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การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ 4 หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1
รายการ

อนุบาลปีที่ 1

สาระที่ควรเรียนรู้

1. การระวังรักษาความสะอาดของ
ร่างกาย
2. การช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตร
ประจําวัน
- การล้างมือ
- การแปรงฟัน
- การรับประทานอาหาร
- การใช้ห้องน้ํา ห้องส้วม

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

มฐ 1 ตบช 1.2 (1.2.2)
ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.1)
ตบช 2.2 (2.2.2)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.1)
มฐ 6 ตบช ๖.๑ (6.1.2) (6.1.3)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
ตบช 9.2 (9.2.1)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.1)

อนุบาลปีที่ 2
1. ระวังรักษาความสะอาดของร่างกายและ
การมีสุขอนามัยที่ดี
2. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน
- การล้างมือ
- การแต่งกาย
- การรับประทานอาหาร
- การใช้ห้องน้ําห้องส้วม
- การเก็บของใช้ส่วนตัว
- การปูและเก็บเครื่องนอน
มฐ 1 ตบช 1.2 (1.2.2)
ตบช 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.1)
ตบช 2.2 (2.2.๒)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.1)
มฐ 6 ตบช 6.1 (6.1.1) (6.1.3)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
ตบช 9.2 (9.2.1)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.2)

อนุบาลปีที่ 3
1. วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดมีสุขอนามัยที่ดี
2. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน
- การแต่งกาย
- การล้างมือที่ถูกวิธี
- การรับประทานอาหาร
- การใช้ห้องน้ําห้องส้วม
- การเก็บของใช้ส่วนตัว
- การปูและเก็บเครื่องนอน
มฐ 1 ตบช 1.2 (1.2.2)
ตบช 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.๑)
ตบช 2.2 (2.2.๒)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.๓)
มฐ 6 ตบช 6.1 (6.1.1) (6.1.2) (6.1.3)
ตบช 6.๒ (6.๒.1)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
ตบช 9.2 (9.2.1)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.2)
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รายการ
ประสบการณ์สําคัญ

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

ร่างกาย
1.1.1 (2) การเคลื่อนไหว เคลื่อนที่
๑.๑.๒ (2) การเขียนภาพ
(3) การปั้น
1.1.3 (1) การปฏิบัติตามสุขอนามัย
สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตร
ประจําวัน
1.1.๔ (๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย
อารมณ์
1.2.4 (๕) การทํางานศิลปะ
สังคม
1.3.1 (1) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน
สติปัญญา
1.4.1 (2) การฟังและปฏิบัติตาม
คําแนะนํา
(3) การฟังเพลงนิทาน
(4) การพูดแสดงความคิด
ความรู้สึกและความต้องการ
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน

ร่างกาย
1.1.1 (2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวร่างกายพร้อม
อุปกรณ์
๑.๑.๒ (2) การเขียนภาพ
(3) การปั้น
1.1.3 (1) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย
สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจําวัน
1.1.๔ (๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
1.1.๕ (๕) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเอง
ไปในทิศทาง ระดับ และพื้นที่
อารมณ์
1.2.4 (๕) การทํางานศิลปะ

ร่างกาย
1.1.1 (2) การเคลื่อนไหว เคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมอุปกรณ์
(2) การเขียนภาพ
(3) การปั้น
1.1.3 (1) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัย
ที่ดีในกิจวัตรประจําวัน
1.1.4 (3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
อารมณ์
1.2.4 (3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี

สังคม
1.3.1 (1) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน
สติปัญญา
1.4.1 (2) การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
(3) การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกและความต้องการ

สังคม
1.3.1 (1) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน
1.3.๔ (๓) การร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ
สติปัญญา
1.4.1 (2) การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
(3) การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
และความต้องการ
(๙) การพูดเรียงลําดับคําเพื่อใช้ในการ
สื่อสาร
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รายการ

อนุบาลปีที่ 1
1.4.2 (1) การสังเกตลักษณะของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม

คณิตศาสตร์

1. การนับปากเปล่า 1 – 5
2. จับคู่ของจริงที่เหมือนกัน
(สิ่งของรอบตัวเด็ก)

วิทยาศาสตร์

- ทักษะการสังเกต
(ประสาทสัมผัสทั้ง 5)

พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

1. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
2. การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
3. การอ่านหนังสือภาพ

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
1.4.2 (1) การสังเกตลักษณะของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม

(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
(๑๒) การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่
ถูกต้อง
1.4.2 (๘) การนับและแสดงจํานวนสิ่งของต่างๆ
ในชีวิตประจําวัน
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบความ
เหมือนความต่าง
1. การนับปากเปล่า 1 – 10
1. การนับปากเปล่า 1 – 20
2. การนับและแสดงจํานวน 2
2. การนับและแสดงจํานวน 1 – 5
3. จับคู่ เปรียบเทียบของจริงและภาพสิ่งของ 3. จับคู่เปรียบเทียบภาพสิ่งของต่างๆ รอบตัวเด็ก
ที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก
- ทักษะการสังเกต
- ทักษะการสังเกต
(ประสาทสัมผัสทั้ง 5)
(ประสาทสัมผัสทั้ง 5)
1. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
2. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
3. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
4. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
5. รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า ปกใน
ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
6. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

1. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
2. การคาดคะเน เรื่องจากปกหนังสือ
3. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
4. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
5. รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า ปกใน
ชื่อผู้แต่ง ผู้วาด เนื้อเรื่อง
6. การตั้งคําถามในเรื่องที่สนใจ
7. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง
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หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
แนวคิด
ฉันดูแลตัวเองและทํากิจวัตรประจําวันง่าย ๆ
ทํางานบ้านง่ายๆ ฉันภาคภูมิใจในตนเอง
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ร่างกาย
1.2 สุขภาพอนามัย
เจริญเติบโตตามวัยและมี
สุขนิสัยที่ดี
สุขนิสัยที่ดี

ได้ เช่น แปรงฟัน แต่งตัว ล้างมือ รับประทานอาหาร ใช้ห้องน้ําห้องส้วมอย่างถูกวิธี ปูและเก็บเครื่องนอนช่วย
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
สภาพที่พึงประสงค์
1.2.2 ล้างมือก่อน
1. ล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร และ รับประทานอาหาร
หลังจากใช้ห้องน้ําห้อง และหลังจากใช้
ส้วมด้วยตนเอง
ห้องน้ําห้องส้วมด้วย
ตนเองได้

