
TKREnglish	 Phonics s to t v1 

Phonics s to t lesson plan 
เป้าหมาย: นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง phonics ของอักษร s, t และเขียนอักษรตัวพิมพ์เล็ก 

ของตัว s, t ได้ ในบทเรียนนี้จะมีนิทาน เพลงประจำบท ท่าประกอบของเสียงอักษรแต่ละตัว  

พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร s, t ได้  

สัปดาห์: 

Day 1: ทบทวน phonics q, r เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร s โดยการฟังนิทาน  ร้องเพลง

ประจำบทพร้อมแสดงท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร 

Day 2: เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร s โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบ

คำศัพท์ตามจินตนาการ พร้อมทำใบงานเขียนตัวอักษร s แล้วระบายสีให้สวยงาม  

Day 3: เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร t โดยการฟังนิทานการร้องเพลงประจำบทพร้อมแสดง

ท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร  

Day 4: เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร t โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทาง

ประกอบคำศัพท์ตามจินตนาการ นักเรียนทำใบงานเขียนตัวอักษร t แล้วระบายสีให้สวยงาม 

Day 5: ทบทวนและประเมินผล ทบทวนท่าทาง เพลงประจำบท ทิศทางการเขียนตัวอักษร s, t  

ออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์ที่ได้ยินและให้นักเรียนระบายสีรูปภาพที่ขึ้น
ต้นด้วยตัวอักษร 
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Day 1 

ทบทวน phonics q, r เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร s โดยการฟังนิทาน  ร้องเพลง
ประจำบทพร้อมแสดงท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร 
Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนดู                                                                              
Story:  ครูกดวิดีโอนิทานตัว s ให้นักเรียนดูและฟังอย่างตั้งใจ 1 รอบ ครูถามนักเรียนว่า เห็นอะไรบ้าง
ในนิทาน นิทานตัว s  (สำหรับครูเปิดเพื่อเล่าด้วยตนเอง)  
“วันนี้เด็ก ๆ จะได้ฟังนิทานสนุกๆกัน ณ ป่าแห่งหนึ่งมีนายพรานร่างกายแข็งแรงกำยำช่วงเวลานี้นายพรานไม่
ได้ล่าสัตว์ ก็เปลี่ยนมาตัดต้นไม้ ตัดฟืนไปขาย   
วันนี้อากาศร้อนพระอาทิตย์ sun ส่องแสงอย่างแรงกล้า แต่ก็ไม่สามารถทำให้นายพรานต้องหยุดได้ พอมาถึง
ถึงนายพรานก็ลงมือจะตัดต้นไม้ แต่ว่ามีเจ้าแมงมุม spider ขอร้องว่าอย่าเพิ่งตัดต้นที่ข้าทำรังอยู่ได้ไหม นาย
พรานก็เปลี่ยนใจไปตัดต้นไม้อื่นแทน ในระหว่างที่นายพรานกำลังเดินไปตัดอีกต้นไม้อีกต้นหนึ่ง ก็มีเจ้างู snake 
สีเขียวตัวใหญ่เลื่อยออกมาจากต้นไม้ใหญ่ นายพรานตกใจมาก กลัวว่าเจ้างูจะฉกกัดเอา จึงไม่ตัดต้นไม้อีกเลย 
พอมาถึงบ้านนายพรานเล่าเรื่องงูให้เด็ก ๆ ที่บ้านฟัง ว่างูตัวใหญ่เวลามันเลื่อยจะมีเสียงด้วย  นายพรานจึง
ทำท่าทางเหมือนงูเลื้อย พร้อมออกเสียงว่า s/s/s/.” 
Action and Song: ครูทบทวนและชวนนักเรียนทำท่าทางของตัวอักษร y 2 รอบ ครูกดเล่นวิดีโอ
ท่าทางให้นักเรียนดู 2 รอบและเปิดเพลงให้นักเรียนฟัง พร้อมทำท่าทางประกอบ 
เนื้อเพลง phonics  s 
The snake is in the grass. 
The snake is in the grass. 
/sss/!/sss/! 
The snake is in the grass. 
Letter and Sound: ครูเล่นวิดีโอการออกเสียงตัวอักษร ให้นักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากนั้น
เล่นเสียงที่ตัวอักษรให้นักเรียนฟัง พร้อมทำท่าทางประกอบตัวอักษร 3 ครั้ง                                                                                                 
How to write: ครูเล่นวิดีโอการเขียนตัวอักษร s ให้นักเรียนดู 2 ครั้ง พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยให้
นักเรียนใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศเขียนตามลูกศรหมายเลข 1 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัว
อักษร จากนั้นพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยให้นักเรียนเอามือจับที่เอว แล้วเขียนตามลูกศรหมายเลข 
1 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมออกเสียงของตัวอักษร 
Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this ?, What sound is this ? และพานักเรียนร้อง

