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Phonics o to p lesson plan                                                                

เป้าหมาย: นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง  phonics  ของอักษร o, p และเขยีนอกัษรตวัพมิพเ์ลก็ของตวั          

o, p  ได ้ ในบทเรยีนนีจ้ะมนีทิาน เพลงประจำบท ท่าประกอบของเสียงอักษรแต่ละตัว พร้อมเรียนรู้คำศัพท์

ง่ายๆที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร o, p ได้                                                                             

สัปดาห์:                                                                                                                                                                                                              

Day 1: ทบทวน phonics m, n เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร o โดยการฟังนิทาน     
ร้องเพลงประจำบทพร้อมแสดงท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร                                  
Day 2: เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร o โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทาง
ประกอบคำศัพท์ตามจินตนาการ พร้อมทำใบงานเขียนตัวอักษร o แล้วระบายสีให้สวยงาม                        
Day 3: เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร p  โดยการฟังนิทานการร้องเพลงประจำบทพร้อม
แสดงท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร 
Day 4: เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร p โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทาง

ประกอบคำศัพท์ตามจินตนาการ นักเรียนทำใบงานเขียนตัวอักษร p แล้วระบายสีให้สวยงาม 

Day 5: ทบทวนและประเมินผล ทบทวนท่าทาง เพลงประจำบท ทิศทางการเขียนตัวอักษร o, p        

ออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์ที่ได้ยินและทำใบงานโยงเส้นจับคู่ตัวอักษรกับ

รูปภาพที่มีความสัมพันธ์กัน 
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Day 1  

ทบทวน phonics m, n  เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร o โดยการฟังนิทานร้องเพลงประจำ

บทพร้อมแสดงท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร 

Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนดู 
Story: ครูกดวิดีโอนิทานตัว o ให้นักเรียนดูและฟังอย่างตั้งใจ 1 รอบ ครูถามนักเรียนว่าเห็นอะไรบ้างใน
นิทาน ไฟล์นิทานตัว o (สำหรับครูเปิดเพื่อเล่าด้วยตนเอง)  
  “ที่ห้องนั่งเล่นของบ้านหลังหนึ่ง เวลา 5 โมงเย็น โอ กับ ออย สองพี่น้องกำลังเล่นของเล่นรอระหว่างทาน
อาหารเย็น พี่โอมีตุ็กตาตัวโปรดคือ ปลาหมึก octopus สีม่วงตัวใหญ่ ออยมีตุ๊กตาวัวตัวผู้ ox สีขาวจุดดำ  
พอเล่นได้สักพักออยก็รู้สึกหิว จึงเดินไปหยิบส้ม orange มาเพื่อแบ่งกินกัน ออยนั่งแบ่งส้มให้พี่โอรู้สึกว่าห้อง
เริ่มมองไม่ชัด  น้องออยจึงบอกให้พี่โอช่วยเปิดไฟให้หน่อยออยจะแบ่งส้มให้พี่โอได้ถนัด  พี่โอได้ยินก็ตกลง 
 จึงวางตุ็กตาปลาหมึกไว้ข้าง ๆ แล้วขยับตัวใกล้ปุ่มเปิดไฟ ใช้นิ้วชี้ของเขากดเปิดไฟให้สว่าง ออยขอบคุณที่พี่โอ
เปิดไฟ แต่พี่โอคิดอยากที่จะแกล้งน้องสาวให้กลัว จึงนิ้วชี้ขกดเปิดปิด สวิตช์ไฟไปมาไปมา  
 พร้อมออกเสียงตามว่า o/o/o/”   
Action and Song: ครูทบทวนและชวนนักเรียนทำท่าทางของตัวอักษร o 2 รอบ ครูกดเล่นวิดีโอ
ท่าทางให้นักเรียนดู 2 รอบและเล่นเพลงให้นักเรียนฟัง พร้อมทำท่าทางประกอบ  
เนื้อเพลง Phonics o 

