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ABC 3: The letters F-j

Subject: !ว#กษร Ff-Jj Week:
Day1 : ทบทวน!ว#กษร Aa-Ee ไ+  
 ,กเ.ยนสามารถบอก5อ และเ9ยง#กษร!ว;ม<ให?และ
!ว;ม<เ@ก Ff-Jj 
Day2 : เ.ยนA!ว;ม<ให? F-J และเBยน!ว#กษรไ+อCางDก
Eอง
Day3 : เ.ยนA!ว;ม<เ@ก f-j และเBยน!ว#กษรไ+อCางDกEอง
Day4 : เ.ยนAFGพIJKนEน+วย!ว;ม<ให? F-J  
Day5 : การประเMน

เ"าหมาย: ทบทวน!ว#กษร Aa-Ee ไ+ 
  ,กเ.ยนสามารถบอก5อ และเ9ยง#กษร!ว;ม<ให?และ!ว;ม<เ@ก Ff-Jj  พNอมOงเBยน!ว#กษรไ+
  อCางDกEอง
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Day 1

เ"อม:

ใ&:

ชง:

ทบทวน Aa-Ee 

แนะP Ff - Jj และเ9ยงของแRละ!ว#กษร

- เSดUVโอ Big and small letters song ใX,กเ.ยนYและ\ง 1 รอบ เuอทบทวน 

- เSดUVโอ Big F to small f and big J to small j แนะP Ff-Jj 

- เSด หåา 5 แสดง!ว Ff-Jj F f,G g, H h,I i, J j 

- ค[แตะJ!ว#กษร ใX,กเ.ยน\งและออกเ9ยงตาม

- หåา 6 ค[แจกaตร!ว#กษรใX,กเ.ยน คนละ 1 íด ค[ใX,กเ.ยนcบd!ว#กษรใXDกEอง 

- แจก ABC 3 Ff-Jj Worksheet01 V01ใX,กเ.ยนคนละ 1แ�น 

- หåา 7 ใX,กเ.ยนPaตร!ว#กษรJค[แจกใX Pไปeดบนใบงาน ABC 3 Ff-Jj Worksheet01 [ปรถไฟใXDกEอง

- iอนหมดคาบค[เSดUVโอ Ff-Jj Big and small letters song ใX,กเ.ยน\งและNองiอนหมดìวโมง 
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ชง:

Day 2

เ"อม:

เ.ยนA F-J และเBยน!ว#กษรไ+อCางDกEอง 

- ค[เSดUVโอ Jack Hartmann Writing A to Z ใX,กเ.ยนY 1รอบ 

- เSด|Vโอ Kellie Ff to Jj การออกเ9ยง!ว#กษร โดยใX,กเ.ยนYUVโอการออกเ9ยง+วยlมmปาก และออก
เ9ยงตามใXDกEอง

- เSด หåา 12 แนะP F-J  ค[ถาม,กเ.ยน Üา,กเ.ยนAcก!ว#กษรอะไรîาง แâวใX,กเ.ยนออกเ9ยงของ!ว
#กษร

- เSด|Vโอ F to J writing การเBยน!ว#กษร!ว;ม<ให? ใX,กเ.ยนYและoานออกเ9ยงไปพNอมtน 

- ค[เSด หåา 14  ใX,กเ.ยนY แสดง G I F H J ใX,กเ.ยนลองoาน+วยตนเอง

- ค[ใX,กเ.ยนcบdtน ค[แจก ABC 3 Ff-Jj Jigsaw01 ใX,กเ.ยนdละ 1 íด ใX,กเ.ยนäวยtนRอจนครบOง 5 
!ว 
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Day 3

เ"อม:

ชง:

เ.ยนA f-j และเBยน!ว#กษรไ+อCางDกEอง 

- เSด|Vโอ Write small letters a to - Jack Hartmann ใX,กเ.ยนY 1รอบ 

- เSด|Vโอ หåา 18  การเBยน f-j ใX,กเ.ยนY และเBยนลงในสrดไปพNอมๆtน

- หåา 19 แจกกระดาษaตร!ว#กษรใX,กเ.ยนคนละ 5แ�น (ขนาดC5) แâวชวน,กเ.ยน,บÅนวนกระดาษเÇน
ภาษา#งกฤษพNอมtน

- หåา 20 ค[เSด|Vโอ f-j writing ใX,กเ.ยนเBยนตามJ,กเ.ยนเïน 

- เSด|Vโอ Write small letters a to - Jack Hartmann gกคhง iอนหมดคาบ
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Day 4

เ"อม:

ชง:

เ.ยนAFGพIJKนEน+วย F-J (F-J words)

- ค[เSดUVโอ mission FGHIJ เuอทบทวน

- หåา 24 ใX,กเ.ยนYภาพ และบอกภาพJ,กเ.ยนAcก

- หåา 25 แตะ[ปภาพใX,กเ.ยน\งFGพI ใX,กเ.ยนบอกÜา!ว#กษร!วแรกของFGพI`น^อ!ว#กษรอะไร 

- หåา 26ใX,กเ.ยนYJ!ว#กษร+านขวาÜาเÇน!วKนEนของFGพIของภาพ+านñายหáอไà หากÜาไàใä ใX
,กเ.ยนแãไขโดยการบอก!ว#กษรJDกEอง

- PFGพIและ[ปภาพใน ABC 3 Ff - Jj  Cards01 ไปeดบนหåากระดานตาม iBook ค[ใX,กเ.ยนออกมาเปóยนF
ใXDกòแหôงöละF (ใX,กเ.ยนยก~อ) จนครบOง 5 F

- หåา 27 ใX,กเ.ยนYและตรวจFตอบ+วยตนเอง  

- หåา 28 โชõ!ว#กษร G, J ใX,กเ.ยนoาน+วยตนเอง (ใXúณค[ûงเกต,กเ.ยนüา,กเ.ยนตอบไàไ+ใX,กเ.ยน
oาน+วยตนเอง 3-5 คhง)

- หåา 29 ใX,กเ.ยนoาน!ว#กษร+วยตนเอง

ใ&: - หåา 30 ค[แตะJ†มเ9ยง ใX,กเ.ยน\งแâวเBยนFJ,กเ.ยนไ+ëน ลงบนกระดาษขนาด c5 แâวPไปeดJ
สrดของตนเอง
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Day 5

ทบทวน°งqไ+เ.ยนAในûปดา¢ ใ£เวลาในการทบทวน 15 นาö และประเMนความเèาใจของ,กเ.ยนแRละคน ในêกษะ
การ\งและเBยน!ว#กษร!ว;ม<ให? ใ£เวลา 30 นาö 

- เSดUVโอ Ff-Jj Big and small letters song ใX,กเ.ยนY 1รอบ

- หåา 33 ทบทวน!ว#กษร!ว;ม<ให?และ!ว;ม<เ@ก ค[ใX,กเ.ยนcบd!ว#กษรใXDกEอง โดยการถาม -ตอบ

- หåา 34 ประเMนêกษะในการ\งและการเBยน  ค[กดJ!วเลขหมายเลข 1-5 Jละèอ ใX,กเ.ยน\งและเBยน!ว#กษรJ
ไ+ëนลงบนสrด
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