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 โครงการ  รา้นเสรมิสวย 

 สัปดาห์นี้เด็ก ๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับ โครงการ ร้านเสริมสวย เด็กๆ เล่าประสบการณ์เดิมและตั้งค าถามท่ีเด็กๆ อยากรู้
เกี่ยวกับร้านเสริมสวย เรียนรู้ความหมาย ลักษณะของร้านเสริมสวย และทดลองปฏิบัติกิจกรรมในร้านเสริมสวยต่างๆ 

กจิกรรมเสริมประสบการณ์ 

- เล่าประสบการณ์เดิมของตนเองเกี่ยวกับร้านเสริมสวย  
- ตั้งค าถามที่อยากรู้เกี่ยวกับร้านเสริมสวย และร่วมกันค้นหาข้อมูล  
- เรียนรู้ความหมาย  ลักษณะของร้านเสริมสวยจากสื่อวิดีทัศน์ จากนั้นร่วมกัน 
  จัดห้องเรียนให้เป็นร้านเสริมสวย 
- สังเกตและทดลองใช้อุปกรณ์ในร้านเสริมสวยต่างๆ เช่น วิกผม ไดร์เป่าผม  
  ที่ม้วนผม เป็นต้น 
- จ าลองสถานการณ์การไปร้านเสริมสวย และท ากิจกรรมต่างๆ ได้แก่ มาส์กหน้า  
  สปาเท้า สระผม ท าผม เป็นต้น 
 
ภาษาไทย 
- อ่านและเขียนค าในหน่วยการเรียนรู้แบบโครงการเรื่อง ร้านเสริมสวย 
- ตั้งค าถามและพูดประโยคค าถาม ใคร ที่ไหน อะไร ท าไม อย่างไร 
- แนะน าสระ อึ  อือ  ฟังนิทาน,ค าคล้องจอง เพลงสระ อึ  อิอ  อ่านค าที่มีสระ อึ  อือ  
  หาค าที่มีสระ อึ  อือ  เขียนค าท่ีมีสระ อึ  อือ 
 
คณิตศาสตร ์
- นับปากเปล่าจาก 1 ถึง 100 
- อ่านและเขียนตัวเลขไทย ๑๑ - ๑๕  
- เรียงล าดับตัวเลขไทยจากน้อยไปหามาก 
   ไม่เกิน ๑๐ 
- เรียงล าดับตัวเลขไทยจากมากไปหาน้อย 
   ไม่เกิน ๑๐  
 
 



ภาษาองักฤษ 
- ทบทวนค าศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่เคยเรียนรู้มาแล้ว 
- เรียนรู้การออกเสียงค าศัพท์  ‘i_e’เช่น five , kite line, slide, smile 
- เรียนรู้ Fun Stories เกี่ยวกับ Help! ผ่านค าศัพท ์dad, doctor, lifeguard,  
   fireman 
 
กจิกรรมกลางแจง้   
- กลิ้งลูกบอล 
- เก็บบอลสี 
 
กจิกรรมเคลือ่นไหวและจงัหวะ  
- เคลื่อนไหวตามค าส่ัง  
- เก้าอี้ดนตรีประกอบเพลง 

 
กจิกรรมสร้างสรรค์ 
- ประดิษฐ์ป้ายร้านเสริมสวยจากดินน้ ามัน 
- วาดภาพและปั้นดินน้ ามันประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับร้านเสริมสวย 
- ประดิษฐ์การ์ดภาพแต่งหน้า 
- ประดิษฐ์ Fun Make up Board 
-  ประดิษฐ์ภาพตุ๊กตาซาลอน 
 
บนัทกึถงึผูป้กครอง   

1. สัปดาห์หน้าเด็กๆ จะเรียนรู้แบบ โครงการ เรื่อง “ร้านเสริมสวย”(ต่อ) ผู้ปกครองสามารถน าสื่อที่เกี่ยวข้องเช่น 
หนังสือนิทาน  รูปภาพน ามาแบ่งปันเพื่อให้เด็กๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนได้  สื่อที่น ามาทุกชิ้นกรุณาเขียน
ชื่อติดมาด้วยเพื่อความสะดวกในการส่งคืน 

2. วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ให้เด็กๆ น าตุ๊กตาตัวเล็กที่มีเส้นผมมาคนละ 1 ตัว  
ส าหรับท ากิจกรรมตัดแต่งทรงผม 
             
 
                                                                                                    ครูนิรันรัตน์  พันธ์ประสิทธิ์ (ครูเอส) 
            ครูเพ็ญนภา  บุญขาว (ครูหมิว)  
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 โครงการ  ซปุเปอรฮ์โีร ่

 สัปดาห์นี้เด็ก ๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับ โครงการ ซุปเปอร์ฮีโร่ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เด็กๆ สนใจอยากเรียนรู้ และเด็กๆ ได้
ถ่ายทอดประสบการณ์เดิมและตั้งค าถามท่ีตนเองสงสัย โดยการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจจากบุคลากรใน
โรงเรียน หนังสือ และชมวีดิทัศน์ 

กจิกรรมเสริมประสบการณ์ 
- สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับซุปเปอร์ฮีโร่ 
- ตั้งค าถามถึงสิ่งที่สงสัยอยากรู้เกี่ยวกับโครงการ ซุปเปอร์ฮีโร่ 
- ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเรื่อง ซุปเปอร์ฮีโร่ 
- ออกแบบเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และสืบค้นข้อมูลจากบุคลากรในโรงเรียน 
- ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับซุปเปอร์ฮีโร่จากแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
 

ภาษาไทย 
- อ่านและเขียนค าในหน่วยการเรียนรู้แบบโครงการเรื่อง ซุปเปอร์ฮีโร่ 
- ตั้งค าถามและพูดประโยคค าถาม ใคร ที่ไหน อะไร ท าไม อย่างไร 
- แนะน าสระ อึ  อือ  ฟังนิทาน,ค าคล้องจอง เพลงสระ อึ  อิอ   
อ่านค าที่มีสระ อึ  อือ  หาค าที่มีสระ อึ  อือ เขียนค าที่มีสระ อึ  อือ 
 

คณิตศาสตร ์
- นับปากเปล่าจาก 1 ถึง 100 
- อ่านและเขียนตัวเลขไทย ๑๑-๑๕ 
- เรียงล าดับตัวเลขไทยจากน้อยไปหามาก ไม่เกิน ๑๐ 
- เรียงล าดับตัวเลขไทยจากมากไปหาน้อย ไม่เกิน ๑๐  
 

ภาษาองักฤษ 
- ฝึกสนทนาประโยคภาษาอังกฤษ เช่น What are you wearing?  I’m wearing a hat. 
- เรียนรู้การออกเสียงค าศัพท์   ‘i_e’เช่น five, kite line, slide, smile 
- ทบทวนค าศัพท์จากนิทานเรื่องต่างๆ 
 
 
 
 



กจิกรรมกลางแจง้   
- กลิ้งลูกบอล 
- เก็บบอลสี 
 

กจิกรรมเคลือ่นไหวและจงัหวะ 
- เคลื่อนไหวตามค าส่ัง 
- เก้าอี้ดนตรีประกอบเพลง 

 

กจิกรรมสร้างสรรค์ 
- ประดิษฐ์ซุปเปอร์ฮีโร่จากไม้ไอติม 
- วาดภาพระบายสซีุปเปอร์ฮีโร่ที่หนูรู้จัก 
- ประดิษฐ์หน้ากากซุปเปอร์ฮีโร่จากจานกระดาษ 
 
 
 
 
บนัทกึถงึผูป้กครอง   

1.สัปดาห์หน้าเด็กๆ จะเรียนรู้แบบ โครงการ เรื่อง “ซุปเปอรฮ์โีร่”(ต่อ) ผู้ปกครองสามารถน าส่ือที่เกี่ยวข้องเช่น หนังสือ
นิทาน  รูปภาพน ามาแบ่งปันเพื่อให้เด็กๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนได้  สื่อที่น ามาทุกชิ้นกรุณาเขียนชื่อตดิมา
ด้วยเพื่อความสะดวกในการส่งคืน 
             
 
                                                                                                  ครูสุณิฎา         บุญทอย         (ครูดา)                                                                                                    
                                                                                         ครูอภิญญา       บุญประเสริฐ   (ครูเต้ย)      
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 โครงการ  ประเทศญี่ปุน่ 

