
F1：สวนสนุกหรรษา 

 

 

ในสวนสนุกเต็มไปดว้ยเครือ่งเล่นมากมาย ทัง้รถไฟเหาะตลีงักาแสนหวาดเสยีว ชงิชา้สวรรค ์มา้หมนุ 
และน ้าพุรปูสตัวต์่างๆ เดก็ๆ จะไดฝึ้กสงัเกต ฝึกทกัษะการคดิผ่านเรือ่งราวแสนตื่นเตน้ในสวนสนุกแห่งนี้ 

 

 



 
 
 
วธิเีล่น 

1. เตรียมกระดานก่อนเล่น 

สอดบตัรภาพกจิกรรมลงในกระดานลอ้เมจกิโดยใหม้มุโคง้มนอยู่ทางดา้นขวา แลว้ปรบัลอ้หมนุใหเ้ป็นสี
เดยีวกนัทัง้หมด 

2. หมนุล้อหมนุหาค าตอบ 

ใหเ้ดก็ๆ สงัเกตภาพในตารางดา้นขวามอื อ่านโจทย์ดา้นบน จากนัน้หาค าตอบจากในภาพใหญ่สงัเกตว่า
ค าตอบนัน้มลีูกศรสอีะไรชีอ้ยู่ แลว้หมนุลอ้หมนุใหเ้ป็นสตีามลูกศรนัน้ 

3. ตรวจค าตอบด้านหลงั 

กลบัดา้นบตัรภาพกจิกรรมเพื่อตรวจค าตอบ โดยดูวา่สบีนบตัรภาพกจิกรรมตรงกบัสขีองลอ้หมนุหรอืไม ่ถ้า
ตรงกนัแสดงวา่ค าตอบถูกตอ้ง 

4. ท าแบบฝึกด้านหลงัเพื่อทบทวนความรู้ 

ใหเ้ดก็ๆ ท าแบบฝึกดา้นหลงับตัรภาพกจิกรรมโดยการระบายสโียงเสน้วงกลมรอบภาพค าตอบเพื่อทบทวน
ความรูอ้ีกคร ัง้ซึง่จะท าใหเ้กดิความคดิรวบยอดในแต่ละเรือ่ง 

5. ประเมินผล 

ขดีเครือ่งหมายลงในชอ่งการประเมนิผลตามผลของการเล่น 
 
 
หมายเหตุ 
• ควรเขยีนชือ่นกัเรยีนลงบนบตัรภาพกจิกรรมทุกแผน่ 

 

 

 

 

 

  



F1-1 พวกเขาตามหาอะไร 

         
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย พวกเขาตามหาอะไร (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่1) 

ขัน้ตอนการสอน 

  ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครเูตรยีมกล่องของขวญัพรอ้มกบัผกูเชอืกไวก้บัเกา้อี้ 6 ตวัขา้งหน้าชัน้เรยีน จากนัน้น ากล่อง
ของขวญัทัง้หมดไปซ่อนไวต้ามจุดต่าง ๆ ครใูหเ้ดก็ยนืประจ าต าแหน่งเกา้อี้แต่ละตวั แลว้เดนิตาม
เชอืกทีผ่กูตดิอยู่กบัเกา้อี้ของตนจนเจอกล่องของขวญั 

2. ครเูตอืนใหเ้ดก็ๆ เดนิอย่างระมดัระวงั อย่าใหเ้ชอืกพนักนัเอง 

  ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน 

  ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังวา่  
“ในสวนสนุกมเีครือ่งเล่นและกจิกรรมมากมาย จุดแรกทีเ่ราจะไปเล่นคอื เขาวงกต ซึง่แต่ละคนจะตอ้ง
เดนิหาเสน้ทางสู่สิง่ของทีต่นเองตอ้งการ”  
 

    ค าส ัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
    เดนิไปตามเสน้ทางเพื่อหาว่าสิง่ทีอ่ยู่ปลายทางแต่ละเสน้คอือะไร 

  ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

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

  2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหอ้ธบิายวธิกีารหาค าตอบ 

 

    ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
    ลากเสน้จบัคู่ภาพสตัว์กบัอาหารทีพ่วกมนัชอบกนิหน่อยจะ้ 
  ประเมนิผล 

ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไปนะ สู้ๆ  



F1-2 ตามหาคอกแกะ 

         
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย ตามหาคอกแกะ (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่2)  

ขัน้ตอนการสอน 

  ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครสูรา้งเสน้ทางเขาวงกตขึน้มาทัง้หมด 6 เสน้ทาง โดยแยกสีแต่ละเสน้ทางใหช้ดัเจน เพิม่ความยาก 
โดยการใหเ้สน้ทางทัง้หมดพาดผา่นกนั 
2. ครใูหเ้ดก็ออกมาท ากจิกรรมทลีะ 6 คน โดยใหเ้ดก็ ๆ เดนิตามเสน้ทางของตนเอง เมือ่ถงึจุดที่
เสน้ทางพาดผ่านกนั เดก็ ๆ จะตอ้งเดนิตามทางของตวัเองใหถู้กตอ้ง 

  ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน 

     ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังวา่   
     “มแีกะหลายตวัในสวนสนุกแห่งนี้ แต่ละตวัอาศยัอยู่ในคอกของตนเอง บางตวัสดี า บางตวัสขีาว บางตวั

ถูกโกนขนออกไปบางสว่น บางตวัถูกโกนขนออกไปทัง้หมด”  
     ค าส ัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
     จากจุดเริม่ตน้แต่ละจุด ใหห้าวา่จะน าไปสูค่อกของแกะตวัไหน 

     ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

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

     2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหอ้ธบิายวธิกีารหาค าตอบ 

 

    ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
    ลากเสน้ไปตามเสน้ทางปรศินาเพื่อหาวา่กรงของสตัวแ์ต่ละตวัคอืกรงหมายเลขอะไร เมื่อพบแลว้ให้

เขยีนหมายเลขนัน้ลงในชอ่งสีเ่หลีย่มเหนือภาพสตัวล์ะตวัเลยจะ้ 
    ประเมนิผล 

ถูกตอ้ง         ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไปนะ สู้ๆ  



F1-3 มานัง่รถไฟเหาะกนัเถอะ 

         
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย มานัง่รถไฟเหาะกนัเถอะ (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่3) 

ขัน้ตอนการสอน 

     ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

ครใูหเ้ดก็ฝึกลลีามอืดว้ยการเขยีนเสน้พื้นฐานต่าง ๆ เชน่ เสน้คลื่น เสน้ขด  วงกลม วงร ีครูอาจก าหนด 
หรอืเขยีนใหเ้ดก็ดหูลาย ๆ แบบแลว้ใหเ้ดก็เขยีนตาม 

    ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน 

    ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังวา่   
    “ในสวนสนุกแห่งนี้ เครือ่งเล่นทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีส่ดุ คอื รถไฟเหาะตลีงักา โดยรถไฟเหาะของทีน่ี่มี

รางใหเ้ลอืกเล่น 6 แบบ คอื วงร ีเสน้คลื่น เสน้ขด เสน้เกลยีว แลว้ยงัมรีางทีห่มนุวนซบัซอ้นแบบต่างๆ 
ซึง่เหมาะส าหรบัคนทีช่อบความตื่นเตน้ทา้ทายมากๆ ดว้ย” 
 

    ค าส ัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
    ใหเ้ดก็ ๆ จบัคูภ่าพรางของรถไฟเหาะตลงักากบัลายเสน้ใหส้มัพนัธ์กนั 

    ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

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

    2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหอ้ธบิายวธิกีารหาค าตอบ 

 

    ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
    ดภูาพสตัวแ์ต่ละตวัแลว้ลากเสน้ตามรอยประใหส้มบรูณ์ 
    ประเมนิผล 

ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไปนะ สู้ๆ  



F1-4 นาฬิกาบอกเวลา 

          
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย นาฬกิาบอกเวลา (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่4)  

