวาดตวัเลขอกีดว้ย วนันี้ลงิน้อยซซีกี าลงัจะออกก าลงัลาย  
     เขานึกถงึตวัเลขอกีแลว้ ใหเ้ดก็ๆ สงัเกตดวูา่ซซีจีะบดิหรอืโคง้ งอรา่งกายของเขาเป็นตวัเลขอะไร”  
 
     ค าส ัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
     ลงิน้อยก าลงัท าท่าเป็นตวัเลขอะไร ใหจ้บัคูภ่าพลงิน้อยกบัตวัเลขใหถู้กตอ้ง 

     ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

     1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยการท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ให้ดเูป็นตวัอย่าง  
     จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 
     2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหอ้ธบิายวธิกีารหาค าตอบค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
     ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
     สงัเกตวา่ตวัเลขใดหายไป ใหเ้ขยีนวงกลมลอ้มรอบตวัเลขทีเ่ป็นค าตอบในชอ่งสีเ่หลีย่มใตภ้าพ 
     ประเมนิผล 
        ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อีกท ี           พยายามต่อไป สู้ๆ  

 



E1-4 จดัเกบ็ของเล่นให้เป็นระเบียบ 

.      

ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย จดัเกบ็ของเล่นใหเ้ป็นระเบยีบ (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่4) 

ขัน้ตอนการสอน 

        ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครเูตรยีมผลไมจ้ านวนหนึ่งพรอ้มกบับตัรตวัเลข จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ บอกชือ่ผลไมแ้ละจ านวนของ 
ผลไมแ้ต่ละชนิด 
2. ใหเ้ดก็ๆ สลบักนัหยบิบตัรตวัเลขขึน้มา พรอ้มกบัเลอืกผลไมท้ี่ชอบ 1 ชนิดและน าไปใสต่ะกรา้ 
ตามจ านวนบนบตัรตวัเลขทีเ่ดก็ๆ หยบิได ้
3. ครใูหเ้ดก็ๆ นบัจ านวนอกีคร ัง้เพื่อตรวจค าตอบวา่ถูกตอ้งหรอืไม่ 

        ข.ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  

ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังว่า 
“ในหอ้งนอนของลงิน้อยซซี ีจะมมีมุหนึ่งเป็นทีส่ าหรบัเกบ็ของเล่น แมข่องซซีบีอกเขาเสมอวา่ ‘ซซี ี 
ลูกตอ้งเกบ็ของเล่นใหเ้รยีบรอ้ยหลงัจากเล่นเสรจ็แลว้นะจ๊ะ การเกบ็หอ้งใหส้ะอาดเรยีบรอ้ยอยู่เสมอ
จะท าใหค้นทีเ่ขา้มาเหน็รูส้กึสะอาด สบายตา’  ซซีที าตามทีแ่มข่องเขาบอก เขาเกบ็ของเล่นเขา้ช ัน้
หลงัเล่นเสรจ็ และนบัจ านวนของเล่นทุกคร ัง้ดว้ย เดก็ ๆ ชว่ยซซีีนบัของเล่นหน่อยสจ๊ิะ” 
 
ค าสัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
นบัจ านวนของเล่นแต่ละชิน้ แลว้จบัคูก่บัตวัเลขทีแ่สดงจ านวนให้ถูกตอ้ง 

        ค.ขัน้การเรียนรู้และสรปุ 

1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยการท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ใหด้เูป็นตวัอย่าง 
จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 
2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหอ้ธบิายวธิกีารหาค าตอบค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ  
ค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
ระบายสภีาพตามจ านวนทีก่ าหนดให้ 
ประเมนิผล 
ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไป สู้ๆ  



E1-5 เปรียบเทียบขนาดของสตัวต่์าง ๆ 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย เปรยีบเทยีบขนาดของสตัวต์่าง ๆ (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่5) 

ขัน้ตอนการสอน 

        ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครนู าภาพหม ี3 ตวั ประกอบดว้ย พ่อหม ีแมห่ม ีและลูกหม ีมาใหเ้ดก็ด ูหมตีวัทีใ่หญ่ทีส่ดุคอื 
พ่อหม ีหมตีวัเลก็ทีส่ดุคอืลูกหม ีครถูามเดก็ๆ วา่ ตวัไหนคอืแมห่ม ีพรอ้มบอกเหตุผล 

