TKR English

Word families with e lesson plan v1

Word families with e
เป#าหมาย: ทบทวนเรื่องเสียงสระ a ด2วยคำศัพท8ใน Word family at และเรียนเรื่องเสียงสระ e ด2วยคำศัพท8ใน
Word families en, et, ed และ eg เชLน hen, jet, bed และ leg
หัวข-อ: หนังสือเริ่มต2นด2วยการทบทวนเรื่องเสียงสระ a ตามด2วยการเรียนเสียงสระ e นักเรียนจะได2เรียนคำที่การลง
ท2ายเหมือนกัน เราเรียกวLา Word family ซึ่งนักเรียนจะได2หัดการนำพยัญชนะตัวแรกผสมกับ Word families at,
en, et, ed และ eg แล2วจะเกิดคำศัพท8ที่มีความหมาย ผLานการทำกิจกรรมตLาง ๆ
สัปดาห1:
Day 1: ทบทวนเรื่องเสียงสระ a ด2วยคำศัพท8 hat, bat, cat, rat, fat, mat ใน Word family at
Day 2: เรียนเรื่องเสียงสระ e ด2วยคำศัพท8ใน Word family en โดยใช2วีดีโอ กิจกรรมการผสมคำ
และใบงานเติมตัวอักษรที่หายไป
Day 3: เรียนเรื่องเสียงสระ e เพิ่มเติมด2วยคำศัพท8ใน Word family et โดยใช2วิดีโอ ฝgกการผสมคำ
กิจกรรมฝgกการฟiงและวงกลมคำศัพท8ที่ได2ยิน และกิจกรรมฟiงและเลือกคำลงท2ายที่ถูกต2อง
Day 4: เรื่องเสียงสระ e เพิ่มเติมด2วยคำศัพท8ใน Word family ed โดยใช2วิดีโอ ฝgกการผสมคำ
กิจกรรมฝgกการฟiงและเลือกภาพให2ตรงกับเสียง และกิจกรรมวาดรูปภาพประกอบคำศัพท8
Day 5: เรื่องเสียงสระ e เพิ่มเติมด2วยคำศัพท8ใน Word familiy eg โดยใช2วิดีโอ ฝgกการผสมคำ
กิจกรรมฝgกการฟiงและวงกลมคำศัพท8ที่ได2ยิน และกิจกรรมจับคูLคำศัพท8และรูปภาพ
Day 6: ทบทวน และประเมินผล ด2วยการเขียนคำศัพท8ที่ได2ยินและการแปลคำศัพท8เปqนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
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Day 1
ทบทวนเรื่องเสียงสระ a ด2วยคำศัพท8 hat, bat, cat, rat, fat, mat ใน Word family at
วีดีโอ at: ให2นักเรียนตั้งใจฟiงวิธีการออกเสียงจากวีดีโอ และพยายามอLานคำศัพท8พร2อมกันในตอนท2ายของ
วีดีโอ ครูสามารถหยุดวีดีโอตรงตอนท2ายเพื่อให2นักเรียนพยายามอLานคำศัพท8
คำศัพท1: ให2นักเรียนพยายามสะกด Word family at พร2อมกัน กLอนที่จะเลLนเสียงบนสไลด8ให2นักเรียนฟiงด2วยการแตะ
หรือคลิ๊กบนรูปภาพ หากนักเรียนยังไมLมั่นใจในการสะกด บอกให2นักเรียนสะกดคำศัพท8ตามสไลด8อีกครั้ง
กิจกรรมจับคูA: จับกลุLมนักเรียนกลุLมละ 3 คน แจกบัตรภาพและบัตรคำ Beginner 1/2 Cards01 ให2กลุLมละ 1