1.3 รักษาความ
1.3.1 เล่น ทํากิจกรรม 2. เล่น ทํากิจกรรม
ปลอดภัยของตนเองและ ปฏิบัติตอ่ ผู้อื่นอย่าง
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ผู้อื่น
ปลอดภัย
ปลอดภัยได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.1.3 การรักษาสุขภาพ
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
อนามัยส่วนตน
1. วิธีระวังรักษาร่างกายให้
(1) การปฏิบัติตนตาม
สะอาดมีสุขอนามัยที่ดี
สุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีใน
- การล้างมือที่ถูกวิธี
กิจวัตรประจําวัน
2. การช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจําวัน
- การแต่งกาย
- การรับประทานอาหาร
- การใช้ห้องน้ําห้องส้วม
- การเก็บของใช้ส่วนตัว
- การปูและเก็บเครื่องนอน
๑.๑.๔ การรักษาความ
ปลอดภัย
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อ ๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย
ใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
อย่างคล่องแคล่ว
แข็งแรงใช้ได้คล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์และ
และประสานสัมพันธ์กัน ทรงตัวได้
2.2.ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์

สภาพที่พึงประสงค์
2.1.1 เดินต่อเท้าถอย
หลังเป็นเส้นตรงได้โดย
ไม่ต้องกางแขน
2.2.๒ เขียนรูป
สามเหลี่ยมตามแบบได้
อย่างมีมุมชัดเจน

มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและ 4.1 สนใจ มีความสุข
แสดงออกทางศิลปะดนตรี และแสดงออกผ่านงาน
และการเคลื่อนไหว
ศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว

๔.๑.3 สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและดนตรี

มาตรฐานที่ 6 มีทักษะ
6.1 ช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตและปฏิบัติตนตาม
การปฏิบัติกิจวัตร
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ประจําวัน
พอเพียง

6.1.1 แต่งตัวด้วย
ตนเองได้อย่าง
คล่องแคล่ว
6.1.2 รับประทาน
อาหารด้วยตนเองอย่าง
ถูกวิธี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
3. เดินต่อเท้าถอยหลัง 1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
เป็นเส้นตรงได้โดยไม่ (2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
ต้องกางแขน
(๓) การเคลื่อนไหวร่างกาย
พร้อมอุปกรณ์(ผ้า)
4. การสร้างรูป
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
สามเหลี่ยมด้วยวิธี
(2) การเขียนภาพ
ต่างๆเขียนรูป
(3) การปั้น
สามเหลี่ยมตามแบบได้
อย่างมีมุมชัดเจน
จุดประสงค์การเรียนรู้

5. สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและ
ดนตรีได้
6. แต่งตัวด้วยตนเอง
ได้อย่างคล่องแคล่ว
7. รับประทานอาหาร
ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี
ได้

1.2.4 การแสดงออกทาง
อารมณ์
(3) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี
1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน
(1) การช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจําวัน
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มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษา
สื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์
6.1.3.ใช้และทําความ
สะอาดหลังใช้ห้องน้ํา
ห้องส้วมด้วยตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

8.ใช้และทําความ
สะอาดหลังใช้ห้องน้ํา
ห้องส้วมด้วยตนเองได้

6.2 มีวินัยในตนเอง

๖.2.1 เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง

9.เก็บของเล่นของใช้ 1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์
เข้าที่อย่างเรียบร้อยได้ มีวินัย มีส่วนร่วม และ
ด้วยตนเอง
บทบาทสมาชิกของสังคม
(3) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

9.1 สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
9.2 อ่านเขียนภาพและ
สัญลักษณ์ได้

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับ
เรื่องที่ฟัง

10. ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟังได้

1.4.1 การใช้ภาษา
(2) การฟังและปฏิบัติตาม
คําแนะนํา
(๓) การฟังเพลง นิทาน
(๔) การพูดแสดงความ
คิดเห็นความรู้สึกและความ
9.2.1 อ่านภาพ
11. อ่านภาพ
ต้องการ
สัญลักษณ์คําด้วยการชี้ สัญลักษณ์คําด้วยการชี้ (10) การอ่านหนังสือภาพ
หรือกวาดตามอง
หรือกวาดตามอง
นิทาน
จุดเริ่มต้นและจุดจบของ จุดเริ่มต้นและจุดจบ (๒๐) การเขียนร่วมกันตาม
ข้อความ
ของข้อความได้
โอกาส และการเขียนอิสระ
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 10
10.1 มีความสามารถใน 10.1.2 จับคู่และ
มีความสามารถในการคิดที่ การคิดรวบยอด
เปรียบเทียบความ
เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบสองลักษณะขึ้นไป

จุดประสงค์การเรียนรู้
12. จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่าง ๆ
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.4.2 การคิดรวบยอด
การคิดเชิงเหตุผลการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา
(8)การนับและแสดงจํานวน
ของสิ่งต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน
(13) การจับคู่การ
เปรียบเทียบความเหมือน
ความต่าง
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การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 หน่วย หนูทําได้
กิจกรรม
วันที่
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามุม
กลางแจ้ง
เกมการศึกษา
1 การเคลื่อนไหวร่างกาย ๑. กิจกรรมอ่านร่วมกันจาก 1. การเขียนรูป
มุมประสบการณ์ อย่าง การเล่นน้ําเล่นทราย
จับคู่ภาพเหมือนขั้นตอน
ประกอบเพลง
หนังสือนิทานเรื่อง “จ๊ะจ๋า สามเหลี่ยมตามแบบ
น้อย ๔ มุม
การล้างมือ
“ส่วนต่างๆของ
แต่งตัว”
2. ปั้นดินน้ํามันอิสระ
ร่างกาย”
- คาดคะเนเรื่องจากปก
2. วิธีระวังรักษาร่างกายให้
สะอาดและมีสุขอนามัยที่ดี
-การล้างมือตามขั้นตอน 7
ขั้นตอน
2 การเคลื่อนไหวเชิง
๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกัน 1. พิมพ์ภาพวัสดุที่เป็น มุมประสบการณ์ อย่าง การเล่นเครื่องเล่นสนาม เกมจับคู่ภาพกับจํานวน
สร้างสรรค์ (ผ้า)
จากหนังสือเรื่อง “จ๊ะจ๋า
รูปสามเหลี่ยมและ
น้อย ๔ มุม
แต่งตัว”
ระบายสีตกแต่งภาพ
- ตั้งคําถามจากเรื่อง
2. ขดดินน้ํามันเป็นรูป
1.๑. สํารวจส่วนประกอบ
สามเหลี่ยม
ของหนังสือ
๑.๒ ตั้งคําถามที่เด็กสนใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
๒. การปฏิบัติจริงการแต่งตัว
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วันที่
๓

