
E2：ภตูน้อยร้องเพลง 

 
ภตูน้อยชอบรอ้งเพลง ชอบเตน้ร ำ ชอบแต่งตวัดว้ยเสือ้ผำ้และเครือ่งประดบัสวยงำม 
กจิกรรมชุดนี้จะชว่ยสง่เสรมิศกัยภำพของเดก็ๆ ในดำ้นกำรคดิเชื่อมโยงและกำรน ำไปประยุกต์ใชใ้น
ชวีติประจ ำวนั 

 



 

วิธีเล่น 

1. เตรียมกระดานก่อนเล่น 

สอดบตัรภำพกจิกรรมลงในกระดำนลอ้เมจกิ โดยใหม้มุโคง้มนอยู่ทำงดำ้นขวำ แลว้ปรบัลอ้หมนุใหเ้ป็นสี
เดยีวกนัทัง้หมด 

2. หมนุล้อหมนุหาค าตอบ 

ใหเ้ดก็ๆ สงัเกตภำพในตำรำงดำ้นขวำมอื อ่ำนโจทย์ดำ้นบน จำกนัน้หำค ำตอบจำกในภำพใหญ่ สงัเกตว่ำ
ค ำตอบนัน้มลีูกศรสอีะไร แลว้หมนุลอ้หมนุใหเ้ป็นสตีำมลูกศรนัน้ 

3. ตรวจค าตอบด้านหลงั 

กลบัดำ้นบตัรภำพกจิกรรมเพื่อตรวจค ำตอบ โดยดูวำ่สบีนบตัรภำพกจิกรรมตรงกบัสขีองลอ้หมนุหรอืไม ่ถำ้
ตรงกนัแสดงวำ่ ค ำตอบถูกตอ้ง 

4. ท าแบบฝึกด้านหลงัเพื่อทบทวนความรู้ 

ใหเ้ดก็ๆ ท ำแบบฝึกดำ้นหลงับตัรภำพกจิกรรม โดยกำรระบำยส ีโยงเสน้ หรอืวงกลมรอบภำพค ำตอบ เพื่อ
ทบทวนควำมรูอ้กีคร ัง้ ซึง่จะท ำใหเ้กดิควำมคดิรวบยอดในแต่ละเรือ่ง 

5. ประเมินผล 

ขดีเครือ่งหมำยลงในชอ่งกำรประเมนิผล ตำมผลของกำรเล่น 
 
 
หมำยเหตุ 
• ควรเขยีนชือ่นกัเรยีนลงบนบตัรภำพกจิกรรมทุกแผน่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



E2-1 ไม้กายสิทธ์ิ 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย ไมก้ำยสทิธิ ์(บตัรภำพกจิกรรมแผน่ที ่1) 

ขัน้ตอนกำรสอน 

        ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. กอ่นเริม่บทเรยีน ครนู ำกระดำษสมีำพบัครึง่แลว้ตดัเป็นรูปผเีสื้อ เอำผเีสือ้ทีต่ดัไปซ่อนไวท้ีใ่ดที่ 
หนึ่งในหอ้งเรยีน สว่นกระดำษทีเ่ป็นโครงรำ่งใหเ้กบ็ไว ้ เมือ่เริม่เรยีน ครนู ำกระดำษโครงร่ำงมำให้
เดก็ๆ ดแูละถำมว่ำ ครตูดักระดำษรูปอะไรออกไป 
2. ครใูหเ้ดก็ๆ หำรปูผเีสือ้ทีซ่่อนไว ้แลว้น ำไปทำบกบักระดำษโครงรำ่ง 
3. ครแูจกกระดำษสใีห้กบัเดก็คนละ 1 แผน่ จำกนัน้ใหเ้ดก็ๆ ตดักระดำษเป็นรูปอะไรกไ็ดโ้ดยเกบ็ 
กระดำษสว่นทีเ่ป็นโครงร่ำงไวด้ว้ย จำกนัน้ใหเ้ดก็ๆ ทำบเพื่อจบัคูก่นั 

       ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน 

       ครเูล่ำเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังวำ่ 
“ในยำมค ่ำคนื ภตูน้อยตนหนึ่งบนิอยู่บนทอ้งฟ้ำ ซึง่มดีวงจนัทรแ์ละดวงดำวมำกมำย ดวงดำว
ทัง้หลำยพูดขึน้วำ่ ‘มำเล่นเกมทำยปัญหำกนัเถอะ’ ภตูน้อยเริม่วำดรปูต่ำง ๆ บนทอ้งฟ้ำเพื่อใหด้วง
จนัทรก์บัดวงดำวทำย เดก็ๆ ช่วยดวงจนัทรก์บัดวงดำวทำยหน่อยสจ๊ิะวำ่ ภตูน้อยวำดรปูอะไรบำ้ง” 

       ค ำส ัง่ดำ้นหน้ำบตัรภำพ 
       ทำยซวิำ่ ภตูน้อยใชไ้มก้ำยสทิธิว์ำดรปูอะไรบำ้ง 

       ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

       1. ครแูสดงวธิกีำรหำค ำตอบโดยกำรท ำขอ้แรก (ภำพแรกในตำรำงดำ้นขวำมอื) ใหด้เูป็นตวัอย่ำง 
จำกนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท ำขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

       2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค ำตอบทีต่นเองท ำ จำกนัน้ใหอ้ธบิำยวธิกีำรหำค ำตอบค ำสัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ  
      ค ำส ัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
       หำเงำของสิง่ต่ำงๆ เจอไหมจ๊ะ ลำกเสน้ตำมรอยประจำกนัน้ระบำยสเีพื่อใหเ้งำสมบรูณ์เลยจะ้ 
      ประเมนิผล 
      ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อีกท ี           พยำยำมต่อไป สู้ๆ  



E2-2 ตดัแต่งต้นไม้เป็นรปูสตัว์ 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย ตดัแต่งตน้ไมเ้ป็นรปูสตัว ์(บตัรภำพกจิกรรมแผน่ที ่2) 

ขัน้ตอนกำรสอน 

        ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

ครนู ำภำพตน้ไมท้ีต่ดัแต่งเป็นรปูทรงต่ำง ๆ ใหเ้ดก็ ๆ ด ูจำกนัน้ใหต้อบค ำถำมวำ่รูปทรงทีเ่ดก็ ๆ 
เหน็คอืสิง่ใด 

        ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน   

ครเูล่ำเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังว่ำ 
“ถงึเวลำตดัแต่งตน้ไมใ้นสวนแลว้ ตอนนี้ใบไมแ้ตกใบใหมเ่ยอะมำกจรงิๆ ตน้หญำ้กเ็ริม่โตและสงูขึน้
เรือ่ยๆ ภตูน้อยหยบิกรรไกรมำตดัหญำ้และเริม่ตดัแต่งใบไม ้เดก็ๆ ดสู ิเขำเลม็ใบไมเ้ป็นรปูร่ำงคลำ้ย
หวัของสตัวน์ำนำชนิด น่ำรกัมำกๆ เลย” 
ค ำสัง่ดำ้นหน้ำบตัรภำพ 
ใหเ้ดก็ๆ หำค ำตอบว่ำ ภตูน้อยตดัแต่งพุ่มไมเ้ป็นรูปสตัวอ์ะไรบำ้ง 

        ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

        1. ครแูสดงวธิกีำรหำค ำตอบโดยกำรท ำขอ้แรก (ภำพแรกในตำรำงดำ้นขวำมอื) ใหด้เูป็นตวัอย่ำง 
จำกนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท ำขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

        2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค ำตอบทีต่นเองท ำ จำกนัน้ใหอ้ธบิำยวธิกีำรหำค ำตอบค ำสัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
ค ำสัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
ภตูน้อยตดัแต่งตน้ไมเ้ป็นรปูสตัวอ์ะไรบำ้ง ลำกเสน้จบัคูใ่หถู้กตอ้งดว้ยจะ้ 
ประเมนิผล 
ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยำยำมต่อไป สู้ๆ  

 
  



E2-3 ตะลุยเขาวงกต 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย ตะลุยเขำวงกต (บตัรภำพกจิกรรมแผน่ที ่3) 

ขัน้ตอนกำรสอน 

        ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครสูรำ้งทำงเดนิที่คลำ้ยเขำวงกตแบบงำ่ย ๆ ขึน้มำ อำจใชเ้ทปกำวเพื่อสรำ้งเสน้ทำง โดยตอ้งระบุ 
สขีองแต่ละเสน้ จุดเริม่ตน้ และทำงออกใหช้ดัเจนเพื่อใหเ้ดก็ๆ ไมส่บัสน จำกนัน้ครใูหเ้ดก็ๆ เดนิตำม
ทำงจำกจุดเริม่ตน้จนถงึเสน้ชยั ใครเดนิถงึเสน้ชยักอ่นเป็นคนแรกเป็นผูช้นะ 
2. ระหวำ่งกำรแขง่ขนั ครกู ำชบัใหเ้ดก็เดนิตำมเสน้ทำงเท่ำนัน้ จนถงึเสน้ชยั 

        ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน   

ครเูล่ำเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังว่ำ 
“รำชนิีภตูไดเ้ตรยีมสมบตัลิ ้ำค่ำส ำหรบัภตูน้อย 6 ตน นำงไดซ้่อนสมบตัไิวต้ำมถ ้ำต่ำง ๆ แลว้ใหภ้ตู 
แต่ละตนไปประจ ำทีป่ำกถ ้ำแต่ละถ ้ำ ภตูน้อยทัง้ 6 ตอ้งเป่ำยงิฉุบเพื่อเลอืกวำ่ใครจะไดเ้ขำ้ถ ้ำไหน และ
ตอนนี้ภตูน้อยแต่ละตนกไ็ดเ้ลอืกถ ้ำกนัเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ เกมล่ำสมบตัจิงึเริม่ขึน้ เดก็ ๆ จะตอ้งพำ
ภตูน้อยไปใหถ้งึสมบตัพิวกนัน้” 

       ค ำส ัง่ดำ้นหน้ำบตัรภำพ 
       ชว่ยพำภตูน้อยเดนิไปตำมเสน้ทำงปรศินำเพื่อพำเขำไปยงัทีซ่่อนสมบตัิ เพื่อหำค ำตอบว่ำภตูน้อย 

แต่ละตนไดร้บัสมบตัอิะไรบำ้ง 

       ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

       ครแูสดงวธิกีำรหำค ำตอบโดยกำรท ำขอ้แรก (ภำพแรกในตำรำงดำ้นขวำมอื) ใหด้เูป็นตวัอย่ำง 
จำกนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท ำขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 
2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค ำตอบทีต่นเองท ำ จำกนัน้ใหอ้ธบิำยวธิกีำรหำค ำตอบค ำสัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ  
ค ำสัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
ชว่ยพำภตูน้อยแต่ละตนเดนิไปตำมเสน้ทำงปรศินำเพื่อหำเสือ้ผำ้ของพวกเขำหน่อยจะ้ 
ประเมนิผล 
ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยำยำมต่อไป สู้ๆ  



E2-4 มาต่อจ๊ิกซอวก์นันะ 

         
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย มำต่อจิก๊ซอว์กนันะ (บตัรภำพกจิกรรมแผน่ที ่4) 

ขัน้ตอนกำรสอน 

        ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครจูดัเตรยีมจิก๊ซอวแ์บบง่ำยหลำย ๆ ชดุ จำกนัน้แบง่กลุ่มเดก็ ๆ ใหเ้ดก็แต่ละกลุ่มลองต่อจิก๊ซอว์ 
ใหส้ ำเรจ็ ครสูงัเกตว่ำกลุ่มไหนต่อจิก๊ซอวเ์สรจ็เป็นกลุ่มแรกใหก้ลุ่มนัน้เป็นผูช้นะ 

        2.หลงัจำกทีทุ่กกลุ่มต่อจิก๊ซอวเ์สรจ็หมดแลว้ ครหูยบิจิก๊ซอวข์องแต่ละกลุ่มออกมำ 2 ชิน้ จำกนัน้ให้
เดก็ ๆ แต่ละกลุ่มสลบักนัต่อจิก๊ซอวข์องอกีกลุ่มโดยน ำจิก๊ซอว ์2 ชิน้ทีค่รแูยกออกมำต่อลงไปทีเ่ดมิ
ของภำพใหถู้กตอ้ง แลว้ใหเ้ดก็อธบิำยวธิกีำรต่อจิก๊ซอว์ 

ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน  

ครเูล่ำเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังว่ำ 
“วนันี้ภตูน้อยอยำกจะเล่นต่อจิก๊ซอวม์ำก เขำน ำภำพของตวัเองทีย่นือยู่หน้ำปรำสำทแห่งหนึ่งมำตดั 
เป็นชิน้ตวัต่อจิก๊ซอว ์แลว้เขำกเ็ริม่ต่อจิก๊ซอว ์แต่ปัญหำอยู่ทีว่่ำมภีำพบำงชิน้หำยไป  เดก็ ๆ ชว่ย
ภตูน้อยหำชิน้สว่นจิก๊ซอวท์ีห่ำยไปและต่อลงไปในภำพใหถู้กตอ้งหน่อยจะ้” 
ค ำสัง่ดำ้นหน้ำบตัรภำพ 
ดตู ำแหน่งทีเ่วน้ไว ้แลว้หำชิน้สว่นภำพทีถู่กตอ้งมำต่อลงในภำพหน่อยจะ้ 

        ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

        1. ครแูสดงวธิกีำรหำค ำตอบโดยกำรท ำขอ้แรก (ภำพแรกในตำรำงดำ้นขวำมอื) ใหด้เูป็นตวัอย่ำง 
จำกนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท ำขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

        2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค ำตอบทีต่นเองท ำ จำกนัน้ใหอ้ธบิำยวธิกีำรหำค ำตอบค ำสัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
ค ำสัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
ในภำพนี้มชีิน้สว่นภำพหำยไป 4 จุด ดภูำพชิน้สว่นดำ้นล่ำงแลว้วเิครำะห์ว่ำแต่ละชิน้ควรน ำไปต่อที่ 
จุดใด ระบำยสลีงในชอ่งสเีหลีย่มดว้ยสเีดยีวกบัจุดนัน้ 
ประเมนิผล 
ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยำยำมต่อไป สู้ๆ  



E2-5 ถงุเท้าสุดสวย 

       
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย ถุงเทำ้สดุสวย (บตัรภำพกจิกรรมแผน่ที ่5) 

ขัน้ตอนกำรสอน 

     ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครใูหเ้ดก็น ำถุงเทำ้มำจำกบำ้นคนละ 1 คู ่จำกนัน้ใหเ้ดก็ๆ แบ่งกลุ่มแลว้น ำถุงเทำ้ใสล่งไปในตะกรำ้ 
โดยแยกขำ้งถุงเทำ้ทุกคูอ่อกจำกกนั 
2. ครใูหเ้ดก็ๆ เรยีงถุงเทำ้ของแต่ละกลุ่มเป็นคู่ๆ  จำกนัน้ถำมเดก็วำ่ ถุงเทำ้คูไ่หนยำวทีส่ดุ ครูตรวจ 
ดถูุงเทำ้ของแต่ละกลุ่มวำ่ของกลุ่มไหนยำวทีส่ดุในหอ้ง 
3. ครถูำมเดก็ๆ วำ่มวีธิกีำรอย่ำงไรเพื่อทีจ่ะหำวำ่ถุงเทำ้คู่ใดมคีวำมยำวมำกทีสุ่ด จำกนัน้สอนเดก็ๆ  
พบัถุงเทำ้เกบ็ใหเ้รยีบรอ้ย 

     ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน 

     ครเูล่ำเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังวำ่ 
     “วนันี้เป็นวนัทีแ่ดดจ้ำสดใส เหล่ำภตูน้อยก ำลงัซกัและตำกผำ้กนัอยู่ พวกเขำตำกหมวก เสือ้เชิต้  

กำงเกง และถุงเทำ้  ‘ยงัมอีะไรตอ้งซกัอีกไหมนะ’ ภตูน้อยสแีดงถำม ‘พวกเรำนี่แหละ’ ภตูน้อยสมี่วง
ตอบ แลว้ทุกคนกห็วัเรำะกนัอย่ำงมคีวำมสขุ” 

     ค ำส ัง่ดำ้นหน้ำบตัรภำพ 
     เดก็ๆ เรยีงล ำดบัควำมยำวของถุงเทำ้จำกยำวทีสุ่ด (1) ไปยงัสัน้ทีส่ดุ (3) 

        ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

      1. ครแูสดงวธิกีำรหำค ำตอบโดยกำรท ำขอ้แรก (ภำพแรกในตำรำงดำ้นขวำมอื) ให้ดเูป็นตวัอย่ำง 
จำกนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท ำขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

      2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค ำตอบทีต่นเองท ำ จำกนัน้ใหอ้ธบิำยวธิกีำรหำค ำตอบค ำสัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ  
      ค ำส ัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
      ดภูำพแต่ละกลุ่ม แลว้ระบำยสสีิง่ทีย่ำวทีสุ่ด 
      ประเมนิผล 
      ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อีกท ี           พยำยำมต่อไป สู้ๆ  



E2-6 ตอนน้ีก่ีโมงแล้ว 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย ตอนนี้กีโ่มงแลว้ (บตัรภำพกจิกรรมแผน่ที ่6) 

ขัน้ตอนกำรสอน 

     ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครนู ำนำฬิกำขนำดใหญ่มำใหเ้ดก็ๆ ด ูจำกนัน้ถำมว่ำ เหน็อะไรบนหน้ำปัดนำฬิกำบำ้ง ครูสอน 
ตวัเลข 1-12 
2. ครถูำมเดก็ๆ วำ่ “เวลำ 7 นำฬกิำมกีีค่ร ัง้ใน 1 วนั” จำกนัน้ครูขยำยควำมต่อว่ำ ในหนึ่งวนัมเีวลำ 7 
นำฬกิำ 2 คร ัง้คอื 7 โมงเชำ้และ 1 ทุ่ม  

      ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน   

      ครเูล่ำเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังวำ่ 
“ภตูสเีขยีวเป็นภตูขีเ้ซำ เขำมกันอนหลบัอุตุจนเลยเวลำและไปสำยอยู่เสมอ ภตูตนอื่นๆ จงึใหน้ำฬกิำ
ทัง้หมด 6 เรอืน เพื่อใชบ้อกเวลำในกำรท ำกจิกรรมต่ำงๆ  เรอืนแรกตัง้เวลำปลุกไวต้ ี5 เพื่อใหต้ื่นนอน 
เรอืนที ่2 ตัง้ไว ้6 โมงเชำ้เพื่อใหเ้ขำเขำ้ไปท ำงำนในป่ำ เรอืนที ่3 ตัง้ไวบ้ำ่ยโมงส ำหรบักนิอำหำรเทีย่ง 
เรอืนที ่4 ตัง้ไวบ้ำ่ย 2 โมงส ำหรบังบีหลบั เรอืนที ่5 ตัง้ไวบ้ำ่ย 3 โมงส ำหรบักนิอำหำรวำ่ง และเรอืน
สดุทำ้ยตัง้ไว ้4 โมงเยน็ส ำหรบัเวลำเล่นเกมดว้ยกนั เพื่อใหภ้ตูสเีขยีวท ำกจิกรรมต่ำงๆ ไดต้รงเวลำ” 
ค ำถำมดำ้นหน้ำบตัรภำพ 
ชว่ยจบัคูภ่ำพนำฬิกำกบัเวลำใหถู้กตอ้ง 

      ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

1. ครแูสดงวธิกีำรหำค ำตอบโดยกำรท ำขอ้แรก (ภำพแรกในตำรำงดำ้นขวำมอื) ใหด้เูป็นตวัอย่ำง 
จำกนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท ำขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

      2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค ำตอบทีต่นเองท ำ จำกนัน้ใหอ้ธบิำยวธิกีำรหำค ำตอบค ำสัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
ค ำสัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
ดตูวัเลขแสดงเวลำ แลว้ลำกเสน้จบัคูก่บัภำพนำฬิกำ 
ประเมนิผล 
ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยำยำมต่อไป สู้ๆ  



E2-7 มาเรียงล าดบัตวัเลขกนั 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย มำเรยีงล ำดบัตวัเลขกนั (บตัรภำพค ำศพัท์แผน่ที ่7) 

ขัน้ตอนกำรสอน 

        ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครใูหบ้ตัรภำพตวัเลข 1-30 กบัเดก็ๆ จำกนัน้ใหเ้ดก็ๆ แต่ละคนอ่ำนตวัเลข 1-30 เป็น
ภำษำองักฤษพรอ้มหยบิตวัเลขทีอ่่ำนออกเสยีงมำวำงตำมล ำดบั 

        2. หลงัจำกทีว่ำงบตัรภำพทัง้หมดตำมล ำดบัแลว้ ครูปิดบตัรภำพตวัเลข 1 ใบและถำมเดก็ๆ วำ่ 
ตวัเลขทีค่รปิูดคอืตวัเลขอะไร หำกเดก็ทำยถูก ครถูำมวธิีกำรทีเ่ดก็หำค ำตอบ 

        ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน   

ครเูล่ำเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังว่ำ 
“วนันี้ภตูสมีว่งน ำเกมกระดำนมำใหเ้พื่อนๆ เล่น กอ่นทีจ่ะเล่นเขำอธบิำยวธิกีำรเล่นใหเ้พื่อนๆ ฟัง 
แลว้แจกตวัหมำกรกุส ำหรบัใชเ้ดนิในเกม ภตูสมีว่งพูดขึน้มำวำ่ ‘เรำมำเป่ำยงิฉุบกนัว่ำใครจะไดท้อย
ลูกเต๋ำกอ่น’ ผลคอืภตูสเีหลอืงไดเ้ริม่เล่นกอ่น ถดัมำคอืภตูสแีดง ภตูสเีขยีว ภตูสสีม้ ภตูสมี่วงและภตู
สนี ้ำเงนิตำมล ำดบั เดก็ๆ ชว่ยดหูน่อยวำ่ ตวัหมำกรกุของภตูแต่ละสเีดนิไปทีต่วัเลขใดบำ้ง” 
ค ำสัง่ดำ้นหน้ำบตัรภำพ 
ชว่ยหำค ำตอบวำ่ ภตูน้อยแต่ละสเีดนิตวัหมำกรุกไปหยุดทีต่วัเลขใด   

        ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

       1. ครแูสดงวธิกีำรหำค ำตอบโดยกำรท ำขอ้แรก (ภำพแรกในตำรำงดำ้นขวำมอื) ใหด้เูป็นตวัอย่ำง 
จำกนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท ำขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

        2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค ำตอบทีต่นเองท ำ จำกนัน้ใหอ้ธบิำยวธิกีำรหำค ำตอบค ำสัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
        ค ำส ัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 

ชว่ยหำค ำตอบหน่อยวำ่ หลงัจำกทอยลูกเต่ำแลว้ ตวัหมำกรกุแต่ละตวัจะเดนิไปหยุดทีต่วัเลขใด 
เขยีนวงกลมลอ้มรอบค ำตอบเลขจะ้ 

        ประเมนิผล 
        ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อีกท ี           พยำยำมต่อไป สู้ๆ  



E2-8 เป่าเทียนวนัเกิด 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย เป่ำเทยีนวนัเกดิ(บตัรภำพกจิกรรมแผน่ที ่8) 

ขัน้ตอนกำรสอน 

       ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครจู ำลองงำนวนัเกดิขึน้มำ โดยเตรยีมเคก้และเทยีนจ ำนวนหนึ่ง จำกนัน้ปักเทยีนลงบนเคก้ 
2. ครจูุดเทยีนครัง้ละ 1-3 แท่ง แลว้ถำมเดก็ๆ วำ่มเีทยีนทีย่งัไมไ่ดจุ้ดกีเ่ล่ม 

       ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน   

ครเูล่ำเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังว่ำ 
“วนันี้เป็นวนัเกดิของเดก็ๆ หลำยคน คณุแมจ่งึจดังำนเลี้ยงวนัเกดิและชวนแขกมำทีบ่ำ้นดว้ย โดยท ำ
ขนมเคก้และขนมชนิดต่ำงๆ ไวม้ำกมำย มทีัง้เคก้ชอ็กโกแลต กำแฟ วำนิลลำ และสตรอวเ์บอรร์ ี
เดก็ๆ ลองนบัจ ำนวนเทยีนบนเคก้แต่ละกอ้นดซูิวำ่ มเีทยีนอีกกีแ่ท่งทีย่งัไมไ่ดจุ้ดไฟ” 
ค ำสัง่ดำ้นหน้ำบตัรภำพ 
ดภูำพเคก้แต่ละภำพ แลว้นบัจ ำนวนเทยีนทีไ่มไ่ดจุ้ดไฟ 

        ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

1. ครแูสดงวธิกีำรหำค ำตอบโดยกำรท ำขอ้แรก (ภำพแรกในตำรำงดำ้นขวำมอื) ใหด้เูป็นตวัอย่ำง 
จำกนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท ำขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

        2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค ำตอบทีต่นเองท ำ จำกนัน้ใหอ้ธบิำยวธิกีำรหำค ำตอบค ำสัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
        ค ำส ัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
        ดภูำพเคก้ แลว้หำค ำตอบว่ำแต่ละกอ้นถูกกนิไปกีช่ ิน้ เขยีนวงกลมลอ้มรอบภำพตำมจ ำนวนทีเ่ป็น

ค ำตอบ 
        ประเมนิผล 
        ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อีกท ี           พยำยำมต่อไป สู้ๆ  

 

  



E2-9 ฝึกนับเลขจากดอกไม้ 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย ฝึกนบัเลขจำกดอกไม ้(บตัรภำพกจิกรรมแผน่ที ่9) 

ขัน้ตอนกำรสอน 

        ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครนู ำดอกไมม้ำ 2 ดอก เดด็กลบีดอกไมล้งในกล่องเปล่ำ จำกนัน้หยบิกลบีดอกไมข้ึน้มำ 1 ก ำมอื 
แลว้วำงบนพื้น 
2. ใหเ้ดก็ ๆ จดักลบีดอกไมท้ีม่สีเีดยีวกนัแยกไวเ้ป็นกองต่ำงหำก แลว้ใหน้บัจ ำนวนกลบีดอกไม ้
ทัง้หมด 

        ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน   

ครเูล่ำเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังว่ำ 
“ภตูทัง้หลำยชอบดอกไมม้ำก พวกเขำปลูกดอกไมทุ้กชนิดในสวน วนันี้ถงึก ำหนดที่ภตูสแีดงจะตอ้ง 
รดน ้ำดอกไม ้เขำหยบิกระบอกฉีดน ้ำมำรดน ้ำ ขณะทีเ่ขำก ำลงัรดน ้ำอยู่นัน้ เขำกส็งัเกตเหน็วำ่ดอกไม้
บำงดอกเริม่เบง่บำน บำงดอกยงัไมบ่ำน เดก็ ๆ ช่วยภตูสแีดงนบัหน่อยวำ่มดีอกไมท้ีบ่ำนกีด่อก และ
ดอกไมท้ีย่งัไมบ่ำนกีด่อก” 
ค ำสัง่ดำ้นหน้ำบตัรภำพ 
ในแต่ละชอ่ มดีอกไมตู้มกบัดอกไมบ้ำน ใหน้บัจ ำนวนดอกไมแ้ต่ละประเภท 

       ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

1. ครแูสดงวธิกีำรหำค ำตอบโดยกำรท ำขอ้แรก (ภำพแรกในตำรำงดำ้นขวำมอื) ใหด้เูป็นตวัอย่ำง 
จำกนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท ำขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

        2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค ำตอบทีต่นเองท ำ จำกนัน้ใหอ้ธบิำยวธิกีำรหำค ำตอบค ำสัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
ค ำสัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
ดภูำพดอกไมแ้ต่ละประเภท นับ แลว้ระบำยสตีำมจ ำนวนทีน่บัได้ 
ประเมนิผล 
ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยำยำมต่อไป สู้ๆ  



E2-10 มีดอกไม้ทัง้หมดก่ีดอกนะ 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย มดีอกไมท้ัง้หมดกีด่อกนะ (บตัรภำพกจิกรรมแผน่ที ่10) 

ขัน้ตอนกำรสอน 

        ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1.ครสูอนวธิกีำรชูต้ลูกบอลใหล้งในตะกรำ้ จำกนัน้ใหเ้ดก็ ๆ แต่ละคนชูต้ลูกบอลสแีดง 5 ลูกและสนี ้ำ 
เงนิ 5 ลูกลงในตะกรำ้ 
2. หำกลูกบอลสไีหนลงตะกรำ้ ใหน้บัคะแนนแยกสไีวด้ว้ย 

        ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน   

ครเูล่ำเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังว่ำ 
“วนันี้เป็นครำวของภตูสเีหลอืงทีจ่ะตอ้งรดน ้ำดอกไม ้เขำหยบิกระบอกฉีดน ้ำไปรดน ้ำ ระหวำ่งทีก่ ำลงั 
รดน ้ำ เขำกส็งัเกตเหน็ดอกไมท้ีบ่ำนแลว้กบัดอกไมท้ีย่งัไมบ่ำน เขำถงึนบัดอกไมท้ัง้ทีบ่ำนแลว้กบัยงั
ไมบ่ำน เดก็ ๆงชว่ยภตูสเีหลอืงนบัจ ำนวนดอกไมห้น่อยนะ” 
ค ำสัง่ดำ้นหน้ำบตัรภำพ 
ดอกไมแ้ต่ละชอ่ มทีัง้ดอกตูมและดอกไม ้เดก็ๆ ชว่ยนบัหน่อยว่ำ มดีอกตูมกีด่อกและดอกบำนกีด่อก 

       ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

1. ครแูสดงวธิกีำรหำค ำตอบโดยกำรท ำขอ้แรก (ภำพแรกในตำรำงดำ้นขวำมอื) ใหด้เูป็นตวัอย่ำง 
จำกนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท ำขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

       2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค ำตอบทีต่นเองท ำ จำกนัน้ใหอ้ธบิำยวธิกีำรหำค ำตอบค ำสัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
       ค ำส ัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
       ดภูำพผลไมแ้ต่ละชนิด แลว้ระบำยสลีงในภำพโครงร่ำงดำ้นล่ำงตำมจ ำนวนทีน่บัได้ 
       ประเมนิผล 
       ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อีกท ี           พยำยำมต่อไป สู้ๆ  

 



