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หน่วย ยานพาหนะทางน้า้และทางอากาศ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 สัปดาห์นี้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง ยานพาหนะทางน้้าและทางอากาศ เช่น ชื่อเรียกและส่วนประกอบ การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในการเดินทาง โดยการใช้อุปกรณ์และเล่นบาทสมมติผ่านสถานการณ์จ้าลองการเดินทางด้วยยานพาหนะทางน้้าและ
ทางอากาศ รวมไปถึงเรียนรู้ประโยชน์ของยานพาหนะทางน้้าและทางอากาศ 
กจิกรรมเสริมประสบการณ์ เด็กๆ ได้ท้ากิจกรรมดังนี้ 
    -  สังเกตยานพาหนะทางน้้า ผ่านสื่อจ้าลองและภาพ พร้อมบอกชื่อเรียก  
เช่น เรือพาย เรือยนต์ เรือรบ เรือเร็ว เรือสินค้า เป็นต้น 
    - สังเกตยานพาหนะทางอากาศ ผ่านส่ือจ้าลองและภาพ พร้อมบอกชื่อเรียก  
เช่น เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ บอลลูน เป็นต้น 
    - บอกชื่อเรียกและทดลองใช้อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเดินทางทางน้้า  
เพื่อให้ตนเองปลอดภัย เช่น ห่วงยาง ห่วงยางสวมแขน แผ่นโฟม เสื้อชูชีพ เป็นต้น   
    - แสดงบทบาทสมมติกการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยขณะเดินทาง 
ด้วยยานพาหนะทางน้้า โดยการข้ึนเรือ 
    - แสดงบทบาทสมมติการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยขณะเดินทาง 
ด้วยยานพาหนะทางอากาศ 
    - เรียนรู้ประโยชน์ของยานพาหนะทางน้้า 
และทางอากาศ  
ภาษาไทย    
    - อ่านค้าในหน่วย ยานพาหนะทางน้้า 
และทางอากาศ     
    - ฟังนิทานหรือเรื่องราวส้ันๆ 
    - พูดค้าคล้องจอง 
    - ร่วมกันสนทนาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ   

 



คณิตศาสตร ์  
    - บอกค่าจ้านวน 5  
    - จ้าแนกเพศหญิง เพศชาย 
    - จ้าแนกขนาดเล็ก ใหญ่ 
    - เปรียบเทียบเหมือนต่าง   
    - บอกทิศทางโดยใช้ค้าว่า บน ล่าง 
ภาษาองักฤษ 
   - เล่นเกมและเรียนรู้ค้าศัพท์เกี่ยวกับ Music เช่น  
Bell. Drum, horn, violin, music 
  - เล่นเกมบอกชื่อสีผ่าน Beanbag คือสี Yellow, red,  
green, orange, white, blue, purple และร้องเพลง Rainbow 
   - ฟังเพลงและท้าท่าทางประกอบเพลง Hello, my friends,   

Little Teapot, Walking Walking 
   - ฟังนิทานเรื่อง Dinosaur Band   
และตอบค้าถามจากนิทาน 
กจิกรรมกลางแจง้   

- วิ่งแข่ง 
- เล่นเครื่องเล่นสนาม / ในร่ม 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  
- เคลื่อนไหวก้าวเดินตามจังหวะ 1 - 2  

กจิกรรมสร้างสรรค์ 
    - ประดิษฐ์เรือจากจานกระดาษ   
    - ตกแต่งบอลลูนด้วยวัสดุต่างๆ 
ตามจินตนาการ   
กจิกรรมเกมการศกึษา   
    - จ้าแนกขนาดเล็ก ใหญ่ 
 
บนัทกึถงึผูป้กครอง  

1. สัปดาห์หน้าเด็กๆ จะเรียนรู้เรื่อง “ฤดูร้อน” ผู้ปกครองสามารถน้าสื่อท่ีเกี่ยวข้อง เช่น รูปภาพ นิทาน หรือสื่อการ 
เรียนรู้อื่นๆ มาแบ่งปันเพื่อให้เด็กๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนได้ สื่อที่น้ามาทุกชิ้น กรุณาเขียนชื่อติดมาด้วยเพื่อ
ความสะดวกในการส่งคืน 

2. วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เตรียมอนุบาล จะมีกิจกรรม Plearn Day ครั้งที่ 6 หน่วย ฤดูร้อน ขอให้ 
เด็กๆแต่งกายดว้ยชุดที่เหมาะกบัฤดูรอ้นและเลอะทรายได ้เช่น ชุดไปเที่ยวทะเล ชุดว่ายน้้า ชุดที่เกีย่วกบัวนัสงกรานต์ ฯลฯ มาจาก
ที่บ้าน เพื่อมาท้ากิจกรรมร่วมกัน 



 
3. วนัศกุรท์ี ่24 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2566 โรงเรียนจะจัดกิจกรรม One Fine Day on Friday ครั้งที่ 8 ในธีม  “Movie  

Character Day”  ให้เด็กๆ แต่งกายตามตัวละครในภาพยนตร์ท่ีชอบมาโรงเรียน    
4. วันพุธที ่8  มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 – 16.30 น. จะมกีจิกรรมเสรมิศกัย์ สร้างสุข สนุกสบาย ครั้งที่ 2  ขอเชิญ 

ชวนเด็กๆ มาร่วมแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เช่น ร้องเพลง เล่นดนตรี เต้นประกอบเพลง กีฬา นิทาน   มายากล ร้า
ไทย ฯลฯ ทั้งแบบเดี่ยว  คู่ และกลุ่มไม่เกิน 8 คน (ต้องเป็นการแสดงที่เป็นความสามารถของเด็กเอง ฝึกซ้อมเอง)   หากเด็กๆ 
สนใจมาร่วมแสดงความสามารถบนเวที  ขอให้ผู้ปกครองมารับใบสมัครร่วมกจิกรรมเสริมศักย์ สร้างสุข สนุกสบาย ในวันศุกร์ที่  
24  กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.40 น. – 15.30 น. ณ หน้าห้องดนตรี (รับจ้านวนจ้ากัด) และมาส่งใบสมัครพร้อมแสดง
ความสามารถ ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 14.40 -16.00 น.   ขอสงวนสิทธิ์ส้าหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยร่วมกิจกรรมเสริม
ศักย์ สร้างสุข สนุกสบายครั้งที่   

5. วันจันทร์ท่ี  13 – วันอังคารท่ี  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566  โรงเรยีนจะเลกิเวลา 14.30 น. พร้อมกันทุกระดับชั้น 
เนื่องจากมีกิจกรรมคุยกับคุณครู ขอความรว่มมอืผูป้กครองมารบันกัเรยีนกลบัในเวลา 14.30 – 15.00 น.  บรเิวณโถงอาคาร  งด
เครือ่งเลน่ทกุชนดิ  
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        ครูปริศนา คลับคล้าย (ครูชา)  
 