2. ครหูยบิถว้ยน ้าผึง้มา 3 ใบ มใีบใหญ่ ใบกลาง และใบเลก็ จากนัน้ครบูอกเดก็ๆ ว่า พ่อหมกีนิน ้าผึง้
มากทีสุ่ด และลูกหมกีนิน้อยทีส่ดุ เดก็ๆ คดิวา่ถว้ยน ้าผึง้ใบไหนเป็นของพ่อหม ีแมห่ม ีหรอืลูกหม ี

        ข.ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  

ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังว่า 
“วนันี้เป็นวนัทศันศกึษา คุณครพูาลงิน้อยซซีกีบัเพื่อนๆ มาทีฟ่ารม์แห่งหนึ่ง เมือ่ซซีกีบัเพื่อนๆ ได ้
เดนิในทุ่งหญา้กวา้งใหญ่กร็ูส้กึสบายและผอ่นคลายมาก  ในทุ่งหญา้มกีระต่ายน้อย ไกต่วัผูท้ีม่หีงอน
สแีดงสด ลูกสนุขัทีม่ใีบหูสดี า กระรอกทีม่หีางฟูนุ่ม หมทูีม่จีมกูกลมใหญ่ แกะทีม่ขีนฟู และนกสฟ้ีา 
ซซีอียากรูว้่า ‘ถา้เราแบง่สตัวพ์วกนี้ออกเป็น 3 ชนิดต่อหนึ่งกลุ่ม สตัวต์วัไหนขนาดใหญ่ทีส่ดุ”  
ค าสัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
ดภูาพสตัวใ์นแต่ละกลุ่ม แลว้หาวา่สตัวต์วัใดมขีนาดใหญ่ทีส่ดุ 

        ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยการท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ใหด้เูป็นตวัอย่าง  
จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 
2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหอ้ธบิายวธิกีารหาค าตอบค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ  
ค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
ดภูาพสตัวใ์นแต่ละกลุ่ม แลว้เรยีงล าดบัจากขนาดใหญ่ไปหาเลก็ โดยเขยีนตวัเลขลงในชอ่งสีเ่หลีย่ม 
จาก 1-3 
ประเมนิผล 
ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไป สู้ๆ  



E1-6 มาขบัรถกนัเถอะ 

     

ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย มาขบัรถกนัเถอะ (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่6) 

ขัน้ตอนการสอน 

       ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

       ครแูบง่กลุ่มเดก็ ๆ เป็น 3-5 กลุ่ม แลว้แจกยางลบหรอืสิง่ของใหเ้ดก็ ๆ แต่ละกลุ่ม จากนัน้ใหเ้ดก็ ๆ  
       แต่ละคนโยนสิง่ของนัน้ไปขา้งหน้า ครวูดัระยะทางของสิง่ทีเ่ดก็ ๆ โยน เริม่จากกลุ่มทีไ่กลทีส่ดุไล่มา 
       จนถงึกลุ่มทีร่ะยะใกลท้ีส่ดุ 

       ข.ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  

       ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังวา่ 
       “ของเล่นชิน้โปรดของลงิน้อยซซี ีคอื รถของเล่น เขาชอบเล่นรถของเล่นทัง้เวลาทีเ่ล่นคนเดยีวหรอื 
       เล่นกบัเพื่อน ๆ เขามกัจะเกดิความคดิสนุกๆ เวลาเล่นของเล่นชิน้นี้ วนันี้ซซีแีละเพื่อนๆ สรา้งบา้น 
       ขึน้มาหลายหลงัและวางรถของเล่นทีห่น้าบา้นทุกหลงั ซซีบีอกวา่ ‘เรามาเล่นแขง่รถกนัเถอะ’  
       เดก็ๆ ลองดซูิวา่ รถของใครจะแล่นไปไดไ้กลทีส่ดุ”  
 
       ค าส ัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
       ใหเ้รยีงล าดบัระยะทางของรถยนต์ จากไกลทีส่ดุไปหาใกล้ทีส่ดุ โดยเรยีงล าดบัจาก 1 ถงึ 6 

       ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

       1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยการท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ใหด้เูป็นตวัอย่าง  
       จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 
       2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหอ้ธบิายวธิกีารหาค าตอบค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
       ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
       ใหเ้รยีงล าดบัวา่ใครว่ายน ้าไดเ้รว็ทีส่ดุไปจนถึงชา้ทีส่ดุ โดยเขยีนตวัเลข 1 ถงึ 3 ลงในถว้ยรางวลั 
       ประเมนิผล 
       ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อีกท ี           พยายามต่อไป สู้ๆ  



E1-7 ไปเท่ียวสวนกล้วย 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย ไปเทีย่วสวนกลว้ย (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่7) 

ขัน้ตอนการสอน 

    ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

    ใหเ้ดก็ ๆ ซ่อนตวัหลงักล่องกระดาษและใหแ้สดงสว่นใดสว่นหนึ่งของรา่งกายออกมา ตวัอย่างเชน่  
    แขน ขา หรอื ฝ่ามอื จากนัน้ใหเ้พื่อน ๆ ทายว่าคนทีซ่่อนอยู่เป็นใคร 

    ข.ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  

    ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังวา่ 
    “วนันี้คณุครพูาลงิน้อยซซีกีบัเพื่อนๆ ไปเทีย่วสวนกลว้ย ในสวนมตีน้กลว้ยมากมาย แต่ทีพ่วกเขาสนใจ 
    คอืตน้กลว้ยตน้หนึ่งซึง่ออกผลหลายหว ีชาวสวนพูดขึน้มาว่า ‘เดก็ๆสามารถกนิกลว้ยพวกนี้ไดน้ะ’  
    ซซีแีละเพื่อนๆไดย้นิดงันัน้กต็ื่นเตน้ดใีจ ชาวสวนยงับอกอีกว่า ‘ถา้อยากกนิกลว้ยอรอ่ยๆ จะตอ้งเลอืก 
    ผลทีม่สีเีหลอืง กลว้ยทีม่สีเีขยีวคอืกลว้ยทีย่งัไมส่กุ’ ซซีกีบัเพื่อนๆ เริม่จะเดด็กลว้ยกนัแลว้ ระหว่างนัน้ 
    คณุครูกข็อใหช้าวสวนช่วยถ่ายรปูให”้  
 
    ค าส ัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
    เดก็ ๆ ชว่ยดหูน่อยว่าลูกศรต่าง ๆ ชีไ้ปทีไ่หนบา้ง 

    ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

    1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยการท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ใหด้เูป็นตวัอย่าง  
    จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 
    2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหอ้ธบิายวธิกีารหาค าตอบค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
     ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
    สงัเกตภาพว่า สตัวแ์ต่ละตวัถอืธงสอีะไร แลว้ระบายสนีัน้ลงในชอ่งสีเ่หลีย่มใตภ้าพสตัว์ 
     ประเมนิผล 
     ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไป สู้ๆ  

  



E1-8 กิจกรรมของแมวน้อยคิตตี้ 

    

ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย กจิกรรมของแมวน้อย (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่8) 

ขัน้ตอนการสอน 

     ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

  1. ครใูหเ้ดก็ ๆ พูดถงึกฬีาทีต่วัเองชอบ และบอกเหตุผลวา่ท าไมถงึชอบ ใหเ้ดก็ๆ สลบักนัพูด 
  2. ครใูหเ้ดก็ 1 คนท าท่าเล่นกฬีา 1 ชนิด จากนัน้ใหเ้ดก็คนอื่นลองทายดวูา่ กฬีานี้ เป็นกฬีาชนิดไหน 

     ข.ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

     ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังวา่ 
  “บา้นของแมวน้อยคติตี้กบัลงิน้อยซซีอียู่ใกลก้นั พวกเขามกัจะเล่นดว้ยกนั รวมทัง้แบง่ปันของเล่นใหก้นั 
  พวกเขากระโดดเชอืก เล่นวา่ว เล่นรถของเล่น เล่นสเกต็บอรด์ เล่นฮูลาฮูป แลว้ยงัชอบเล่นเลยีนแบบ 
  ท่าทางของกนัและกนั วนันี้คติตี้กระโดดเชอืก ซซีกีท็ าท่าเลยีนแบบคติตี้”  
 