E2-11 ประดิษฐ์ภาพด้วยรปูทรงต่างๆ 

           
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย ประดษิฐ์ภำพดว้ยรูปทรงต่ำงๆ (บตัรภำพกจิกรรมแผน่ที ่11) 

ขัน้ตอนกำรสอน 

        ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครเูตรยีมตวัต่อรปูทรงต่ำงๆ เชน่ ลูกบำศก ์สีเ่หลีย่มมมุฉำก กรวย กระบอก พรีะมดิและอื่นๆ  
จำกนัน้ใหเ้ดก็กดตวัต่อลงบนแป้นหมกึแลว้ประทบัลงกระดำษ เดก็ๆ สำมำรถประทบัรปูทรงต่ำงๆ 
ทบัซอ้นภำพเดมิทีป่ระทบัไปแลว้ไดเ้พื่อสรำ้งภำพทีน่่ำสนใจ เชน่ เรยีงรปูทรงสีเ่หลีย่มเป็นหุ่นยนต ์
2. ครใูหเ้ดก็ๆ แสดงภำพทีเ่สรจ็สมบรูณ์แลว้และอธบิำยรปูทรงทีเ่ดก็ๆ ใชอ้อกแบบภำพ 

        ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน 

ครเูล่ำเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังว่ำ 
“วนันี้ภตูสนี ้ำเงนิอยำกจะท ำวำ่วสกัตวั เขำเตรยีมกระดำษแกว้สตี่ำงๆ มำตกแต่งวำ่วใหส้วยงำม แต่
เขำท ำเป็นแครู่ปทรงงำ่ยๆ ไมส่ำมำรถออกแบบใหซ้บัซอ้นหรอืน่ำสนใจได ้เขำจงึไปขอควำม
ชว่ยเหลอืจำกภตูสเีหลอืง ภตูสหีลอืงบอกวำ่ ‘เธอมำหำถูกคนแล้วละ เพรำะฉนัออกแบบเกง่มำกเลย’ 
แลว้เขำกต็ดักระดำษแกว้เป็นรปูดอกไม ้บำ้น ไอศกรมี ตน้ครสิต์มำส เรอื ปลำ และแปะลงบนว่ำว
ของภตูสนี ้ำเงนิอย่ำงสวยงำม”  
ค ำสัง่ดำ้นหน้ำบตัรภำพ 
หำค ำตอบวำ่ภำพทบัซอ้นทีเ่กดิขึน้แต่ละภำพนัน้ เป็นส่วนหนึ่งของภำพใด 

      ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ 

1. ครแูสดงวธิกีำรหำค ำตอบโดยกำรท ำขอ้แรก (ภำพแรกในตำรำงดำ้นขวำมอื) ใหด้เูป็นตวัอย่ำง 
จำกนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท ำขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

      2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค ำตอบทีต่นเองท ำ จำกนัน้ใหอ้ธบิำยวธิกีำรหำค ำตอบค ำสัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ  
      ค ำส ัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
      ใหห้ำสว่นทีท่บัซอ้นกนัของภำพ แลว้ระบำยสลีงในพื้นทีน่ัน้ 
      ประเมนิผล 
      ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อีกท ี           พยำยำมต่อไป สู้ๆ  



E2-12 แยกช้ินส่วนตวัต่อ 

        
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย แยกชิน้สว่นตวัต่อ (บตัรภำพกจิกรรมแผน่ที ่12) 

ขัน้ตอนกำรสอน 

        ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

ครนู ำตวัต่อพลำสตกิรูปสีเ่หลีย่มกบัสำมเหลีย่มจ ำนวนหนึ่งใสล่งในกล่อง ใหเ้ดก็ๆ หยบิขึน้มำ 1 ชิน้ 
แลว้ถำมวำ่ ตวัต่อทีอ่ยู่ในมอืเป็นรปูทรงอะไร มสีิง่ของใดทีเ่ดก็ๆ รูจ้กัและมรีปูทรงเหมอืนทีถ่อือยู่บำ้ง 

        ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน   

ครเูล่ำเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังว่ำ 
“วนันี้ภตูสแีดงอบคุกกีเ้ป็นรปูทรงต่ำงๆ มำแบง่ใหเ้พื่อนๆ กนิ เขำตดัแป้งเป็นรูปทรงสำมเหลีย่มและ
สีเ่หลีย่มแลว้น ำไปอบในเตำอบ แตเ่มือ่เปิดเตำอบออกมำ คกุกีก้ม็รีปูรำ่งแตกต่ำงไปจำกเดมิ  
ภตูสเีขยีวพูดวำ่ ‘ฉนัอยำกไดค้กุกีร้ปูปลำ’ 
ภตูสสีม้พูดว่ำ ‘ฉนัอยำกไดคุ้กกีรู้ปบำ้น’ 
ภตูสมีว่งพูดว่ำ ‘ฉนัอยำกไดคุ้กกีรู้ปหม’ู 
ภตูสนี ้ำเงนิพูดวำ่ ‘ฉนัอยำกไดคุ้กกีรู้ปไก่’ 
ภตูสเีหลอืงพูดวำ่ ‘ฉนัอยำกไดคุ้กกีรู้ปกระต่ำย’ 
ภตูแต่ละตนไดค้กุกีท้ีต่นเองตอ้งกำร และกนิคกุกีก้นัอย่ำงมคีวำมสขุ” 
ค ำสัง่ดำ้นหน้ำบตัรภำพ 
ใหน้บัวำ่แต่ละภำพ ประกอบดว้ยรปูสำมเหลีย่มและสีเ่หลีย่มอย่ำงละกีร่ปู 

         ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

        1. ครแูสดงวธิกีำรหำค ำตอบโดยกำรท ำขอ้แรก (ภำพแรกในตำรำงดำ้นขวำมอื) ใหด้เูป็นตวัอย่ำง 
จำกนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท ำขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

        2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค ำตอบทีต่นเองท ำ จำกนัน้ใหอ้ธบิำยวธิกีำรหำค ำตอบค ำสัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
ค ำสัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
ดภูำพทัง้ 4 ภำพนี้ แลว้นบัจ ำนวนสำมเหลีย่ม สีเ่หลีย่ม วงกลมทัง้หมดวำ่มจี ำนวนเท่ำใด แลว้เขยีน
ตวัเลขลงในชอ่งสีเ่หลีย่มใตภ้ำพ 
ประเมนิผล 
ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยำยำมต่อไป สู้ๆ  



