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Phonics a to b lesson plan 
เป้าหมาย: นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง phonics ของอักษร a, b และเขยีนอกัษรตวัพมิพเ์ลก็ของตวั a, b ได ้                      
ในบทเรยีนนีจ้ะมนีทิาน เพลงประจำบท ท่าประกอบของเสียงอักษรแต่ละตัว พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆที่ขึ้นต้นด้วยตัว
อักษร a, b ได้ 
สัปดาห์: 
Day 1: เรยีนรูเ้สยีง phonics และทา่ทางของตวัอกัษร a โดยการฟงันทิาน รอ้งเพลงประจำบทพรอ้มแสดงทา่ทางประกอบ 
เรยีนรูช้ือ่ตวัอกัษรและทศิทางการเขยีนตวัอกัษร                                                                               
Day 2: เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร a โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์ 
ตามจินตนาการ พร้อมทำใบงานเขียนตัวอักษร a แล้วระบายสีให้สวยงาม 
Day 3: เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร b โดยการฟังนิทาน ร้องเพลงประจำบทพร้อมแสดงท่าทาง
ประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตวัอกัษร                                                                                                                                                         
Day 4: เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร b โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์
ตามจินตนาการ และให้นักเรียนทำใบงานเขียนตัวอักษร b แล้วระบายสีให้สวยงาม  
Day 5: ทบทวนและประเมินผล ทบทวนท่าทาง เพลงประจำบท ทิศทางการเขียนตัวอักษรออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ 
และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์ที่ได้ยิน และทำใบงานโยงเส้นจับคู่ตัวอักษรกับคำศัพท์ให้ถูกต้อง 
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Day 1 
เรยีนรูเ้สยีง phonics และทา่ทางของตวัอกัษร a โดยการฟงันทิาน รอ้งเพลงประจำบทพร้อมแสดงท่าทางประกอบ เรียน
รู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร 
Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่าทางประกอบ 
Story: ครูเปิดวิดีโอนิทานตัว a ให้นักเรียนดูและฟังอย่างตั้งใจ 1 รอบ ครูถามนักเรียนว่าเห็นอะไรบ้าง                                    
ในนิทาน ไฟล์นิทานตัว a (สำหรับครูเปิดเพื่อเล่าด้วยตนเอง)  
“ในเช้าวันหยุดของสัปดาห์ มีพี่น้องคู่หนึ่งชื่อว่า อาท กับ อาย วันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใส ทั้งสองพากันไปนั่งเล่นตรงที่
สนานหญ้าหน้าบ้านและนำอาหารไปด้วย มีแอปเปิ้ล ขนม และน้ำส้มไปนั่งกินด้วยกัน  พี่อาทชอบกินแอปเปิ้ล Apple 
ส่วนน้องอายชอบกินขนม ในระหว่างที่ทั้งสองกำลังทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อย ก็มีมด Ant ทำรังอยู่ใกล้ๆ เด็กเห็นมด 
มีทั้งหมดกี่ตัว ? เด็กๆช่วยกันนับนะค่ะ 1, 2, 3, 4, 5 และมีเจ้ามด 2 ตัวได้ค่อยๆ เดินออกจากรัง เพราะได้กลิ่นขนม
หวาน แล้วค่อยๆไต่ไปที่แขน Arm ของน้องอายน้องอายเห็นมดกำลังไต่อยู่ที่แขน ด้วยความตกใจจึงใช้มือปัดมด     
ให้ออกไปจากแขน พร้อมกับออกเสียงว่า/ a,a,a,/” 
Action and Song: ครูทบทวนและชวนนักเรียนทำท่าทางของตัวอักษร a 2 รอบ ครูเปิดวิดีโอท่าทางให้นักเรียนดู   
2 รอบ และเล่นเพลงให้นักเรียนฟังพรอ้มทำทา่ทางประกอบ 
เนื้อเพลง Phonics a      
a-a-ants on my arm!  
a-a-ants on my arm! 
a-a-ants on my arm! 
