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หน่วย ฤดรูอ้น 
 
 

 สัปดาห์นี้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง ลักษณะสภาพอากาศในฤดูร้อน การแต่งกายและอุปกรณ์ที่ใช้ในฤดูร้อน การ
ปฏิบัติในฤดูร้อน โรคที่มากับฤดูร้อน และกิจกรรมที่ท าในฤดูร้อน 
กจิกรรมเสริมประสบการณ์ เด็กๆ ได้ท ากิจกรรมดังนี้ 
    -  ส ารวจธรรมชาติ สังเกตสภาพอากาศในฤดูร้อน  
พร้อมบอกความรู้สึก 
    - เลือกเครื่องแต่งกายที่เหมาะกับฤดูร้อน เช่น เส้ือผ้าบางเบา  
กางเกงขาสั้น แว่นตากันแดด หมวก ร่ม เป็นต้น 
    - เล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับฤดูร้อน 
 เช่น ดื่มน้ า ทาครีมกันแดด เป็นต้น 
    - เรียนรู้โรคที่มากับฤดูร้อน 
    - แสดงบทบาทสมมติเล่นกิจกรรมที่ท าในฤดูร้อน  
ผ่านฐานกิจกรรม Plearm Day เช่น สรงน้ าพระ ประแป้ง 
และเล่นน้ าสงกรานต์ ปิกนิก เล่นว่าว เล่นทราย เป็นต้น 
ภาษาไทย    
    - อ่านค าในหน่วย ฤดูร้อน 
    - ฟังเพลงและร้องเพลง 
    - เล่านิทานจากภาพ 
    - ฟังและปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ 
    - สนทนาและตอบค าถาม   
คณิตศาสตร ์  
    - นับปากเปล่าจาก 1 ถึง 5 
    - อ่านตัวเลขฮินดูอารบิก 5 

    - เล่นกับสื่อที่เป็นทรงกลม สามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยม 
    - เปรียบเทียบจ านวน มากกว่า 
    - บอกต าแหน่งโดยใช้ค าว่า หน้า หลัง บน ล่าง 
ภาษาองักฤษ 
   - เล่นเกมและเรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับ Weather เช่น  
Sunny, rainy, windy, snowy. 
  - เล่นเกมบอกชื่อสีผ่าน Beanbag คือสี Yellow, red,  



green, orange, white, blue, purple และร้องเพลง Rainbow 
   - ฟังเพลงและท าท่าทางประกอบเพลง Hello, my friends,   

The Roly Poly Roll, Itsy Bitsy Spider. 
   - ฟังนิทานเรื่อง Itsy Bitsy Spider และตอบค าถามจากนิทาน 

กจิกรรมกลางแจง้   
- วิ่งแข่ง 
- เล่นเครื่องเล่นสนาม / ในร่ม 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  
- เคลื่อนไหวร่างกายตามทิศทาง  

ข้างหน้า ข้างหลัง ข้างบน ข้างล่าง   
กจิกรรมสร้างสรรค์ 
    - ประดิษฐ์ไอศกรีมคลายร้อน 
    - ตกแต่งแว่นตากันแดดด้วยวัสดุต่างๆ 
ตามจินตนาการ   
กจิกรรมเกมการศกึษา   
    - เกมเปรียบเทียบจ านวนสิ่งของ  
(น้อยกว่า มากกว่า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บนัทกึถงึผูป้กครอง  

1. สัปดาห์หน้าเด็กๆ จะเรียนรู้เรื่อง “แมลง” ผู้ปกครองสามารถน าสื่อท่ีเกี่ยวข้อง เช่น รูปภาพ นิทาน หรือสื่อการ 
เรียนรู้อื่นๆ มาแบ่งปันเพื่อให้เด็กๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนได้ สื่อที่น ามาทุกชิ้น กรุณาเขียนชื่อติดมาด้วยเพื่อ
ความสะดวกในการส่งคืน 
 2. วันจันทร์ท่ี  27 – วันอังคารท่ี  28  กุมภาพันธ์  2566  โรงเรียนจะเลกิเวลา 14.30 น. พร้อมกันทุกระดับชั้นเนื่องจาก
มีกิจกรรมคุยกับคุณครู ขอความร่วมมือผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับในเวลา 14.30 – 15.00 น.  ที่ห้องเรียน งดเครื่องเล่นทุก
ชนิด 



3. วันพุธที่  1 มีนาคม พ.ศ. 2566  เวลา 9.30  – 11.00 น.  โรงเรียนจะจัดกิจกรรมตลาดนัดอนุบาลฉลาดซื้อ  ซึ่งเป็นกิจกรรม
ภายใน  โดยให้นักเรียนชั้นอนุบาล 2 - 3  ขายสินค้าที่เป็นของเล่นมือสองของนักเรียน   ของเล่นที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง จึงขอให้
นักเรียน น าของเล่นที่ไม่ใช้แล้วในสภาพดีมาร่วมจ าหน่ายในราคาชิ้นละ  1 – 5  บาท  มาได้ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2566 ทั้งนี้ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3  จะเป็นทั้งผู้จ าหน่ายและผู้ซื้อ  ส่วนนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 จะเป็นผู้ซื้อ
อย่างเดียว  โดยครูประจ าชั้นจะเป็นผู้พานักเรียนไปเดินเลือกซื้อ   ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองนักเรียนเตรียมอนุบาลและ
อนุบาล 1 เตรียมเงินเหรียญบาทจ านวน 10 บาท และอนุบาล 2 - 3 จ านวน 20 บาทใส่กระเป๋าสตางค์ให้เรียบร้อย   เพื่อให้
นักเรยีนได้เลอืกและตัดสินใจซื้อดว้ยตนเอง และขอให้นกัเรยีนเตรียมถุงผ้ามาใสส่ินคา้ที่ซือ้ดว้ย (ขอใหเ้ตรยีมทัง้เงนิและถงุผา้มา
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 ก.พ. 2566) 
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