4

๕

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
การเคลื่อนไหวหรือ
๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกัน 1. วาดต่อเติมภาพ
กิจกรรมเสริม
แสดงท่าทางตาม
จากหนังสือ “จ๊ะจ๋าแต่งตัว” สามเหลี่ยมตาม
ประสบการณ์ร่วมกับ
จินตนาการจาก
- เติมคําปากเปล่า
ความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรมเล่นตามมุม
เรื่องราวหรือคํา
- เติมตัวอักษรในคําที่พบ
2. ระบายสีภาพ
บรรยาย
บ่อย
สามเหลี่ยมที่ต่อเติม
2. ปฏิบัติจริงการ
รับประทานอาหาร
การเคลื่อนไหว
๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกัน 1. ฉีก ตัด ปะ เป็นรูป มุมประสบการณ์ อย่าง
สร้างสรรค์
จากหนังสือ “จ๊ะจ๋าแต่งตัว” สามเหลี่ยม
น้อย ๔ มุม
- ทายคําที่ปิดไว้
2. ตกแต่งระบายสีรูป
2. ทดลองปฏิบัติจริงการใช้ สามเหลี่ยมที่ฉีก ตัด ปะ
ห้องน้ําห้องส้วม
การเคลื่อนไหวแบบ
๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกัน ๑. พับกระดาษเป็นรูป มุมประสบการณ์ อย่าง
ผู้นํา - ผู้ตาม
จากหนังสือเรื่อง “จ๊ะจ๋า
สามเหลี่ยม
น้อย ๔ มุม
แต่งตัว”
๒. ตกแต่งต่อเติม
- เด็กอาสาอ่านนํา
กระดาษที่พับตาม
๒. การปูและเก็บเครื่องนอน ความคิดสร้างสรรค์
๓. การเก็บของใช้ส่วนตัว
เข้าที่
๔. การนับปากเปล่า๑ – ๒๐
๕. การนับและแสดงจํานวน
๑–๕

กลางแจ้ง
การเดินต่อเท้าถอยหลัง
เป็นเส้นตรง

เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
รับประทานอาหาร

การเล่นน้ํา-เล่นทราย

เกมจับคู่ภาพกับเงา
อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ํา
ห้องส้วม

การเล่นเครื่องเล่นสนาม เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์
(บัตรคํา) จ๊ะจ๋าแต่งตัว
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ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

1. เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
“ส่วนต่างๆของร่างกาย”
2. การเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ (ผ้าสามสี)
3. การทําท่าทางตามคําบรรยาย
4. การเคลื่อนไหวสร้างสรรค์
5. การเคลื่อนไหวแบบผู้นํา ผู้ตาม

1. การล้างมือตาม 7 ขั้นตอน
2. การเลือกเครื่องแต่งกายและการแต่งตัว
3. การใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร
4. การใช้และทําความสะอาดหลังใช้ห้องน้ําห้องส้วม
5. การปูและเก็บเครื่องนอน
6. การเก็บของใช้ส่วนตัว
หน่วย
หนูทําได้

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
การเล่นตามมุมประสบการณ์

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. การเขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบ ปั้นดินน้ํามันอิสระ
2. พิมพ์ภาพวัสดุที่เป็นรูปสามเหลี่ยม
และระบายสีตกแต่งภาพ
- ขดดินน้ํามันเป็นรูปสามเหลี่ยม
3. วาดต่อเติมรูปสามเหลี่ยมตามความคิดสร้างสรรค์
ระบายสีตกแต่งให้สวยงาม
- ปั้นดินน้ํามันอย่างอิสระ
4. ฉีก ตัด ปะ เป็นรูปสามเหลี่ยม
- ตกแต่งระบายสีรูปสามเหลี่ยมที่ฉีก ตัด ปะ
5. ตัดกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยม ตกแต่ง ต่อเติมตาม
จินตนาการ
- ปั้นดินน้ํามันเป็นรูปสามเหลี่ยม

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. การเล่นน้ํา – เล่นทราย
๒. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๓. การเดินต่อเท้าถอยหลัง
๔. การเล่นน้ํา – เล่นทราย
๕. การเล่นเครื่องเล่นสนาม

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
1. เกมจับคู่ภาพเหมือนการล้างมือ
2. เกมจับคู่ภาพกับจํานวน ๑-๕
3. เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร
4. เกมจับคู่ภาพกับโครงร่างอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ําห้องส้วม
5. เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์(บัตรคํา)จ๊ะจ๋าแต่งตัว
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว (๓) การเคลื่อนไหว
1. เด็กเคลื่อนไหว มือ แขน ไหล่ เอว โดยไม่ 1. เครื่องเคาะจังหวะ
และจังหวะ
ตามเสียงเพลง/
เคลื่อนที่ เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้ทุกคนหยุด 2. เพลงส่วนต่างๆ ของ
สนใจมีความสุข
ร่างกาย
ดนตรี
ทันที
และแสดงท่าทาง/
2. ครูเปิดเทปเพลงบรรเลงและให้เด็กเคลื่อนไหว 3. เทปเพลงบรรเลง
เคลื่อนไหวประกอบ
ร่างกายตามจังหวะเพลงอย่างอิสระเมื่อเคลื่อนไหว
เพลง จังหวะ และ
ไปพบกันให้ทักทายกันโดยการยกมือไหว้และ
ดนตรีได้
พูดว่า”สวัสดีครับ” “สวัสดีค่ะ”
3. เด็กแสดงท่าทางตามบทเพลง “ส่วนต่างๆ
ของร่างกาย” โดย แตะหรือสัมผัส มือ แขน คาง
เข่า
4. ครูชมเชยเด็กที่ทักทายกันโดยการไหว้และพูด
คําว่าสวัสดี และบอกเด็กว่า การแสดงความเคารพ
การทักทายด้วยการไหว้และพูดสวัสดี เป็นสิ่งดีที่
เด็กควรทําและจะเป็นเด็กดีน่ารักมีมารยาทที่ดีงาม
กิจกรรมเสริม
(๓) การฟังเพลง
1. ภาษาและการรู้
1. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
1. หนังสือนิทานเรื่องจ๊ะ
ประสบการณ์
นิทาน
หนังสือ
1.1 นําหนังสือเรื่อง “จ๊ะจ๋าแต่งตัว” มาให้เด็กดู จ๋าแต่งตัว
1. ฟังผู้อื่นพูดจนจบ (๔) การพูดแสดง
2.วิธีรักษาร่างกายให้
หน้าปก
2. โปสเตอร์สอนการ
และสนทนาโต้ตอบ ความคิดเห็น
สะอาดและมีสุขอนามัย ๑.๒. ให้เด็กคาดคะเน เรื่องจากปกว่า เป็นเรื่อง
ล้างมือ 7 ขั้นตอน
อย่างต่อเนื่อง
ความรู้สึกและความ ที่ดี
เกี่ยวอะไร
3. อ่างน้ํา 2 ใบ
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ ต้องการ
-การล้างมือ
๑.๓. จดบันทึกชื่อเด็กพร้อมข้อความที่เด็ก
4. สบู่
ฟังได้
คาดคะเน

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจมีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

สังเกต
1. การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่อง
ที่ฟัง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
๒. ล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร
และหลังจากใช้
ห้องน้ําห้องส้วมด้วย
ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(8) การรอจังหวะที่ วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับการพูด 7 ขั้นตอน
(10) การอ่าน
1. ฝ่ามือถูกัน
หนังสือภาพ นิทาน 2. ฝ่ามือถูหลังมือและ
(๑) การปฏิบัติตน
ซอกนิ้วมือ
ตามสุขอนามัยสุข
3. ฝ่ามือถูฝ่ามือและ
นิสัยที่ดีในกิจวัตร
ซอกนิ้วมือ
ประจําวัน
4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ
5. ถูหัวแม่มือโดยรอบ
ด้วยฝ่ามือ
6. ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่า
มือ
7. ถูรอบข้อมือ

