
F2：พ่อมดน้อยเฮนรี 

 

 
พ่อมดน้อยเฮนรเีพิง่จะเขา้เรยีนในโรงเรยีนเวทมนตรเ์ป็นปีแรก มเีรือ่งราวมากมายทีเ่ขาตอ้งเรยีนรูแ้ละฝึกฝน
เพื่อทีจ่ะเป็นพ่อมดทีเ่กง่กาจ อนัดบัแรก เขาจะตอ้งเรยีนรูเ้กีย่วกบัตรรกะข ัน้พื้นฐานกอ่นจงึจะเขา้ใจและใชเ้วท
มนตรต์่างๆ ได ้เรามาเรยีนรูเ้ร ือ่งตรรกะไปพรอ้มๆ กบัพ่อมดน้อยเฮนรกีนัเถอะ  



 
 
 
วธิเีล่น 

1. เตรียมกระดานก่อนเล่น 

สอดบตัรภาพกจิกรรมลงในกระดานลอ้เมจกิโดยใหม้มุโคง้มนอยู่ทางดา้นขวา แลว้ปรบัลอ้หมนุใหเ้ป็นสี
เดยีวกนัทัง้หมด 

2. หมนุล้อหมนุหาค าตอบ 

ใหเ้ดก็ๆ สงัเกตภาพในตารางดา้นขวามอื อ่านโจทย์ดา้นบน จากนัน้หาค าตอบจากในภาพใหญ่สงัเกตว่า
ค าตอบนัน้มลีูกศรสอีะไรชีอ้ยู่ แลว้หมนุลอ้หมนุใหเ้ป็นสตีามลูกศรนัน้ 

3. ตรวจค าตอบด้านหลงั 

กลบัดา้นบตัรภาพกจิกรรมเพื่อตรวจค าตอบ โดยดูวา่สบีนบตัรภาพกจิกรรมตรงกบัสขีองลอ้หมนุหรอืไม ่ถา้
ตรงกนัแสดงวา่ค าตอบถูกตอ้ง 

4. ท าแบบฝึกด้านหลงัเพื่อทบทวนความรู้ 

ใหเ้ดก็ๆ ท าแบบฝึกดา้นหลงับตัรภาพกจิกรรมโดยการระบายสโียงเสน้วงกลมรอบภาพค าตอบเพื่อทบทวน
ความรูอ้ีกคร ัง้ซึง่จะท าใหเ้กดิความคดิรวบยอดในแต่ละเรือ่ง 

5. ประเมินผล 

ขดีเครือ่งหมายลงในชอ่งการประเมนิผลตามผลของการเล่น 
 
หมายเหตุ 
• ควรเขยีนชือ่นกัเรยีนลงบนบตัรภาพกจิกรรมทุกแผน่ 

 

 

 

 



F2-1 หมวกพ่อมด 

         
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย หมวกพ่อมด (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่1) 

ขัน้ตอนการสอน 

ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครแูสดงภาพลวดลายของสตัวช์นิดต่างๆ ทีม่เีอกลกัษณ์ เชน่ มา้ลาย เสอืดาว เสอืโครง่ ยรีาฟ  
ปลาการต์ูน สนุขัดลัเมเชยีน ฯลฯ ใหเ้ดก็ๆ ลองเดาดวูา่ลวดลายเหล่านี้เป็นของสตัวอ์ะไร  
2. ถา้เดก็ๆ เดาไมถู่ก ครอูาจใหข้อ้มลูหรอืบอกลกัษณะเดน่ทีส่งัเกตไดจ้ากภายนอกของสตัวเ์หล่านี้
เพิม่เตมิ 

ข. ข ัน้น าเข้าสู่บทเรียน   

    ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังวา่   
“เราสงัเกตไดง้า่ยๆ วา่ใครเป็นพ่อมดแมม่ด ให้ดจูากการแต่งตวัของเขา เหล่าพ่อมดแมม่ดมกัจะสวม
เสือ้ผา้เครือ่งแต่งกายทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ไม่วา่จะเป็นเสือ้คลุมตวัยาวสเีขม้ ไมก้ายสทิธิ ์และทีเ่หน็ไดช้ดั
ทีส่ดุคอืหมวกปลายแหลมใบโต ลองดหูมวกพ่อมดหลากหลายสเีหล่านี้ส ิแต่ละใบมสีแีละลกัษณะ
อย่างไรบา้งนะ”   
ค าสัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
เดก็ๆ ชว่ยจบัคูห่มวกทีม่ลีวดลายเหมอืนกนัทนีะ 

ค .ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ 

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

     ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
     ชว่ยวงกลมลอ้มรอบภาพไมก้วาดของพ่อมดน้อยและพีส่าวหน่อยจะ้ 
     ประเมนิผล 
     ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไปนะ สู้ๆ  



F2-2 ผ้าคลมุวิเศษของเฮนร ี

      
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย ผา้คลุมวเิศษของเฮนร ี(บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่2) 