     ค าส ัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
     ลงิน้อยซซีชีอบท าท่าเลยีนแบบแมวน้อยคติตี้ ชว่ยดหูน่อยว่าแต่ละภาพนัน้ ซซีกี าลงัท าท่าเลยีนแบบ 
     กจิกรรมอะไรของคติตี้               

     ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

     1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยการท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ให้ดเูป็นตวัอย่าง 
     จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 
     2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหอ้ธบิายวธิกีารหาค าตอบค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
     ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
     เขยีนวงกลมลอ้มรอบภาพ 2 ภาพ ทีเ่ป็นภาพสะทอ้นกระจกเงาของกนัละกนั 
     ประเมนิผล 
     ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไป สู้ๆ  

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_(%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2)


E1-9 ชีวิตของชาวสวน 

      

ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย ชวีติของชาวสวน (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่9) 

ขัน้ตอนการสอน 

        ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครเูตรยีมบตัรภาพค าศพัท์เกีย่วกบักริยิาท่าทางส าหรบัใชใ้นการท ากจิกรรม จากนัน้สุม่เลอืก
ค าศพัท์มาท าท่าทางตามบตัรภาพนัน้ ตวัอย่างเชน่ เป่าลูกโป่ง ใหเ้ดก็ๆ เดาวา่ครกู าลงัท าอะไร 

2. เดก็ๆ ผลดักนัแสดงท่าทางตามบตัรภาพค าศพัท์ แลว้ใหเ้พื่อนๆ ทาย เชน่ กระโดดเชอืก เล่นบอล 

        ข.ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  

ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังว่า 
“ลงิน้อยซซีกีบัเพื่อนๆ ชอบไปทศันศกึษา อย่างคราวกอ่นทีไ่ดไ้ปเทีย่วสวนกลว้ย ทุกคนสนใจการ 

        ปลูกตน้ไมม้าก คราวนี้คุณครเูลยพาเดก็ๆ มาเทีย่วไร่กวา้งใหญ่ทีม่กีลิน่หอมของดอกไมแ้ละทุ่งหญา้ 
        โชยมา นอกจากนี้ยงัมเีนินเขาเลก็ๆ กบับอ่น ้าดว้ย ทุกคนสนุกกบัการท ากจิกรรมในไรแ่ห่งนี้ เพื่อน 
        คนหนึ่งของซซีกี าลงัใหอ้าหารไก ่สว่นอีกคนหนึ่งก าลงัปีนตน้ไม ้เพื่อนอกีคนก าลงัอยู่ในสวนผกั รูส้กึ 
        วา่มบีางอย่างทีห่ายไปนะ ออ้ เครือ่งมอืทีเ่พื่อนๆของซซีตีอ้งใชใ้นกจิกรรมต่างๆ นัน้หายไป เดก็ๆ  
        ชว่ยกนัจบัคูภ่าพเครือ่งมอืกบักจิกรรมทีส่ตัวต์่าง ๆ ก าลงัท าอยู่หน่อยส”ิ 

ค าสัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
ดภูาพสตัวแ์ต่ละตวัแลว้วเิคราะห์วา่สิง่ทีอ่ยู่ในมอืของพวกเขาควรจะเป็นอะไร 

        ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยการท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ใหด้เูป็นตวัอย่าง  
       จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหอ้ธบิายวธิกีารหาค าตอบค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ  
ค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
ดภูาพแลว้ลากเสน้จบัคู่ภาพทีส่มัพนัธ์กนั 
ประเมนิผล 
ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไป สู้ๆ  



E1-10 ทายซิ ฉันก าลงัท าอะไร? 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย ทายซ ิฉันก าลงัท าอะไร? (บตัรภาพค าศพัท์แผน่ที ่10) 

ขัน้ตอนการสอน 

        ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครเูล่าเรือ่งเกีย่วกบัลงิน้อยซซีแีละท าท่าทางใหเ้ดก็ๆ ด ู
    - ซซีสีะพายกระเป๋าและเดนิไปเล่นในสนามเดก็เล่น           
    - เขาขึน้ไปบนกระดานลื่นและสไลดต์วัลงมา   
    - จากนัน้เขากไ็ปเล่นชงิชา้ นัง่ชงิชา้และโลไ้ปมา 
    - พอเล่นเสรจ็ เขากน็ าอาหารออกมาจากกระเป๋าของเขาและกนิอย่างเอรด็อรอ่ย 
    - ระหวา่งทางกลบับา้น เขาซื้อลูกโป่งใบใหญ่ ถอืกลบับา้นอย่างมคีวามสขุ 
2. ครใูหเ้ดก็ๆ เล่าเรือ่งทัง้หมดอีกคร ัง้ โดยใหท้ าท่าทางประกอบการเล่า 