ชุด คว่ำบัตรภาพและบัตรคำศัพท8 เปลี่ยนกันหงายบัตรคนละ 2 บัตรเพื่อจับคูLคำศัพท8กับรูปภาพ หากจับคูLได2ให2
เก็บไว2กับตัว และมีสิทธิ์เลLนอีกครั้ง หากจับคูLไมLได2ให2คว่ำบัตรทั้ง 2 ใบให2อยูLที่เดิม แล2วเปลี่ยนให2คนถัดไปเลLน
เลLนแบบเดิมจนบัตรหมด ใครจับคูLได2มากสุดคือคนชนะ
ฝCกเขียน: ให2นักเรียนนั่งอยูLในกลุLมเดิม นำบัตรคำมาชLวยกันจับคูLกับภาพ ชLวยกันฝgกหัดออกเสียงคำศัพท8 เขียน
คำศัพท8ทั้งหมดลงในสมุด และแปลเปqนภาษาไทยตามภาพที่เห็น เสร็จแล2วให2นักเรียนนำเสนอคำศัพท8และคำ
แปลที่ตนเองได2เขียนลงในสมุด ให2ครูชLวยนักเรียนในการเขียนภาษาไทยหากนักเรียนเขียนไมLถูก
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Day 2
เรียนเรื่องเสียงสระ e ด2วยคำศัพท8ใน Word family en โดยใช2วีดีโอ กิจกรรมการผสมคำ
และใบงานเติมตัวอักษรที่หายไป
วีดีโอ en: บอกนักเรียนให2ตั้งใจดูวีดีโอเมื่อแจ}คสอนคำศัพท8ตLาง ๆ หลังจากที่แจ}คสอน แจ}คจะขอให2นักเรียนอLาน
คำศัพท8ทบทวนให2นักเรียนลองอLานคำศัพท8ที่ปรากฎบนวีดีโอ
สะกด en: ให2นักเรียนลองสะกดผสมคำด2านลLางด2วยตัวเองกLอน -หลัง จากนั้นครูเลLนเสียงให2นักเรียนฟiง
สุLมนักเรียน หรือให2นักเรียนทุกคนได2ลองออกเสียงทีละคน
What are these in English?: ครูถามนักเรียนวLารูปภาพเหลLานี้ภาษาไทยเรียกวLาอะไร เสร็จแล2วเลื่อนสไลด8
ไปทางขวา ครูบอกนักเรียนวLารูปภาพเหลLานี้มีภาษาอังกฤษดังนี้ เลLนเสียงบนรูปหรือคำศัพท8ให2นักเรียนฟiงทีละ
คำ และให2นักเรียนออกเสียงตาม เสร็จแล2วลองให2นักเรียนอLานคำศัพท8ทั้ง 3 คำเองอีกครั้งพร2อมกัน
สไลด1ภาพและคำศัพท1: เลือกนักเรียนออกมา 2 คน คนแรกให2เลื่อนสไลด8ที่ 1 ให2ได2คำศัพท8 นักเรียนคนที่ 2
เลี่ยนสไลด8ที่ 2 ให2ภาพตรงกับคำศัพท8ที่นักเรียนคนแรกได2สร2างไว2 ครูถามเพื่อนในห2องวLาคำศัพท8และรูปภาพ
ตรงกันถูกต2องหรือไมL ถ2าไมLถูกต2องให2นักเรียน 1 คนที่นั่งอยูLออกมาแก2ไขให2ถูกต2อง เมื่อถูกต2องแล2วให2นักเรียน
สะกดคำศัพท8พร2อมกันและแปลเปqนภาษไทย เชLน h-en hen แมLไกL
เติมตัวอักษร: แจก Beginner 1/2 Worksheet01 ให2นักเรียนเติมตัวอักษรให2เปqนคำศัพท8ตรงกับภาพด2าน
ซ2ายมือ หลังจากนั้นให2นักเรียนนำเสนอผลงาน โดยให2นักเรียนสะกด และแปลคำศัพท8 ดูเฉลยได2ที่นี่
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Day 3