ขัน้ตอนการสอน 

ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

ครนู าเสือ้ผา้หรอืภาพเสือ้ผา้แบบต่างๆ มาใหเ้ดก็ๆ ด ู แลว้ใหเ้ดก็ลองบรรยายลกัษณะของเสือ้ผา้
เหล่านัน้ เชน่ ส ีรปูทรง ลวดลาย วสัด ุฯลฯ 

     ข. ข ัน้น าเข้าสู่บทเรียน   

ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังว่า   
“ใกลจ้ะถงึปีใหมแ่ลว้ เสือ้คลุมของพ่อมดน้อยเกา่ลงทุกวนั บางตวักข็าดแลว้ เฮนรอียากไดเ้สือ้คลุมผนื
ใหมท่ีม่สีสีนัสดใสและมลีวดลายสวยงาม เดก็ๆ ชว่ยเลอืกผา้ผนืทีม่ลีวดลายตรงกบัเสือ้คลุมแบบทีเ่ฮนรี
อยากได ้เพื่อสง่ใหช้่างตดัเสือ้คลุมผนืใหมใ่หถู้กใจเฮนรหีน่อยนะ” 
ค าสัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
เดก็ๆ ชว่ยจบัคูล่ายผา้กบัเสือ้คลุมของเฮนรใีหถู้กตอ้งทนีะ 

ค .ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ 

1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ให้ดเูป็นตวัอย่าง จากนัน้ 
ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 
 2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ อธบิายวธิีการหาค าตอบ 

      ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
      ชว่ยโยงเสน้จบัคูภ่าพใหส้มัพนัธ์กนัหน่อยจะ้ 
      ประเมนิผล 
      ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อีกท ี           พยายามต่อไปนะ สู้ๆ  

 



F2-3 ลกูแก้ววิเศษ 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย ลูกแกว้วเิศษ (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่3) 

ขัน้ตอนการสอน 

ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครเูตรยีมชอ้นทีใ่หญ่และเงาไวห้ลายๆ คนั ใหเ้ดก็ๆ ถอืชอ้นตรงหน้าและสงัเกตเงาทีป่รากฎบนชอ้น 
2. ใหเ้ดก็ๆ ลองขยบัพลกิชอ้นและเอยีงหน้าไปมา และสงัเกตว่าเงาของตวัเองในชอ้นเปลีย่นแปลงไป
อย่างไรบา้ง เชน่ หน้าส ัน้ลงหรอืยาวขึน้ เป็นตน้ 

ข. ข ัน้น าเข้าสู่บทเรียน   

ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังว่า   
“พ่อมดน้อยเฮนรไีดร้บัลูกแกว้วเิศษมาจากคุณคร ูเมือ่เขาเริม่ร่ายเวทมนตร ์ทุกสิง่ทุกอย่างบนโลกใบนี้
จะปรากฏใหเ้ขาเหน็ในลูกแกว้นี้ แต่ภาพในลูกแกว้ไมค่อ่ยชดัเลย เดก็ๆ ลองเดาดซูวิ่า สิง่ทีป่รากฏให้
เหน็ในลูกแกว้เหล่านี้คอืสิง่ของอะไรบา้ง”  
ค าสัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
ลองเดาดซูิวา่ สิง่ทีป่รากฏใหเ้หน็ในลูกแกว้เหล่านี้คอืสิง่ของอะไรบา้ง 

ค .ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ 

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

     ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
     สิง่ทีเ่หน็ในลูกแกว้คอือะไร ใหเ้ดก็ๆ วงกลมลอ้มรอบภาพค าตอบดา้นล่างใหถู้กตอ้ง 
     ประเมนิผล 

 ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไปนะ สู้ๆ  

 



F2-4 หนังสือกองใหญ่ 

      
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย หนงัสอืกองใหญ่ (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่4) 

ขัน้ตอนการสอน 

ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครเูตรยีมหนงัสอืหลายๆ แบบ เชน่ หนงัสอืเรยีน หนงัสอืการ์ตูน หนงัสอืสารคด ีนิตยสารแฟชัน่ 
อย่างละหลายๆ เล่ม 

      2. ใหเ้ดก็ ๆ ลองจดัจ าแนกประเภทหนงัสอืเป็นกลุ่มๆ 

       ข. ข ัน้น าเข้าสู่บทเรียน   

   ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังว่า   
    “คณุครแูมม่ดบอกเฮนรวีา่ ‘การจะเป็นพ่อมดที่ดนีัน้ไมใ่ช่เรือ่งงา่ยแต่กไ็มย่ากเกนิความสามารถ  
เฮนรจีะตอ้งฝึกฝนการใชเ้วทมนตรใ์ห้คล่องแคล่วและเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ รอบตวั เพื่อทีจ่ะเอาตวัรอดและ
ชว่ยเหลอืคนอื่นได’้ เฮนรถีามคุณครวู่า ‘ถ้าอยากเรยีนรูใ้หม้ากขึ้น ผมตอ้งท าอย่างไรบา้งครบั’  
คณุครแูม่มดยิ้มและตอบว่า ‘ลองอ่านหนงัสอืเหล่านี้ดสู ิแลว้เธอจะเกง่และฉลาดขึน้เยอะเลย’  
พรอ้มกบัชีไ้ปทีห่นงัสอืกองมหมึา เฮนรอียากเป็นพ่อมดทีเ่กง่และรอบรู ้เขาจงึเริม่อ่านหนงัสอืทัง้หมด”  
ค าสัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
ลองเดาดซูิวา่ สิง่ทีป่รากฏใหเ้หน็ในลูกแกว้เหล่านี้คอืสิง่ของอะไรบา้ง 