        ข.ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  

ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังว่า 
“ลงิน้อยซซีชีอบเล่นในสนามเดก็เล่นมาก เพราะมทีัง้ชงิชา้ กระดานลื่น กระบะทราย ทีส่นามเดก็เล่น
มแีต่ของเล่นสนุกๆ นอกจากนี้ยงัมสีนามหญา้ที่กวา้งขวาง ผเีสือ้โบยบนิ และตน้ไมใ้หญ่ทีเ่หมาะ
ส าหรบัการนัง่ปิกนิก เดก็ๆ ดทู่าทางของซซี ีแลว้ลองวเิคราะห์วา่เขาก าลงัท าอะไรอยู่” 
ค าสัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
ดภูาพซซีแีต่ละภาพ แลว้จบัคู่กบักจิกรรมต่างๆ ในสนามเดก็เล่นใหถู้กตอ้ง 

        ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยการท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ใหด้เูป็นตวัอย่าง  
        จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหอ้ธบิายวธิกีารหาค าตอบค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
ค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
ดซูวิา่สตัวเ์หล่านี้ก าลงัท ากจิกรรมอะไรอยู่ เขยีนตวัเลขกจิกรรมทีถู่กตอ้งลงในชอ่งสีเ่หลีย่มเลยจะ้ 
ประเมนิผล 
ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไป สู้ๆ  



E1-11 มือ้เช้าแสนสนุก 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย มือ้เชา้แสนสนุก (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่11) 

ขัน้ตอนการสอน 

         ก. ข ัน้เตรยีมพร้อม 

        ครวูางดอกไม ้จาน ผา้ขนหนู ผกัและผลไมบ้นโต๊ะ จากนัน้ถามเดก็ๆ ว่า ของพวกนี้ควรจะอยู่ทีไ่หน  
        พรอ้มทัง้บอกเหตุผล 

        ข.ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  

        ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังวา่ 
         “ทุกๆ เชา้ เมือ่ลงิน้อยซซีตีื่นขึน้มา เขาจะรบีมาดูวา่แมข่องเขาท าอะไรให้กนิเป็นอาหารเชา้บา้ง  
        ซซีนีัง่รออยู่ในหอ้งอาหารทีจ่ดัโต๊ะอย่างเรยีบรอ้ย อาหารเชา้ทีแ่มข่องเขามกัท าใหก้นิคอื ขนมปังที ่
        ป้ิงจนกรอบ ไขด่าวและบางครัง้กม็ผีลไมด้ว้ย ซซีกีนิอาหารเชา้อย่างเอรด็อรอ่ย เดก็ๆ ลองสงัเกตด ู
        วา่ในหอ้งอาหารนี้มอีะไรบา้งทีเ่กบ็ไมเ่รยีบรอ้ย ชว่ยกนัเกบ็ของเหล่านัน้ใหถู้กที่หน่อยจะ้” 
 
        ค าส ัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
        ดภูาพสิง่ของในชอ่งดา้นขวามอื แลว้วเิคราะห์วา่สิง่ของเหล่านี้ควรจะเกบ็ไวท้ีไ่หน ในภาพใหญ่ 

        ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยการท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ใหด้เูป็นตวัอย่าง  
        จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหอ้ธบิายวธิกีารหาค าตอบค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ  
ค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
สงัเกตภาพ แลว้ลากเสน้จบัคูภ่าพทีส่มัพนัธ์กนั 
ประเมนิผล 
ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไป สู้ๆ  

 



E1-12 บ้านแสนรกั 

     

ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย บา้นแสนรกั (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่12) 

ขัน้ตอนการสอน 

        ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครแูสดงภาพป่า นก หญา้ แกะ แมน่ ้า ปลา ดอกไม ้และผเีสือ้ใหเ้ดก็ๆ ด ูแลว้ใหบ้รรยายลกัษณะ
ของสิง่ทีอ่ยู่บนบตัรภาพ จากนัน้ชภูาพสตัวแ์ต่ละชนิดขึน้มาแลว้ถามวา่สตัวช์นิดนี้อาศยัอยู่ทีไ่หน 