 สัปดาห์นี้เด็ก ๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับ โครงการ ประเทศญี่ปุ่น เด็กตั้งค าถามที่เด็กอยากรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและเล่า
ประสบการณ์เดิม   เรียนรู้เกี่ยวกับที่ต้ัง ภูมิประเทศ  ของประเทศญี่ปุ่น  ลักษณะและความหมายของธงประเทศญี่ปุ่น  ดอกไม้
ที่ส าคัญและเป็นที่รู้จักของประเทศญี่ปุ่น  ภาษาญี่ปุ่น 

กจิกรรมเสริมประสบการณ์ 

- เล่าประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น  
- ตั้งค าถามที่เด็กๆอยากรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 
- เรียนรู้เกี่ยวกับที่ตั้ง ภูมิประเทศ  ของประเทศญี่ปุ่น  สังเกตแผนที่ทวีปเอเชีย  
แล้วตามหาประเทศญี่ปุ่นในแผนที่ 
- สนทนาลักษณะและความหมายของธงประเทศญี่ปุ่น 
- ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นจากบุคลากรภายในโรงเรียน 
- ดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับเทศกาลชมดอกไม้ และท าความรู้จักดอกไม้ส าคัญ 
ในประเทศญี่ปุ่น เช่น ดอกซากุระ ดอกเบญจมาศ 
 
ภาษาไทย 
- อ่านและเขียนค าในหน่วยการเรียนรู้แบบโครงการเรื่อง ประเทศญี่ปุ่น 
- ตั้งค าถามและพูดประโยคค าถาม ใคร ที่ไหน อะไร ท าไม อย่างไร 
- แนะน าสระ อึ  อือ  ฟังนิทาน,ค าคล้องจอง เพลงสระ อึ  อิอ  อ่านค าที่มีสระ อึ  อือ  หาค าท่ีมีสระ อึ  อือ 
  เขียนค าท่ีมีสระ อึ  อือ 
 
คณิตศาสตร ์
- นับปากเปล่าจาก 1 ถึง 100  
- อ่านและเขียนตัวเลขไทย  
   ๑๑-๑๕ 
- เรียงล าดับตัวเลขไทยจากน้อยไปหามาก ไม่เกิน ๑๐ 
- เรียงล าดับตัวเลขไทยจากมากไปหาน้อย ไม่เกิน ๑๐  
 
 



ภาษาองักฤษ 
- ฝึกสนทนาประโยคภาษาอังกฤษ เช่น What are you wearing?  I’m wearing a hat. 
- เรียนรู้การออกเสียงค าศัพท์   ‘i_e’เช่น five , kite line, slide, smile 
- เรียนรู้ Fun Stories เกี่ยวกับ Help! ผ่านค าศัพท ์dad, doctor, lifeguard, fireman 
 
กจิกรรมกลางแจง้   
- กลิ้งลูกบอล 
- เก็บบอลสี 
 
กจิกรรมเคลือ่นไหวและจงัหวะ 
- เคลื่อนไหวตามค าส่ัง 
- เก้าอี้ดนตรีประกอบเพลง 

 
กจิกรรมสร้างสรรค์ 
- ประดิษฐ์ป้ายชื่อภาษาญี่ปุ่น 
- วาดภาพประสบการณ์เดิมเยวกับประเทศญี่ปุ่น 
- ประดิษฐ์ดอกซากุระและดอกเบญจมาศ 
- ประดิษฐ์ธงประเทศญี่ปุ่น 
 
บนัทกึถงึผูป้กครอง   

1.สัปดาห์หน้าเด็กๆ จะเรียนรู้แบบ โครงการ เรื่อง “ประเทศญี่ปุ่น”(ต่อ) ผู้ปกครองสามารถน าสื่อที่เกี่ยวข้องเช่น 
หนังสือนิทาน  รูปภาพน ามาแบ่งปันเพื่อให้เด็กๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนได้  สื่อที่น ามาทุกชิ้นกรุณาเขียน
ชื่อติดมาด้วยเพื่อความสะดวกในการส่งคืน 

2.ขอความร่วมมือผู้ปกครองและเด็กๆร่วมกันจัดเตรียมส่ือและอุปกรณ์มาร่วมท ากิจกรรมดังนี้ 
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เตรียมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบญี่ปุ่น 
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 Cooking ทาโกยากิ เตรียม  