ค .ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ 

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

    ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
    ลองวงกลมลอ้มรอบภาพหนงัสอืทีเ่หมอืนกบัภาพดา้นบนหน่อยซ ิ
    ประเมนิผล 

ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไปนะ สู้ๆ  



F2-5 ลกูกวาดท่ีหายไป 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย ลูกกวาดทีห่ายไป (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่5) 

ขัน้ตอนการสอน 

ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

1. ครเูตรยีมลูกกวาด 4 แบบ แบบละ 4 เมด็  จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ ออกมาหน้าชัน้เรยีน 4 คน แลว้แจก
ลูกกวาดใหค้นละ 1 แบบ  
2. ครใูหเ้ดก็ๆ คดิวธิทีีแ่ต่ละคนจะมลีูกกวาดครบทัง้ 4 แบบ แบบละ 1 เมด็ 

     ข. ข ัน้น าเข้าสู่บทเรียน   

ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังว่า   
“วนันี้เป็นวนัเกดิของพ่อมดน้อยเฮนร ีเขาเตรยีมลูกกวาด 6 แบบส าหรบัเพื่อนๆ ทีม่างานเลี้ยง โดยเขา
ใชเ้วทมนตรท์ีเ่รยีนมาในการเสกลูกกวาดเหล่านี้ เขาเริม่รา่ยคาถา ‘โอมมะลกึกกึกึย๋ ลูกกวาดทัง้หมดจง
ปรากฏต่อหน้าทุกคน’ ทนัใดนัน้ลูกกวาดกป็รากฏขึน้ต่อหน้าเพื่อนๆ ของเขา แต่มบีางอย่างดผูดิปกตไิป 
นัน่คอืลูกกวาดของแต่ละคนหายไป 1 เมด็ ใหเ้ดก็ๆ ชว่ยกนัหาว่า ลูกกวาดเมด็ไหนหายไปบา้งนะ" 

     ค าสัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
    ในจานของแต่ละคนมลีูกกวาดหายไป 1 เมด็ เดก็ๆ ชว่ยดหูน่อยซวิา่ ลูกกวาดแบบไหนทีห่ายไปจาก

จานของเหล่าพ่อมดแมม่ดบา้ง 

ค .ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ 

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

      ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
     สงัเกตภาพสิง่ของเหล่านี้ แลว้วงกลมลอ้มรอบภาพสิง่ของทีไ่มเ่ขา้พวกหน่อยจะ้    
     ประเมนิผล 
     ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไปนะ สู้ๆ  



F2-6 แว่นตาหลากหลาย 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย แวน่ตาหลากหลาย (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่6) 

ขัน้ตอนการสอน 

      ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

     1. ครเูตรยีมแวน่กนัแดด แวน่สายตา แวน่ว่ายน ้า และแวน่ขยาย แลว้ใหเ้ดก็ๆ ลองสวมทลีะคน  
     ใหเ้ดก็ ๆ อธบิายสิง่ทีเ่หน็หลงัจากสวมแวน่เหล่านี้ 
     2.ครใูหเ้ดก็ ๆ บอกวา่แวน่หรอืเลนสแ์ต่ละชนิดเหมาะกบัใคร หรอืกจิกรรมอะไร เชน่ แวน่ตาสายตาสัน้    
     ส าหรบัคนสายตาสัน้ 

     ข. ข ัน้น าเข้าสู่บทเรียน   

    ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังวา่   
“ณ โรงเรยีนเวทมนตร ์เหล่าพ่อมดแมม่ดไมเ่พยีงแต่ฝึกเวทมนตรเ์ท่านัน้ พวกเขายงัมกีจิกรรมที่
น่าสนใจใหท้ ามากมาย เชน่ อ่านหนงัสอืเวทมนตรใ์นหอ้งสมดุ ฝึกบนิทุกสปัดาห์ วา่ยน ้าในชว่งฤดรูอ้น 
เล่นสกใีนชว่งฤดหูนาว และส ารวจผลกึเวทมนตรข์นาดเลก็ เหล่าพ่อมดแมม่ดจ าเป็นตอ้งใชแ้วน่ตา 
ชนิดต่าง ๆ ในการท ากจิกรรมเหล่านี้”  

   ค าส ัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
   จบัคูแ่วน่ตาทีเ่หมาะกบักจิกรรมต่างๆ ใหถู้กตอ้งทนีะ 