2. ครบูอกเดก็ว่า เราทุกคนต่างกม็บีา้น สตัวท์ุกตวักม็บีา้นเช่นกนั 

        ข.ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  

ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังว่า 
“ซซีเีป็นลงิน้อยชา่งสงสยั เขามกัจะตัง้ค าถามเกีย่วกบัสิง่ต่างๆ รอบตวัอยู่เสมอ ซซีถีามพ่อวา่ ‘พ่อ
ครบั บา้นของปลาหน้าตาเป็นอย่างไร’ พ่อตอบวา่ ‘แลว้ลูกคดิวา่อย่างไรล่ะ’ ซซีถีามแมว่า่ ‘แมค่รบั 
หมอูาศยัอยู่ทีไ่หน’ แมต่อบวา่ ‘ลูกคดิว่าอย่างไรล่ะ’ เขาถามคุณครขูองเขาวา่ ‘ครคูรบั ไกอ่าศยัอยู่ที่
ไหนครบั’ เดก็ๆ รูค้ าตอบไหม”  
ค าสัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
ดภูาพและหาค าตอบว่าสตัวเ์หล่านี้อาศยัอยู่ทีไ่หน 

        ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยการท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ใหด้เูป็นตวัอย่าง  
        จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหอ้ธบิายวธิกีารหาค าตอบค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
ค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
สตัวเ์หล่านี้อาศยัอยู่ในสถานทีท่ีถู่กตอ้งหรอืไม ่ถา้ใช ่ใหเ้ขยีนวงกลมลงในชอ่งสีเ่หลีย่ม ถา้ไมใ่ชใ่ห้ 

        เขยีนกากบาทลงในชอ่งสีเ่หลีย่ม 
       ประเมนิผล 
       ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อีกท ี           พยายามต่อไป สู้ๆ    

 



E1-13 ประสาทสมัผสัและอวยัวะต่าง ๆ  

     

ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย ประสาทสมัผสัและอวยัวะต่าง ๆ (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่13) 

ขัน้ตอนการสอน 

        ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครใูสก่ลว้ย 1 ผลไวใ้นกล่อง จากนัน้ถามเดก็ๆ ว่า ของขา้งในนี้มลีกัษณะอย่างไร มสีอีะไร มกีลิน่
หรอืไม ่รสชาตเิป็นอย่างไร 

2. ครใูหเ้ดก็สลบักนัสมัผสัของในกล่อง ใหม้อง ดมกลิน่และชมิกลว้ย แล้วอธบิายเรือ่งอวยัวะทีใ่ชร้บัรู้
ประสาทสมัผสัต่างๆ ใหเ้ดก็ฟัง 

        ข.ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  

ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังว่า 
“ลงิน้อยซซีมีคีวามสขุทุกวนั ไม่วา่จะท ากจิกรรมอะไร เขากจ็ะมคีวามสขุเสมอ เขาวาดรปูอย่างม ี
ความสขุ อ่านหนงัสอืพมิพ์กบัคณุตาอย่างมคีวามสขุ ฟังเพลงอยา่งมคีวามสขุ เพลดิเพลนิกบัการกนิ
ขนมอย่างมคีวามสขุ เล่นโรลเลอรส์เกต็อย่างมคีวามสขุ ดมดอกไมท้ีจ่ดัในหอ้งอาหารอย่างมคีวามสขุ 
ใหเ้ดก็ ๆ คดิถงึประสาทสมัผสัต่าง ๆ ของรา่งกาย และตอบค าถามวา่สว่นใดของรา่งกายทีใ่ชส้ าหรบั
วาดรูป อ่านหนงัสอืพมิพ์ ฟังเพลง กนิขนม เล่นโรลเลอรส์เกต็ และดมดอกไม”้ 
ค าสัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
หาค าตอบวา่อวยัวะต่างๆ เหล่านี้คู่กบักจิกรรมใด 

        ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยการท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ใหด้เูป็นตวัอย่าง  
        จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหอ้ธบิายวธิกีารหาค าตอบค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
ค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
ดภูาพอวยัวะ แลว้ระบายสสีิง่ทีส่มัพนัธ์กบัอวยัวะนัน้ 
ประเมนิผล 
ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไป สู้ๆ  



