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หนว่ย ของเลน่และเครือ่งมอืเครือ่งใช ้

เด็กๆได้เรียนรูเ้กี่ยวกับ วัสดุที่ใช้ท าของเล่น เช่น ยาง พลาสติก ไม้  โลหะ  ประโยชน์และโทษของของเล่น  ประเภท
ของเครื่องมือเครื่องใช้ การใช้งานการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงของเล่นไทยอีกด้วย  

กิจกรรมเสริมประสบการณ์           
-   เรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุท่ีใช้ท าของเล่น เช่น ยาง พลาสติก ไม้  โลหะ ผ้า แก้ว 
และเล่นของเล่นร่วมกัน 
-   เรียนรู้เกี่ยวกับของเล่นไทย ตามฐานกิจกรรม เช่น ฐานเดินกะลา ฐาน
หมากเก็บ ฐานม้าก้านกล้วย ฐานป๋องแป๋ง และฐานกระโดดยาง เป็นต้น  
-  สนทนาเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของของเล่น และจัดกลุ่มภาพประโยชน์
และโทษร่วมกัน 
-  เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของเครื่องมือเครื่องใช้ผ่านการส ารวจ สังเกต และ
จ าแนกภาพของเล่นและของใช้ 
-  เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องมือเครื่องใช้ ผ่าน
ศูนย์การเรียนรู้ 6 กิจกรรม   
  
ภาษาไทย    
-   อ่านและเขียนค าในหน่วยของเล่นและเครื่องมือเครื่องใช้ 
-   แนะน าสระ โอ ฟังนิทาน ค าคล้องจองเพลงสระโอ อ่านค าท่ีมีสระโอ หาค า
ที่มีสระโอเขยีนค าง่ายที่มีสระ โอ 

-   แต่งประโยคจากภาพที่วาดโดยเขียนค าด้วยตนเอง 

 
คณิตศาสตร ์  
- นับปากเปล่าจาก 1 ถึง 100 
- จับคู่จ านวนกับตัวเลขไทย ๑-๒๐ 
- มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิอย่างง่าย 
 
 
 



ภาษาองักฤษ 
- ฝึกสนทนาประโยคภาษาอังกฤษ เช่น “What is this?  It is a 
……….. (book, ruler, pencil, pen, desk ) 
- Review Lesson 24-29 ทบทวนการออกเสียงค าศัพท์  kite, five, 
cube, tune, bone, mole  
- เรียนรู้ Fun Stories เกี่ยวกับ The pie & the willow ผ่านค าศัพท์ 
pine, willow, friends, chopsticks 
 
กจิกรรมสร้างสรรค์  
- ประดิษฐ์มังกรพ่นไฟ 
- ประดิษฐ์ของเล่น DIY 
- ประดิษฐ์หมากเก็บจากโซ่พลาสติก 
 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ   
- เคลื่อนไหวตามจังหวะ 
- เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง Let’s Star jump.  
 

กิจกรรมกลางแจ้ง  
-  เดินสามขา 
-  เล่นเครื่องเล่นสนาม 
บันทึกถึงผู้ปกครอง            

1. สัปดาห์หน้าเด็กๆ จะเรียนรู้เรื่อง “Science Week”  ผู้ปกครองสามารถน าส่ือที่เกี่ยวข้อง นิทาน หรือสื่ออื่น ๆ
น ามาแบ่งปันเพื่อให้เด็ก ๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนได้ สือ่ทีน่ ามาทกุชิน้กรณุาเขยีนชือ่ตดิมาดว้ยเพือ่สะดวก
ในการส่งคนื   

2.วันพุธ ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2566 ให้เด็กๆ น าถุงพลาสติกมาคนละ 1 ใบ ขนาดใดก็ได้ท่ีมีที่บ้าน เพื่อมาท าการ
ทดลองวิทยาศาตร์ 

3.  วันจันทร์ที่  13 – วันอังคารที่  28  กุมภาพันธ์  2566  โรงเรียนจะเลิกเวลา 14.30 น. พร้อมกันทุกระดับชั้น
เนื่องจากมีกิจกรรมคุยกับคุณครู ขอความร่วมมือผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับในเวลา 14.30 – 15.00 น.  บริเวณโถง
อาคาร  งดเครื่องเล่นทุกชนิด 

4.  วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์  2566 โรงเรียนจะจัดกิจกรรม One Fine Day on Friday ครั้งที่ 8ในธีม  “Movie 
Character Day”  ให้เด็กๆ แต่งกายตามตัวละครในภาพยนตร์ท่ีชอบมาโรงเรียน    

5. วันพุธที ่8  มีนาคม  2566 เวลา 14.30 – 16.30 น. จะมีกิจกรรมเสริมศักย์ สร้างสุข สนุกสบาย ครั้งที่ 2  ขอเชิญ
ชวนเด็กๆ มาร่วมแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เช่น ร้องเพลง เล่นดนตรี เต้นประกอบเพลง กีฬา นิทาน   มายากล 
ร าไทย ฯลฯ ทั้งแบบเดี่ยว  คู่ และกลุ่มไม่เกิน 8 คน (ต้องเป็นการแสดงที่เป็นความสามารถของเด็กเอง ฝึกซ้อมเอง)  หาก
เด็กๆ สนใจมาร่วมแสดงความสามารถบนเวที  ขอให้ผู้ปกครองมารับใบสมคัรร่วมกจิกรรมเสรมิศกัย ์สร้างสุข สนุกสบาย ใน



วันศุกร์ที ่ 24  กุมภาพนัธ ์2566 เวลา 14.40 น. – 15.30 น. ณ หน้าห้องดนตรี  (รับจ านวนจ ากัด) และมาส่งใบสมัครพร้อม
แสดงความสามารถ ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 14.40 -16.00 น.   ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยร่วม
กิจกรรมเสริมศักย์ สร้างสุข สนุกสบายครั้งที่ 1 

  
ครูอัมพร  ภานุวงศ์          (ครูแหม่ม) 
ครูวันอุษา กุลณาพิมพ์     (ครูอ้อ)                                                                             