1. กระทะท าทาโกยากิ (ถ้ามี)   
2.ไส้ส าหรับใส่ทาโกยากิ ตามความชอบ (เช่น หมึก  ปูอัด  ไส้กรอก ฯลฯ)  
3.แป้งเอนกประสงค์ 

 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 Cooking ซูช ิ
  1.เส่ือท าซูชิ (ถ้ามี) 
  2.ไสซู้ชิตามความชอบ (เช่น ปูอัด แตงกวา ไข่หวานฯลฯ) 
 **กรณีเด็กแพ้อาหารสามารถเตรียมวัตถุดิบที่สามารถรับประทานได้มาท ากิจกรรมหรือของดการรับประทาน โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมค่ะ 
                                                                                                   ครูอชิณณา จงพิสุทธ์ิสัตย์ (ครูหนูณา) 

ครูสาวิตรี ธิลานันท์ (ครูมิ้ม) 
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 โครงการ  ตุ๊กตา  

 สัปดาห์นี้เด็ก ๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับ โครงการ ตุ๊กตา เด็กๆ ได้ตั้งค าถามท่ีอยากรู้เกี่ยวกับตุ๊กตาและเล่าประสบการณ์
เดิม   เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของตุ๊กตา และรู้จักตุ๊กตากระดาษ ตุ๊กตาดินเผา  

กจิกรรมเสริมประสบการณ์ 

- เล่าประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับตุ๊กตา พร้อมบอกชื่อตุ๊กตาที่ตนเองรู้จัก  
- ตั้งค าถามที่เด็กๆอยากรู้เกี่ยวกับตุ๊กตาและสืบค้นข้อมูลจากบุคลากรในโรงเรียน 
- เรียนรู้ความหมายของค าว่าตุ๊กตา 
- สนทนาและรู้จักตุ๊กตากระดาษ  
- สนทนาและเรียนรู้เกี่ยวกับตุ๊กตาที่ท าจากดินเหนียว เช่น ตุ๊กตาโดะงู  ตุ๊กตา
เสียกบาล ตุ๊กตาจัดสวนและตุ๊กตาชาววัง  
 
ภาษาไทย 
- อ่านและเขียนค าในหน่วยการเรียนรู้แบบโครงการเรื่อง ตุ๊กตา 
- ตั้งค าถามและพูดประโยคค าถาม ใคร ที่ไหน อะไร ท าไม อย่างไร 
- แนะน าสระ อึ  อือ  ฟังนิทาน,ค าคล้องจอง เพลงสระ อึ  อิอ  อ่านค าที่มีสระ อึ  อือ  หาค าท่ีมีสระ อึ  อือ 
  เขียนค าท่ีมีสระ อึ  อือ 
 
คณิตศาสตร ์
- นับปากเปล่าจาก 1 ถึง 100 
- อ่านและเขียนตัวเลขไทย  
   ๑๑-๑๕ 
- เรียงล าดับตัวเลขไทยจากน้อยไปหามาก ไม่เกิน ๑๐ 
- เรียงล าดับตัวเลขไทยจากมากไปหาน้อย ไม่เกิน ๑๐  
ภาษาองักฤษ 
- ทบทวนการฝึกสนทนาประโยคภาษาอังกฤษ Lesson 29  
- เรียนรู้การออกเสียงค าศัพท์   ‘a_e’เช่น face, name, plane, snake, tape 
- เรียนรู้ Fun Stories เกี่ยวกับ Help! ผ่านค าศัพท ์dad, doctor, lifeguard, fireman 
 



 
กจิกรรมกลางแจง้   
- กลิ้งลูกบอล 
- เก็บบอลสี 
 
กจิกรรมเคลือ่นไหวและจงัหวะ 
- เคลื่อนไหวตามค าส่ัง 
- เก้าอี้ดนตรีประกอบเพลง 

 
กจิกรรมสร้างสรรค์ 
- ระบายสีตุ๊กตาจากปูนปาสเตอร์ 
- ประดิษฐ์ตุ๊กตากระดาษ 
- วาดภาพในหัวข้อ “ถ้าฉันเป็นตุ๊กตา” 
 
