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Phonics k to l lesson plan 
เป้าหมาย: นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง phonics ของอักษร k, l และเขียนอักษรตัวพิมพ์เล็กของตัว k, l  

ได้ ในบทเรียนนี้จะมีนิทาน เพลงประจำบท ท่าประกอบของเสียงอักษรแต่ละตัวพร้อมเรียนรู้คำศัพท์ง่าย ๆ  ที่

ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร k, l ได้                                                                                                        

สัปดาห์:                                                                                                                           

Day 1: ทบทวน phonics  i, j  เรียนรู้เสียง phonics  และท่าทางของตัวอักษร k โดยการฟังนิทาน                 

ร้องเพลงประจำบทพร้อมแสดงท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร                        

Day 2: เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร k โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบ

คำศัพท์ตามจินตนาการ พร้อมทำใบงานเขียนตัวอักษร k แล้วระบายสีให้สวยงาม                               

Day 3: เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร l โดยการฟังนิทานการร้องเพลงประจำบทพร้อมแสดง

ท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร                                                                           

Day 4: เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร l โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทาง

ประกอบคำศัพท์ตามจินตนาการ นักเรียนทำใบงานเขียนตัวอักษร                           l แล้วระบายสี

ให้สวยงาม                                                                                            Day 

5: ทบทวนและประเมินผล ทบทวนท่าทาง เพลงประจำบท ทิศทางการเขียนตัวอักษร k, l ออกเสียงคำ

ศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์ที่ได้ยินและทำใบงานโยงเส้นจับคู่ตัวอักษรกับคำศัพท์ให้

ถูกต้อง 
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Day 1 
ทบทวน phonics  i, j  เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร k โดยการฟังนิทาน  ร้องเพลงประจำ
บทพร้อมแสดงท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร                                                                                                        
Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนดู                                               
Story: ครูกดวิดีโอนิทานตัว k ให้นักเรียนดูและฟังอย่างตั้งใจ 1 รอบ ครูถามนักเรียนว่าเห็นอะไรบ้างใน
นิทาน ไฟล์นิทานตัว k (สำหรับครูเปิดเพื่อเล่าด้วยตนเอง)                                                                             
“ณ ป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีดินแดนเมืองมหัศจรรย์เมืองหนึ่งซึ่งมีพระราชา king พระองค์หนึ่ง  พระองค์ทรง
โปรดปรานหรือชอบการเล่นว่าว kite มาก วันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสท้องฟ้าปลอดโปร่งเหมาะกับการเล่นว่าว
เป็นอย่างมาก พระองค์จะเสด็จออกลานกว้างหน้าปราสาท  และปล่อยว่าวสีสวยลอยบนท้องฟ้า จากนั้นก็มีลม  
ลมลูกใหญ่พัดแรงมากทำให้ว่าวสีสวยขาด และปลิ้วลอยไปในป่าใหญ่พระองค์จึงสั่งให้องครักษ์ออกตามหาว่าว
นั้นให้เจอ  องครักษ์เดินเข้าไปในป่าลึก ลึกเข้าไป มองเห็นว่ามันติดอยู่บนต้นไม้จึงเข้าไปเพื่อที่จะปีน แต่ทันใด
นั้นก็ได้มีเสียง อยู่หลังต้นไม้นั้น เด็ก ๆ คิดว่าเป็นอะไรน่า? มันคือ จิ้งโจ้ kangaroo สองแม่ลูก ออกหาอาหาร 
องครักษ์อยากจะเข้าไปใกล้ จิ้งโจ้จึงชูมือขึ้น กระพริบมือทั้งสองข้าง  พร้อมออกเสียง k/k/k/” 
Action and Song: ครูทบทวนและชวนนักเรียนทำท่าทางของตัวอักษร k 2 รอบ          
ครูกดเล่นวิดีโอท่าทางให้นักเรียนดู 2 รอบและเล่นเพลงให้นักเรียนฟังพร้อมทำท่าทางประกอบ      เนื้อ
เพลง Phonics  k                                                                                                             
Kites are flying in the sky. 
/k/-/k/-/k/. 
Kites are flying in the sky. 
/k/-/k/-/k/. 
Kites are flying in the sky. 
flying in the sky…. 
….Kites are flying in the sky. 
/k/-/k/-/k/.                                                                                     
Letter and Sound: ครูเล่นวิดีโอการออกเสียงตัวอักษรให้นักเรียนดูปาก และออกเสียงตาม         
จากนั้นเล่นเสียงที่ตัวอักษรให้นักเรียนฟังพร้อมทำท่าทางประกอบตัวอักษร 3 ครั้ง                                                       
How to write: ครูกดวิดีโอการเขียนตัวอักษรให้นักเรียนดู 2 ครั้ง พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยให้
นักเรียนใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศเขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 และ 3 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อม
บอกเสียงของตัวอักษรจากนั้นพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยให้เอามือจับที่เอว 
ของตัวเองเขียน ตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 และ 3 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัวอักษร                                                                                           
Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this?  
และครูพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่างประกอบ  
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Day 2 
เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร k โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์
ตามจินตนาการ พร้อมทำใบงานเขียนตัวอักษร k แล้วระบายสีให้สวยงาม 
Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนร้องเพลงตามวิดีโอ 