เพลงพร้อมทำท่างประกอบ          
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Day 2 

เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร s โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์
ตามจินตนาการ พร้อมทำใบงานเขียนตัวอักษร s แล้วระบายสีให้สวยงาม  
Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนร้องเพลงตามวิดีโอ 
พร้อมกับทำท่างประกอบ                                                                                                         
Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this? 
และครูพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่างประกอบ                                                                                                                                  
Vocabulary: ครูแสดงภาพที่ขึ้นด้วยตัวอักษร s เล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม 
ครูชวนนักเรียนทำท่าทางของคำศัพท์  -ทำท่าวาดรูปพระอาทิตย์บนอากาศ -ทำท่าใช้มือเลื้อยคล้ายงู 

 -ทำท่าใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ชิดกันไต่ขึ้นคล้ายแมงมุม 

Activity: ครูเล่นเสียงคำศัพท์ทีละคำให้นักเรียนทุกคนแสดงท่าทางและเสียงของคำศัพท์ที่พร้อมออก

เสียงคำศัพท์ จากนั้นครูเล่นเสียงคำศัพท์ สุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม ออกมาเเสดงท่าทางและเสียงคำคำศัพท์ 

สไลด์ที่ 4 ครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง พร้อมแสดงท่าทางของคำศัพท์ที่ได้ยิน 1 รอบ รอบที่ 2 ให้นักเรียน

หลับตา แสดงท่าทางของคำศัพท์ที่ได้ยิน		
Worksheet: ครูแจกใบงานให้นักเรียนเขียนตัวอักษร Phonics s Worksheet01 พร้อมระบายสี 
Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this? 

และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่างประกอบ  
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Day 3 

เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร t  โดยการฟังนิทานการร้องเพลงประจำบทพร้อมแสดง
ท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร  
Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนร้องเพลงตามวิดีโอ 
พร้อมกับทำท่างประกอบ                                                                                  
Story:  ครูกดวิดีโอนิทานตัว t ให้นักเรียนดูและฟังอย่างตั้งใจ 1 รอบ ครูถามนักเรียนว่า เห็นอะไรบ้าง
ในนิทาน นิทานตัว t (สำหรับครูเปิดเพื่อเล่าด้วยตนเอง)  
“ปีนี้อากาศดีมากทีนวางแผนกับเพื่อนๆ ในบริษัทว่าจะพากันไปพักผ่อนท่องเที่ยวที่ภูเขาไปสัมผัสกับธรรมชาติ
ที่สดชื่น สูดอากาศที่บริสุทธิ์ มีต้นไม้ใหญ่ tree เยอะๆ ที่เหมาะกับการตั้งค่ายมาก ทีนเตรียมกางเต็นท์ tent  
สีแดงหลังใหญ่พอสมควร หลังจากที่เตรียมที่พักเรียบร้อยแล้ว ทีนจึงชวนเพื่อนๆมาออกกำลังกายด้วยกัน บาง
คนเลือกเดินสำรวจป่า แต่ทีนชอบตีเทนนิส tennis มากจึงชวน เพื่อนมาตีเทนนิสด้วยกัน ในระหว่างที่ทีนกับ
เพื่อนกำลังตีเทนนิสกัน ปรากฎว่ามี เสือ tiger ลูกเสือตัวน้อย น่ารัก เสือน้อยแอบมองดูทีนกับเพื่อนตีเทนนิส
กัน เสือน้อยนั่งลง มองดูลูกเทนนิสที่โดนตีกลับไป กลับมา เด็ก ๆ ทำท่าเหมือนเสือน้อยกันนะค่ะ ส่ายหัวซ้าย
ขวา พร้อมกับออกเสียง t/t/t/”          
Action and Song: ครูทบทวนและชวนนักเรียนทำท่าทางของตัวอักษร z 2 รอบ ครูกดเล่นวิดีโอ
ท่าทางให้นักเรียนดู 2 รอบ และเล่นเพลงให้นักเรียนฟัง พร้อมทำท่าทางประกอบ   
เนื้อเพลง Phonics  t                                            