Now it’dark, 

the lights go on. 
/o/-/o/-/o/-/o/-/o/. 
Time for bed, 
the lights go off! 
/o/-/o/-/o/-/o/-/o/. 
Letter and Sound: ครูเล่นวิดีโอการออกเสียงตัวอักษร ให้นักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากนั้น
เล่นเสียงที่ตัวอักษรให้นักเรียนฟัง พร้อมทำท่าทางประกอบตัวอักษร 3 ครั้ง 
How to write: ครูกดวิดีโอการเขียนตัวอักษรให้นักเรียนดู 2 ครั้ง พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยให้
นักเรียนใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข1ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัว
อักษร จากนั้นพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยให้นักเรียนเดินต่อเท้าเป็นตัวอักษร ตามลูกศรหมายเลข 1 
ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัวอักษร 
 Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this? และพานักเรียนร้อง
เพลงพร้อมทำท่างประกอบ 
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Day 2  

เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร o โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์

ตามจินตนาการ พร้อมทำใบงานเขียนตัวอักษร o แล้วระบายสีให้สวยงาม 

Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนร้องเพลงตามวิดีโอ 
พร้อมกับทำท่างประกอบ 
Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this? 
และครูพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่างประกอบ  
Vocabulary: ครูแสดงภาพที่ขึ้นด้วยตัวอักษร o เล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม ครู
ชวนนักเรียนทำท่าทางประกอบศัพท์คำนั้น -ออกเสียงของวัวร้อง มอ มอ   -ทำท่าใช้มือวาดรูปกลม ๆ
เหมือนส้ม -ทำท่ากระดิ๊กนิ้วคล้ายหนวดปลาหมึก 
Activity: ครูเล่นเสียงคำศัพท์ทีละคำ ให้นักเรียนทุกคนแสดงท่าทางและเสียงของคำศัพท์ที่พร้อมออก
เสียงคำศัพท์ จากนั้น ครูเล่นเสียงคำศัพท์  สุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม ออกมาเเสดงท่าทางและเสียงคำคำ
ศัพท์. สไลด์ที่ 4 ครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง พร้อมแสดงท่าทางของคำศัพท์ที่ได้ยิน 1 รอบ รอบที่ 2 ให้
นักเรียนหลับตา แสดงท่าทางของคำศัพท์ที่ได้ยิน  
Worksheet: ครูแจกใบงานให้นักเรียนเขียนตัวอักษร Phonics o Worksheet01 พร้อมระบายสี 
Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this?  
และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่างประกอบ  
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Day 3 

เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร p โดยการฟังนิทาน ร้องเพลงประจำบทพร้อมแสดงท่าทาง

ประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร 

Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนยืนขึ้น พร้อมกับทำ
ท่าท่างประกอบ 
Story: ครูกดวิดีโอนิทานตัว p ให้นักเรียนดูและฟังอย่างตั้งใจ 1 รอบ ครูถามนักเรียนว่า เห็นอะไรบ้าง
ในนิทาน ไฟล์นิทานตัว p (สำหรับครูเปิดเพื่อเล่าด้วยตนเอง) 
“ ณ งานปาร์ตีแห่งหนึ่ง สถานที่ถูกจัดเตรียมไว้อย่างสวยงามประดับด้วยธงหลากสี ลูกโป่งสีสันสวยงาม วันนี้
ตรงกับวันเกิดของเจ้าหมู pig  เจ้าหมูเตรียมอาหารเพื่อเตรียมต้อนรับเพื่อน ๆ ที่จะมาร่วมงานไว้หลายอย่าง 
 มีซุปในหม้อ pot ใบใหญ่ สำหรับเลี้ยงตอนรับแขก ปีนี้มีเจ้าเพนด้า panda พี่น้องฝาแฝดมาร่วมงานวันเกิด
ด้วย เพนด้าพี่นำปากกา pen มาให้เป็นของขวัญ เพนด้าน้องนำหมอน pillow สีขาวให้เป็นของขวัญ เจ้าหมู
ดีใจและรู้สึกขอบคุณเพนด้าฝาแฝดทั้งสองมากพอถึงเวลาเป่าเค้กแล้ว เพนดาพี่นำเค้กครีมสีชมพู pink จุด
เทียน และพากันร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้หมูน้อยอธิฐานขอพรในใจ จากนั้นจึงเป่าเทียน ปรากฎว่าเทียนไม่
ดับหมูน้อยจึงเป่าเทียนอีกครั้ง พร้อมออกเสียง p/p/p ทำให้เทียนดับลง จากนั้นพากันกินเค้กและอาหารกัน
อย่างเอร็ดอร่อย และมีความสุข” 
Action and Song: ครูทบทวนและชวนนักเรียนทำท่าทางของ ตัวอักษร p 2 รอบ ครูเล่นวิดีโอท่าทาง
ให้นักเรียนดู 2รอบและเล่นเพลงให้นักเรียนฟัง พร้อมทำท่าทางประกอบ  
เนื้อเพลง Phonics p 