ขัน้ตอนการสอน 

      ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

      1. ครใูชเ้ทปแปะพื้นใหเ้ป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่ แลว้แปะตวัเลข 1-12 ใหเ้หมอืนกบัหน้าปัดนาฬิกา  
    2. ครใูหเ้ดก็ 1 คนมายนืตรงกลางวงกลม บอกเดก็ว่าใหแ้ขนขวาเป็นเขม็สัน้และแขนซา้ยเป็นเขม็ยาว  
   ครบูอกเวลาใหเ้ดก็ๆ ขยบัแขนตามเวลาที่ครบูอก 

      ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน   

      ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังวา่   
“มนีาฬกิาอยู่มากมายในสวนสนุก แต่ละเรอืนบอกเวลาของประเทศต่างๆ ทัว่โลก เชน่ องักฤษ 
สหรฐัอเมรกิา ฝร ัง่เศส ไตห้วนั และประเทศไทย เป็นตน้ เดก็ๆ ลองดซูวิา่” 
 

       ค าส ัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
       ใหเ้ดก็ๆ ดภูาพนาฬิกาแลว้บอกเวลาใหถู้กตอ้ง 

       ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

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

       2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหอ้ธบิายวธิกีารหาค าตอบ 

 

       ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
ดภูาพนาฬกิาและกจิกรรมของแมวน้อย เขยีนเลข 1-4 ลงในชอ่งสีเ่หลีย่มเพื่อเรยีงล าดบัเหตุการณ์ 

       ประเมนิผล 
  ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไปนะ สู้ๆ  

  



F1-5 มานับจ านวนส่ิงของกนั 

         
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย มานบัจ านวนสิง่ของกนั (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่5)  

ขัน้ตอนการสอน 

     ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

ครนู าลูกปิงปอง 10 ลูกใสล่งกล่อง จากนัน้ใหเ้ดก็ ๆ หยบิลูกปิงปอง 1 ก ามอื แลว้ใหน้บัจ านวน 
ลูกปิงปองทีห่ยบิได ้ครหูาวา่เดก็คนใดหยบิลูกปิงปองไดม้ากทีสุ่ดและนบัจ านวนไดถู้กตอ้ง 

      ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน  

     ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังวา่   
“ในสวนสนุกนัน้ นอกจากจะมเีครือ่งเล่นมากมายแลว้ ยงัมอีาหาร เครือ่งดืม่ และขนมอรอ่ยๆ ใหเ้ดก็ได้
กนิหลงัจากทีเ่ล่นสนุกจนเหน็ดเหนื่อย เดก็ๆ ลองนบัดซูิวา่ สิง่ของในภาพเหล่านี้มจี านวนกีช่ ิน้กนันะ” 
  

     ค าส ัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
     นบัจ านวนสิง่ของแลว้หาตวัเลขซึง่เป็นค าตอบ 

      ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

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

     2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหอ้ธบิายวธิกีารหาค าตอบ 

 

     ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
     นบัจ านวนเครือ่งดืม่และอาหารแลว้ระบายสใีนวงกลมตามจ านวนทีน่บัได ้

 

     ประเมนิผล 
 ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไปนะ สู้ๆ  



F1-6 ขนมหล่นกลางทาง 

         
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย ขนมหล่นกลางทาง (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่6) 

ขัน้ตอนการสอน 

    ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครเูตรยีมบตัรภาพตวัเลขและบตัรภาพสิง่ของจ านวนหนึ่ง แจกกระดาษใหเ้ดก็ๆ คนละ 2 แผน่  
ใหเ้ดก็ทุกคนยนืขึน้แลว้ใหเ้ขยีนตวั O กบัตวั X ลงบนกระดาษอย่างละ 1 แผน่ 
2. ครชูบูตัรภาพตวัเลขและบตัรภาพสิง่ของขึน้มาอย่างละ 1 ใบ หากมจี านวนเท่ากนั ใหเ้ดก็ๆ ยก 
กระดาษทีเ่ขยีน O ขึน้มา หากมจี านวนไมเ่ท่ากนั ใหเ้ดก็ๆ ยกกระดาษทีเ่ขยีน X ขึน้มา ใครทีต่อบผดิ
ใหน้ัง่ลง ผูช้นะคอืคนทีเ่หลอืเป็นคนสดุท้าย 

     ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน  

     ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังวา่   
“วนันี้ลงิน้อยซื้อขนมและลูกกวาดมากมายใสล่งในถุงกระดาษ แต่ถุงกระดาษไม่สามารถบรรจุขนมที่ 
มากมายขนาดนัน้ได ้ถุงจงึขาดแลว้ลูกกวาดกบัขนมกห็ล่นกระจายเตม็พื้น ใหเ้ดก็ๆ ชว่ยกนันบัจ านวน
ลูกกวาดและขนมทีเ่จา้ลงิน้อยซื้อมาหน่อยจะ้” 
 

    ค าส ัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
    ชว่ยนบัจ านวนลูกกวาดและขนมแต่ละชนิดหน่อยซวิา่มจี านวนเท่าไร 

     ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

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

    2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ อธบิายวธิกีารหาค าตอบ 
    ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
    กระป๋องแต่ละสมีจี านวนเท่าไรกนันะ นบัแลว้ระบายสนีัน้ลงในชอ่งสีเ่หลีย่มเหนือตวัเลขทีแ่สดงจ านวน 
    ประเมนิผล 

ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไปนะ สู้ๆ  



F1-7 ขึน้ยานพาหนะกนั 

         
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย ขึน้ยานพาหนะกนั (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่7) 

ขัน้ตอนการสอน 

     ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครนู าเกา้อี้ 5 ตวัมาเรยีงต่อกนัเป็นแถว จากนัน้บอกเดก็ๆ วา่ นี่คอืรถโดยสารซึง่มทีีน่ัง่ทัง้หมด 5 ที ่
แต่ละคนจะนัง่ไดค้นละ 1 ที ่ แลว้ใหเ้ดก็ตอบวา่รถคนันี้จะบรรทุกคนไดท้ัง้หมดกีค่น 
2. ครใูหเ้ดก็ ๆ ผลดักนัเป็นผูโ้ดยสาร โดยใหน้ัง่ใหค้รบตามจ านวนทีน่ัง่แลว้นบัจ านวนผูโ้ดยสารทัง้หมด 

     ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน   

     ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังวา่   
“สวนสนุกแห่งนี้กวา้งใหญ่มาก ภายในสวนสนุกมยีานพาหนะมากมายใหเ้ลอืกใชบ้รกิาร เชน่ รถไฟทีม่ ี
โบกีย้าว รถเมล์ หรอืจะปัน่จกัรยานกไ็ด ้ใหเ้ดก็ ๆ ช่วยกนันบัจ านวนทีน่ัง่ของยานพาหนะแต่ละชนิด” 
 

     ค าส ัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
     นบัจ านวนทีน่ัง่ของยานพาหนะแต่ละชนิดแลว้จบัคูก่บัจ านวนผูโ้ดยสารทีส่มัพนัธ์กนั 

     ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

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

      2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ อธบิายวธิกีารหาค าตอบ 

 

      ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
      จะตอ้งเตมิชอ็กโกแลตลงไปในกล่องอกีกีช่ ิน้ กล่องจงึจะเตม็พอด ีเขยีนตวัเลขค าตอบลงในชอ่ง

สีเ่หลีย่มพรอ้มทัง้วงกลมลอ้มรอบภาพชอ็กโกแลตตามจ านวนทีต่อบ 
     ประเมนิผล 

ถูกตอ้ง         ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไปนะ สู้ๆ  



F1-8 เกมปาเป้า 

         
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย เกมปาเป้า (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่8) 

ขัน้ตอนการสอน 

     ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครทู าเป้าอย่างงา่ยขึน้มา 1 อนั โดยแบง่ชอ่งทัง้หมด 5 ช่อง แต่ละชอ่งใสภ่าพสิง่ของจ านวน 1-5 ชิน้  
2. ครขูานตวัเลข (1-5) ขึน้มา 1 ตวัเลข ใหเ้ดก็ ๆ โยนกระดาษที่ขย าเป็นกอ้นไปยงัเป้า ใหต้รงกบั 
จ านวนทีค่รบูอก 

     ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน 

     ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังวา่   
     “หมาน้อยไปเปอรก์ าลงัจะปาลูกดอก เขารูส้กึประหม่าและตื่นเตน้มาก ๆ เขากงัวลเรือ่งความแมน่ย า

ของเขา หากเขาสามารถปาโดนลูกโป่ง เขาจะไดค้ะแนน ยิง่ปาโดนลูกโป่งมากเท่าไร คะแนนของเขาก็
จะมากขึน้ดว้ย”  
 

     ค าส ัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
     นบัคะแนนแลว้จบัคูข่องรางวลักบัคะแนนใหถู้กตอ้ง 

     ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

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

     2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ อธบิายวธิกีารหาค าตอบ 
     ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 

นบัจ านวนสิง่ของในชอ่งสตี่างๆ บนเป้า แลว้เขยีนตวัเลขแสดงจ านวนลงในชอ่งวา่งของแต่ละสีให้
ถูกตอ้ง 

     ประเมนิผล 
ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไปนะ สู้ๆ  

 



F1-9 สวนสนุกหรรษา 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย สวนสนุกหรรษา (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่9) 

ขัน้ตอนการสอน 

     ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

     ครเูตรยีมภาพคนทีแ่สดงอารมณ์ต่างๆ เชน่ รอ้งไห ้เศรา้เสยีใจ หวัเราะ ยิ้มแยม้ กลวั โกรธ ไวส้ าหรบั 
ท ากจิกรรม น ามาแสดงใหเ้ดก็ๆด ูแลว้ใหเ้ดก็ลองท าหน้าใหเ้หมอืนกบัในภาพ พรอ้มกบัถามวา่ อารมณ์
หรอืสหีน้าแบบนี้เรยีกว่าอะไร เกดิจากสาเหตุใด 

    ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน 

     ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังวา่   
     “เมือ่ไดม้าเทีย่วสวนสนุก เดก็ๆ มคีวามสขุมาก ทุกคนสนุกสนาน ยิ้มแยม้แจ่มใส ชา่งภาพจงึถ่ายภาพ 
     แห่งความสขุนี้เอาไว”้  
 
     ค าสัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
     ชว่ยหาหน่อยวา่บรเิวณทีลู่กศรชีน้ัน้คอืภาพใดในชอ่งดา้นขวามอื 

    ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

     1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยการท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ใหด้เูป็นตวัอย่าง  
     จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 
    2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ อธบิายวธิกีารหาค าตอบ 

 

    ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 

    จบัคูภ่าพชิน้ส่วนทีห่ายไป โดยเขยีนเลข 1, 2 และ 3 ลงในชอ่งสีเ่หลีย่ม 

    ประเมนิผล 
ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไปนะ สู้ๆ  



F1-10 มาเล่นม้าหมนุกนั 

         
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย มาเล่นมา้หมนุกนั (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่10) 

ขัน้ตอนการสอน 

     ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

ครนู าภาพสวนสนุกมาใหเ้ดก็ ๆ ด ูถามว่าใครเคยไปเทีย่วสวนสนุกบา้ง ใหเ้ล่าความรูส้กึ เครือ่งเล่นที ่
ชอบ หรอืเหตุการณ์ทีป่ระทบัใจใหเ้พื่อน ๆ ฟัง ส าหรบัเดก็ทีไ่มเ่คยไป ครถูามวา่ถ้ามโีอกาสไดไ้ป  
อยากเล่นเครือ่งเล่นอะไร อยากไปกบัใครและอยากท าอะไรบา้งเมือ่ไปสวนสนุก 

     ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน 

     ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังวา่   
“เมือ่ดวงอาทติย์ลบัขอบฟ้า แสงไฟจากมา้หมนุทีส่วยงามกเ็ริม่สวา่งไสว ทุกคนมคีวามสขุกบัการนัง่ 
มา้หมนุ สหีน้าของเดก็แต่ละคนเมือ่อยู่บนมา้หมนุนัน้แตกต่างกนัออกไป ช่างภาพไดเ้กบ็ภาพ
บรรยากาศและสหีน้าของเดก็ๆ ไว”้  
 

     ค าส ัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
     สงัเกตใบหน้าดา้นขวามอืแลว้หาวา่เป็นใบหน้าของเดก็คนใด 

     ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

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

     2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหอ้ธบิายวธิกีารหาค าตอบ 
     ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 

ดทู่าทางของสตัวแ์ต่ละตวัแลว้ตอบวา่พวกมนัก าลงัเล่นเครือ่งเล่นอะไรโดยเขยีนหมายเลขของ 
เครือ่งเล่นลงในชอ่งสีเ่หลีย่ม 

      ประเมนิผล 
 ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไปนะ สู้ๆ  

 



F1-11 ทายซิ ฉันคือใคร 

         
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย ทายซ ิฉนัคอืใคร (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่11) 

ขัน้ตอนการสอน 

     ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครใูหเ้ดก็ ๆ ท าหน้ากากรปูสตัวแ์บบงา่ย ๆ คนละ 1 ชิน้ ใหเ้ดก็ 5 คนสวมหน้ากากแลว้ออกมายนื 
หน้าชัน้เรยีน 
2. ครใูหเ้พื่อน ๆ ลองทายวา่คนทีส่วมหน้ากากแต่ละคนเป็นใครบา้งโดยใหบ้อกเหตุผลประกอบ 

     ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน  

     ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังวา่   
“การแสดงละครก าลงัจะเริม่ขึน้ นกัแสดงสวมหน้ากากรูปสตัวแ์ละแสดงท่าทางกริยิาต่างๆ ใหเ้ดก็ๆ 
สงัเกตจากเสือ้ผา้และท่าทาง ใหห้าค าตอบว่าผูท้ีส่วมหน้ากากอยู่นี้คอืใครบา้ง” 
 

     ค าส ัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
     สงัเกตจากเสือ้ผา้และท่าทาง ใหห้าค าตอบวา่ผูท้ีส่วมหน้ากากอยู่นี้คอืใครบา้ง 

      ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

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

      2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ อธบิายวธิกีารหาค าตอบ 

 

      ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
สงัเกตภาพในแต่ละคอลมัน์ แลว้หาว่าภาพโครงรา่งทีเ่หมอืนกบัภาพบนสุดคอืภาพใด หาพบแลว้เขยีน
วงกลมลอ้มรอบภาพนัน้เลย 

      ประเมนิผล 
  ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไปนะ สู้ๆ  



F1-12 เสื้อผา้ของพวกเรา 

         
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย เสือ้ผา้ของพวกเรา (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่12) 

ขัน้ตอนการสอน 

     ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

     1. ครเูตรยีมเสือ้ผา้ทีไ่มใ่ชแ้ลว้ เน้นทีม่ลีวดลายแตกต่างกนั จากนัน้ตดัผา้ชิน้เลก็ๆ ออกมาจากเสือ้ที่ 
     เตรยีมไวต้วัละ 1 ชิน้ 
     2. ครนู าเสือ้มาใหเ้ดก็ด ูใหเ้ดก็ ๆ บรรยายลกัษณะของเสือ้และลวดลาย แลว้ใหจ้บัคูเ่สือ้กบัชิน้สว่นของ 
     เสือ้ทีต่ดัออกมาใหถู้กตอ้ง 

     ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน   

     ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังวา่   
     “สตัวท์ัง้หลายในสวนสนุกก าลงัจอ้งมองเดก็ๆ ทีส่ง่เสยีงรอ้งวี้ดวา้ยบนรถไฟเหาะ ดนู่าตื่นเตน้จรงิๆ  
      ขณะทีพ่วกมนัก าลงัสนุกสนานกบัการชมรถไฟเหาะ ชา่งถ่ายภาพกไ็ดเ้กบ็ภาพบรรยากาศเอาไว”้ 
  