E1-14 กิจกรรมแสนสนุกของลิงน้อย 

     

ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย กจิกรรมแสนสนุกของลงิน้อย (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่14) 

ขัน้ตอนการสอน 

       ก.ขัน้เตรียมพร้อม 

       ครลูองถามเดก็ๆ ว่าหากเราจะท าคุกกี ้วตัถุดบิและอุปกรณ์ทีเ่ราตอ้งใชม้อีะไรบา้ง ถา้เดก็ๆ เริม่ 
       ตดิขดัหรอืตอบไมไ่ด ้ใหค้รชู่วย แนะน าวตัถุดบิและอุปกรณ์แต่ละอย่าง 
       วตัถุดบิ : แป้ง เนย นม ไขไ่ก ่น ้าตาล ชอ็กโกแลต 
       อุปกรณ์ : ถาด ไมค้ลงึแป้ง ตะกรอ้ส าหรบัตไีขแ่ละสว่นผสม ถว้ย เตาอบ  

       ข.ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

       ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังวา่ 
“ในแต่ละวนั ซซีที ากจิกรรมมากมาย ไมว่า่จะเป็นการอบคุกกีท้ีโ่รงเรยีน กนิสเต๊กกบัครอบครวั ปลูก
ตน้ไม ้แต่ทุกกจิกรรมนัน้ซซีตีอ้งใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ มาชว่ยดว้ย เช่น ใชช้ามผสมสว่นผสม ใชม้ดีหัน่
เนื้อเป็นชิน้เลก็ๆ แลว้ใชส้อ้มจิ้มกนิ ใชช้อ้นพรวนดนิและบวัรดน ้า เดก็ๆ ลองดซูวิ่าซซีกี าลงัจะท า
อะไรต่อ และชว่ยเขาหาอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมนัน้ๆ หน่อยสจ๊ิะ” 

        ค าส ัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
        กจิกรรมแต่ละอย่างของซซี ีจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์อะไร ชว่ยเลือกใหด้ว้ยจะ้ 

        ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ 

        1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยการท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ใหด้เูป็นตวัอย่าง  
        จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหอ้ธบิายวธิกีารหาค าตอบค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ  
ค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
ชว่ยลากเสน้จบัคูอุ่ปกรณ์กบักจิกรรมทีส่มัพนัธ์กนั 
ประเมนิผล 
ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไป สู้ๆ  



E1-15 ทิวทศัน์ทัง้ส่ีฤด ู

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย ทวิทศัน์ทัง้สีฤ่ด ู(บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่15) 

ขัน้ตอนการสอน 

        ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครถูามเดก็ ๆ วา่ “ตอนนี้เราอยู่ในฤดอูะไร” “เดก็ๆ รูไ้ดอ้ย่างไรวา่อยู่ในฤดนูี้ หรอืรูส้กึอย่างไร
เกีย่วกบัฤดนูี้” หากเดก็ ๆ ไมรู่ว้่าจะอธบิายอย่างไร ใหค้รเูขยีนและอธบิายค าศพัท์เพิม่เตมิ
เกีย่วกบัฤดเูชน่ spring (ฤดใูบไมผ้ล)ิ summer (ฤดรูอ้น) autumn (ฤดใูบไมร้ว่ง) winter  
(ฤดหูนาว) cold (หนาว) hot (รอ้น) flowers (ดอกไม)้ snow (หมิะ) rain (ฝน) 

2. ครแูสดงภาพเกีย่วกบัฤดตู่างๆ แลว้วาดรปูสิง่ของทีเ่กีย่วกบัฤดนูัน้ๆ เชน่ ดอกไม ้ไอศกรมี รม่ 
รองเทา้บตู ใบไมแ้หง้ หรอืตุ๊กตาหมิะ จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ จบัคู่สิง่ของทีเ่กีย่วขอ้งกบัฤดนูัน้ๆ  

