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Phonics q to r lesson plan 
เป้าหมาย: 	นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงphonicsของอักษร q, r และเขียนอักษรตัวพิมพ์เล็กของตัว   
q, r ได้ ในบทเรียนนี้จะมีนิทาน เพลงประจำบท ท่าประกอบของเสียงอักษรแต่ละตัว พร้อมเรียนรู้คำศัพท์
ง่ายๆที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร q, r ได ้
สัปดาห์: 

Day 1:  ทบทวน phonics o, p เรียนรู้เสียงphonicsและท่าทางของตัวอักษร q โดยการฟังนิทาน ร้อง
เพลงประจำบทพร้อมแสดงท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร 
Day 2: เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร q โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบ

คำศัพท์ตามจินตนาการ พร้อมทำใบงานเขียนตัวอักษร q แล้วระบายสีให้สวยงาม  

Day 3: เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร r โดยการฟังนิทานการร้องเพลงประจำบทพร้อมแสดง

ท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร  

Day 4: เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร r โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทาง

ประกอบคำศัพท์ตามจินตนาการ นักเรียนทำใบงานเขียนตัวอักษร r แล้วระบายสีให้สวยงาม 

Day 5:  ทบทวนและประเมินผล ทบทวนท่าทาง เพลงประจำบท ทิศทางการเขียนตัวอักษร q, r 
ออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์ ที่ได้ยินและทำใบงานให้นักเรียนทำ
เครื่องหมาย X ทับตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วยคำศัพท์ 
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Day 1 

ทบทวน phonics o, p เรียนรู้เสียงphonicsและท่าทางของตัวอักษร q โดยการฟังนิทาน ร้องเพลงประจำบท
พร้อมแสดงท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร 
Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนดู                                                                              
Story:  ครูกดวิดีโอนิทานตัว q ให้นักเรียนดูและฟังอย่างตั้งใจ 1 รอบ ครูถามนักเรียนว่า เห็นอะไรบ้าง
ในนิทาน นิทานตัว q  (สำหรับครูเปิดเพื่อเล่าด้วยตนเอง) 
“ณ ป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่ง ยังมีพระชาชินี queen ผู้งดงาม ผมยาวสลวย ต้องออกตามหาของวิเศษ เพื่อ
นำไปช่วยเหลือชาวเมืองที่เจอกับปัญหาความหนาวเหน็บ เด็กคิดว่าเป็นอะไร ? มันคือผ้าห่มวิเศษ quilt ใน
ระหว่างทางพระราชินีได้พบเจอกับเจ้านกกระทา quail ที่เกาะอยู่บนต้นไม้จึงถามเจ้านกกระทาแล้วได้คำตอบ
ว่าผ้าห่มวิเศษอยู่อีกฝังของแม่น้ำ พระราชินีจึงรีบเดินทางเพื่อข้ามไปยังอีกฝังของแม่น้ำ  
แต่ว่าแม่น้ำกว้างใหญ่และน้ำไหลแรงมาก ไม่สามารถข้ามไปได้ แต่ว่ามีเจ้าเป็ดที่อาศัยอยู่ฝั่งนั้น พระราชินีจึงขอ
ความช่วยเหลือลองสื่อสารกับเป็ดให้ช่วยนำผ้าห่มมาให้ จึงใช้มือทั้งสองประกบกันแล้วทำท่าทางเหมือนปาก
ของเป็ดร้องพร้อมออกเสียงว่า q/q/q/.เป็ดน้อยก็นำผ้าห่มมาให้พระราชินีได้ช่วยเหลือชาวเมืองได้สำเร็จ” 
Action and Song: ครูทบทวนและชวนนักเรียนทำท่าทางของตัวอักษร  q2 รอบ ครูกดเล่นวิดีโอ
ท่าทางให้นักเรียนดู 2 รอบและเปิดเพลงให้นักเรียนฟัง พร้อมทำท่าทางประกอบ 
เนื้อเพลง phonics  q 
The duck in the pond  
Quacks /qu/-/qu/-/qu/“ 
/qu/-/qu/-/qu/ 
/qu/-/qu/-/qu/ 
The duck in the pond 
quacks , “/qu/-/qu/-/qu/” 
All around the pond 
Letter and Sound: ครูเล่นวิดีโอการออกเสียงตัวอักษร ให้นักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากนั้น
เล่นเสียงที่ตัวอักษรให้นักเรียนฟัง พร้อมทำท่าทางประกอบตัวอักษร 3 ครั้ง                                                                                                 
How to write: ครูกดวิดีโอการเขียนตัวอักษรให้นักเรียนดู 2 ครั้ง พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยให้
นักเรียนใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศเขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียง
ของตัวอักษร จากนั้นพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยเขียนตัวอักษรบนพื้นกระเบื้องตามลูกศรหมายเลข 1 
และ 2 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัวอักษร 
Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this ?, What sound is this ? และพานักเรียนร้อง