E2-13 เสื้อผา้ของเหล่าภตูน้อย 

        
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย เสือ้ผำ้ของเหล่ำภตูน้อย (บตัรภำพกจิกรรมแผน่ที ่13) 

ขัน้ตอนกำรสอน 

        ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

ครนู ำภำพสตัวห์ลำยๆ ชนิดทีม่ลีวดลำยเฉพำะตวัชดัเจนเหล่ำนัน้ เชน่ เสอืดำว ยรีำฟ หมแีพนดำ้  
หรอืสงิโตมำใหเ้ดก็ด ูปิดภำพใหเ้หน็เฉพำะบำงสว่น แลว้ใหเ้ดก็ๆ เดำวำ่แต่ละภำพเป็นสตัวช์นิดใด 

        ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน   

ครเูล่ำเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังว่ำ 
“รำชำภตูก ำลงัจะจดังำนเลี้ยงรืน่เรงิในอกีไม่กีว่นัขำ้งหน้ำ เหล่ำภูตจงึเตรยีมตวัเพื่อจะไปรว่มงำน  
พวกเขำก ำลงันัง่คยุกนัเรือ่งชุดทีจ่ะสวมไปงำนเลี้ยง 
ภตูสเีขยีวพูดวำ่ ‘ฉนัจะประดบัชุดดว้ยขนนก’ 
ภตูสสีม้พูดว่ำ ‘ชดุของฉนัจะประดบัดว้ยกลบีดอกไม ้ฉนัคดิวำ่คงน่ำรกัด’ี 
ภตูสมีว่งพูดว่ำ ‘ฉนัจะท ำมงกฎุและชดุดว้ยใบไม’้  
ภตูสฟ้ีำพูดว่ำ ‘ฉนัอยำกท ำชุดทีด่เูหมอืนหุ่นยนต์ ฉนัจะท ำชดุดว้ยกระดำษ’ 
ภตูสเีหลอืงแยง้วำ่ ‘อย่ำเลย ท ำชดุดว้ยผำ้ปกตดิกีว่ำ’ 
ภตูสแีดงแสดงควำมคดิเหน็ว่ำ ‘แต่มนัดธูรรมดำไปนะ เรำตอ้งท ำชดุทีม่เีอกลกัษณ์โดดเดน่ส’ิ 
หลงัจำกคยุกนัเสรจ็ เหล่ำภตูกเ็ริม่ท ำชดุของตนเองจำกวสัดตุ่ำงๆ”  
ค ำสัง่ดำ้นหน้ำบตัรภำพ 
จบัคูภ่ำพวสัดอุุปกรณ์กบัชดุของภตูน้อยใหภู้กตอ้ง 

        ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

1. ครแูสดงวธิกีำรหำค ำตอบโดยกำรท ำขอ้แรก (ภำพแรกในตำรำงดำ้นขวำมอื) ใหด้เูป็นตวัอย่ำง 
จำกนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท ำขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

        2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค ำตอบทีต่นเองท ำ จำกนัน้ใหอ้ธบิำยวธิกีำรหำค ำตอบค ำสัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
ค ำสัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
ลำกเสน้จบัคู่ภำพวตัถุดบิกบัภำพสิง่ของใหถู้กตอ้ง 
ประเมนิผล 
ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยำยำมต่อไป สู้ๆ  



E2-14 ของใครกนันะ 

       
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย ของใครกนันะ (บตัรภำพกจิกรรมแผน่ที ่14) 

ขัน้ตอนกำรสอน 

        ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

ครนู ำภำพเครือ่งประดบัและเครือ่งแต่งกำยมำใหเ้ดก็ ๆ ด ูเชน่ ผำ้พนัคอ สรอ้ยคอ หมวก กิบ๊ตดิผม  
และโบหูกระต่ำย จำกนัน้ครถูำม ว่ำ ของแต่ละอย่ำงเรยีกวำ่อะไร และใชใ้นโอกำสหรอืฤดไูหน  
ครแูนะน ำวธิกีำรใชอ้ย่ำงถูกตอ้งใหเ้ดก็ ๆ ทรำบ 

        ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน   

        ครเูล่ำเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังวำ่ 
“ภตูสแีดงแวะรำ้นเชำ่ชดุและมองหำชุดทีเ่ขำอยำกใสไ่ปงำนเลี้ยงรืน่เรงิของรำชำภตู เขำเจอชุด
คำวบอย ชดุนักมำยำกล ชดุปีเตอรแ์พน ชดุหวัหน้ำชนเผำ่อนิเดยีนแดง และอกีมำกมำย ภตูสแีดง
ลองใสทุ่กชดุและชอบพวกมนัมำก ในทีสุ่ดเขำกเ็ลอืกชุดนกัมำยำกล เดก็ๆ ชว่ยกนัหำเครือ่งประดบั
ทีเ่หมำะกบัแต่ละชดุหน่อยสจ๊ิะ” 

         ค ำส ัง่ดำ้นหน้ำบตัรภำพ 
         ดแูต่ละชดุ แลว้เลอืกเครือ่งประดบัใหเ้หมำะสม 

         ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

1. ครแูสดงวธิกีำรหำค ำตอบโดยกำรท ำขอ้แรก (ภำพแรกในตำรำงดำ้นขวำมอื) ใหด้เูป็นตวัอย่ำง 
จำกนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท ำขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

         2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค ำตอบทีต่นเองท ำ จำกนัน้ใหอ้ธบิำยวธิกีำรหำค ำตอบค ำสัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
 ค ำส ัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
 ลำกเสน้จบัคู่ภำพภตูน้อยกบัสิง่ทีห่ำยไปใหถู้กตอ้ง 
 ประเมนิผล 
 ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยำยำมต่อไป สู้ๆ  

 



E2-15 อะไรหายไปนะ 

       
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย อะไรหำยไปนะ (บตัรภำพกจิกรรมแผน่ที ่15) 