บนัทกึถงึผูป้กครอง   

1.สัปดาห์หน้าเด็กๆ จะเรียนรู้แบบ โครงการ เรื่อง “ตุ๊กตา”(ตอ่) ผู้ปกครองสามารถน าสื่อท่ีเกี่ยวข้องเช่น หนังสอืนิทาน  
รูปภาพน ามาแบ่งปันเพื่อให้เด็กๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนได้  สื่อที่น ามาทุกชิ้นกรณุาเขียนชื่อติดมาดว้ยเพือ่
ความสะดวกในการส่งคืน 
             
 
                                                                                                  ครูชนิดาภา เพ็ชรอินทร์  (ครูโอ๋) 

            ครูกรพัฒฑ์ตา แซ่อุ้ย      (ครูตุ๊กตา)  



 
โรงเรยีนสาธติพฒันา 

สารสาระชัน้อนบุาล  3 / 3 
สปัดาหท์ี่  13  ภาคเรยีนที ่ 2  :  วนัที ่ 23 -27  มกราคม พ.ศ. 2566 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 โครงการ  ทะเล 

 สัปดาห์นี้เด็ก ๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับ โครงการ ทะเล เด็กตั้งค าถามที่เด็กอยากรู้เกี่ยวกับทะเลและเล่าประสบการณ์เดิม   
เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดทะเล การเกิดคลื่น และทราย การเกิดน้ าขึ้นน้ าลง  

กจิกรรมเสริมประสบการณ์ 
- เล่าประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับทะเล 
- ตั้งค าถามที่เด็กๆอยากรู้เกี่ยวกับทะเล 
- ออกไปหาค าตอบ เกี่ยวกับค าถามท่ีแต่ละคนอยากรู้จากบุคลากรภายในโรงเรียน 
- ตั้งสมมติฐานการเกิดทะเล 
- สนทนาเกี่ยวกับการเกิดคลื่น และทรายโดยเรียนรู้ผ่านวีดิทัศน์ 
- เรียนรู้การเกิดน้ าขึ้นน้ าลงผ่านวีดิทัศน์ 
 
ภาษาไทย 
- อ่านและเขียนค าในหน่วยการเรียนรู้แบบโครงการเรื่อง ทะเล 
- ตั้งค าถามและพูดประโยคค าถาม ใคร ที่ไหน อะไร ท าไม อย่างไร 
- แนะน าสระ อึ  อือ  ฟังนิทาน,ค าคล้องจอง เพลงสระ อึ  อิอ  อ่านค าที่มีสระ อึ  อือ  หาค าท่ีมีสระ อึ  อือ 
  เขียนค าท่ีมีสระ อึ  อือ 
 
คณิตศาสตร ์
- นับปากเปล่าจาก 1 ถึง 100 
- อ่านและเขียนตัวเลขไทย  
   ๑๑-๑๕ 
- เรียงล าดับตัวเลขไทยจากน้อยไปหามาก ไม่เกิน ๑๐ 
- เรียงล าดับตัวเลขไทยจากมากไปหาน้อย ไม่เกิน ๑๐  
 
ภาษาองักฤษ 
- ฝึกสนทนาประโยคภาษาอังกฤษ เช่น What are you wearing?  I’m wearing a hat. 
- เรียนรู้การออกเสียงค าศัพท์   ‘i_e’เช่น five , kite line, slide, smile 
- เรียนรู้ Review ตั้งแต่ 1 - 6 



 
กจิกรรมกลางแจง้   
- กลิ้งลูกบอล 
- เก็บบอลสี 
 
กจิกรรมเคลือ่นไหวและจงัหวะ 
- เคลื่อนไหวตามค าส่ัง 
- เก้าอี้ดนตรีประกอบเพลง 

 
กจิกรรมสร้างสรรค์ 
- วาดภาพทะเลตามจินตนาการ 
- ฉีกกระดาษเป็นคลื่นทะเล 
- ประดิฐษ์ประภาคาร 
 
บนัทกึถงึผูป้กครอง   

1.สัปดาห์หน้าเด็กๆ จะเรียนรู้แบบ โครงการ เรื่อง “ทะเล”(ต่อ) ผู้ปกครองสามารถน าสื่อที่เกี่ยวข้องเช่น หนังสือนิทาน  
รูปภาพน ามาแบ่งปันเพื่อให้เด็กๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนได้  สื่อที่น ามาทุกชิ้นกรณุาเขียนชื่อติดมาดว้ยเพือ่
ความสะดวกในการส่งคืน 
             