เรียนเรื่องเสียงสระ e เพิ่มเติมด2วยคำศัพท8ใน Word family et โดยใช2วิดีโอฝgกการผสมคำ กิจกรรมฝgกการฟiง
และวงกลมคำศัพท8ที่ได2ยิน และกิจกรรมฟiงและเลือกคำลงท2ายที่ถูกต2อง
วีดีโอ et: บอกนักเรียนให2ตั้งใจดูวีดีโอเมื่อแจ}คสอนคำศัพท8ตLาง ๆ หลังจากที่แจ}คสอน แจ}คจะขอให2นักเรียน
อLานคำศัพท8ทบทวน ให2นักเรียนลองอLานคำศัพท8ที่ปรากฎบนวีดีโอ
สะกด et: ให2นักเรียนลองสะกดผสมคำด2านลLางด2วยตัวเองกLอน -หลัง จากนั้นครูเลLนเสียงให2นักเรียนฟiงสุLม
นักเรียนหรือให2นักเรียนทุกคนได2ลองออกเสียงทีละคน
What are these in English?: ครูถามนักเรียนวLารูปภาพเหลLานี้ภาษาไทยเรียกวLาอะไร เสร็จแล2วเลื่อนสไลด8
ไปทางขวา ครูบอกนักเรียนวLารูปภาพเหลLานี้มีภาษาอังกฤษดังนี้ เลLนเสียงบนรูปหรือคำศัพท8ให2นักเรียนฟiงทีละ
คำ และให2นักเรียนออกเสียงตามเสร็จแล2วลองให2นักเรียนอLานคำศัพท8ทั้ง 2 คำเองอีกครั้งพร2อมกัน
What are these in English?: ครูถามนักเรียนวLารูปภาพเหลLานี้ภาษาอังกฤษเรียกวLาอะไรจำได2ไหม เลื่อน
สไลด8ไปทางขวาเพื่อตรวจคำตอบ ให2นักเรียนสะกดพร2อมกัน ย้ำกับนักเรียนวLา คำวLา pet เราเปลี่ยนเปqนรูป
สุนัขเพราะไมLต2องการให2นักเรียนจำวLา pet แปลวLา “แมว” หรือ “สุนัข” แตL pet แปลวLา “สัตว8เลี้ยง”
สไลด1ภาพและคำศัพท1: เลือกนักเรียนออกมา 2 คน คนแรกให2เลื่อนสไลด8ที่ 1 และที่ 2 ให2ได2คำศัพท8 นักเรียน
คนที่ 2 เลี่ยนสไลด8ที่ 3 ให2ภาพตรงกับคำศัพท8ที่นักเรียนคนแรกได2สร2างไว2 ครูถามเพื่อนในห2องวLาคำศัพท8และ
รูปภาพตรงกันถูกต2องหรือไมL ถ2าไมLถูกต2องให2นักเรียน 1 คนที่นั่งอยูLออกมาแก2ไขให2ถูกต2อง เมื่อถูกต2องแล2วให2
นักเรียนอLานคำศัพท8พร2อมกันและแปลเปqนภาษไทย
ตั้งใจฟ[งและเลือกคำลงท-าย: เลLนเสียงให2นักเรียนฟiง และให2นักเรียนเลือกวLาคำศัพท8นั้นลงท2ายด2วย en หรือ
et โดยให2นักเรียนเขียนคำตอบลงในสมุดตัวเองดังในตัวอยLาง ด-านลAางเป]นเฉลยไมAเลื่อนให-นักเรียนเห็นกAอน
ทำกิจกรรม
ตรวจคำตอบ: ให2นักเรียนตรวจคำตอบวLาตรงกับที่นักเรียนเขียนในสมุดหรือไมL ให2นักเรียนพยายามสะกด
คำศัพท8เองกLอน (เลLนเสียงให2นักเรียนฟiงเพื่อชLวยเหลือหากจำเปqน) แล2วให2นักเรียนชLวยกันแปลคำศัพท8 ครูชLวย
ย้ำเตือนนักเรียนอีกครั้งวLา pet แปลวLา “สัตว8เลี้ยง ไมLได2แปลวLา “แมว” หรือ “สุนัข”