เพลงพร้อมทำท่างประกอบ         
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Day 2 

เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร q โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำ
ศัพท์ตามจินตนาการ พร้อมทำใบงานเขียนตัวอักษร q แล้วระบายสีให้สวยงาม 
Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนร้องเพลงตามวิดีโอ 
พร้อมกับทำท่างประกอบ                                                                                                         
Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this? 
และครูพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่างประกอบ                                                                                                                                  
Vocabulary: ครูแสดงภาพที่ขึ้นด้วยตัวอักษร q เล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม 
ครูชวนนักเรียนทำท่าทางของคำศัพท์  -ทำท่าพนมมือไหว้ราชินี -ทำท่าออกเสียงนกร้อง จิ๊บๆ 

-ทำท่าห่มผ้า   
Activity: ครูเล่นเสียงคำศัพท์ทีละคำให้นักเรียนทุกคนแสดงท่าทางและเสียงของคำศัพท์ที่พร้อมออก
เสียงคำศัพท์ จากนั้นครูเล่นเสียงคำศัพท์ สุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม ออกมาเเสดงท่าทางและเสียงคำคำศัพท์ 
สไลด์ที่ 4 ครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง พร้อมแสดงท่าทางของคำศัพท์ที่ได้ยิน 1 รอบ รอบที่ 2 ให้นักเรียน
หลับตา แสดงท่าทางของคำศัพท์ที่ได้ยิน	 
Worksheet: ครูแจกใบงานให้นักเรียนเขียนตัวอักษร Phonics q Worksheet01 ให้นักเรียนเขียนตัว
อักษร พร้อมระบายสี 
Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this? 

และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่างประกอบ  
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Day 3 

เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร r โดยการฟังนิทานการร้องเพลงประจำบทพร้อมแสดง
ท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร  
Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนร้องเพลงตามวิดีโอ 
พร้อมกับทำท่างประกอบ                                                                                  
Story:  ครูกดวิดีโอนิทานตัว r ให้นักเรียนดูและฟังอย่างตั้งใจ 1 รอบ ครูถามนักเรียนว่า เห็นอะไรบ้าง
ในนิทาน นิทานตัว r (สำหรับครูเปิดเพื่อเล่าด้วยตนเอง)  
“ณ สนามหญ้าแห่งหนึ่ง ร่มรื่น เขียวขจี ไปด้วยต้นไม้ใหญ่ แรมโบ้ เจ้าสุนัขสีน้ำตาลตัวใหญ่ที่แข็งแรงที่สุด แรม
โบ้ ชอบเที่ยวท้าประลองความแข็งแรงกับสัตว์ต่าง ๆ เป็นประจำ วันนี้แรมโบ้เจอเจ้ากระต่าย rabbit สีขาวขน
ปุย จึงท้าเจ้ากระต่ายมาดึงชักเย่อผ้าแข่งกัน rag ปรากฎว่าแรมโบ้เป็นผู้ชนะกระต่ายรู้ดีว่าไม่สามารถสู้กับ แรม
โบ้ ได้เพราะตัวเองตัวเล็กกว่ามาก เจ้ากระต่ายจึงชวนเจ้าหนู rat สีน้ำเทาาช่วยดึง ก็ยังแพ้แรมโบ้อยู่ดี เจ้า
กระต่ายและเจ้าหนู บอกว่าแรมโบ้แข็งแรงมาก อยากให้แรมโบ้ช่วยสอนให้หน่อย แรมโบ้สุนัขผู้แข็งแรงก็ตอบ
ตกลง พร้อมกับคาบผ้าแล้วสบัดไปมา พร้อมออกเสียงว่า r/r/r/.”          
Action and Song: ครูทบทวนและชวนนักเรียนทำท่าทางของตัวอักษร r 2 รอบ ครูกดเล่นวิดีโอ
ท่าทางให้นักเรียนดู 2 รอบ และเล่นเพลงให้นักเรียนฟัง พร้อมทำท่าทางประกอบ   
เนื้อเพลง Phonics  r                                          