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
การสร้างรูป
สามเหลี่ยมด้วยวิธี
ต่างๆและเขียนรูป
สามเหลี่ยม

(2) การเขียนภาพ
(3) การปั้น

กิจกรรมการเรียนรู้
๑.๔ ครูอ่านหนังสือนิทานจ๊ะจ๋าแต่งตัวจนจบ
โดยชี้คําตรงกับเสียงอ่าน
๑.๕ ครูอ่านข้อความที่เด็กคาดคะเนไว้และถาม
ความเห็นเรื่องชื่อของนิทานอีกครั้งหนึ่ง
๑.๖ ครูอ่านชื่อเรื่องนิทานให้เด็กฟังและให้เด็ก
อ่านตาม
2. ครูนําโปสเตอร์การล้างมือ 7 ขั้นตอนมาให้เด็ก
ดูและอธิบาย
3. ครูสาธิตวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอนทําช้าๆให้เด็ก
ทําตาม 2-3 ครั้ง
4. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “สบายตัว”พร้อม
กับทําท่าทางประกอบ
5. อาสาสมัครเด็กออกมาทําท่าทางเกี่ยวกับ
การทําความสะอาดร่างกายให้เพื่อนทาย ล้างมือ
อาบน้ํา สระผม แปรงฟัน ตัดเล็บ
1. เด็กทํากิจกรรมปั้นดินน้ํามัน และเขียนรูป
สามเหลี่ยมตามแบบ
2. ครูแนะนําวิธีการเขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบ
- ครูนําไม้ฉากสามเหลี่ยมวางบนกระดาษแล้วใช้
ดินสอลากตามขอบไม้ฉาก ให้เด็ก ๆ สังเกตรูปที่
ได้ครูแนะนํารูปลักษณะนี้ เรียกว่ารูปสามเหลี่ยม
ให้เด็กพูดตาม “รูปสามเหลี่ยม”

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

5. ผ้าเช็ดมือ
6. เพลง“สบายตัว”

2. การล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร และ
หลังจากใช้ห้องน้ําห้องส้วม
ด้วยตนเอง

1. กระดาษ
2. สีเทียน
3. กรรไกร
4. ดินน้ํามัน
5. ไม้ฉากสามเหลี่ยม
6. รูปสามเหลี่ยม
7. เชือก

สังเกต
การเขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบมีมุมชัดเจน
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ตามแบบได้อย่าง
มีมุมชัดเจน

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมเล่นตามมุม (3) การให้ความ
เก็บของเล่นของใช้ ร่วมมือในการปฏิบัติ
เข้าที่อย่างเรียบร้อย กิจกรรมต่าง ๆ
ด้วยตนเองได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

ให้เด็กใช้นิ้วลูบตามขอบไม้ฉากสามเหลี่ยมเป็น
สามเหลี่ยมลากนิ้วตามรอยรูปสามเหลี่ยมและให้
ลองวาดรูปสามเหลี่ยมในอากาศ บนโต๊ะหรือ
บนทราย จากนั้นจึงวาดลนกระดาษ
3. เด็กบอกสิ่งของในห้องเรียนของเรามีอะไรบ้าง
ที่มีรูปร่างเหมือนหรือคล้ายรูปสามเหลี่ยม
๔. ครูนําสิ่งของต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัว
เด็ก เช่น ธงสามเหลี่ยม ไม้บล็อก มาให้เด็ก
สังเกตว่าส่วนไหนที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายรูป
สามเหลี่ยม
๕. เมื่อเสร็จแล้วให้ทุกคนนําภาพสามเหลี่ยม
ของตนเองมาร้อยเชือกหรือเอ็นให้เป็นโมบาย
แขวน ในห้องเรียน
๖. ปั้นดินน้ํามันอิสระ
๗. นําเสนอผลงานของตนเอง
๘. เก็บอุปกรณ์และทําความสะอาด
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
- มุมประสบการณ์ใน
ตามความสนใจมุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ห้องเรียน
๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น ทํากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้

(3) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย

เกมการศึกษา
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
ได้

(13) การจับคู่
การเปรียบเทียบ
ความเหมือนความ
ต่าง

กิจกรรมการเรียนรู้
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
3. ครูชมเชยเด็กที่เก็บของเข้าที่ได้เรียบร้อยเป็น
การปฏิบัติที่ดีทําให้ของไม่สูญหายปะปนกันเป็น
ผู้มีความรับผิดชอบ
การเล่นทรายและการเล่นน้ํา
1.นําเด็กไปที่สนามเด็กเล่น
2.แนะนําและสาธิตวิธีการเล่นทรายและเล่นน้ําที่
ถูกต้องและปลอดภัย
2. เด็กเล่นทรายและเล่นน้ําอย่างอิสระ
4. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์การเล่นทราย
และเล่นน้ํา ล้างมือ
1. เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนขั้นตอน
การล้างมือ
2. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
3. หมุนเวียนกันเล่นและร่วมกันสนทนาเกี่ยว
กับเกมว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะเหตุใด
4. เมื่อเล่นเสร็จเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

- ลานทราย
สังเกต
- อุปกรณ์เล่นทรายและ การเล่น ทํากิจกรรมและ
เล่นน้ํา
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

1. เกมจับคู่ภาพเหมือน
ขั้นตอนการล้างมือ
2. เกมที่เล่นมาแล้ว

สังเกต
การจับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและ
ดนตรีได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหว
ร่างกายพร้อมอุปกรณ์
(ผ้า)

การประเมิน
พัฒนาการ
1. ครูเคาะจังหวะให้เด็กเคลื่อนไหวไปรอบ ๆ ห้อง
1. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต
โดยคํานึงถึงพื้นที่ ทิศทาง ระดับ (เดินไปข้างหน้า เดิน เช่นแทมบูลิน
ความสนใจมีความสุข
ไปข้างหลัง เดินไปทางซ้าย เดินไปทางขวาเดินไปตาม 2. ผ้า 3 สี
และแสดงออกผ่าน
พื้นที่ว่าง) เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดในท่านั้น
การเคลื่อนไหว
2. เด็กออกมาหยิบผ้าทีละคน ๆ ละ 1 ผืน นําผ้ามา
สํารวจและสัมผัสกับส่วนต่างๆของร่างกาย แล้ว
เคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้ผ้า ให้มีลีลา พื้นที่ ระดับ
ทิศทาง ไปทั่วบริเวณ เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุด
เคลื่อนไหวทันที พร้อมกับจับกลุ่มตามสีผ้าและ
อาสาสมัครเพื่อนในกลุ่ม 1 คน มายืนกลางวงและ
ให้เพื่อนนําผ้ามาแต่งตัวให้เพื่อน
3. เมื่อแต่งเสร็จให้มาเดินประกวดว่ากลุ่มไหนแต่งตัว
เพื่อนได้สวยที่สุด
กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนา
โต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟังได้
2.แต่งตัวด้วย
ตนเองได้อย่าง
คล่องแคล่ว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การฟังเพลง นิทาน ๑.การส่งเสริมพัฒนาการ
(8) การรอจังหวะที่
ทางภาษาและการรู้
เหมาะสมกับการพูด หนังสือ
(10) การอ่านหนังสือ ๒. การเลือกเครื่องแต่ง
ภาพ นิทาน
กายของตนเองและการ
รู้จักส่วนประกอบ
แต่งตัว
หนังสือ ปกหน้า ปกใน 3.การนับปากเปล่า
ชื่อผู้แต่ง ผู้วาด
๑-๒o
เนื้อเรื่อง
5.การนับและแสดง
12. การเห็นแบบอย่าง จํานวน ๕
ของการอ่านที่ถูกต้อง
(1) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน
(13) การจับคู่ การ
เปรียบเทียบความ
เหมือนความต่าง
(8)การนับและแสดง
จํานวนของสิ่งต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน

การประเมิน
พัฒนาการ
๑. การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและ การรู้หนังสือ 1. หนังสือเรื่องจ๊ะ สังเกต
1.๑. เด็กอ่านหนังสือนิทานเรื่อง “จ๊ะจ๋าแต่งตัว” พร้อม จ๋าแต่งตัว
1. การฟังผู้อื่นพูดจน
กันจนจบ ๑ รอบ
2. เสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้า จบและสนทนาโต้ตอบ
๑.๒ ครูแนะนําส่วนประกอบหนังสือทีละหน้าได้แก่
ต่างชนิดกัน
อย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง
ปกหน้า ปกใน ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
2. การแต่งตัวด้วย
๑.๓ ครูชักชวนให้เด็กตั้งคําถามเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
ตนเองได้อย่าง
และเปิดโอกาสให้เพื่อนในห้องช่วยกันตอบ
คล่องแคล่ว
2. ครูนําเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าต่างชนิดกันใส่กล่องมาให้เด็ก
สัมผัสทีละคนโดยไม่ให้เห็นแล้วตั้งคําถามให้เด็กตอบ
- สัมผัสแล้วรู้สึกอย่างไร นึกถึงอะไร
- เด็ก ๆคิดว่ามันเป็นอะไร ใช้ทําอะไร
- ผู้ชายและผู้หญิงแต่งตัวเหมือนกันหรือไม่
3. ครูสาธิตวิธีการแต่งตัวให้เด็กที่เป็นอาสาสมัคร เช่น
การสวมเสื้อ ติดกระดุม ใส่กางเกง ถุงเท้า รองเท้า
4. เด็กปฏิบัติกิจกรรมแต่งตัวโดยเด็กเลือกเสื้อผ้าเอง
จากมุมบ้าน (บทบาทสมมติ)
4.1 เด็กนับจํานวนเสื้อผ้าที่ตนเลือกก่อนแต่งตัวด้วย
ตนเอง
กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
(2) การเขียนภาพ
สร้างสรรค์
(3) การปั้น
การสร้างรูป
สามเหลี่ยมด้วยวิธี
ต่างๆ และเขียนรูป
สามเหลี่ยม
ตามแบบได้อย่าง
มีมุมชัดเจน
กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยได้ด้วย
ตนเอง

(3) การให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้
1 .ครูแนะนําขั้นตอนในการพิมพ์ภาพด้วยวัสดุที่เป็นรูป
สามเหลี่ยมในห้องเรียน
2. เด็กปฏิบัติกิจกรรมการพิมพ์ภาพด้วยวัสดุที่เป็นรูป
สามเหลี่ยมและระบายสีตกแต่งภาพ
2. ปั้นดินน้ํามันเป็นเส้นยาวแล้วขดเป็นรูปสามเหลี่ยม

สื่อ
1. สีน้ํา
2. กระดาษวาด
ภาพ
3. วัตถุที่เป็นรูป
สามเหลี่ยม
4. ดินน้ํามัน
4. ไม้รองปั้น

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความ อุปกรณ์มุม
สนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม เช่น
ประสบการณ์ใน
- มุมธรรมชาติศึกษา
ห้องเรียน
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- บทบาทสมมติ (มุมบ้าน เครื่องแต่งกายบุคคลอาชีพ
ต่างๆ ที่ใช้แล้ว เช่น ชุดเครื่องแบบทหาร ตํารวจชุด
เสื้อผ้าผู้ชายผู้หญิง รองเท้า กระเป๋าถือที่ไม่ใช้แล้ว
เตารีด ที่รีดผ้าจําลอง)
2. ชมเชยเด็กที่เก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การพิมพ์ภาพและ
ปั้นดินน้ํามันเป็นรูป
สามเหลี่ยม

สังเกต
การเก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น ทํากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยได้
เกมการศึกษา
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย
(13) การจับคู่ การ
เปรียบเทียบความ
เหมือนความต่าง

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กเลือกเล่นอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นตาม
ความสนใจอย่างอิสระ
2. เมื่อหมดเวลา ช่วยกันเก็บทําความสะอาด
สนาม ล้างมือ กลับเข้าห้องเรียน
1. เด็กเกมจับคู่ภาพกับจํานวน (๑-๕)
2. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
3. หมุนเวียนกันเล่นและร่วมกันสนทนา
เกี่ยวกับเกมว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะเหตุใด
4. เมื่อเล่นเสร็จเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

สนามเด็กเล่น

สังเกต
การเล่นเครื่องเล่นสนาม
อย่างปลอดภัย

1. เกมจับคู่ภาพกับ
จํานวน (๑-๕)
2. เกมชุดเดิมในมุมเกม
การศึกษา

สังเกต
จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจมีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. เด็กเคลื่อนที่ไปรอบๆ ห้องด้วยกิริยาท่าทาง
- เครื่องเคาะจังหวะ
ต่าง ๆ ได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดทักทายเพื่อนที่
ยืนอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ ใกล้ ๆ โดยการไหว้และ
กล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ
2. ครูเคาะจังหวะให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
รอบ ๆ ห้อง โดยสมมุติว่า “เด็ก ๆ กําลังเดิน
ก้าวเท้าลงบันไดช้าๆ ใส่รองเท้า เดินไปโรงอาหาร
ระหว่างทางพบเพื่อนๆ หรือครู ให้ทักทายกันโดย
กล่าวคําว่าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ เมื่อถึงโรงอาหาร
ทุกคนนั่งลงที่โต๊ะอาหาร ท่องคําคล้องจองการ
รับประทานอาหาร กล่าวคําขอบคุณชาวนาที่ปลูก
ข้าวให้เรากิน ขอบคุณแม่ครัวที่ทําอาหารให้เรา
รับประทาน และเริ่มรับประทานอาหารพร้อมกัน
หยิบช้อนด้วยมือขวา มือซ้ายหยิบส้อมและตักข้าว
ใส่ปาก เคี้ยวช้า ๆ ให้ละเอียด ไม่เสียงดัง
เมื่อรับประทานอาหารเสร็จทุกคนถือถาดอาหาร
ด้วยมือทั้งสองนําไปล้าง และนําไปเก็บให้
เรียบร้อย
3. ชมเชยเด็กที่ทักทายกันโดยการไหว้และแนะนํา
การไหว้ที่ถูกต้อง