ขัน้ตอนกำรสอน 

        ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครวูำงสิง่ของเชน่ รม่ รองเทำ้บตู แปรงสฟัีน ยำสฟัีน ดนิสอ กล่องดนิสอไวบ้นพื้น  ครอูำจคละ
หรอืแยกสิง่ของไว ้จำกนัน้บอกเดก็ๆ ว่ำ ของเหล่ำนี้มคีูข่องมนั ใหเ้ดก็ๆ จบัคูส่ ิง่ของทีค่วรอยู่คู่กนั 

        2.ครอูธบิำยควำมสมัพนัธ์ของสิง่ของทีจ่บัคูก่นั เชน่ รม่กบัรองเทำ้บตูใชใ้นวนัทีฝ่นตก แปรงสฟัีนคู่
กบัยำสฟัีนส ำหรบักำรแปรงฟัน และดนิสอเรำตอ้งเกบ็ไวใ้นกล่องดนิสอ 

       ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน   

ครเูล่ำเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังว่ำ 
“รำชำภตูตอ้งกำรท ำควำมสะอำดหอ้งเกบ็สมบตักิอ่นจดังำนรืน่เรงิ เหล่ำทหำรจงึพำเขำไปยงัหอ้ง
เกบ็สมบตั ิในหอ้งนัน้หนำวมำก รำชำภตูจงึกอ่ไฟทีเ่ตำผงิ และจดุเทยีนเพื่อเพิม่แสงสวำ่งภำยใน
หอ้ง ขณะทีร่ำชำภตูก ำลงัจดัเกบ็ขำ้วของในหอ้ง เขำไดพ้บหบีสมบตัทิีม่กีญุแจอยู่ขำ้ง ๆ หบี รำชำ
ภตูจงึเปิดหบีสมบตันิัน้ ในหบีมสีมบตัมิำกมำย รำชำภตูนบัสิง่ของในหบีนัน้พรอ้มทัง้ท ำรำยกำร
สมบตัดิว้ย เดก็ๆ ชว่ยรำชำภตูหำของทีคู่ก่นัหน่อยส”ิ 
ค ำสัง่ดำ้นหน้ำบตัรภำพ 
ดภูำพในชอ่งดำ้นขวำมอื แลว้จบัคูก่บัภำพทีม่คีวำมสมัพนัธ์กนั 

        ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ 

1. ครแูสดงวธิกีำรหำค ำตอบโดยกำรท ำขอ้แรก (ภำพแรกในตำรำงดำ้นขวำมอื) ใหด้เูป็นตวัอย่ำง 
จำกนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท ำขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

        2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค ำตอบทีต่นเองท ำ จำกนัน้ใหอ้ธบิำยวธิกีำรหำค ำตอบค ำสัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
ค ำสัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
ลำกเสน้จบัคู่ภำพขนมปังขงิกบัชิน้ส่วนทีห่ำยไป 
ประเมนิผล 
ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยำยำมต่อไป สู้ๆ  



E2-16 บ้านของเหล่าภตูน้อย 

       
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย บำ้นของเหล่ำเอลฟ์ (บตัรภำพกจิกรรมแผน่ที ่16) 

ขัน้ตอนกำรสอน 

ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครนู ำภำพ หมอกบัโรงพยำบำล หอ้งเรยีนกบัคร ูสถำนีต ำรวจกบัต ำรวจ มำใหเ้ดก็ๆ ด ูจำกนัน้ให้ 
เดก็จบัคูภ่ำพบคุคลกบัสถำนทีส่มัพนัธ์กนั 

        2.ครใูหเ้ดก็ ๆ ลองตอบค ำถำมวำ่ เรำไปโรงพยำบำล หอ้งเรยีน หรอืสถำนีต ำรวจท ำไม และหมอ คร ู
ต ำรวจ มหีน้ำทีอ่ะไร แลว้บคุคลเหล่ำนี้ชว่ยเหลอือะไรเรำไดบ้ำ้ง 

ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน   

ครเูล่ำเรือ่งใหเ้ดก็ ๆ ฟังว่ำ 
“โรงเรยีนเลกิแลว้ ภตูน้อยทัง้หลำยก ำลงัจะกลบับำ้น ครถูำมเหล่ำภตูน้อยวำ่ ‘บำ้นพวกเธออยู่ทีไ่หน’  
เพื่อใหม้ ัน่ใจวำ่ภตูน้อยจะถงึบำ้นอย่ำงปลอดภยั  
ภตูสนี ้ำเงนิบอกวำ่ ‘บำ้นของผมอยู่ในตน้ไมท้ีม่ชีงิชำ้แขวนอยู่ครบั’ 
ภตูสแีดงบอกวำ่ ‘บำ้นของผมอยู่รมิแมน่ ้ำทีท่ีผ่มสำมำรถตกปลำไดค้รบั’ 
ภตูสเีหลอืงบอกวำ่ ‘บำ้นของผมอยู่ในดงเหด็สแีดงครบั’ 
ภตูสเีหลอืงบอกวำ่ ‘บำ้นของผมอยู่ในพุ่มดอกไมท้ีส่วยงำมครบั’ 
ภตูสเีขยีวบอกว่ำ ‘บำ้นของผมอยู่ในถ ้ำครบั’  
ภตูสมีว่งบอกวำ่ ‘บำ้นของผมอยู่ใตซุ้ม้ใบไมค้รบั ตรงนัน้อำกำศเยน็สบำยด ’ี 
ค ำสัง่ดำ้นหน้ำบตัรภำพ 
ดภูำพกจิกรรมของเหล่ำภตูน้อย แลว้หำวำ่บำ้นของพวกเขำอยู่ที่ไหน 

        ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

1. ครแูสดงวธิกีำรหำค ำตอบโดยกำรท ำขอ้แรก (ภำพแรกในตำรำงดำ้นขวำมอื) ใหด้เูป็นตวัอย่ำง 
จำกนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท ำขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

        2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค ำตอบทีต่นเองท ำ จำกนัน้ใหอ้ธบิำยวธิกีำรหำค ำตอบค ำสัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
        ค ำส ัง่ดำ้นหลงับตัรภำพ 
          ดภูำพกจิกรรมของเดก็แต่ละคน แลว้ลำกเสน้จบัคู่กบัภำพสถำนทีท่ีม่คีวำมสมัพนัธ์กนั 



          ประเมนิผล 
          ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อีกท ี           พยำยำมต่อไป สู้ๆ  

 