ค .ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ 

1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ใหด้เูป็นตวัอย่าง จากนัน้ 
ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 
2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ อธบิายวธิกีารหาค าตอบ 
ค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
เดก็ๆ ชว่ยโยงเสน้จบัคูห่มวกทีเ่หมาะกบัชดุของแต่ละคนทนีะ 
ประเมนิผล 
ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไปนะ สู้ๆ  

 



F2-7 อะไรอยู่ในห้องใต้ดิน 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย อะไรอยู่ในหอ้งใตด้นิ (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่7) 

ขัน้ตอนการสอน 

     ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

    1. ครเูตรยีมหุ่นของเล่น ตุ๊กตา หรอืสิง่ของอื่นๆ พรอ้มฉากกัน้เพื่อไมใ่หเ้ดก็ ๆ เหน็สิง่ของเหล่านี้ 
จากนัน้ปิดหอ้งใหม้ดืแลว้ใชไ้ฟฉายสอ่งไปทีส่ ิง่ของทีเ่ตรยีมไวเ้พื่อใหเ้กดิเงาทีฉ่าก  
2. ครใูหเ้ดก็ ๆ สงัเกตเงาแลว้คาดคะเนว่าสิง่ของเหล่านี้คอือะไรบา้ง หากเดก็คาดคะเนไมไ่ด ้ครอูาจ
บอกลกัษณะเดน่ หรอืการใชง้านเพื่อช่วยใหเ้ดก็ๆ ตอบไดง้า่ยขึน้ 

      ข. ข ัน้น าเข้าสู่บทเรียน   

 ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังว่า   
    “วนันี้พ่อมดน้อยเฮนรเีจอหอ้งใตด้นิลบั มสีมบตัมิากมายซ่อนอยู่ในนี้ ครใูหญ่เคยบอกวา่หากจะเขา้ไปใน

หอ้งนี้ จ าเป็นตอ้งใชเ้งาของสตัว ์ 6 ชนิดในการคลายเวทมนตรท์ีป่ระตู เดก็ๆ ชว่ยจบัคูเ่งากบัสตัวท์ีอ่ยู่
ในหอ้งทนีะ”  
ค าสัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
ใหเ้ดก็ ๆ จบัคูภ่าพสตัวก์บัเงาทีส่มัพนัธ์กนั 

ค .ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ 

1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ใหด้เูป็นตวัอย่าง จากนัน้ 
ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 
2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ อธบิายวธิกีารหาค าตอบ 
ค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 

     สงัเกตภาพสตัวแ์ต่ละตวั แลว้วงกลมลอ้มรอบภาพเงาทีถู่กต้องหน่อยจะ้ 
     ประเมนิผล 
     ถูกตอ้ง          ลองคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไปนะ สู้ๆ  



F2-8 อะไรซ่อนอยู่ในหมวก 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย อะไรซ่อนอยู่ในหมวก (บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่8) 

ขัน้ตอนการสอน 

ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

ครเูตรยีมถุงหรอืกระเป๋า แลว้ใสตุ่๊กตาหรอืของเล่นลงไป จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ สงัเกตลกัษณะทีนู่นออกมา  
ใหเ้ดก็ๆ ลองสมัผสั และเดาว่าสิง่ของนัน้คอือะไร 

     ข. ข ัน้น าเข้าสู่บทเรียน   

ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังว่า   
“วนันี้คณุครสูอนพ่อมดน้อยเฮนรแีละเพื่อนๆ ใชเ้วทมนตรเ์รยีกสตัวอ์อกมาจากหมวก โดยครูจะท าใหดู้
เป็นตวัอย่างกอ่น ครถูามเหล่าพ่อมดแมม่ดน้อยวา่ ‘อยากเหน็สตัวอ์ะไรออกมาจากหมวกบา้ง’ พ่อมด 
เฮนรรีบียกมอืและตอบวา่ ‘ผมอยากเหน็นกครบั’ พ่อมดแมม่ดน้อยคนอื่นๆ ต่างพูดชือ่สตัวท์ีต่นเอง
อยากเหน็ เชน่ เต่า หนู สนุขั คา้งคาว ไก ่ขณะที่ครกู าลงัรา่ยเวทมนตรก์ม็สีตัวข์ยบัตวัอยู่ใตห้มวก 
เดก็ๆ คดิวา่สตัวใ์นหมวกแต่ละใบเป็นตวัอะไรบา้งนะ” 

    ค าส ัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
    สตัวเ์หล่านี้ซ่อนตวัอยู่ใตห้มวกใบไหนบา้งนะ 

     ค .ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ 

1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ใหด้เูป็นตวัอย่าง จากนัน้ให้
เดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 
2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ อธิบายวธิกีารหาค าตอบ 
ค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
เดก็ๆ ลองสงัเกตภาพถุงแลว้วงกลมลอ้มรอบภาพสตัวท์ี่คดิว่าอยู่ในถุงดซูิ 
ประเมนิผล 
ถูกตอ้ง          ขอคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไป สู้ๆ  



F2-9 ชดุพ่อมดของเฮนร ี

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย ชดุพ่อมดของเฮนร ี(บตัรภาพกจิกรรมแผน่ที ่9) 