They’re causing me alarm.                                       
Letter and Sound: ครเูปดิวดิโีอการออกเสยีงตวัอกัษร ใหน้กัเรยีนดปูากและออกเสยีงตาม จากนั้นเล่นเสียงที่ตัวอักษร
ให้นักเรียนฟังพร้อมทำท่าทางประกอบ ตัวอักษร 3 ครั้ง  
How to write: ครูเล่นวิดีโอการเขียนตัวอักษร a ให้นักเรียนดู 2 ครั้ง พานักเรียนเขียนตวัอกัษร โดยใชน้ิว้ชีเ้ขยีนกลาง
อากาศ เขยีนตามลกูศรหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดบั 2 ครัง้ พร้อมบอกเสียงของตัวอักษร จากนั้นพานักเรียนเขียนตัว
อักษรโดยให้นักเรียนเอามือจับที่เอวของตัวเอง แล้วเขียนตามลูกศร 2 ครั้ง พร้อมบอกเสียงของตัวอักษร 
Repeat: ครถูามนกัเรยีนดว้ยคำถาม What letter is this?, What sound is this? และครูพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำ
ท่างประกอบ 
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Day 2 
เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร a โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์ ตาม
จินตนาการ พร้อมทำใบงานเขียนตัวอักษร a แล้วระบายสีให้สวยงาม 
Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนร้องเพลงตามวิดีโอ พร้อมกับทำท่า
งประกอบ 
Repeat: ครถูามนกัเรยีนดว้ยคำถาม What letter is this?, What sound is this? และครูพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำ
ท่างประกอบ  
Vocabulary: ครูแสดงภาพที่ขึ้นด้วยตัวอักษร และเปิดเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟัง และออกเสียงตาม ครูชวนนักเรียน
ทำท่าทางประกอบศัพท์คำนั้น - ทำท่ามดไต่แขน - ทำท่าวาดรูปแอปเปิ้ลแล้วกดั                                                           
- ทำทา่ยกแขนขึน้มาออกเสยีง arm พรอ้มชี ้
Activity: นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม ครูเปิดเสียงคำศัพท์คำไหน ให้นักเรียนกลุ่มนั้น แสดงท่าทางของคำศัพท์ตาม
จินตนาการ และออกเสียงคำศัพท์นั้นพร้อมกันในกลุ่ม สไลด์ที่ 4 ครูเปิดเสียงให้นักเรียนฟัง พร้อมแสดงท่าทางของคำ
ศัพท์ที่ได้ยิน 1 รอบ รอบที่ 2ให้นักเรียนหลับตา แสดงท่าทางของคำศัพท์ที่ได้ยิน  
Worksheet: ครูแจก Phonics a Worksheet 1 ให้นักเรียนเขียนตัวอักษร พร้อมระบายสี 
Repeat: ครถูามนกัเรยีนดว้ยคำถาม What letter is this?, What sound is this? และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่าง
ประกอบ 
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Day 3 
เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร b โดยการฟังนิทาน ร้องเพลงประจำบทพร้อมแสดงท่าทางประกอบ 
เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตวัอกัษร  
Video: ครเูปดิวดิโีอเพลงเพือ่เตรยีมความพรอ้มสำหรบันกัเรยีน ครใูหน้กัเรยีนยนืขึน้พร้อมกับทำท่างประกอบ 
Story: ครเูปดิวดิโีอนทิานตวั b ใหน้กัเรยีนดแูละฟงัอยา่งตัง้ใจ 1 รอบ ครถูามนกัเรยีนว่าเห็นอะไรบ้างในนิทาน                              
ไฟล์นิทานตัว b (สำหรับครูเปิดเพื่อเล่าด้วยตนเอง) 
“ณ สนามเด็กเล่นแห่งหนึ่ง  บูม กับ บาส  ได้ชวนกันปั้นจักรยาน bike มาเพื่อเล่นเบสบอลที่สนามหญ้า                     
ใกล้ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมีนก bird  และ ผึ้ง bee มาทำรังบนต้นไม้ใหญ่นั้นด้วย บาสเตรียมกล่อง box มาด้วย 1 ใบในกล่อง
มีลูกบอล Ball และไม้ Bat สำหรับตี โดยตกลงกันว่าบูมเป็นคนโยนลูกบอลลูกแรกก่อน  ส่วนบาสเป็นคนตี บาสตี
ลูกบอลจนสุดแรงทำให้ลูกเบสบอลไปตกอยู่ที่ใต้ต้นไม้ บาสดีใจมาก ต่อไปลูกทีสองบาสจะเป็นฝ่ายโยน  
และบูมจะเป็นคนตี เมื่อพร้อมแล้วบาสนับส่งสัญญาณให้บูม เตรียมพร้อม 1, 2, 3, พร้อมกับโยนลูกบอลส่งให้บูม  
ปรากกฏว่า บูมตีลูกบอลไม่ถูก บูมเสียใจมาก บาสพร้อมกับพูดว่า ไม่เป็นไร เดี่ยวเรามาซ้อมตีก่อนดีไหม บูมดีใจและ
ตอบตกลงและฝึกตี  พร้อมกับออกเสียงว่า / b b b/” 
Action and Song: ครูทบทวนและชวนนักเรียนทำท่าทางของตัวอักษร b 2 รอบ (ทำทา่ตลีกูเทนนสิ) ครเูลน่เพลงให้
นกัเรยีนฟงั และทำทา่ทางประกอบ 2 รอบ 
เนื้อเพลง Phonics b 
Bring you bat and bring you ball b-b. 