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจมีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนา
โต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟังได้
2.รับประทาน
อาหารด้วยตนเอง
ได้อย่างถูกวิธี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(8) การรอจังหวะที่ 1. การส่งเสริม
เหมาะสมกับการพูด พัฒนาการทางภาษา
(10) การอ่านหนังสือ และการรู้หนังสือ
ภาพนิทาน
๒. การรับประทาน
12. การเห็น
อาหาร (การใช้เครื่องมือ
แบบอย่างของการ
เครื่องใช้ในการ
อ่านที่ถูกต้อง
รับประทานอาหาร)
(19) การเห็น
แบบอย่างการเขียนที่
ถูกต้อง
(๑)การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการรู้
หนังสือ
๑.๑. เด็กและครูอ่านหนังสือนิทานเรื่อง จ๊ะจ๋า
แต่งตัวพร้อมกันจนจบ ฝึกเติมคําด้วยปากเปล่า
เมื่ออ่านถึงคําที่พบบ่อย
๑.๒ ทํากิจกรรมเติมตัวอักษรในคําที่พบบ่อย เช่น
จ๊ะ-า (จ๊ะจ๋า)
2. เด็กและครูท่องคําคล้องจอง “ของใช้”
3. เด็กดูอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น
จานข้าว(ถาดข้าว) ช้อน ส้วม แก้วน้ํา ฯลฯ ให้เด็ก
บอกชื่อ วิธีการใช้ และการเก็บรักษา
4. เด็กจัดโต๊ะอาหาร ตั้งโต๊ะ เก้าอี้ วางจานข้าว
ช้อน ส้อม แก้วน้ํา
5.ครูให้เด็กลองนั่งพร้อมสาธิตการใช้อุปกรณ์
สนทนาเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหาร
เช่น ไม่คุยขณะรับประทานอาหาร เคี้ยวอาหารให้
ละเอียดก่อนกลืน อย่าให้อาหารหกเลอะเทอะ
อาหารบางอย่างต้องรับประทานอย่างระมัดระวัง
เช่น ปลาอาจมีก้างติดอยู่ การพูดขอบคุณและยก
มือไหว้เมื่อรับถาดอาหาร มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ต่อเพื่อน

สื่อ
1. หนังสือนิทานเรื่อง
“จ๊ะจ๋าแต่งตัว”
2. แถบประโยคจ๊ะจ๋า
แต่งตัว”
๓. อุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหาร
๔.คําคล้องจอง
“ของใช้”

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
1. การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟัง
2. การรับประทานอาหาร
ด้วยตนเองได้อย่างถูกวิธี
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
(๒) การเขียนภาพ
สร้างสรรค์
(3) การปั้น
การสร้างรูป
สามเหลี่ยมด้วยวิธี
ต่างๆ และเขียนรูป
สามเหลี่ยม
ตามแบบได้อย่าง
มีมุมชัดเจน

กิจกรรมการเรียนรู้
6. ครูนําอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารที่เป็นคู่
เหมือนกันให้เด็กสังเกตรูปร่างลักษณะ เช่น
ช้อนส้อม จานกับที่รองจาน มาให้เด็กสังเกต
เปรียบเทียบความเหมือนและไม่เหมือน นํา
เครื่องใช้มาวางปะปนกัน อาสาสมัครเด็กออกมา
หยิบเครื่องใช้ที่เหมือนกันมาวางคู่กัน คนละ 1 คู่
7. ครูให้เด็กแต่ละคนทดลองหยิบจับและใช้
อุปกรณ์รับประทานอาหาร เช่น ช้อน ส้อม
ตะเกียบ ช้อนกลาง
8. เด็กและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนใน
ในการรับประทานอาหาร
- ล้างมือก่อน - หลังรับประทานอาหารใช้ช้อน
และส้อมตักอาหาร รับประทานด้วยตนเอง
กดน้ําจากถังน้ําดื่มได้ เคี้ยวอาหารให้ละเอียด
ไม่คุยกันในขณะอาหารอยู่ในปาก
๑. วาดต่อเติมรูปสามเหลี่ยมตกแต่งให้สวยงาม
ตามความคิดสร้างสรรค์ของตน
๒. ปั้นดินน้ํามันอย่างอิสระ
๓. เด็กทําทั้ง ๒ กิจกรรมและนําเสนอผลงาน

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. สีเทียน
2. กระดาษ
๓. ดินน้ํามัน
๔. แผ่นรองปั้น

สังเกต
การต่อเติมรูปสามเหลี่ยม
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ได้ด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมกลางแจ้ง (1) การเคลื่อนไหว
เดินต่อเท้าถอยหลัง เคลือ่ นที่
เป็นเส้นตรงได้โดย
ไม่ต้องกางแขน

เกมการศึกษา
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
ได้

(13) การจับคู่
การเปรียบเทียบ
ความเหมือน
ความต่าง

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย
๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
- มุมบ้าน ภาพถ่ายและรายการอาหาร
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
1. พาเด็กเดินเข้าแถวไปที่สนามเด็กเล่น
2. เด็กจัดแถวตอนลึก 2 แถว อบอุ่นร่างกาย
วิ่งอยู่กับที่ หมุนไหล่ขวา หมุนไหล่ซ้าย หมุน 2
ข้างพร้อมกัน กระโดดตบ 10 ครั้ง
3. จัดเด็กเป็นกลุ่ม 3-5 คนฝึกการเดินต่อเท้าถอย
หลังเป็นเส้นตรงโดยไม่กางแขน
4. เด็กทดลงเดินจนครบทุกคน
5. ให้เด็กเล่นอิสระ และเล่นเครื่องเล่นสนาม
1. เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
รับประทานอาหาร
2. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
3. หมุนเวียนกันเล่นและร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ
เกมว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะเหตุใด
4. เมื่อเล่นเสร็จเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

- มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง

นกหวีด

สังเกต
การเดินต่อเท้าถอยหลัง
เป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้อง
กางแขน

เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้องกับการ
รับประทานอาหาร

สังเกต
การจับคู่และ เปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจมีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กเคลื่อนไหว มือ แขน ไหล่ เอว โดยไม่
เคลื่อนที่ เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้ทุกคนหยุด
ทักทายเพื่อนที่ยืนอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ใกล้ ๆ
โดยการไหว้และกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ
2. ครูเคาะจังหวะให้เด็กเคลื่อนไหวไปรอบ ๆ
ห้อง โดยคํานึงถึงพื้นที่ ทิศทาง ระดับ (เดินไป
ข้างหน้า เดินไปข้างหลัง เดินไปทางซ้าย เดินไป
ทางขวาเดินไปตามพื้นที่ว่าง) เมื่อได้ยินสัญญาณ
หยุดให้หยุดในท่านั้น
3. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง “ตบมือซ้ายขวา”
ทําท่าทางประกอบเพลง“ตบมือซ้ายขวา”
4. ปฏิบัติตามข้อ 2และ 3 ซ้ําอีก
5. ให้เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โดยให้เด็กนอน
หลับตาหายใจเข้า – ออกเบาๆ