ขัน้ตอนการสอน 

ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

ครใูหเ้ดก็ทุกคนยนืขึน้ จากนัน้ครสูุม่เดก็ 1 คนและอธบิายรปูร่างลกัษณะการแต่งกายของเดก็คนนัน้ให้
เดก็ทุกคนฟัง จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองเดาวา่ครกู าลงัพูดถงึเพื่อนคนใดในชัน้เรยีน 

      ข. ข ัน้น าเข้าสู่บทเรียน   

ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังว่า   
“คณุครพู่อมดพูดอยู่เสมอวา่ ‘การจะเป็นพ่อมดทีด่ไีดน้ัน้ จะตอ้งมสีายตาทีแ่หลมคม เป็นคนชา่งสงัเกต’ 
เมือ่เฮนรไีดย้นิดงันัน้กล็ุกขึน้ยนืและใหเ้พื่อนๆ ทายวา่ ภาพเหล่านี้เป็นสว่นไหนของชดุพ่อมดของเขา 
ใหเ้ดก็ๆ ชว่ยกนัสงัเกตและชีต้ าแหน่งใหถู้กตอ้งหน่อยนะ” 
 

      ค าส ัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
      ภาพเหล่านี้เป็นสว่นไหนของชดุพ่อมดของเฮนรนีะ 

ค .ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ 

1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ใหด้เูป็นตวัอย่าง จากนัน้ 
ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 
 2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ อธบิายวธิีการหาค าตอบ 

 
     ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 

เดก็ๆ ชว่ยเตมิภาพทีห่ายไป โดยน าตวัเลขไปเตมิในชอ่งเหนือภาพทีค่วรอยู่ต าแหน่งนัน้หน่อยจะ้ 
 

ประเมนิผล 
ถูกตอ้ง          ขอคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไป สู้ๆ  



F2-10 แอบท่ีไหนดีนะ 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย แอบทีไ่หนดนีะ (บตัรภาพกจิกรรมชดุที ่10) 

ขัน้ตอนการสอน 

     ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

ครซู่อนสิง่ของหรอืของเล่นไวใ้นต าแหน่งต่างๆ ทัว่หอ้งเรยีน จากนัน้ใหค้รอูธบิายลกัษณะการใชง้าน
หรอืลกัษณะเดน่ของสิง่ของชิน้นัน้ ใหเ้ดก็ๆ ตามหาสิง่ของหรอืของเล่นชิน้นัน้ในหอ้งเรยีนและน ามาสง่
ใหค้รทูลีะชิน้ 

ข. ข ัน้น าเข้าสู่บทเรียน   

ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังว่า   
“พ่อมดน้อยเฮนรแีละเพื่อนๆ ชอบเล่นซ่อนแอบมาก แต่ทุกคนจะมกีฎในการเล่นคอื หา้มใชเ้วทมนตร์
เดด็ขาด ในเกมนี้เฮนรเีป็นคนหา เขาจงึเริม่นบั 1-10 และเริม่ออกตามหาเพื่อนๆ ทีซ่่อนตวัอยู่ในทีต่่างๆ 
เดก็ๆ ชว่ยกนัดซูวิ่าเพื่อนๆ ของเฮนรไีปซ่อนตวัอยู่ทีไ่หนบา้งนะ” 
 
ค าสัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
เดก็ๆ ชว่ยกนัตามหาหน่อยซวิา่ พ่อมดแมม่ดน้อยเหล่านี้ซ่อนตวัอยู่ทีไ่หนบา้ง 

ค .ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ 

1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ใหด้เูป็นตวัอย่าง จากนัน้ 
ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 
2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ อธบิายวธิกีารหาค าตอบ 
ค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
ตามหาตุ๊กตาทหารทัง้ 4 ตวัใหเ้จอ แลว้วงกลมลอ้มรอบตุ๊กตาทหารทีเ่จอหน่อยจะ้    
ประเมนิผล 
ถูกตอ้ง          ขอคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไป สู้ๆ  

 



F2-11 ปาลกูดอกหรรษา 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย ปาลูกดอกหรรษา (บตัรภาพกจิกรรมชุดที ่11) 

ขัน้ตอนการสอน 

      ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

 ครใูหเ้ดก็ ๆ ลองเล่นเกม “นบัเลขต่อกนั” โดยทีเ่ดก็ทุกคนจะตอ้งนบัเลขตามล าดบั 1-30 เดก็แต่ละคน
สามารถนับเลขไดส้งูสดุ 3 ตวัเลขใน 1 คร ัง้ ใหเ้ดก็ๆ นบัต่อกนัไปเรือ่ยๆ ใครทีน่บัเลข 30 จะเป็นผูแ้พ ้
ครใูหเ้ดก็ๆ เล่น 3 รอบเพื่อฝึกความสามคัคแีละความมนี ้าใจนักกฬีา  