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Day 4
เรื่องเสียงสระ e เพิ่มเติมด2วยคำศัพท8ใน Word family ed โดยใช2วิดีโอ ฝgกการผสมคำ กิจกรรมฝgกการฟiงและเลือก
ภาพให2ตรงกับเสียง และกิจกรรมวาดรูปภาพประกอบคำศัพท8
วีดีโอ ed: บอกนักเรียนให2ตั้งใจดูเมื่อวีดีโอสอนคำศัพท8ตLาง ๆ หลังจากนั้นให2นักเรียนลองร2องเพลงตามวีดีโอ
สะกด ed: ให2นักเรียนลองสะกดผสมคำด2านลLางด2วยตัวเองกLอนโดยให2ผสมสระ e และ พยัญชนะ d หลังจาก
นั้นครูเลLนเสียงให2นักเรียนฟiง สุLมนักเรียน หรือให2นักเรียนทุกคนได2ลองออกเสียงทีละคน
คำศัพท1 ed: ให2นักเรียนลองอLานเองกLอน หากนักเรียนอLานไมLได2ให2เลLนเสียงเพื่อชLวยเหลือ และให2นักเรียนลอง
แปลคำศัพท8โดยการเดาจากรูปภาพ
What are these in Thai?: เลLนเสียงแล2วให2นักเรียนสะกดตาม ให2นักเรียนแปลคำศัพท8เปqนภาษาไทยโดย
การเดาจากรูปภาพ ถามนักเรียนวLาสังเกตไหมวLาคำเหลLานี้พิเศษอยLางไร
ฟ[ง และเลือกภาพ: เลLนเสียงให2นักเรียนฟiง ถามนักเรียนวLาคำศัพท8ที่ได2ยินตรงกับภาพใด ให2นักเรียนเขียน
คำตอบลงในสมุดตัวเองดังตัวอยLาง ด-านลAางเป]นเฉลยไมAเลื่อนให-นักเรียนเห็นกAอนทำกิจกรรม
ตรวจคำตอบ: ให2นักเรียนดูคำตอบวLาตรงกับที่นักเรียนเขียนในสมุดหรือไมL ให2นักเรียนพยายามสะกดคำศัพท8
เองกLอน (เลLนเสียงให2นักเรียนฟiงเพื่อชLวยเหลือหากจำเปqน) แล2วให2นักเรียนชLวยกันแปลคำศัพท8
เขียนคำศัพท1ภาษาอังกฤษ และวาดภาพ: แจก Beginner 1/2 Worksheet02 ให2กับนักเรียน ครูเลLนเสียงให2
นักเรียนฟiง ให2นักเรียนเขียนคำศัพท8ที่นักเรียนได2ยิน และวาดรูปประกอบ ดูเฉลยได2ที่นี่
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Day 5
เรื่องเสียงสระ e เพิ่มเติมด2วยคำศัพท8ใน Word familiy eg โดยใช2วิดีโอ ฝgกการผสมคำ กิจกรรมฝgกการฟiงและ
วงกลมคำศัพท8ที่ได2ยิน และกิจกรรมจับคูLคำศัพท8และรูปภาพ
วีดีโอ eg: บอกนักเรียนให2ตั้งใจดูเมื่อวีดีโอสอนคำศัพท8ตLาง ๆ เป‡ดรอบที่สองให2นักเรียนพยายามพูดตาม
สะกด eg: ให2นักเรียนลองสะกดผสมคำด2านลLางด2วยตัวเองกLอน หลังจากนั้นครูเลLนเสียงให2นักเรียนฟiง
สุLมนักเรียน หรือให2นักเรียนทุกคนได2ลองออกเสียงทีละคน
คำศัพท1 eg: ให2นักเรียนลองอLานเองกLอน หากนักเรียนอLานไมLได2ให2เลLนเสียงเพื่อชLวยเหลือ และให2นักเรียนลองแปล
คำศัพท8โดยการเดาจากรูปภาพ