พร้อมกับทำท่างประกอบ                                                                                                                        

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

เพลงพร้อมทำท่างประกอบ                                                                      

Vocabulary: ครูแสดงภาพที่ขึ้นด้วยตัวอักษร k เล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม     

ครูชวนนักเรียนทำท่าทางประกอบศัพท์คำนั้น  -ทำท่ายืนตรงทำความเคารพก้มศีรษะลงเล็กน้อย         

-ทำท่าก้มเดินยอง ๆ เหมือนจิ้งโจ้  -ทำท่ามือกำเชือก เล่นว่าวโบกมือไปมา                    

Activity: ครูกดเสียงคำศัพท์ทีละคำ นักเรียนแสดงท่าทางของคำศัพท์พร้อมออกเสียงคำศัพท์ จากนั้น

ครูสุ่มนักเรียนแสดงท่าทางของคำศัพท์พร้อมออกเสียงคำศัพท์                                                  

สไลด์ที่ 4 ครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟังพร้อมแสดงท่าทางของคำศัพท์ที่ได้ยิน 1 รอบ รอบที่ 2 ให้นักเรียน

หลับตาแสดงท่าทางของคำศัพท์ที่ได้ยิน                                                        

Worksheet: ครูแจกใบงานให้นักเรียนเขียนตัวอักษร Phonics i Worksheet01 ให้นักเรียนเขียนตัว

อักษรพร้อมระบายสี                                                                                           

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

เพลงพร้อมทำท่างประกอบ 
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Day 3 

เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร l โดยการฟังนิทาน ร้องเพลงประจำบทพร้อมแสดงท่าทาง

ประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร 

Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน  ครูให้นักเรียนยืนขึ้นพร้อม 

กับทำท่างประกอบ  

Story: ครูกดวิดีโอนิทานตัว l ให้นักเรียนดูและฟังอย่างตั้งใจ 1 รอบ ครูถามนักเรียนว่าเห็นอะไรบ้างใน

นิทาน ไฟล์นิทานตัว l (สำหรับครูเปิดเพื่อเล่าด้วยตนเอง)                                                                           

“ณ สวนสัตว์แห่งหนึ่งเป็นสวนสัตว์ที่เด็ก ๆ ชอบมากเพราะเป็นสถานที่กว้างร่มรื่น และสวยงามเพราะถูก

ประดับตกแต่งไปด้วยโคมไฟ lamp หลากหลายสีสัน เด็กเห็นโคมไฟกี่ดวง ? เด็กมาช่วยกันนับโคมไฟนะค่ะ    

1, 2, 3, 4, 5, 6 มีโคมไฟทั้งหมด 6 ดวง ในสวนสัตว์มีสัตว์เยอะแยะมากมาย มีเจ้าสิงโต lion ตัวใหญ่นั่งอยู่ใน

กรงมีเด็กหญิงลิซ่าเดินผ่านมาที่กรงเจ้าสิงโตในมือถืออมยิ้ม lolipop รสมะนาว lemon เปรี้ยว หวาน ลิซ่ายืน

ทานอมยิ้มของเขาอย่างน่าเอร็ดอร่อย อมด้วยใช้ลิ้นเลียด้วย เจ้าสิงโตเห็นจึงทำตามพร้อมแล่บลิ้นออกมามันคง

