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Phonics i to j lesson plan 
เป้าหมาย: นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง phonics ของอักษร i, j และเขียนอักษรตัวพิมพ์เล็ก 

ของตัว i, j ได้ ในบทเรียนนี้จะมีนิทาน เพลงประจำบท ท่าประกอบของเสียงอักษรแต่ละตัว  

พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร i, j ได้                    

สัปดาห์: 

Day 1: ทบทวน phonics  g, h  เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร i โดยการฟังนิทาน 

ร้องเพลงประจำบทพร้อมแสดงท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร 

Day 2: เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร i โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทาง

ประกอบคำศัพท์ตามจินตนาการ พร้อมทำใบงานเขียนตัวอักษร i แล้วระบายสีให้สวยงาม 

Day 3: เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร j โดยการฟังนิทานการร้องเพลงประจำบท

พร้อมแสดงท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร 

Day 4: เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร j โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทาง

ประกอบคำศัพท์ตามจินตนาการ นักเรียนทำใบงานเขียนตัวอักษร j แล้วระบายสีให้สวยงาม 

Day 5: ทบทวนและประเมินผล ทบทวนท่าทาง เพลงประจำบท ทิศทางการเขียนตัวอักษร  i, j  

ออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์ ที่ได้ยินและทำใบงานโยงเส้นจับคู่ภาพกับตัว

อักษร 
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Day 1 

ทบทวน phonics  g, h เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร i โดยการฟังนิทาน 

ร้องเพลงประจำบทพร้อมแสดงท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร  

Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนดู                                             

Story: ครูกดวิดีโอนิทานตัว i ให้นักเรียนดูและฟังอย่างตั้งใจ 1 รอบ ครูถามนักเรียนว่า เห็นอะไรบ้างใน

นิทาน ไฟล์นิทานตัว i (สำหรับครูเปิดเพื่อเล่าด้วยตนเอง)                                                     

“ในบ้านหลังหนึ่งของเด็กชายคนหนึ่งชื่อ อินเดีย ช่วงเวลาว่างวันนี้ อินเดียกำลังเตรียมที่จะระบายสีภาพ   

บ้านน้ำแข็ง Igloo อินเดียเตรียมอุปกรณ์ หมึก Ink สีเขียว สีน้ำเงิน ในระหว่างนั้นที่เตรียมของอยู่นั่นเอง        

ก็มีแมลง Insect ตัวสีแดง จุดดำ บินมาเกาะ บนโต็ะ ใกล้รูปภาพ ทันใดนั่นเอง ก็มีเจ้าหนูสีน้ำตาล ตัวหนึ่ง

พยายามไล่จับแมลง เจ้าหนูตัวนั้นวิ่งไปชนกับขวดหมึกที่วางอยู่ ทำให้ขวดหมึกล้ม ทำให้สีของหมึกหก

เลอะเทอะบนตัวหนู เจ้าหนูตกใจ พยายามสะบัดหมึกออกไปจากตัว  อินเดียเห็นเจ้าหนูพยายามสะบัดหมึก

ออกจากตัว จึงทำท่าทางเลียนแบบเจ้าหนู  พร้อมกับออกเสียงว่า i/i/i.                                                 

Action and Song: ครูทบทวนและชวนนักเรียนทำท่าทางของตัวอักษร i 2 รอบ ครูกดเล่นวิดีโอ

ท่าทางให้นักเรียนดู 2 รอบและเล่นเพลงให้นักเรียนฟัง พร้อมทำท่าทางประกอบ เนื้อเพลง Phonics i                                                                                                          

Inky the mouse is my pet.                                                                                     

She spilled the ink and got wet.                                                                               

The ink it spread                                                                                                       

all over the desk.                                                                                                  

/i/-/i/-/i/-/i/ -Inky’ s wet!                                                                                         

Letter and Sound: ครูเล่นวิดีโอการออกเสียงตัวอักษร ให้นักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากนั้น

เล่นเสียงที่ตัวอักษรให้นักเรียนฟัง พร้อมทำท่าทางประกอบตัวอักษร 3 ครั้ง                             

How to write: ครูเล่นวิดีโอการเขียนตัวอักษร i ให้นักเรียนดู 2 ครั้ง พานักเรียนเขียนตัวอักษร       

โดยใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียง   

ของตัวอักษร จากนั้นพานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยให้นักเรียนเขียนตัวอักษรที่หลังของเพื่อนข้างๆ  แล้ว

เขียนตามลูกศร 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัวอักษร                                                    

Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this ?, What sound is this ? และพานักเรียนร้อง

เพลงพร้อมทำท่างประกอบ 
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Day 2 

เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร i โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์

ตามจินตนาการ พร้อมทำใบงานเขียนตัวอักษร i แล้วระบายสีให้สวยงาม 

Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนร้องเพลงตามวิดีโอ 

พร้อมกับทำท่างประกอบ  

Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this ?, What sound is this ? และพานักเรียนร้อง

เพลงพร้อมทำท่างประกอบ 

Vocabulary: ครูแสดงภาพคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร i เล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังและออกเสียง

ตาม ครูชวนนักเรียนท่าทางของคำศัพท์ -ทำท่าแมลงกำลังไต่ขึ้นที่ร่างกาย  -ทำท่าทางคล้ายหลังคาบ้าน

น้ำแข็ง  -ทำท่าเท่หมึกแล้วทาสี                                         Activity: ครูกดเสียงคำศัพท์ทีละ

คำ นักเรียนแสดงท่าทางของคำศัพท์พร้อมออกเสียงคำศัพท์นั้น จากนั้นครูให้นักเรียนหลับตาแสดง

ท่าทางของคำศัพท์ที่ได้ยิน                                    Worksheet: ครูแจกใบงานให้นักเรียนเขียน

ตัวอักษร Phonics i Worksheet01 พร้อมระบายสี            Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม 

What letter is this ?, What sound is this ? และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่างประกอบ 
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Day 3 

เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร j โดยการฟังนิทาน ร้องเพลงประจำบทพร้อมแสดงท่าทาง

ประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร               Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อ

เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน  ครูให้นักเรียนยืนขึ้น                 พร้อมกับทำท่างประกอบ                                                                               

Story: ครูกดวิดีโอนิทานตัว j ให้นักเรียนดูและฟังอย่างตั้งใจ 1 รอบ ครูถามนักเรียนว่าเห็นอะไรบ้างใน

นิทาน ไฟล์นิทานตัว j (สำหรับครูเปิดเพื่อเล่าด้วยตนเอง)                                                                  

“ในบ้านครอบครัวของเจ วันนี้เป็นวันหยุด หลังทานอาหารเช้าเสร็จเจจะชอบเล่นเครื่องบิน Jet สีฟ้า แดง  
ลำใหญ่ในห้องเพื่อรอแม่เตรียมอาหารว่างให้ทาน เมื่อเสร็จแล้วคุณแม่เตรียมจัดโต็ะเตรียมอาหารว่างบนโต๊ะมี
เหยือกน้ำ jug สีฟ้าอ่อนใบใหญ่ มีแยม jam แยมผลไม้ที่คุณแม่ชอบ และมีเยลลี่ของชอบของเจ เยลลี่ของชอบ
ของเจมีสีอะไร?  มีทั้งหมดกี่ชิ้น?  เจเห็นเยลลี่จึงวางของเล่นไปล้างมือเตรียมทานของโปรด แม่ถือจานเยลลี
ของเจ เพื่อส่งให้ปรากฏว่าเจ้าเยลลีโยกสั่นไปมา เจเห็นเจ้าเยลลีโยกสั่นไปมาน่ารักจัง  จึงบอกกับแม่ว่า      
เจอยากเต้น ทักทายเจ้าเยลลีก่อนที่จะกินมัน คุณแม่ตกลง OK พร้อมร้องเพลงสนุกๆให้เจเต้นทำท่าทางเหมือน
กับเยลลีโยกสั่นตัวไปมา พร้อมกับออกเสียงว่า j/j/j. ” 
Action and Song: ครูทบทวนและชวนนักเรียนทำท่าทางของตัวอักษร j  2 รอบ ครูกดเล่นวิดีโอ

ท่าทางให้นักเรียนดู 2 รอบและเล่นเพลงให้นักเรียนฟัง พร้อมทำท่าทางประกอบ                  

เนื้อเพลง Phonics  j                                                                                                            

Jelly and jam,                                                                                                    

Jelly and jam,                                                                                            

Jiggling on the plate.                                                                                         

Oh, what will I eat with it ?                                                                                  

/j/-/j/-/j/-/j/-j/. 

