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ต1/ผ.10

หนวยการเรียนรูที่ 1 Me & My Family เรื่อง Happy Home เรื่องยอยที่ 1 My Daddy
ใบงานที่ 1 Reading Time
ขั้นตอนการทํากิจกรรม อานเรื่องและเติมขอมูลในตาราง
Instructions: Read a passage and fill in the box.

This is Lady Gaga, a famous (มีชือเสี ยง) American singer.
er.
Her real name is Stefani Joanne Angelina Germanotta.
otta.
She is 25 years old. Her birthday is on 28th March.
York
Her mum and dad are Italian but they live in New York.
She has got a sister called Natali. She is pretty. She has got
straight black hair, brown eyes and a long nose. Her favourite
color is light purple. Her favourite food is spaghetti.
She likes the pop star, Madonna, very much.
Lady Gaga can play the piano very well.

REAL NAME :

JOB :

NICKNAME :

HAIR :

BIRTHDAY :

EYES :

AGE :

FAVOURITE COLOUR :

COUNTRY :

FAVOURITE FOOD :

SISTERS/BROTHERS :

FAVOURITE SINGER :
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หนวยการเรียนรูที่ 1 Me & My Family เรื่อง Happy Home เรื่องยอยที่ 1 My Daddy
ใบงานที่ 3 Interview Time
ขั้นตอนการทํากิจกรรม 1. สัมภาษณเพื่อน 3 คน และเติมคําตอบลงในตาราง
2. นําขอมูลจากการสัมภาษณมาเขียนตามตัวอยาง
Instructions: A) Interview your three friends and fill in the box.
สัมภาษณเพื่อน และเติมขอมูลที่ไดลงในตาราง
Question

Name………………
……

Name………………
………

Name……………
………

What does your father do?
Where does he work?
What is he like?
What does he look like?

B) Write the details from the interview.
เขียนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
Example: Dan’s father is a teacher. He works at school.
He is kind. He has got short black hair.
1. ………………’s father is a ………………… . He works at ……………………………
(Name)
He is ……………………….. . He has got ………………………………………………….
2. ………………’s father is a ……………… . He works at ………………………………
(Name)
He is ………………………….….. . He has got ………………………………………….
3. ………………’s father is a ……………… . He works at ………………………………
(Name)
He is ………………………….….. . He has got ………………………………………….