     ค าส ัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
     เดก็ๆ ลองสงัเกตลวดลายผา้ แลว้หาว่าเป็นลายเสือ้ของใครนะ 

     ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

     1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยการท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ให้ดเูป็นตวัอย่าง  
      จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 
     2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ อธบิายวธิกีารหาค าตอบ 
         
     ค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
    ใหล้ากเสน้จบัคูเ่ครือ่งปัน้ดนิเผาทีม่ลีวดลายแบบเดยีวกนั 
    ประเมนิผล 

ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไปนะ สู้ๆ  
  



F1-13 ตอนน้ีเราก าลงัท าอะไรอยู่ 

         
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย ตอนนี้เราก าลงัท าอะไรอยู่ (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่13) 

ขัน้ตอนการสอน 

        ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

   ครแูจกบตัรภาพกจิกรรมในสวนสนุกใหเ้ดก็คนละ 1 แผน่ จากนัน้ใหเ้ดก็แต่ละคนออกมาแสดงท่าทาง  
   วา่ก าลงัท ากจิกรรมนัน้ๆ แลว้ใหเ้พื่อนๆ ทายว่าก าลงัท ากจิกรรมอะไร 

        ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน   

        ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังวา่   
“ชา่งภาพก าลงัลา้งฟิล์ม เขารูส้กึตื่นเตน้ทีจ่ะไดเ้หน็ภาพในอกีไม่กีน่าทขีา้งหน้า แต่มบีางอย่างที่
แปลกไป ท าไมคนในภาพจงึหายไปหมด”  
 

        ค าส ัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
        สงัเกตภาพทีห่ายไป แลว้จบัคู่กบัภาพดา้นขวามอืใหถู้กต้อง 

        ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

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

        2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหอ้ธบิายวธิกีารหาค าตอบ 

 

        ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
        ลากเสน้จบัคูภ่าพสตัว์กบัภาพทีห่ายไปใหถู้กตอ้ง 

 

        ประเมนิผล 
   ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไปนะ สู้ๆ  



F1-14 น ้าพรุปูสตัว ์ 

         
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย น ้าพุรปูสตัว ์(บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่14)  

ขัน้ตอนการสอน 

ก. ขัน้เตรียมพร้อม 

ครนู าบตัรภาพน ้าพุหลากหลายแบบมาใหเ้ดก็ ๆ ด ู ใหเ้ดก็ ๆ สงัเกตลกัษณะของสายน ้าทีพุ่่ง 
ออกมา ครอูาจใหดู้ภาพวาฬก าลงัพ่นน ้าหรอืรปูปัน้เมอรไ์ลออนเพิม่เตมิ เพื่อเปิดโลกทศัน์ใหเ้ดก็ ๆ 

           ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน   

        ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังวา่   
       “ในสวนสนุกแห่งนี้นอกจากจะมเีครือ่งเล่นทีส่นุกสนานแลว้ ยงัมสีถานทีท่ีน่่าสนใจอื่นๆ อีกดว้ย เชน่ 

บอ่น ้าพุรปูสตัวต์่าง ๆ จอห์นเดนิ ถอืลูกโป่งหลากสผี่านมาเหน็บ่อน ้าพุเขา้กร็ูส้กึสนใจเป็นอย่างมาก   
เขาสงัเกตรปูปัน้สตัวแ์ละสายน ้าทีพุ่่งออกมาจากรปูปัน้สตัวแ์ต่ละตวัซึง่มรีปูแบบทีแ่ตกต่างกนั” 
  

         ค าส ัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
         ใหเ้ดก็ ๆ สงัเกตสายน ้าทีพุ่่งออกมา แลว้หาว่าเป็นของรปูปัน้สตัวต์วัใด 

           ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

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

         2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหอ้ธบิายวธิกีารหาค าตอบ 

 

          ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
          ต่อหางสตัวใ์หถู้กตอ้ง โดยเขยีนวงกลมลงในชอ่งสีเ่หลีย่มดา้นหลงัภาพทีเ่ลอืก 
          ประเมนิผล 

      ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อีกท ี           พยายามต่อไปนะ สู้ๆ  
 



F1-15 สัง่อาหารกนัเถอะ 

         
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย สัง่อาหารกนัเถอะ (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่15) 

ขัน้ตอนการสอน 

          ก.  ข ัน้เตรยีมพร้อม 

    1. ครเูตรยีมเมนูอาหารและภาพอาหารส าหรบัท ากจิกรรม  
    2. ครใูหเ้ดก็ 2 คนออกมาท ากจิกรรม คนแรกเป็นลูกคา้ทีม่าส ัง่อาหาร โดยครใูหด้เูมนูอาหาร 

ประกอบดว้ย คนทีส่องเป็นคนเสริฟ์ โดยใหเ้ลอืกภาพอาหารใหถู้กตอ้ง จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ สลบักนั 
ท ากจิกรรมจนครบ 

        ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน 

        ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังวา่   
“ทีส่วนสนุกมรีา้นอาหารจานดว่นอยู่แห่งหนึ่ง รา้นนี้จดัชุดอาหารไว ้6 ชดุ แต่ละชดุดนู่ากนิมาก บาง
ชดุมไีอศกรมี มนัฝร ัง่ทอดและแฮมเบอรเ์กอร ์บางชุดมเีครือ่งดืม่ มนัฝร ัง่ทอดและไกท่อด” 
 

        ค าส ัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
        ใหเ้ดก็ ๆ สงัเกตภาพแลว้จบัคู่ชดุอาหารใหถู้กตอ้ง 

        ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

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

       2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหอ้ธบิายวธิกีารหาค าตอบ 
       ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
       สงัเกตภาพกบัเงาว่ามรีูปรา่งเหมอืนกนัหรอืไม ่ถ้าเหมอืนกนัใหเ้ขยีนวงกลมในชอ่งวา่งใต้ภาพ  

ถา้ต่างกนัใหเ้ขยีนกากบาท 
       ประเมนิผล 

  ถูกตอ้ง         ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไปนะ สู้ๆ  
 



F1-16 เล่นมายากล 

         
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย เล่นมายากล (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่16) 

ขัน้ตอนการสอน 

      ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

 ครเูตรยีมภาพ 2 แผน่ เพื่อน ามาใชเ้ล่นเกมจบัผดิภาพ จากนัน้สอนวธิสีงัเกตความแตกต่างของภาพ  
ทีค่รเูตรยีมมา  เชน่ ใหส้งัเกตส ีสิง่ทีห่ายไป จ านวนทีเ่พิม่ขึน้ ฯลฯ แลว้ใหเ้ดก็ลองเล่นเกมจบัผดิภาพ 

      ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน 

     ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังวา่   
     “วนันี้ทีส่วนสนุกมกีารแสดงมายากลอนัน่าตื่นเตน้ ชา่งภาพจึงเกบ็ภาพการแสดงเอาไว ้นกัมายากลกบั

กระต่ายผูช้ว่ยของเขาเริม่ตน้การแสดงโดยใสลู่กบอลหลากสลีงไปในกล่อง ลูกบอลทีเ่ขาใสล่งไปนัน้มี
ลกัษณะเหมอืนกนัมาก แต่ถา้สงัเกตดีๆ  จะเหน็วา่มคีวามแตกต่างกนั ใหเ้ดก็ๆ ลองสงัเกตความ
แตกต่างอื่นๆ เพิม่เตมิ” 
 

     ค าส ัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
     ดภูาพดา้นขวามอื แลว้หาภาพทีเ่หมอืนกนั 

     ค. ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ  

1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยการท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ใหด้เูป็นตวัอย่าง 
จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 
2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหอ้ธบิายวธิกีารหาค าตอบ 
ค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 

     สงัเกตภาพ แลว้เขยีนวงกลมลอ้มรอบภาพ 2 ภาพทีเ่หมอืนกนั 
     ประเมนิผล 

 ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไปนะ สู้ๆ  
 