        ข.ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  

ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังว่า 
“ซซีถีามแมว่า่ ‘แม่ชอบฤดไูหนมากทีสุ่ด ฤดใูบไมผ้ล ิฤดรูอ้น ฤดูใบไมร้ว่ง หรอืฤดหูนาว’ แมต่อบว่า 
‘แมช่อบฤดูใบไมผ้ล ิเพราะว่าดอกไมม้ากมายบานในฤดนูี้ และแมช่อบดอกไมม้าก’ แมถ่ามพ่อต่อ 
‘พ่อชอบฤดไูหน ฤดูใบไมผ้ล ิฤดรูอ้น ฤดูใบไมร้ว่ง หรอืฤดหูนาว’ พ่อตอบวา่ ‘พ่อชอบฤดรูอ้น เพราะ
จะไดก้นิไอศกรมีเยน็ๆ ชืน่ใจ’ พ่อหนักลบัมาถามซซี ี‘แลว้ลูกล่ะ ชอบฤดไูหน’ ซซีตีอบวา่ ‘ผมชอบ
ฤดหูนาวทีส่ดุ เพราะผมจะไดปั้น้ตุ๊กตาหมิะตวัโต’ ใหเ้ดก็ๆ สงัเกตภาพและบอกว่าสิง่ทีเ่กีย่วขอ้ง
เหล่านี้กบัฤดูกาลใดบา้ง 
ค าสัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
ดภูาพฤดกูาลต่างๆ แลว้จบัคูส่ ิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัฤดนูัน้ๆ 

        ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยการท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ใหด้เูป็นตวัอย่าง  
   จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหอ้ธบิายวธิกีารหาค าตอบค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 

 



ค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
สิง่เหล่านี้มกัพบไดใ้นฤดรูอ้นหรอืฤดหูนาว เตมิตวัเลขสิง่ของใตภ้าพพระอาทติย์กบัภาพตุ๊กตาหมิะ
ใหถู้กตอ้ง 
ประเมนิผล 
ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไป สู้ๆ  

 

  



E1-16 สงัเกตบ้านจากมมุท่ีแตกต่าง 

     
 

ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย สงัเกตบา้นจากมมุทีแ่ตกต่าง (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่16) 

ขัน้ตอนการสอน 

        ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครวูางตุ๊กตาตวัใหญ่ตรงกลางหอ้งเรยีน จากนัน้ใหเ้ดก็ ๆ ลองใชม้อืทัง้สองขา้งประกบกนัเหมอืน 
       ชอ่งมองภาพของกลอ้งถ่ายรปูและใหท้ าท่าเหมอืนก าลงัถ่ายรปูตุ๊กตาหลาย ๆ มมุรอบตวั 

2. ครแูสดงภาพของตุ๊กตาทีถู่กถ่ายจากหลายๆ มมุ จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ สงัเกตและบอกวา่ภาพต่างๆ       
ถ่ายจากมมุไหนบา้ง 

        ข.ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  

ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังว่า 
“แมข่องลงิน้อยซซีกี าลงัเล่นเกมกบัเขา เกมนี้มชีือ่ว่า ‘มองและวาด’ โดยแมข่องซซีนี าแกว้น ้ามาให ้

       เขาดแูต่ใหเ้หน็แคข่อบแกว้ แลว้ใหซ้ซีวีาดในสิง่ทีต่วัเองเห็น ซซีวีาดวงกลม 1 วง จากนัน้แมข่องซซีี 
       วางแกว้น ้าโดยหนัหูจบัของแกว้ไวด้า้นขา้ง ซซีเีหน็ดงันัน้จึงวาดรูปแกว้น ้าและหูจบั แมข่องเขาให ้     
       ซซีลีองวาดบา้นโดยมองจากหลายๆ มมุ  

ค าสัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
ดภูาพบา้นทีเ่หน็จากแต่ละมมุ แลว้จบัคู่กบัมมุมองทีถู่กตอ้ง 

        ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยการท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ใหด้เูป็นตวัอย่าง  
        จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหอ้ธบิายวธิกีารหาค าตอบค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ  
ค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
จากมมุมองของสตัวแ์ต่ละตวั พวกเขามองเหน็ลงิน้อยตามภาพใด ใหเ้ขยีนสญัลกัษณ์ของสตัวช์นิด 
นัน้ลงในชอ่งสีเ่หลีย่ม 

        ประเมนิผล 
        ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อีกท ี           พยายามต่อไป สู้ๆ  

 