When I watch  the tennis game, 
/t/-/t/-/t/, 
/t/-/t/-/t/,… 
…When I watch  the tennis game, 
my head goes back and forth. 
Letter and Sound: ครูเล่นวิดีโอการออกเสียงตัวอักษรให้นักเรียนดูปาก และออกเสียงตาม          
จากนั้นเล่นเสียงที่ตัวอักษรให้นักเรียนฟังพร้อมทำท่าทางประกอบตัวอักษร 3 ครั้ง                                                        
How to write: ครูเล่นวิดีโอการเขียนตัวอักษร t ให้นักเรียนดู 2 ครั้ง พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยให้
นักเรียนใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศเขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียง
ของตัวอักษร จากนั้นพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยให้นักเรียนเอามือจับที่เอว  แล้วเขียนตามลูกศร
หมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัวอักษร 
 Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this?  
และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่างประกอบ 
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Day 4 

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

ท่างประกอบ                                                                                                   

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

และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่างประกอบ  

Vocabulary: ครูแสดงภาพ ที่ขึ้นด้วยตัวอักษร t เล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังพร้อมออกเสียงตาม ครู

พานักเรียนทำท่าทางประกอบคำศัพท์นั้น -ทำท่าวาดรูปต้นไม้บนอากาศ -ทำท่าตีเทนนิส  

-ทำท่าออกเสียงคำรามคล้ายเสือ 
Activity: ให้นักเรียนหันหน้าเข้าหากัน 2 คนครูเล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนแสดงท่าทางประกอบคำ
ศัพท์พร้อมออกเสียงคำศัพท์นั้น ครูสุ่มนักเรียนออกมาเป็นคู่ครูเล่นเสียงคำศัพท์ ให้นักเรียนแสดง 
ท่าของคำศัพท์พร้อมออกเสียงคำศัพท์ 
Worksheet: ครูแจกใบงานให้นักเรียนเขียนตัวอักษร Phonics t Worksheet01 พร้อมระบายสี 
Repeat:  ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this?  

และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่างประกอบ  
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Day 5 

ทบทวนและประเมินผล ทบทวนท่าทาง เพลงประจำบท ทิศทางการเขียนตัวอักษร s, t ออกเสียงคำ
ศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์ที่ได้ยิน และทำใบงานระบายสีรูปภาพที่ขึ้นต้นด้วยตัว
อักษร 
Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนยืนขึ้นพร้อมกับทำ
ท่างประกอบ                                                                                        Repeat 
Action Song:  ครูเล่นเพลงประจำบท s และ t นักเรียนยืนขึ้นแสดงท่าทางประกอบเพลง 
How to write: ครูกดวิดีโอการเขียนตัวอักษร s และ t ให้นักเรียนดูรอบ พานักเรียนเขียนตัวอักษร 
โดยให้นักเรียนใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศเขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 และ 3 ตามลำดับ 2 ครั้ง
พร้อมบอกเสียงของตัวอักษร จากนั้นพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยให้นักเรียนเอามือจับที่เอวเขียน ตาม
ลูกศรหมายเลข 1 และ2 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัวอักษร 
Vocabulary s, t: ครูเลื่อนรูปภาพให้นักเรียนดูและออกเสียงคำศัพท์ตามพร้อมทำท่าทางประกอบคำ
ศัพท์  
Evaluation: ให้นักเรียนระบายสีรูปภาพคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Basic Phonics s to t Evaluation  
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