TKR English

Word families with u lesson plan v1

Word families with u
เป#าหมาย: ทบทวนเรื่องเสียงสระ o ด2วยคำศัพท8ใน Word family o และเรียนเรื่องเสียงสระ u ด2วยคำศัพท8ใน
Word families ut, ub, ug และ un เชNน cut, tub, jug และ fun
หัวข-อ: หนังสือเริ่มต2นด2วยการทบทวนเรื่องเสียงสระ o ตามด2วยการเรียนเสียงสระ u นักเรียนจะได2เรียนคำที่ลงท2าย
เหมือนกัน เราเรียกวNา Word family ซึ่งนักเรียนจะได2หัดการนำพยัญชนะตัวแรกผสมกับ Word families ut, ub,
ug และ un แล2วจะเกิดคำศัพท8ที่มีความหมาย ผNานการทำกิจกรรมตNาง ๆ
สัปดาห1:
Day 1: ทบทวนเรื่องเสียงสระ o ด2วยคำศัพท8 dot, hot, cop, hop, dog และ job จาก word families ot, op,
og และ ob
Day 2: เรียนรู2คำศัพท8ใหมNในเรื่องเสียงสระ u ด2วยคำศัพท8จาก word family ut โดยใช2วิดีโอ ฝhกอNานผสมคำศัพท8
และเรียนรู2ความหมาย ทำแบบฝhกหัดเติมตัวอักษร
Day 3: เรียนเรื่องเสียงสระ u เพิ่มเติมด2วยคำศัพท8ใน Word family ub โดยใช2วิดีโอ แนะนำคำศัพท8 ฝhกการผสมคำ
กิจกรรมแตะคำศัพท8ที่ได2ยิน และกิจกรรมเขียนคำศัพท8พร2อมคำแปลที่ได2เห็นจากภาพ
Day 4: เรียนเรื่องเสียงสระ u เพิ่มเติมด2วยคำศัพท8ใน Word families ug โดยใช2วิดีโอ ฝhกการสะกดผสม
คำศัพท8 กิจกรรมทายรูปภาพ และใบงานหาคำศัพท8
Day 5: เรียนเรื่องเสียงสระ u เพิ่มเติมด2วยคำศัพท8ใน Word family un โดยใช2วิดีโอ ฝhกการสะกดผสมคำศัพท8
กิจกรรมเลือกคำศัพท8ให2ถูกต2องตามภาพบนสไลด8 และใบงานเติมตัวอักษรที่หายไปให2สัมพันธ8กับรูปภาพ
Day 6: ทบทวน Word families u ประเมินผลด2วยการเขียนคำศัพท8ที่ได2ยิน และการเรียงตัวอักษรให2เปtน
คำศัพท8ที่ตรงกับรูปภาพ วาดภาพให2ตรงกับคำศัพท8ที่เห็น
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Day 1
ทบทวนเรื่องเสียงสระ o ด2วยคำศัพท8 dot, hot, cop, hop, dog และ job จาก word families ot, op,
og และ ob
วิดีโอทบทวนคำศัพท1 o: ครูเปuดวิดีโอให2นักเรียนดูครูอาจจะหยุดวิดีโอเพื่อให2นักเรียนได2ทบทวนการอNาน
คำศัพท8
สะกดคำศัพท1: ให2นักเรียนสะกดคำศัพท8 จาก Word families ot, op, og และ ob
พร2อมกัน เลNนเสียงคำศัพท8บนรูปภาพเพื่อตรวจการสะกดที่ถูกต2อง
ทบทวนคำศัพท1เรื่องเสียงสระ o: ทบทวนคำศัพท8 dot, hot, cop, hop, dog และ job
จาก Word families ot, op, og และ ob ให2นักเรียนฝhกอNานคำศัพท8ภาษาอังกฤษตามรูปภาพด2วยตัวเองกNอน
ถ2าไมNได2ครูเลNนเสียงที่รูปภาพเพื่อฟyงเสียงคำศัพท8 เพื่อให2นักเรียนพูดตาม
กิจกรรมกับคำศัพท1: ให2นักเรียนเลNนเกมส8ผลัดกันสNงลูกบอลหรือสิ่งของอะไรก็ได2ไปตามจังหวะ หรือร2องเพลง
ด2วยความสนุกสนาน ครูให2สัญญาณหยุด ลูกบอลหรือสิ่งของหยุดที่ใคร คนนั้นจะเปtนคนอNานคำศัพท8 โดยครูจะ
เปtนคนหยิบบัตรคำศัพท8 Beginner 1/5 Cards01 ให2นักเรียนอNาน
แสดงทEาทางของคำศัพท1ที่ได-ยิน: ให2นักเรียนยืนหNาง ๆ กัน ครูเลNนเสียงบนภาพลูกบอล ให2นักเรียน แสดงทNาทางของ