ข. ข ัน้น าเข้าสู่บทเรียน   

ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังว่า   
“วนันี้ทีโ่รงเรยีนเวทมนตรจ์ดังานโรงเรยีนขึน้ โดยมรีา้นเกมกจิกรรมสนุกๆ เชน่ ปาลูกโป่ง บา้นผสีงิ 
โยนวงแหวน และรา้นอาหารน่าอรอ่ย เชน่ วาฟเฟิลและมารช์แมลโลวแ์สนอรอ่ย  พ่อมดน้อยเฮนรเีล่น
เกมอยู่ทีซุ่ม้ปาลูกโป่ง มลีูกโป่งทัง้หมด 30 ลูก เขาปาลูกโป่งแตกไปแลว้หลายลูก เหลอือกีเพยีง 6 ลูก 
ใหเ้ดก็ๆ ลองนบัเลขและเดาดซูวิ่า ตวัเลขดา้นหลงัลูกโป่งใบทีเ่หลอือยู่คอืตวัเลขอะไรบา้ง” 
ค าสัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
ตวัเลขทีอ่ยู่ดา้นหลงัลูกโป่งเหล่านี้คอืตวัเลขอะไรบา้งนะ 

ค .ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ 

1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ใหด้เูป็นตวัอย่าง จากนัน้ 
ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 
2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ อธบิายวธิกีารหาค าตอบ 
ค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
ชว่ยวงกลมลอ้มรอบตวัเลขทีห่ายไป เพื่อเรยีงล าดบัตวัเลขใหถู้กตอ้งทนีะ 
ประเมนิผล 
ถูกตอ้ง          ขอคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไป สู้ๆ  

 



F2-12 เสกเก้าอ้ีให้พอดีคน 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย เสกเกา้อี้ใหพ้อดคีน (บตัรภาพกจิกรรมชุดที ่12) 

ขัน้ตอนการสอน 

        ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

  1. ครใูหเ้ดก็ๆ เล่นเกา้อี้ดนตร ีโดยจดัใหจ้ านวนของเกา้อี้มนี้อยกวา่จ านวนของเดก็ทีเ่ล่น 1 ตวัเสมอ 
ครเูปิดเพลงขึน้พรอ้มใหเ้ดก็ๆ เตน้และเดนิวนรอบเกา้อี้ 

2. ครกูดปุ่ มหยุดเพลง จากนัน้เดก็ๆ จะตอ้งรบีหาเกา้อี้นัง่ (ครอูาจเตอืนเรือ่งความปลอดภยัระหวา่ง
การเล่นเกม เชน่ การชนกนัระหวา่งแย่งเกา้อี้นัง่) 

       3. หลงัจากกดหยุดเพลงแต่ละรอบ ครใูหเ้ดก็ๆ ทีน่ัง่อยู่บนเกา้อี้ นบัจ านวนเพื่อนทีไ่มไ่ดน้ัง่เกา้อี้  
       หลงัจากนัน้ครถูามเดก็ๆ ทุกคนว่า เรายงัขาดเกา้อี้อกีกีต่วัเพื่อทีจ่ะใหเ้พื่อนๆ ไดน้ัง่ทุกคน 

   ข. ข ัน้น าเข้าสู่บทเรียน   

  ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังว่า   
  “คณุครเูตรยีมเกา้อี้ใหเ้หล่าพ่อมดแมม่ดน้อยนัง่ท ากจิกรรม แต่ดเูหมอืนวา่จ านวนของเกา้อี้จะไมพ่อด ี
 กบัจ านวนของพ่อมดแมม่ดน้อยนะ ใหเ้ดก็ๆ ชว่ยกนัเสกเกา้อี้มาใหค้รบ โดยนบัจ านวนพ่อมดแม่มด 
 แต่ละกลุ่มกบัเกา้อี้ทีม่อียู่ เพื่อหาวา่พ่อมดแมม่ดทีย่งัไมม่เีกา้อี้นัง่มจี านวนกีค่น” 
ค าสัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
ใหเ้ดก็ๆ ชว่ยนบัดหูน่อยวา่ยงัขาดเกา้อี้อกีกีต่วั จงึจะพอดกีบัจ านวนพ่อมดแมม่ดทางดา้นซา้ยมอื 

ค .ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ 

1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ใหด้เูป็นตวัอย่าง จากนัน้ 
ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

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

   ชว่ยวงกลมเกา้อี้ใหพ้อดกีบัจ านวนพ่อมดแมม่ดหน่อยจะ้ 
       ประเมนิผล 
       ถูกตอ้ง          ขอคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไป สู้ๆ  



F2-13 วิชาฝึกบิน 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย วชิาฝึกบนิ (บตัรภาพกจิกรรมชุดที ่13) 

ขัน้ตอนการสอน 

ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

   1. ครใูหเ้ดก็ๆ ดูคลปิเกีย่วกบันกและแมลงทีบ่นิได ้ใหเ้ดก็ๆ สงัเกตท่าทางและอวยัวะทีใ่ชบ้นิ จากนัน้ 
        ใหเ้ดก็ๆ ลองขยบัตวัและสง่เสยีงเลยีนแบบท่าบนิของนกและแมลงเหล่านัน้ 
        2.ครใูหเ้ดก็ๆ ยกตวัอย่างสิง่ของทีม่นุษย์สรา้งขึน้และบนิหรอืลอยได ้เชน่ เครือ่งบนิ บอลลูน จรวด  
        วา่ว ลูกโป่ง เครือ่งบนิบงัคบั ฯลฯ    