คิดว่าอร่อยมากลิซ่าเห็นเจ้าสิงโตทำตามก็ดีใจจึงชวน 

เจ้าสิงโตทำท่า พร้อมออกเสียง l/l/l  ให้เจ้าสิงโตฟัง และค่อย ๆ เดินกลับบ้าน พร้อมทานอมยิ้มอย่าง

เอร็ดอร่อย ”                                                                                             Action and 

Song: ครูทบทวนและชวนนักเรียนทำท่าทางของ ตัวอักษร l 2 รอบ                  

ครูเล่นวิดีโอท่าทางให้นักเรียนดู 2 รอบและเล่นเพลงให้นักเรียนฟัง พร้อมทำท่าทางประกอบ                                                             

เนื้อเพลง Phonics  l                                                                                                            

We lick our lollipops 

We lick our lollipops. 
/l/-/l/-/l/-/l/! 
We lick our lollipops. 
Letter and Sound: ครูเล่นวิดีโอการออกเสียงตัวอักษรให้นักเรียนดูปาก และออกเสียงตามจากนั้น

เล่นเสียงที่ตัวอักษรให้นักเรียนฟังพร้อมทำท่าทางประกอบตัวอักษร 3 ครั้ง                                                       

How to write: ครูกดวิดีโอการเขียนตัวอักษรให้นักเรียนดู 2 ครั้ง พานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยให้

นักเรียนใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศเขียนตามลูกศรหมายเลข 1 ตามลำดับ 2       ครั้งพร้อมบอกเสียงของ

ตัวอักษร จากนั้นพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยใช้มือจับที่เอวของเขียน ตามลูกศรหมายเลข 1 ตามลำดับ 

2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัวอักษร                                                                    

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

และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่างประกอบ   
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Day 4 

เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร l 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: ครูแสดงภาพที่ขึ้นด้วยตัวอักษร l เล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังพร้อมออกเสียงตาม  

ครูพานักเรียนทำท่าทางประกอบคำศัพท์นั้น  -เลียนเสียงของสิงโต  -ทำท่าชี้ไปที่ขาของตัวเอง   

-ทำท่าชิมรสเปรี้ยว        

 Activity: ให้นักเรียนหันหน้าเข้าหากัน 2 คนครูเล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนแสดงท่าทางประกอบคำ

ศัพท์พร้อมออกเสียงคำศัพท์นั้น ครูสุ่มนักเรียนออกมาเป็นคู่ครูเล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนแสดงท่าของ

คำศัพท์พร้อมออกเสียงคำศัพท์ 

Worksheet: ครูแจกใบงานให้นักเรียนเขียนตัวอักษร Phonics l Worksheet01 พร้อมระบายสี 

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

และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่าทางประกอบ 
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Day 5 

ทบทวนและประเมินผล ทบทวนท่าทาง เพลงประจำบท ทิศทางการเขียนตัวอักษรออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ 

และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์ที่ได้ยิน และทำใบงานเลือกเติมตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วยคำศัพท์ให้สัมพันธ์กับ

รูปภาพ 

Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนยืนขึ้นพร้อม 

กับทำท่าทางประกอบ  

Repeat Action Song: ครูเปิดเพลงประจำบท k และ l ให้นักเรียนยืนขึ้นแสดงท่าทางประกอบเพลง                  

How to write: ครูกดวิดีโอการเขียนตัวอักษร k และ l ให้นักเรียนดู 2 รอบ พานักเรียนเขียนตัวอักษร 

โดยให้นักเรียนใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศเขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 และ 3 ตามลำดับ 2 ครั้ง

พร้อมบอกเสียงของตัวอักษร จากนั้นพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยให้นักเรียนเอามือจับที่เอวเขียนตาม

ลูกศรหมายเลข 1 และ  และ 3 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัวอักษร                                                                             

Vocabulary k, l: ครูเลื่อนรูปภาพให้นักเรียนดูและออกเสียงคำศัพท์ตามพร้อมทำท่าทางประกอบคำศัพท์ 

Evaluation: ให้นักเรียนเขียนตัวอักษรใต้ภาพที่ขึ้นต้นด้วยคำศัพท์ตามรูปภาพให้ถูกต้องพร้อมระบายสี

ให้สวยงาม Basic Phonics k to l Evaluation  
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