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ABC 5: The letters K to o

Subject: !ว#กษร Kk-Oo Week:
Day1 : ทบทวน!ว#กษร Ff-Jj ไ+  
   ,กเ.ยนสามารถบอก5อ และเ9ยง#กษร!ว;ม<ให?และ

!ว;ม<เ@ก Kk-Oo 
Day2 : เ.ยนA!ว;ม<ให? K-O และเBยน!ว#กษรไ+อCางDกEอง
Day3 : เ.ยนA!ว;ม<เ@ก k-o และเBยน!ว#กษรไ+อCางDกEอง
Day4 : เ.ยนA!ว;ม<เ@ก k-o (k-o words)
Day5 : การประเGน

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

เ"อม:

ชง:

ทบทวน Ff-Jj

แนะK5อ และเ9ยงของแMละ!ว#กษร Kk-Oo

- เNดPQโอ Big and small letters song ใS,กเ.ยนTและUง 1 รอบ เÇอทบทวน 

- เNดPQโอ K to O and k to o แนะK Kk-Oo Letters K-p appear ใS,กเ.ยนTและออกเ9ยงตาม 

- ห_า 5 แสดง!ว#กษร  Kk-Oo คXแตะ^!ว#กษร ใS,กเ.ยนUงและออกเ9ยงตาม  

- ใS,กเ.ยนèงเกต!ว#กษร !ว#กษรอะไร^เBยนเหZอนtนหéอMางtน Yอ!วอะไรêาง 

- ใS,กเ.ยนยกZอเÇอตอบyถาม

- ห_า 6 คX]ด!ว#กษร!ว;ม<ให?^ห_ากระดานและ`ตร!ว;ม<เ@กใaไbในกcอง คXaงdกบอลใS,กเ.ยนeาๆ 
(เNดเพลงประกอบ) คXหgดเพลง dกบอลอh^ใครเiญ,กเ.ยนหkบ`ตรในกcองไป]ดหlง!ว#กษร;ม<ให?ใS

DกEอง mnจนครบoก!ว#กษร 

- ห_า 7 คXแจก ABC 5 Kk-Oo Worksheet01 เBยน!ว;ม<เ@ลงในกcองใSDกEอง
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ชง:

Day 2

เ"อม:

เ.ยนA K-O และเBยน!ว#กษรไ+อCางDกEอง 

- คXเNดPQโอ Jack Hartmann Writing A to Z ใS,กเ.ยนpนและmqาทางตามPQโอ 1รอบ 

- ห_า 10 เNดrQโอ การเBยน!ว#กษร!ว;ม<ให?sละ!ว คXแจกกระดาษ`ตรเปcาใS,กเ.ยนใS,กเ.ยน
Tและ เBยน!ว;ม<ให? ไปพIอมtนจนครบoก!ว

- ห_า 11 ใS,กเ.ยนT แxวใS,กเ.ยนuาน+วยตนเอง Mอไปเ.ยง`ตร!ว#กษรใSเหZอนห_า^คXแสดง
vงw K L M N O

- ห_า 12 คXแตะ^หมายเลขใS,กเ.ยนUงเ9ยง!ว#กษร แxวใS,กเ.ยน K`ตร!ว#กษรมาเ.ยงตาม^

,กเ.ยนไ+kน

- ห_า 13 ใS,กเ.ยนตรวจyตอบ+วยตนเอง uานพIอมtน 

ใ(: - คXใS,กเ.ยนตกแMง!ว`ตร!ว#กษร^,กเ.ยนเBยนใSสวยงาม แxว]ดผลงานไbในสzด

figure:E1975926-D85E-4C66-8370-958DB501E43B
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Day 3

เ"อม:

ชง:

เ.ยนA k-o และเBยน!ว#กษรไ+อCางDกEอง 

- เNดrQโอ Write small letters a to z - Jack Hartmann ใS,กเ.ยนT 1 รอบ 

- ห_า 16  เNดrQโอการเBยน!ว#กษร!ว;ม<เ@กsละ!ว k-o ใS,กเ.ยนT และเBยนลงในสzดไปพIอมๆtน

- ห_า 17 ใS,กเ.ยนT!ว#กษร  k-o แxวใS,กเ.ยนuาน+วยตนเอง

- ห_า 18 คXใS,กเ.ยน{บ|tน คXแจกซอง^~กา�ดใS|ละ 1 Äด (~!ว;ม<ให?และ!ว;ม<เ@ก)ใS,กเ.ยนหา!ว#กษร!ว
;ม<เ@ก k-o ใSครบoก!ว |ไหนหาครบแxวใSยกZอÅน เÇอคXจะไ+ตรวจ
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Day 4

เ"อม:

ชง:

เ.ยนAyÉพÑ^ÅนEน+วย K-O  (K-O words)

- ห_า 20 เNดPQโอ Mission k-o Words แนะKyÉพÑใหÖใS,กเ.ยนT

และUง

- ห_า 21 ใS,กเ.ยนTภาพ และคXถาม,กเ.ยนÜาเáนภาพอะไร ใS,กเ.ยนยกZอตอบyถาม

- ห_า 22 เฉลยXปภาพ คXแตะใS,กเ.ยนUงเ9ยงyÉพÑ ,กเ.ยนuาน!ว#กษร^,กเ.ยนเäน+วย!วเองsละภาพ

- ห_า 23 คXเíอน!ว#กษรทาง+านìาย ใS,กเ.ยนuาน!ว#กษร^,กเ.ยนเäน MอไปคXเãอนXปภาพทาง+านขวา ใS
,กเ.ยนบอกXป^,กเ.ยนเäน คXถาม,กเ.ยนÜาyÉพÑของภาพ^เäน~#กษร!วแรกตรงtบ!ว#กษรทาง+านìาย

หéอไÖ

- คXขอ!วแทน,กเ.ยนมาîวยเปïยนXปภาพใSตรงtบ!ว#กษร!วแรกทาง+านìายใSDกEอง โดย^คXเíอกsละคน 

- เñอ,กเ.ยนเíอกภาพและ!ว#กษรไ+DกEอง คXใS,กเ.ยนJงóนuานพIอมๆtน 

- คXเíอก,กเ.ยนคนMอไปออกมาmòจกรรม mจนครบ!ว#กษรและXปภาพ
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Day 5

ทบทวนôงöไ+เ.ยนAในèปดาõ ใeเวลาในการทบทวน 15 นาs และประเGนความเåาใจของ,กเ.ยนแMละคน ในçกษะ
การUงและเBยน!ว#กษร!ว;ม<ให? ใeเวลา 30 นาs 

- เNดPQโอ Mission k-o Words ใS,กเ.ยนT 1รอบ

- ห_า 26 ทบทวนXปภาพ และ!ว#กษร ,กเ.ยนuาน!ว#กษรของแMละภาพ

- โดยการถาม -ตอบ (คXเãอนแxวถามÜาDกEองหéอไÖ)

- ห_า 27 ประเGนçกษะในการUงและการเBยน  คXแตะ^!วเลขหมายเลข 1-5 ^ละåอ ใS,กเ.ยนUงและเBยน!ว#กษร^
ไ+kนลงบนสzด
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