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สัปดาห์ที ่ 16  ภาคเรยีนที ่ 2 :  วนัที ่ 13 - 17  กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. 2566  
 

 
หน่วย สสีนั 

 สัปดาห์นี้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว  ความลับของสี(แม่สี 3 สี) สีสันจากธรรมชาติ  รู้จักชื่อเรียกของ
สีประเภทต่าง ๆ และวิธีการใช้งาน เช่น สีเทียน สีไม้ สีเมจิก สีน้้า สีชอล์ก รวมถึงประโยชน์ของสีในชีวิตประจ้าวัน 
 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์    

- ส้ารวจ สังเกต และตามหาส่ิงของรอบตัวตามสีท่ีก้าหนด 
- จ้าแนก จัดกลุ่มของเล่น ของใช้ท่ีมีสีเดียวกัน  
- บอกชื่อสีท่ีเป็นแม่สี 3 สี ทดลอง สังเกตและเปรียบเทียบการผสมสี  
  จากแม่สีให้เกิดสีใหม่โดยใช้กระดาษทิชชูและแว่นผสมสี 
- สกัดน้้าสีจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ดิน ดอกไม้ ผงขม้ิน เป็นต้น 
- รู้จักชื่อเรียกของสีประเภทต่าง ๆ และวิธีการใช้งาน เช่น สีเทียน สีไม้ สีเมจิก สีน้้า สีชอล์ก  

   - เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสีในชีวิตประจ้าวัน เช่น สีสันกับเครื่องแต่งกาย  
      สีสันกับอาหาร สีสันกับงานศิลปะ เป็นต้น 
 
ภาษาไทย      

- อ่านค้าในหน่วย สีสัน  
- อ่านพยัญชนะ ฟ 
- ท่องค้าคล้องจอง 
- ฟังและปฏิบัติตามค้าสั่ง  
- เส้นพื้นฐาน (เส้นตรงท่ีลากเฉียงไปทางขวาจากบนลงล่าง)  

 
คณิตศาสตร์    

- นับปากเปล่าจาก 1 ถึง 10 
- บอกจ้านวนของส่ิงต่างๆ ไม่เกิน 10 ส่ิง จากการนับ 
- บอกได้ว่าเมื่อน้าส่ิงต่างๆออกจากกลุ่ม จ้านวนของสิ่งต่างๆในกลุ่ม จะน้อยลง  
- เปรียบเทียบความยาว / ความสูงของสิ่งต่างๆโดยใช้ค้ายาวกว่า  
  สั้นกว่า สูงกว่า เตี้ยกว่า / ต่้ากว่า ยาวเท่ากัน / สูงเท่ากัน 
 
 
 



 
ภาษาอังกฤษ 
- ทบทวนการออกเสียง Phonics Y / y และเรียนรู้ค้าศัพท์ Yo-yo, young, yellow, yogurt  
- เรียนรู้การออกเสียง Phonics Z / z และค้าศัพท์ zebra, zero, zip, zoo 
- เรียนรู้กิจกรรม Fun Art English เกี่ยวกับ On Safari (Meat Eaters) และเรียนรู้ค้าศัพท์ lion, hyena, cheetah, vulture 
 

กจิกรรมกลางแจง้         
 - เกมส่งบอลข้ามศีรษะ 
 - เล่นเครื่องเล่นสนาม  

 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ     
 - เคลื่อนไหวร่างกายอิสระโดยใช้ริบบิ้นสี จับคู่ จับกลุ่มตามค้าส่ัง  
 
กิจกรรมสร้างสรรค์        
 -  ระบายสีภาพด้วยสีจากธรรมชาติ  
 -  วาดภาพตามจินตนาการด้วยสีประเภทต่างๆ  
 
กิจกรรมเกมการศึกษา         
- เกมจับคู่การ์ดสี  

 
บนัทกึถงึผูป้กครอง  

1. สัปดาห์หน้าเด็กๆ จะเรียนรู้เรื่อง “สัตว์”  ผู้ปกครองสามารถน้าสื่อที่เกี่ยวข้อง  เช่นนิทาน  รูปภาพ  หรือสื่ออื่นๆ 
น้ามาแบ่งปันเพื่อให้เด็กๆ  ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนได้  สื่อที่น้ามาทุกชิ้น กรุณาเขียนชื่อติดมาด้วย
เพื่อความสะดวกในการส่งคืน 

2. วันจันทร์ท่ี  13 – วันอังคารท่ี  28  กุมภาพันธ์  2566  โรงเรียนจะเลกิเวลา 14.30 น. พร้อมกันทุกระดับชั้นเนื่องจาก

มีกิจกรรมคุยกับคุณครู ขอความร่วมมือผูป้กครองมารบันักเรยีนกลบัในเวลา 14.30 – 15.00 น.  บริเวณโถงอาคาร  

งดเครื่องเล่นทุกชนิด 

3. วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์  2566 โรงเรียนจะจัดกิจกรรม One Fine Day on Friday ครั้งที่ 8ในธีม  “Movie 

Character Day”  ให้เด็กๆ แต่งกายตามตัวละครในภาพยนตร์ท่ีชอบมาโรงเรียน    

4. วนัพุธที ่8  มนีาคม  2566 เวลา 14.30 – 16.30 น. จะมกีจิกรรมเสรมิศกัย์ สร้างสุข สนกุสบาย ครัง้ที่ 2  ขอเชิญชวน

เด็กๆ มาร่วมแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เช่น ร้องเพลง เล่นดนตรี เต้นประกอบเพลง กีฬา นิทาน   มายา

กล ร้าไทย ฯลฯ ทั้งแบบเดี่ยว  คู่ และกลุ่มไม่เกิน 8 คน (ต้องเป็นการแสดงที่เป็นความสามารถของเด็กเอง ฝึกซ้อม

เอง)  หากเด็กๆ สนใจมาร่วมแสดงความสามารถบนเวที  ขอให้ผู้ปกครองมารบัใบสมคัรรว่มกจิกรรมเสรมิศกัย ์

สรา้งสขุ สนกุสบาย ในวนัศกุร์ที่  24  กมุภาพนัธ ์2566 เวลา 14.40 น. – 15.30 น. ณ หนา้หอ้งดนตรี  (รับจ้านวน



จ้ากัด) และมาส่งใบสมัครพร้อมแสดงความสามารถ ในวันพุธท่ี 1 มีนาคม 2566 เวลา 14.40 -16.00 น.   ขอสงวน

สิทธิ์สา้หรบันกัเรยีนที่ยงัไมเ่คยรว่มกจิกรรมเสริมศกัย์ สรา้งสุข สนกุสบายครัง้ที่ 1 

       
ครูสุภาภรณ์  สิงห์สังข์        (ครูสุ)                                                                                                                                        
ครูณัชชา       เหล่านภาพร (ครูเดียร์)                                                                                                                                 