     ข. ข ัน้แนะน าบทเรียน   

     ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังวา่ 
     “วนันี้เป็นวนัทีอ่ากาศด ีทอ้งฟ้าปลอดโปรง่ เหมาะจะฝึกขีไ่มก้วาดทีส่ดุ เหล่าพ่อมดแมม่ดน้อยจงึ 
   ขีไ่มก้วาดแขง่กนั ใครบนิไดส้งูทีส่ดุเป็นผูช้นะ ใหเ้ดก็ๆ สงัเกตในภาพและชว่ยเรยีงล าดบัความสงูที่ 
   พ่อมดหรอืแมม่ดบนิได ้โดยไล่ล าดบัจากสงูทีส่ดุไปจนถงึเตี้ยทีส่ดุทนีะ” 
ค าสัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
ลองเรยีงล าดบัระดบัความสงูทีเ่หล่าพ่อมดแมม่ดน้อยบนิไดห้น่อยจะ้ โดยคนทีบ่นิไดส้งูทีสุ่ดใหเ้ป็น
หมายเลข 1 และคนทีบ่นิไดเ้ตี้ยทีส่ดุเป็นหมายเลข 6 

       ค .ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ 

1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ใหด้เูป็นตวัอย่าง จากนัน้ 
ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

   2. ชว่ยเขยีนตวัเลขเรยีงล าดบัความสงูทีพ่่อมดแมม่ดน้อยเหล่านี้ปีนไดห้น่อยนะ คนที่ปีนไดส้งูทีสุ่ดให้ 
   เขยีนหมายเลข 1 ในชอ่งเหนือพ่อมดหรอืแมม่ดตนนัน้ สว่นคนทีปี่นไดเ้ตี้ยทีส่ดุใหเ้ขยีนหมายเลข 4 

        ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
    ในแต่ละชอ่งมขีองเล่นกีช่ ิน้กนันะ ชว่ยวงกลมลอ้มรอบตวัเลขทีต่รงกบัจ านวนของเล่นหน่อยจะ้ 

        ประเมนิผล  
        ถูกตอ้ง          ขอคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไป สู้ๆ  



F2-14 เร่ิมต้นวนัใหม่ 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย เริม่ตน้วนัใหม ่(บตัรภาพกจิกรรมชุดที ่14) 

ขัน้ตอนการสอน 

ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

   1. ครเูล่านิทานเรือ่งใดกไ็ดใ้หเ้ดก็ๆ ฟัง จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ ลองเขยีนหรอืวาดภาพฉากทีเ่ดก็ๆ ชอบใน 
นิทานเรือ่งนัน้ 2-3 ฉาก 
2. ครใูหเ้ดก็ๆ ออกมาเล่าเรือ่งหรอืแสดงภาพวาดฉากทีต่นเองชอบ โดยใหอ้ธบิายวา่ในภาพมใีครบา้ง 
แต่ละคนท าอะไรอยู่ทีไ่หน และบอกเหตุผลทีช่อบฉากเหล่านัน้ 

    ข. ข ัน้น าเข้าสู่บทเรียน   

    ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังวา่   
“วนันี้เหล่าพ่อมดแมม่ดน้อยไดอ้อกไปทศันศกึษานอกโรงเรยีนกนัทีส่วนผกัแห่งหนึ่ง ทุกคนตื่นเตน้กบั
กจิกรรมนี้มาก เมือ่ไปถงึสวนผกั เหล่าพ่อมดแมม่ดน้อยกต็ามไปดคูุณลุงชาวสวนท างานต่างๆ ตัง้แต่
เชา้ เดก็ๆ ลองดแูละเรยีงล าดบัภาพกจิวตัรประจ าวนัของคณุลุงชาวสวนใหถู้กตอ้งหน่อยจะ้”  
    ค าส ัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
    เดก็ๆ ชว่ยเรยีงล าดบักจิกรรมทีช่าวสวนตอ้งท าในตอนเชา้ให้ถูกตอ้งหน่อยจะ้ 

 ค .ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ 

1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ใหด้เูป็นตวัอย่าง จากนัน้ 
ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

   2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ อธบิายวธิกีารหาค าตอบ 
   ค าส ัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
กบในแต่ละชว่งอายุหน้าตาไมเ่หมอืนกนัเลย ใหเ้ดก็ๆ เรยีงล าดบัการเตบิโตของกบ โดยเตมิเลข 1 ใน
ภาพการเตบิโตข ัน้แรกสุด และเตมิเลข 4 ในขัน้โตเตม็วยั 

       ประเมนิผล 
       ถูกตอ้ง          ขอคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไป สู้ๆ  
  



F2-15 บ้านในมมุต่างๆ 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย บา้นในมุมต่างๆ (บตัรภาพกจิกรรมชดุที ่15) 