Letter and Sound: ครูเล่นวิดีโอการออกเสียงตัวอักษรให้นักเรียนดูปาก และออกเสียงตาม             

จากนั้นเล่นเสียงที่ตัวอักษรให้นักเรียนฟังพร้อมทำท่าทางประกอบตัวอักษร 3 ครั้ง                                                                           

How to write: ครูกดวิดีโอการเขียนตัวอักษ j ให้นักเรียนดู 2 ครั้ง พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยให้

นักเรียนใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศเขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียง

ของตัวอักษร  จากนั้นพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยให้นักเรียนเขียนตัวอักษรที่หลังของเพื่อนที่อยู่

ข้างๆ ตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2  ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัวอักษร                                 

Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this ?, What sound is this ? และพานักเรียนร้อง

เพลง พร้อมทำท่างประกอบ 
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Day 4 

เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร j โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์

ตามจินตนาการ นักเรียนทำใบงานเขียนตัวอักษรแล้วระบายสีให้สวยงาม 

Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนยืนขึ้น พร้อมกับทำท่าง

ประกอบ 

Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this ?, What sound is this ? และพานักเรียนร้อง

เพลง พร้อมทำท่างประกอบ                                                                           

Vocabulary: ครูแสดงภาพ ที่ขึ้นด้วยตัวอักษร j เล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังพร้อมออกเสียงตาม 

 ครูพานักเรียนทำท่าทางประกอบคำศัพท์นั้น  -ทำท่าตักแยมราดขนมปัง  -ทำท่าถือจานวุ้นและโยกตัว  

-ทำท่าถือเหยือกแล้วเทน้ำ                                                                            

Activity: ครูกดเสียงคำศัพท์ทีละคำ นักเรียนแสดงท่าทางของคำศัพท์พร้อมออกเสียงคำศัพท์นั้น จาก

นั้นครูให้นักเรียนหลับตาแสดงท่าทางของคำศัพท์ที่ได้ยิน สไลด์ที่ 4 ครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง พร้อม

แสดงท่าทางของคำศัพท์ที่ได้ยิน 1 รอบ  รอบที่ 2 ให้นักเรียนหลับตา แสดงท่าทางของคำศัพท์ที่ได้ยิน                                              

Worksheet: ครูแจกใบงานให้นักเรียนเขียนตัวอักษร Phonics j Worksheet01 พร้อมระบายสี   

Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this ?, What sound is this   และพานักเรียนร้อง

เพลงพร้อมทำท่าทางประกอบ   
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Day 5 

ทบทวนและประเมินผล ทบทวนท่าทาง เพลงประจำบท ทิศทางการเขียนตัวอักษรออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ 

และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์ที่ได้ยิน และทำใบงานโยงเส้นจับคู่ตัวอักษรกับคำศัพท์ให้ถูกต้อง 

Warmup: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนยืนขึ้นพร้อมกับทำท่าง 

ประกอบ 

Repeat Action Song: ครูเปิดเพลงประจำบท i และ j ให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้นแสดงท่าทางประกอบ

เพลง       

How to write: ครูกดวิดีโอการเขียนตัวอักษร i และ j ให้นักเรียนดู 2 รอบ พานักเรียนเขียนตัวอักษร 

โดยให้นักเรียนใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศเขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอก

เสียงของตัวอักษร จากนั้นพานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยให้นักเรียนเขียนตัวอักษรที่หลังของเพื่อน ตาม

ลูกศรหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัวอักษร                   

Vocabulary i, j: ครูเลื่อนรูปภาพให้นักเรียนดู และออกเสียงคำศัพท์ตามพร้อมทำท่าทางประกอบคำศัพท์ 

Evaluation: ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่รูปภาพกับตัวอักษรที่มีความสัมพันธ์กันพร้อมระบายสี.  ให้

สวยงาม Basic Phonics i to j Evaluation 
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