 
                                                                                                  ครูชุติมา  พวงมะโหด (ครูองุ่น) 

            ครูลลิตา  อินโบราณ          (ครูตา)  



 
โรงเรยีนสาธติพฒันา 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 โครงการ  สบู ่

 สัปดาห์นี้เด็ก ๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับ โครงการ สบู่ เด็กตั้งค าถามท่ีเด็กอยากรู้เกี่ยวกับสบูแ่ละเล่าประสบการณ์เดิม   
เรียนรู้เกี่ยวกับความหมาย ประเภทของสบูแ่ละ ลักษณะของสบู ่

กจิกรรมเสริมประสบการณ์ 

- เล่าประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับสบู ่พร้อมบอกชื่อสบูท่ี่รู้จัก 
- ตั้งค าถามที่เด็กๆอยากรู้เกี่ยวกับสบู่ 
- เรียนรู้ความหมาย  ประเภทของสบูเ่ช่น สบู่ก้อน สบู่เหลวผ่านกิจกรรม การใช้
ประสาทสัมผัสในการสังเกต ดมกลิ่น จับสบู่ 
- สนทนาบอกลักษณะของสบู่ที่เด็กได้เรียนรู้ผ่านวีดิทัศน์ 

                                                             - ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสบู่จากบุคลากรภายในโรงเรียน 
 
ภาษาไทย 
- อ่านและเขียนค าในหน่วยการเรียนรู้แบบโครงการเรื่อง สบู่ 
- ตั้งค าถามและพูดประโยคค าถาม ใคร ที่ไหน อะไร ท าไม อย่างไร 
- แนะน าสระ อึ  อือ  ฟังนิทาน,ค าคล้องจอง เพลงสระ อึ  อิอ  อ่านค าที่มีสระ อึ  อือ  

หาค าท่ีมีสระ อึ  อือ 
  เขียนค าท่ีมีสระ อึ  อือ 
 
คณิตศาสตร ์
- นับปากเปล่าจาก 1 ถึง 100 
- อ่านและเขียนตัวเลขไทย  
   ๑๑-๑๕ 
- เรียงล าดับตัวเลขไทยจากน้อยไปหามาก ไม่เกิน ๑๐ 
- เรียงล าดับตัวเลขไทยจากมากไปหาน้อย ไม่เกิน ๑๐  
 
ภาษาองักฤษ 
- ฝึกสนทนาประโยคภาษาอังกฤษ เช่น What are you wearing?  I’m wearing a hat. 
- เรียนรู้การออกเสียงค าศัพท์   ‘i_e’เช่น five , kite line, slide, smile 



- เรียนรู้ Fun Stories เกี่ยวกับ Help! ผ่านค าศัพท ์dad, doctor, lifeguard, fireman 
 
กจิกรรมกลางแจง้   
- กลิ้งลูกบอล 
- เก็บบอลสี 
 
กจิกรรมเคลือ่นไหวและจงัหวะ 
- เคลื่อนไหวตามค าส่ัง 
- เก้าอี้ดนตรีประกอบเพลง 

 
กจิกรรมสร้างสรรค์ 
- ประดิษฐ์ป้ายสบูจ่ากดินน้ ามัน 
- วาดภาพสบู่ตามจินตนาการ 
- สานกระดาษ 
 
บนัทกึถงึผูป้กครอง   

1.สัปดาห์หน้าเด็กๆ จะเรียนรู้แบบ โครงการ เรื่อง “สบู่”(ต่อ) ผู้ปกครองสามารถน าสื่อที่เกี่ยวข้องเช่น หนังสือนิทาน  
รูปภาพ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสบู่ น ามาแบ่งปันเพื่อให้เด็กๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนได้  สื่อที่น ามาทกุชิน้กรณุา
เขียนชื่อติดมาด้วยเพื่อความสะดวกในการส่งคืน 
             
 
                                                                                                  ครูอัมพร       ภานุวงศ์ (ครูแหม่ม) 

            ครูวันอุษา     กุลณาพิมพ์  (ครูอ้อ)  
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