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Quick lesson plan

หมายเห&

ในแผนการสอน†ณจะเgนแบบของ(ว*กษรในyกษณะ¢งe: A a, B b, C c, D d, E e
(ว*กษร(ว.ม0ให3 A หมาย£งTอของ(ว*กษร A.

(ว*กษร.ม0เ7ก a หมาย£งเ>ยงโฟkกของ(ว*กษร A.

เราจะไàใôMEานภาษาไทยเèอแสดงเ>ยงของ(ว*กษร เพราะอาจจะไàใ§เ>ยง%JกKอง
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Day 1

เ"อม:

ใ&:

ชง:

เ•าหมาย : ทบทวน(ว*กษรภาษา*งกฤษ 26 (ว  และ 
BกเCยนสามารถบอกTอและ(ว*กษร(ว.ม0ให3 และ(ว.ม0เ7ก Aa-Ee ไH 

เuด iBook หÖา 3 เuด VDO ‘Mission Control A - E’ ใ\BกเCยน]และiง 1 รอบ คhและ
BกเCยน¶วม�น¶วม�นUองเพลง หyงจาก]YZโอสนทนาßด†ยเ®ยว�บúง©ไH]จากYZโอ

เuด iBook VDO หÖา 4 ใ\BกเCยน]YZโอ ‘A to E and a to e’ แนะ=(ว*ษร A-E
คhและBกเCยน¶วม�นสนทนาßด†ยเ®ยว�บúง©ไH]จากYZโอ 

คhเuด iBook หÖา 5 คhกด(ว*กษร%ละ(ว ใ\BกเCยนiงและออกเ>ยงตาม^อนจนครบÉง 10 (ว A a, B b, C c, D d, E e 
(คhอoบายใ\BกเCยนiงเ®ยว�บ(ว*กษรภาษา*งกฤษpา XTอของ(วและXเ>ยงของ(ว*กษรHวย คhยก(วอIางเ§น  A Eานpา 
A (‘ai’) ออกเ>ยงpา a (‘ah’) แãวกดใ\BกเCยนiงและออกเ>ยงตามvกคwง

เuด iBook หÖา 6 คhแจก ABC 1 Aa-Ee Worksheet01ใ\BกเCยนโยงเrนsบt(ว*กษร(ว.ม0ให3และ(ว.ม0เ7ก ใ\JกKองพUอม
ตกแAงใ\สวยงาม 
คhเuด iBook หÖา 7 เuด VDO  ‘Mission Control A - E’ คhและBกเCยนUองเพลง¶วม�น ^อนหมดคาบ
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ชง:

Day 2

เ"อม:

ใ&:

(ว.ม0ให3 A-E 
BกเCยนสามารถEาน และเFยน(ว*กษร (ว.ม0ให3 A-E

คhใ\BกเCยนxนเตCยมพUอม
เuด iBook หÖา 9 เuด Jack Hartmann Writing A to Z ใ\BกเCยน] และ{|าทางตามYZโอ
คhและBกเCยน¶วม�นสนทนาßด†ยเ®ยว�บúง©ไH]จากYZโอ

เuด iBook หÖา 10 เuด VDO เ"องการเFยน(ว*กษî.ม0ให3 A-E ‘Writing A to Z’ ใ\BกเCยน] พUอมออกเ>ยงตาม 
และใ\BกเCยนเFยนตามบนอากาศไปพUอมๆ�น
เuด iBook หÖา 11 คhแจกสÇดใ\BกเCยน^อน หyงจากzนคhเÄอกเuดYZโอการเFยน(ว*กษร %ละ(วใ\BกเCยน]^อน 
หyงจากzนใ\BกเCยนเFยนลงบนสÇดจนครบÉง 5 (ว
เuด iBook หÖา 12 คhใ\BกเCยน](ว*กษร%เFยนกyบHาน fอ(ว B C D ใ\BกเCยนบอกpาเmน(ว*กษรอะไร และbงเกต
pา(วใดเFยนÑดและจะเFยนใ\JกKองอIางไร 
เuด iBook หÖา 13 เèอเฉลย

เuด iBook หÖา 14 คhแจก ABC 1 Aa-Ee Worksheet02 ใ\BกเCยนเÜมáวน%ขาดของ(ว*กษร%ไàสมâรä แãวระบาย>ตกแAง
ใ\สวยงาม
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Day 3