Puff out candles 

on the pink pig cake. 
/p/-/p/-/p/, 
/p/-/p/-/p/, 
Puff out candles 

On the pink pig cake  
Puff Puff! Puff!  
Letter and Sound: ครูเล่นวิดีโอการออกเสียงตัวอักษรให้นักเรียนดูปาก และออกเสียงตาม จากนั้น
เล่นเสียงที่ตัวอักษรให้นักเรียนฟังพร้อมทำท่าทางประกอบตัวอักษร 3 ครั้ง 
How to write: ครูกดวิดีโอการเขียนตัวอักษรให้นักเรียนดู 2 ครั้ง พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยให้
นักเรียนใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศเขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียง
ของตัวอักษร จากนั้นพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยให้นักเรียนเดินต่อเท้าเป็นตัวอักษรตามลูกศร
หมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัวอักษร 
Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this? และพานักเรียน
ร้องเพลงพร้อมทำท่างประกอบ  
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Day 4  

เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร p โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์

ตามจินตนาการ นักเรียนทำใบงานเขียนตัวอักษรaแล้วระบายสีให้สวยงาม 

Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนครูให้นักเรียนยืนขึ้น พร้อมกับทำท่าง
ประกอบ 
Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this?  
และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่างประกอบ  
Vocabulary: ครูแสดงภาพที่ขึ้นด้วยตัวอักษร p เล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังพร้อมออกเสียงตาม  
ครูพานักเรียนทำท่าทางประกอบคำศัพท์นั้น  
-ออกเสียงหมู ร้อง อู๊ดๆ -ทำท่าจับปากกา  -ทำท่ามือทั้ง 2 ข้างถือหม้อ 
Activity: ครูกดเสียงคำศัพท์ทีละคำ นักเรียนแสดงท่าทางของคำศัพท์ที่ได้ยินพร้อมออกเสียงคำศัพท์
นั้น จากนั้นครูให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงท่าประกอบคำศัพท์ตามอิสระของนักเรียนเอง 
สไลด์ที่ 4 ครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง พร้อมแสดงท่าทางของคำศัพท์ที่ได้ยิน 1 รอบ รอบที่ 2 ให้นักเรียน
หลับตา แสดงท่าทางของคำศัพท์ที่ได้ยิน  
Worksheet: ครูแจกใบงานให้นักเรียนเขียนตัวอักษร Phonics p Worksheet01 พร้อมระบายสี 
Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this?  
และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่าทางประกอบ 
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Day 5 

ทบทวนและประเมินผล ทบทวนท่าทาง เพลงประจำบท ทิศทางการเขียนตัวอักษรออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ 

และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์ ที่ได้ยินและทำใบงานโยงเส้นจับคู่ตัวอักษรกับรูปภาพที่มีความสัมพันธ์กัน 

Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนยืนขึ้น พร้อมกับทำท่าง
ประกอบ 
Repeat Action Song: ครูเปิดเพลงประจำบท o และ p ให้นักเรียนยืนขึ้นแสดงท่าทางประกอบเพลง 
How to write: ครูกดวิดีโอการเขียนตัวอักษรoและpให้นักเรียนดูรอบ พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดย
ให้นักเรียนใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศเขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอก
เสียงของตัวอักษร จากนั้นพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยให้นักเรียนเดินต่อเท้าเป็นตัวอักษร ตามลูกศร
หมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัวอักษร 
Vocabulary : o, p ครูเลื่อนรูปภาพให้นักเรียนดูและออกเสียงคำศัพท์ตามพร้อมทำท่าทางประกอบคำ
ศัพท์ 
Evaluation: ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ตัวอักษรกับรูปภาพที่มีความสัมพันธ์กันและระบายสีให้
สวยงาม Basic Phonics o to p Evaluation  
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