Bring you bat and bring you ball. 
To the park to play 
Letter and Sound: ครเูปดิวดิโีอการออกเสยีงตวัอกัษรใหน้กัเรยีนดปูาก และออกเสยีงตาม จากนัน้กดทีต่วัอกัษรให้
นกัเรยีนฟงัและทำทา่ทางประกอบตัวอักษร 3 ครั้ง 
How to write: ครเูลน่วดิโีอการเขยีนตวัอกัษร b ใหน้กัเรยีนด ู2 ครัง้ พานกัเรยีนเขียนตวัอกัษร โดยใชน้ิว้ชีเ้ขยีนกลาง
อากาศ เขยีนตามลกูศรหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดบั 2 ครัง้ พรอ้มบอกเสยีงของตวัอกัษร จากนัน้พานกัเรยีนเขยีนตวั
อกัษรโดยใหน้กัเรยีนเอามอืจบัทีเ่อวของตัวเอง แล้วเขียนตามลูกศรหมายเลข 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัวอักษร 
Repeat: ครถูามนกัเรยีนดว้ยคำถาม What letter is this?, What sound is this? และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำ
ท่างประกอบ 
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Day 4 
เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร b โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์ตาม
จินตนาการ และให้นักเรียนทำใบงานเขียนตัวอักษร b แล้วระบายสีให้สวยงาม 
Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนยืนขึ้นพร้อมกับทำท่างประกอบ 
Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this? และพานักเรียนร้องเพลงพร้อม
ทำท่างประกอบ  
Vocabulary: ครูแสดงภาพที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร b และเปิดเสียงคำศัพท์ใหน้ักเรียนฟังพร้อมออกเสียงตาม ครูพา
นักเรียนทำท่าทางประกอบคำศัพท์นั้น ทำท่านกกำลังบิน - ทำท่าวาดรูปกล่อง - ทำท่าปั่นจักรยาน 
Activity: ครเูลือ่นภาพคำศพัทท์ลีะภาพ นกัเรยีนแสดงทา่ทางและออกเสยีงคำศพัทน์ั้น และครูให้นักเรียนทุกคน มี
โอกาสแสดงท่าประกอบคำศัพท์ ตามอิสระของนักเรียนเอง สไลด์ที่ 4 ครูเปิดเสียงให้นักเรียนฟังพร้อมแสดงท่าทาง
ของคำศพัท ์ทีไ่ดย้นิ 1 รอบ รอบที ่2 ใหน้กัเรยีนหลบัตา แสดงทา่ทางของคำศพัทท์ีไ่ดย้นิ 
Worksheet: ครแูจก Phonics b Worksheet01 ใหน้กัเรยีนเขยีนตวัอกัษร พรอ้มระบายส ี
Repeat: ครถูามนกัเรยีนดว้ยคำถาม What letter is this?, What sound is this? และพานักเรียนร้องเพลงพร้อม
ทำท่าทางประกอบ 
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Day 5 
ทบทวนและประเมนิผล ทบทวนทา่ทาง เพลงประจำบท ทศิทางการเขยีนตวัอกัษรออกเสยีงคำศพัทต์า่ง ๆ และแสดง
ทา่ทางประกอบคำศพัทท์ีไ่ดย้นิ และทำใบงานโยงเสน้จบัคูต่วัอกัษรกบัคำศพัทใ์หถ้กูตอ้ง 
Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนยืนขึ้นพร้อมกับทำท่างประกอบ 
Repeat Action Song: ครูเปิดเพลงประจำบท a และ b นักเรียนยืนขึ้นแสดงท่าทางประกอบเพลง 
How to write: ครเูลน่วดิโีอการเขยีนตวัอกัษร a, b ใหน้กัเรยีนด ู2 ครัง้ พานกัเรยีนเขียนตัวอักษร โดยให้นักเรียนใช้นิ้วชี้
เขียนกลางอากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2 ครั้ง พร้อมบอกเสียงของตัวอักษร จากนั้นพา
นักเรียนเขียนตัวอักษร โดยให้นักเรียนเอามือจับที่เอวของตัวเอง แล้วเขียนตามลูกศรหมายเลข 2 ครั้ง พร้อมบอกเสียง
ของตัวอักษร 
Vocabulary : a, b ครเูลือ่นรปูภาพใหน้กัเรยีนดแูละออกเสยีงตามคำศพัทพ์ร้อมทำท่าทางประกอบคำศัพท์ 
Evaluation: ตดั Basic Phonics a to b Evaluation แบ่งครึ่งและแจกนักเรียนคนละแผ่น ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ตัว
อักษรกับคำศัพท์ให้ถูกต้อง 
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