ขัน้ตอนการสอน 

          ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

   ครแูสดงลูกบาศก์รบูกิทีห่มนุใหส้เีดยีวกนัอยู่ดา้นเดยีวกนั จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ สงัเกตรปูจากมมุต่างๆ ว่า  
   เหน็เป็นสอีะไรบา้ง  

     ข. ข ัน้น าเข้าสู่บทเรียน   

    ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังวา่   
“เฮนรชีอบขีไ่มก้วาดบนิขึน้ไปสงูๆ เพื่อส ารวจดสูิง่ต่างๆ จากหลากหลายดา้น ทัง้บา้นเรอืน ผูค้น  
และทวิทศัน์ธรรมชาตทิีส่วยงาม วนันี้เขาลองบนิส ารวจรอบบา้นตวัเองด ูใหเ้ดก็ๆ สงัเกตบา้นจาก
มมุมองต่างๆ จากนัน้จบัคู่ภาพบา้นทีม่องเหน็ไดจ้ากมมุนัน้ใหถู้กตอ้งทนีะ” 
ค าสัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
ถา้มองบา้นจากมมุมองดา้นต่างๆ จะเหน็บา้นเป็นลกัษณะอย่างไรบา้งนะ 

ค .ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ 

1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ใหด้เูป็นตวัอย่าง จากนัน้ 
ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 

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

    เดก็ๆ ชว่ยโยงเสน้จบัคูห่น่อยซวิ่า สตัวแ์ต่ละตวัจะมองเหน็กล่องเป็นสอีะไรบา้งนะ 
    ประเมนิผล 

        ถูกตอ้ง          ขอคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไป สู้ๆ  

 

 



F2-16 ประกอบรปูทรงสามมิติ 

     
ชัน้เรยีน  ครผููส้อน  
หน่วย ประกอบรูปทรงสามมติ ิ(บตัรภาพกจิกรรมชุดที ่16) 

ขัน้ตอนการสอน 

      ก. ข ัน้เตรียมพร้อม 

 1. ครใูหค้วามรูเ้กีย่วกบัภาพสองมติ ิ(รปูรา่ง) และภาพสามมติ ิ(รปูทรง) จากนัน้แสดงตวัอย่าง 
ภาพสองมติแิละภาพสามมติใิหเ้ดก็ๆ ดแูละตอบวา่ภาพไหนเป็นภาพสองมติ ิหรอืสามมติ ิเพราะเหตุใด 
2. ครแูนะน ารปูทรงต่างๆ เพิม่เตมิ เชน่ ทรงลูกบาศก ์ทรงกรวย ทรงกระบอก จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ  
ลองสงัเกตแต่ละดา้นของทรงสามมติเิหล่านัน้ 
3. ครลูองใหเ้ดก็ๆ ตดักระดาษตามภาพสามมติทิลีะดา้น จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ สงัเกตว่าภาพสามมติิ 
แต่ละรปูเกดิจากภาพสองมติริูปใดบา้งมาประกอบรวมกนั 

ข. ข ัน้น าเข้าสู่บทเรียน   

ครเูล่าเรือ่งใหเ้ดก็ๆ ฟังว่า   
“ในหอ้งสมดุมหีนงัสอืทีน่่าสนใจอยู่มากมาย พ่อมดน้อยคนหนึ่งเจอหนงัสอืเกีย่วกบัการพบักระดาษให้
เป็นรปูทรงสามมติหิลากหลายรปูแบบ เขาสนใจหนงัสอืเล่มนี้มากและอยากลองพบัด ูเดก็ๆ ชว่ยกนั
สงัเกตภาพสองมติใินกระดาษ จากนัน้จบัคู่กบัภาพรปูทรงสามมติเิมือ่ประกอบส าเรจ็ใหถู้กตอ้งทนีะ” 
ค าสัง่ดา้นหน้าบตัรภาพ 
ถา้พบักระดาษเหล่านี้จะไดเ้ป็นรปูทรงอะไรบา้งนะ   

      ค .ข ัน้การเรียนรู้และสรปุ 

1. ครแูสดงวธิกีารหาค าตอบโดยท าขอ้แรก (ภาพแรกในตารางดา้นขวามอื) ใหด้เูป็นตวัอย่าง จากนัน้ 
ใหเ้ดก็ๆ ลองท าขอ้ทีเ่หลอืเองจนครบทุกขอ้ 
2. ใหเ้ดก็ๆ แสดงค าตอบทีต่นเองท า จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ อธบิายวธิกีารหาค าตอบ 
ค าสัง่ดา้นหลงับตัรภาพ 
เดก็ๆ ชว่ยโยงเสน้จบัคูใ่หห้น่อยวา่ กระดาษแต่ละชิน้ เมือ่พบัแลว้จะไดเ้ป็นรปูทรงอะไรบา้งนะ  

     ประเมนิผล 
     ถูกตอ้ง          ขอคดิดดูีๆ  อกีท ี           พยายามต่อไป สู้ๆ  



 