สื่อ
1. เพลง “ตบมือข้าง
ซ้าย ขวา”

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านการ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนา
โต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟังได้
2. ใช้และทําความ
สะอาดหลังใช้
ห้องน้ําห้องส้วม
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(8) การรอจังหวะในการ ๑.การส่งเสริม
พูด
พัฒนาการทางภาษา
(9) การพูดเรียงลําดับคํา และการรู้หนังสือ
เพื่อใช้ในการสื่อสาร
2. ทดลองปฏิบัติจริง
(10) การอ่านหนังสือ
ใช้และทําความสะอาด
ภาพ นิทาน
หลังใช้ห้องน้ําห้อง
12. การเห็นแบบอย่าง ส้วม
ของการอ่านที่ถูกต้อง
(1) การช่วยเหลือตนเอง
ในกิจวัตรประจําวัน

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการรู้
หนังสือ
1.1 เด็กและครูอ่านหนังสือนิทานจ๊ะจ๋าแต่งตัว
พร้อมกันจนจบ 1 รอบ
1.2 อ่านพร้อมกันอีกครั้ง โดยครูใช้กระดาษปิด
คําให้เด็กทาย เมื่ออ่านคําที่ทายแล้ว ให้เด็กเปิดดู
ว่าถูกต้องหรือไม่
1.3 ให้เด็กเลือกปิดคําเองและให้เพื่อนทาย
2. เด็กท่องคําคล้องจอง “การใช้ห้องน้ําห้องส้วม”
3. เด็กเล่าประสบการณ์การใช้ห้องน้ําห้องส้วม
4. พาเด็กไปดูห้องน้ําห้องส้วมแนะนําอุปกรณ์
และสาธิตวิธีการใช้ถูกต้อง
5. อาสาสมัครเด็กออกมาแสดงบทบาทสมมติการ
ใช้ห้องน้ําห้องส้วมที่ถูกวิธีให้เพื่อนดู
๖. เด็กและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
ในการใช้ห้องน้ําห้องส้วมที่ถูกวิธี โดยราดน้ําทุก
ครั้งที่ใช้ห้องน้ําห้องส้วมและล้างมือให้สะอาด
หลังจากใช้ห้องน้ํา

1. หนังสือนิทานเรื่อง
จ๊ะจ๋าแต่งตัว
2. กระดาษขาวเทา
3. คําคล้องจองห้องน้ํา
ห้องส้วม
4. ห้องน้ําห้องส้วมของ
โรงเรียน

สังเกต
1. การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟัง
2. การใช้และทําความ
สะอาดหลังใช้ห้องน้ําห้อง
ส้วมด้วยตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
การสร้างรูป
สามเหลี่ยมด้วยวิธี
ต่างๆ และเขียนรูป
สามเหลี่ยม
ตามแบบได้อย่าง
มีมุมชัดเจน
กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยได้ด้วย
ตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเขียนภาพ
(3) การปั้น

(3) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ

กิจกรรมกลางแจ้ง (3) การเล่นเครื่องเล่น
เล่น ทํากิจกรรม อย่างปลอดภัย
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

๑. ครูแนะนําขั้นตอนในการฉีก ตัด ปะ
1. กระดาษ
๒. แจกกระดาษสีต่าง ๆ ให้เด็กคนละ ๑ แผ่นให้เด็ก 2. ดินน้ํามัน
ฉีกกระดาษสีให้เป็นรูปสามเหลี่ยมและตกแต่งเพิ่มเติม ๓. ทีร่ องปั้น
ตามความคิดของตนเอง
๓. ปั้นดินน้ํามัน อย่างอิสระ
๔. เด็กทํา ๒ กิจกรรมเสร็จแล้วนําเสนอผลงาน

สังเกต
การฉีกกระดาษสีเป็นรูป
สามเหลี่ยม

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมในมุมประสบการณ์
ตามความสนใจมุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔
มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
3. ครูชมเชยเด็กที่เก็บของเข้าที่ได้เรียบร้อยเมื่อเล่นเสร็จ
1. ครูแนะนําวิธีเล่นน้ําและเล่นทรายที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย
๒. ครูแบ่งเด็กเป็น 2 กลุ่ม เล่นน้ํา และเล่นทราย
๓. หมุนเวียนสลับกันเล่นทั้ง 2 กิจกรรม
๔. เมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลาให้ทุกคนช่วยกันเก็บ
อุปกรณ์มาเข้าแถวไปล้างมือและรับประทานอาหาร

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง

1 อุปกรณ์เล่นน้ํา
เช่น ขวด กระป๋อง
กรวย เหยือก
2. กระบะทราย
๓. นกหวีด

สังเกต
การเล่น ทํากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
เกมการศึกษา
(13) การจับคู่ การ
จับคู่เปรียบเทียบ เปรียบเทียบความ
ความแตกต่างและ เหมือนความต่าง
ความเหมือนของ
สิ่งต่างๆได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพอุปกรณ์ของใช้ห้องน้ําห้อง
ส้วมกับโครงร่าง
2. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
3. หมุนเวียนกันเล่นและร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเกม
ว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะเหตุใด
4. เมื่อเล่นเสร็จเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

1. เกมจับคู่ภาพกับ
โครงร่างอุปกรณ์ที่ใช้
ในห้องน้ําห้องส้วม
2. เกมที่เล่นมาแล้ว

สังเกต
การจับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจมีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอิสระตามจังหวะให้มี
๑. เครื่องเคาะ
ทิศทาง ระดับ พื้นที่
จังหวะ
2. ครูแจกเชือกฟางให้เด็กเคลื่อนไหวเคลื่อนที่พร้อม ๒. เชือกฟางหลายสี
เชือกฟาง เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดทันทีจับกลุ่ม
5 คน แล้วนับปากเปล่า 1-20
๓. เด็กเข้าแถวตอนตามสีของเชือกฟาง ให้คนที่ยืน
หัวแถว เป็นผู้นําทําท่าให้คนในแถวทําตามโดยครู
เคาะจังหวะช้า-เร็วให้เด็กเคลื่อนไหว
๔. เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดหัวแถวที่เป็นผู้นํา วิ่งไป
ต่อท้าย คนที่อยู่ถัดมาเป็นผู้นําแทนและทําท่าทางไม่
ซ้ํากับคนแรก แต่ละกลุ่มจะทําท่าไม่เหมือนกัน
๕. ทําให้ครบทุกคน
๖. ครูชมเชยเด็กที่กล้าแสดงออกและและบอกผลเสีย
ของการไม่ปฏิบัติตามผู้นําจะทําให้กลุ่มขาดความ
พร้อมเพรียง