เ"อม:

ใ&:

ชง:

เCยนV(ว*กษร.ม0เ7ก a-e และการเFยน(ว.ม0เ7ก%JกKอง

เuด iBook หÖา 16 เuด VDO ‘Big and small letters song’

เuด iBook หÖา 17 เuด VDO แนะ=(ว(ว.ม0ให3และ(ว.ม0เ7ก Aa-Ee ‘Big letters become small letters’
เuด iBook หÖา 18 แนะ=(ว(ว.ม0เ7ก a-e  คhกด(ว*กษร%ละ(วใ\BกเCยนiงและออกเ>ยงตาม
เuด iBook หÖา 19 คhเuดYZโอการเFยน(ว*กษรÅละ(วใ\BกเCยน] และเFยนตามบนอากาศ
เuด iBook หÖา 20 คhแจกสÇดใ\BกเCยน คhเuดYZโอ การเFยน(ว*กษรÅละ(วใ\BกเCยน] หyงจากzนใ\BกเCยนเFยนลง
บนสÇดจนครบÉง 5 (ว

เuด iBook หÖา 21 คhแจก ABC 1 Aa-Ee Worksheet03 ใ\BกเCยนหา(ว*กษร(ว.ม0
เ7ก a b c d e จากใบงาน แãวใ\BกเCยนเFยน(ว*กษรลงบน(ว*กษร a-e zนๆ%
BกเCยนหาเจอ
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Day 4

เ"อม:

ชง:

ทบทวน(ว*กษร.ม0เ7ก Aa-Ee จากMNพPWายๆ

เuด iBook หÖา 23 เuด VDO  “Mission Control A to E” เèอทบทวน แนะ=MNพP%
เêมKนHวยHวย(ว*กษร a-e

เuด iBook หÖา 24 ใ\BกเCยน]ภาพ ถามBกเCยนpา BกเCยนVsกภาพอะไรëาง ใ\BกเCยนยกíอตอบ%ละคน เmนภาษา
*งกฤษ ใ\BกเCยนตอบ^อนéงกด%hปภาพเèอตรวจMตอบ ìาภาพไหน%BกเCยนไàVsก คhสามารถกด%ภาพและใ\BกเCยน
iงและออกเ>ยงตาม
เuด iBook หÖา 25 คhใ\BกเCยนsบt�น คhแจกกาîด(ว.ม0เ7กเตCยมไïในซองใ\tละ1óด ใ\BกเCยน=กาîดมาวางเCยง
(ว*กษร a-eใ\JกKอง (1óด X(ว a อL 3 (ว , b อL 3 (ว, c อL 1 (ว, d อL 4 (ว) จนเส´จ¨กt คhเuดหÖาAอไป
คhเuด  iBook หÖา 26 คhกด%hปภาพ ใ\BกเCยนiงเ>ยงของMNพP และออกเ>ยงตาม หyงจากzนใ\BกเCยนหา(ว*กษร
ของแAละMNพP มาเCยงใ\JกKอง (คh≠หนดเวลา) คhตรวจ]pาแAละtเCยงเส´จและJกKอง แãวéงเêมกดภาพใหàจนครบ 
4 M
คhเuด  iBook หÖา 27  คhเòอน(ว*กษร%ละ(วôาๆใ\BกเCยน] และใ\BกเCยนEานออกเ>ยง(ว*กษรพUอมๆ�น  จนครบ Éง 
5 (ว คhสามารถเòอนไปทางHานöายหõอขวาไH
คhเuด  iBook หÖา 28 เuด VDO “Mission Control A to E” ใ\BกเCยน]vกคwง ^อนหมดคาบ
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Day 5 การทบทวนและการประเSน 
คhเuด  iBook หÖา 30 คhเuดYZโอ Jack Hartmann Writing A to Zใ\BกเCยน] 1 รอบเèอทบทวน(ว*กษร.ม0ให3
คhเuด  iBook หÖา 31 BกเCยน]YZโอ ‘A to E and a to e’ แนะ=(ว*ษร A-e
คhเuด  iBook หÖา 32 BกเCยนเFยน(ว*กษร(ว.ม0เ7ก a, b, c, d, e ลงบนสÇด
eเmนûจกรรมในการประเSน โดยBกเCยนจะ{งานHวยตนเอง
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