What are these in English?: ครูถามนักเรียนวLารูปภาพเหลLานี้ภาษาอังกฤษเรียกวLาอะไรจำได2ไหม เสร็จแล2วเลื่อน
สไลด8ไปทางขวา ครูบอกนักเรียนวLารูปภาพเหลLานี้มีภาษาอังกฤษดังนี้ เลLนเสียงบนรูปหรือคำศัพท8ให2นักเรียนฟiงทีละ
คำ และให2นักเรียนออกเสียงตาม เสร็จแล2วลองให2นักเรียนอLานคำศัพท8ทั้ง 2 คำเองอีกครั้งพร2อมกัน
วงกลมคำที่ได-ยิน: นำ Beginner 1/2 Worksheet02 มาใช2อีกครั้ง ครูเลLนเสียงให2นักเรียนฟiงหาคำศัพท8แล2ววงกลม
เสร็จแล2วให2วาดรูปภาพประกอบ ดูเฉลยได2ที่นี่
จับคูAคำศัพท1และรูปภาพ: แบLงนักเรียนออกเปqน 2 กลุLม นั่งตLอแถวซ2ายขวา ให2กลุLมสLงตัวแทน
ออกมากลุLมละ 1 คน นักเรียนตัวแทนของกลุLมแรกเลื่อนคำศัพท8 และนักเรียนตัวแทนของกลุLมที่สองเลื่อน
รูปภาพให2ตรงกับคำศัพท8 หากถูกต2องได2 1 คะแนน เสร็จแล2วให2สลับบทบาทกัน คือ นักเรียนกลุLมที่สองเลื่อน
คำศัพท8 และนักเรียนกลุLมแรกเลื่อนรูปภาพให2ตรงกับคำศัพท8 เพื่อนแตLละกลุLมสามารถบอกชLวยเหลือได2 ครู
ตรวจสอบวLาถูกต2องหรือไมL โดยให2เลLนเสียงจากคำศัพท8และรูปภาพ หากถูกต2องทั้งสองฝiˆงจะมีเสียงคำศัพท8
เดียวกัน เลLนจนนักเรียนหมดแถว รวบรวมสรุปคะแนน ครูทบทวนให2นักเรียนอีกครั้งโดยเลื่อนคำศัพท8และภาพ
ให2นักเรียนอLานพร2อมกันอีกรอบ
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Day 6
ทบทวน และประเมินผล ด2วยการเขียนคำศัพท8ที่ได2ยิน และการแปลคำศัพท8เปqนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
วีดีโอ e: บอกนักเรียนให2ตั้งใจดูเมื่อวีดีโอสอนคำศัพท8ตLาง ๆ หลังจากนั้นให2นักเรียนลองร2องเพลงหรือพูดตาม
วีดีโอ
จัดกลุAมคำศัพท1: แบLงกลุLมนักเรียนกลุLมละ 3 คน ให2นักเรียนแบLงกลุLมของคำศัพท8ที่มีคำลงท2ายเหมือนกันให2
ถูกต2อง พร2อมคำแปลเปqนภาษาไทย ให2นักเรียนแตLละคนเขียนคำตอบลงในสมุดของตนเองดังตัวอยLาง
ด-านลAางเป]นเฉลยไมAเลื่อนให-นักเรียนเห็นกAอนทำกิจกรรม
ตรวจคำตอบ: ตรวจคำตอบโดยเลือกนักเรียนอLานคำศัพท8และแปลทีละคน หากต2องการฟiงเสียงให2คลิ๊กหรือ
แตะบนรูปภาพ
ประเมินผล: เลLนเสียงให2นักเรียนฟiงทีละเสียง 3 ครั้ง ให2นักเรียนฟiงเสียงแล2วเขียนคำศัพท8
ประเมินผล: ครูอLานคำสั่งและคำศัพท8ให2นักเรียนฟiง ให2นักเรียนแปลคำศัพท8เปqนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

7 of 7