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจมีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. อ่านภาพ
สัญลักษณ์คําด้วย
การชี้หรือกวาดตา
มองจุดเริ่มต้นและ
จุดจบของข้อความ
ได้
2.เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วย
ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(10) การอ่านหนังสือ
1. การอ่าน – เขียน
ตามแบบอย่างที่
ภาพ นิทาน
12. การเห็นแบบอย่าง ถูกต้อง
2. การปูและเก็บ
ของการอ่านที่ถูกต้อง
(19) การเห็นแบบอย่าง เครื่องนอน
3. การเก็บของใช้
การเขียนที่ถูกต้อง
ส่วนตัวเข้าที่
(3) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการรู้
หนังสือ
๑.๑ เด็กและครูอ่านหนังสือนิทานเรื่อง จ๊ะจ๋าแต่งตัว
พร้อมกันจนจบ๑รอบ
๑.๒ ให้เด็กอาสาออกมาอ่านพร้อมชี้ข้อความให้เพื่อน
อ่านไปพร้อมกัน
๒. ฝึกการเขียนอิสระ ตามความสนใจเขียน คํา วลี
หรือประโยคที่ชอบจากหนังสือนิทาน
2. สนทนากับเด็กโดยใช้คําถามดังนี้
- เด็กรู้หรือไม่ว่าของใช้อะไรที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
- ของใช้ส่วนตัวของเด็ก ๆ มีอะไรบ้าง (รองเท้า
แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ํา ที่นอนฯลฯ)
3.ครูสาธิตวิธีปูและเก็บที่นอนให้เด็กดูแล้วอาสาสมัคร
มาทดลองปฏิบัติให้เพื่อนดู
4. เด็กแข่งขันกันจัดเก็บที่นอน
5. ครูแจกของใช้ส่วนตัวให้เด็กถือคนละ 1 อย่าง
เด็กที่มีของชนิดเดียวกันให้จับคู่กันและบอกชื่อ
เครื่องใช้ของตน
๖. เด็กและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการปูและการเก็บ
เครื่องนอน การเก็บของใช้ส่วนตัวเมื่อเลิกใช้ต้องเก็บ
เข้าที่ให้เรียบร้อย เป็นหน้าที่ที่ควรกระทํา เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ของสูญหายและสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
1. การอ่านภาพ
สัญลักษณ์คําด้วยการชี้
หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้น
และจุดจบของข้อความ
๒. การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
การสร้างรูป
สามเหลี่ยมด้วยวิธี
ต่างๆ และเขียนรูป
สามเหลี่ยม
ตามแบบได้อย่าง
มีมุมชัดเจน
กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยได้ด้วย
ตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเขียนภาพ
(3) การปั้น

(3) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง

กิจกรรมกลางแจ้ง (3) การเล่นเครื่องเล่น
เล่น ทํากิจกรรม อย่างปลอดภัย
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กปฏิบัติกิจกรรมปั้นดินน้ํามันและ เขียนรูป
สามเหลี่ยมตามแบบ
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 คน เขียนรูป
สามเหลี่ยม แล้วใช้กรรไกรตัดตามแนวเส้น นํารูป
สามเหลี่ยมของทุกคนมาปะในกระดาษแผ่นใหญ่แล้ว
ตกแต่งตามจินตนาการ
๓. เด็กปั้นดินน้ํามันอิสระ
๔. เด็กนําเสนอผลงานและนําไปวางที่เก็บผลงาน
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
3. ครูชมเชยเด็กที่เก็บของเข้าที่ได้เรียบร้อยเมื่อเล่น
เสร็จ
1. เด็กเลือกเล่นอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นตามความ
สนใจอย่างอิสระ
2. เมื่อหมดเวลา ช่วยกันเก็บทําความสะอาดสนาม
ล้างมือ กลับเข้าห้องเรียน

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. กระดาษ
สังเกต
2. กระดาษแผ่นใหญ่ การเขียนรูปสามเหลี่ยม
3. สีเทียน
อย่างมีมุมชัดเจน
3. กาว
4. ดินน้ํามัน

- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง

- สนามเด็กเล่น

สังเกต
การเล่น ทํากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
เกมการศึกษา
(13) การจับคู่ การ
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
เปรียบเทียบความ เหมือนความต่าง
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
ได้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. แนะนําเกมใหม่เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์
(บัตรคํา)จ๊ะจ๋าแต่งตัว
2. แบ่งเด็กเล่นเกมใหม่ และเกมเดิมที่มีอยู่ แล้ว
หมุนเวียนกัน
3. หมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

เกมจับคู่ภาพกับ
สังเกต
สัญลักษณ์(บัตรคํา)จ๊ะจ๋า การจับคู่และเปรียบเทียบ
แต่งตัว
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ

เลข
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ชื่อ
12.การจับคูภ่ าพเหมือน

ด้านสังคม
10.การฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง
11.การอ่านภาพสัญลักษณ์คาํ ด้วย
การชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้น
และจุดจบ-ของข้อความ

9.การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง

8.การใช้และทําความสะอาดหลัง
ใช้ห้องน้ําห้องส้วมด้วยตนเอง

ด้านอารมณ์
และจิตใจ

7. การรับประทานอาหารด้วย
ตนเองอย่างถูกวิธี

6.การแต่งตัวด้วยตนเอง

ด้านร่างกาย
5.สนใจและแสดงออกผ่านงานศิลปะ

4.การสร้างรูปสามเหลี่ยมด้วยวิธี
ต่างๆและการเขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบได้อย่างมีมมุ ชัดเจน

3.การเดินต่อเท้าถอยหลังเป็น
เส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน

2.การเล่น ทํากิจกรรมและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย

1.ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ําห้องส้วม
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แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา
หมายเหตุ

เลข
ที่

คําอธิบาย
ชื่อ

ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
ปานกลาง
ระดับ ๑

ด้านสังคม

14
15
16
17
18
19
20

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ต้องส่งเสริม

12.การจับคูภ่ าพเหมือน

10.การฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง
11.การอ่านภาพสัญลักษณ์คาํ ด้วย
การชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้น
และจุดจบ-ของข้อความ

9.การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง

8.การใช้และทําความสะอาดหลัง
ใช้ห้องน้ําห้องส้วมด้วยตนเอง

ด้านอารมณ์
และจิตใจ

7. การรับประทานอาหารด้วย
ตนเองอย่างถูกวิธี

6.การแต่งตัวด้วยตนเอง

ด้านร่างกาย
5.สนใจและแสดงออกผ่านงานศิลปะ

4.การสร้างรูปสามเหลี่ยมด้วยวิธี
ต่างๆและการเขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบได้อย่างมีมมุ ชัดเจน

3.การเดินต่อเท้าถอยหลังเป็น
เส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน

2.การเล่น ทํากิจกรรมและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย

1.ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ําห้องส้วม
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พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา
หมายเหตุ