See my puppy rip the rag  
/rrr/! /rrr/! 
See my puppy rip the rag , 
When he pulls so hard 
Letter and Sound: ครูเล่นวิดีโอการออกเสียงตัวอักษรให้นักเรียนดูปาก และออกเสียงตาม          
จากนั้นเล่นเสียงที่ตัวอักษรให้นักเรียนฟังพร้อมทำท่าทางประกอบตัวอักษร 3 ครั้ง                                                        
How to write: ครูกดวิดีโอการเขียนตัวอักษรให้นักเรียนดู 2 ครั้ง พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยให้
นักเรียนใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศเขียนตามลูกศรหมายเลข 1 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัว
อักษร จากนั้นพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยเขียนบนพื้นกระเบื้องตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 ตาม
ลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัวอักษร  
 Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this?  
และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่างประกอบ 
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Day 4 

เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร r โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์
ตามจินตนาการ นักเรียนทำใบงานเขียนตัวอักษร r แล้วระบายสีให้สวยงาม  
Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนยืนขึ้น พร้อมกับทำ

ท่างประกอบ                                                                                                   

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

และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่างประกอบ  

Vocabulary: ครูแสดงภาพ ที่ขึ้นด้วยตัวอักษร r เล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังพร้อมออกเสียงตาม ครู
พานักเรียนทำท่าทางประกอบคำศัพท์ -ทำท่าจับผ้ากันเปื้อนของตัวเองแล้วสลัดเบาๆ               -ทำท่า
ใช้มือเกาที่แก้มทำคล้ายหนวดหนู -ทำท่าชูสองนิ้วบนศีรษะคล้ายหูกระต่าย                  Activity: ครู
กดเสียงคำศัพท์ทีละคำ นักเรียนแสดงท่าทางของคำศัพท์ที่ได้ยินพร้อมออกเสียงคำศัพท์นั้น จากนั้นครู
ให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงท่าประกอบคำศัพท์ตามอิสระของนักเรียนเอง 
Worksheet: ครูแจกใบงานให้นักเรียนเขียนตัวอักษร Phonics r Worksheet01 พร้อมระบายสี 
Repeat:  ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this?  

และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่างประกอบ  
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Day 5 

ทบทวนและประเมินผล ทบทวนท่าทาง เพลงประจำบท ทิศทางการเขียนตัวอักษรออกเสียงคำศัพท์ 
ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์ ที่ได้ยินและทำใบงานให้นักเรียนทำเครื่องหมาย X ทับตัว
อักษรที่ขึ้นต้นด้วยคำศัพท์ 
Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนยืนขึ้นพร้อมกับทำ
ท่างประกอบ                                                                                        Repeat 
Action Song:  ครูเล่นเพลงประจำบท q และ r นักเรียนยืนขึ้นแสดงท่าทางประกอบเพลง 
How to write:  ครูกดวิดีโอการเขียนตัวอักษร q และ r ให้นักเรียนดูรอบพานักเรียนเขียนตัวอักษร 
โดยให้นักเรียนใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศเขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอก
เสียงของตัวอักษร จากนั้นพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยเขียนบนพื้นกระเบื้อง                                   
ตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัวอักษร 
Vocabulary q, r: ครูเลื่อนรูปภาพให้นักเรียนดูและออกเสียงคำศัพท์ตามพร้อมทำท่าทางประกอบคำ
ศัพท์  
Evaluation: ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วยคำศัพท์ Basic Phonics q to r 
Evaluation  
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