คำศัพท8พร2อมออกเสียงคำศัพท8ที่ได2ยิน
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Day 2
เรียนรู2คำศัพท8ใหมNในเรื่องเสียงสระ u ด2วยคำศัพท8จาก word family ut โดยใช2วิดีโอ ฝhกอNานผสมคำศัพท8
และเรียนรู2ความหมาย ทำแบบฝhกหัดเติมตัวอักษร
วิดีโอ ut: เปuดวิดีโอให2นักเรียนตั้งใจดูและให2นักเรียนลองพยายามสะกดและอNานคำศัพท8เองเมื่อคำศัพท8แสดง
บนจอโดยที่ครูชNวยนักเรียนด2วย
สะกด ut: ถามนักเรียนวNา ut ออกเสียงวNาอยNางไร ให2นักเรียนลองสะกดคำด2วยตัวเองกNอน เลNนเสียงจาก
รูปภาพให2นักเรียนฟyง แล2วออกเสียงตาม
สะกดคำศัพท1 ut: ครูให2นักเรียนลองสะกดคำศัพท8ภาษาอังกฤษและแปลภาพด2วยตัวเองกNอน เลNนเสียงบน
รูปภาพให2นักเรียนฟyงทีละคำ และให2นักเรียนออกเสียงตาม เสร็จแล2วแล2วลองให2นักเรียนอNานคำศัพท8อีกครั้ง
พร2อมกัน
เรียนรู-: พูดคุยกับนักเรียนวNาความหมายของแตNละภาพคืออะไรเปtนภาษาไทย
ฝKกฝน: ผสมคำศัพท8ด2วย 3 ตัวอักษรให2เปtนคำศัพท8หนึ่งคำ ให2นักเรียนลองแปลคำศัพท8ด2วยตนเองกNอน แล2วครู
คNอยชNวยเหลือ
เติมตัวอักษร: ให2นักเรียนเติมตัวอักษรใน Beginner 1/5 Worksheet01 ให2เปtนคำศัพท8ตรงกับภาพด2วย
ซ2ายมือ หลังจากนั้นให2นักเรียนนำเสนอเสนอผลงาน โดยให2นักเรียนสะกด และแปลคำศัพท8 ดูเฉลยได2ที่นี่
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Day 3
เรียนเรื่องเสียงสระ u เพิ่มเติมด2วยคำศัพท8ใน Word family ub โดยใช2วิดีโอ แนะนำคำศัพท8 ฝhกการผสมคำ กิจกรรม
แตะคำศัพท8ที่ได2ยิน และกิจกรรมเขียนคำศัพท8พร2อมคำแปลที่ได2เห็นจากภาพ
วิดีโอ ub: บอกให2นักเรียนตั้งใจดูวิดีโอลองออกเสียงคำศัพท8และคำแปลไปพร2อมวิดีโอ
เรียนรู-: ให2นักเรียนลองสะกดผสมคำ ub ด2วยตัวเองกNอน หลังจากนั้นครูเลNนเสียงให2นักเรียนฟyง สุNมนักเรียน
หรือให2นักเรียนทุกคนได2ลองออกเสียงทีละคน
สะกดคำศัพท1: ให2นักเรียนลองสะกดคำศัพท8ภาษาอังกฤษและแปลภาพด2วยตัวเองกNอน เลNนเสียงบนรูปให2นักเรียนฟyง
ทีละคำ และให2นักเรียนออกเสียงตาม เสร็จแล2วให2นักเรียนอNานคำศัพท8ทั้งหมดพร2อมกันอีกครั้ง
What are these in English?: ครูถามนักเรียนวNารูปภาพเหลNานี้ภาษาไทยเรียกวNาอะไร เสร็จแล2วเลื่อนสไลด8
ไปทางขวา ครูบอกนักเรียนวNารูปภาพเหลNานี้มีภาษาอังกฤษดังนี้ เลNนเสียงบนรูปหรือคำศัพท8ให2นักเรียนฟyงทีละ
คำ และให2นักเรียนออกเสียงตามเสร็จแล2วลองให2นักเรียนอNานคำศัพท8เองอีกครั้งพร2อมกัน
กิจกรรมกับคำศัพท1: ครูติดบัตรคำศัพท8 Beginner1/5 Cards02 บนกระดาน ครูเลNนเสียงคำศัพท8 สุNมนักเรียนหรือให2
นักเรียนทุกคนได2วิ่งไปแตะคำศัพท8บนกระดาน
เขียนคำศัพท1 ub ตามภาพที่เห็น: ให2นักเรียนเขียนคำศัพท8ภาษาอังกฤษและคำแปลตามรูปภาพที่นักเรียนเห็น
ลงในสมุด ครูสามารถชNวยเหลือนักเรียนเขียนภาษาไทยได2หากนักเรียนเขียนไมNได2 เสร็จแล2วเลื่อนสไลด8ไป
ทางขวา ครูเลNนเสียงที่รูปภาพเพื่อเฉลยคำตอบ อNานคำศัพท8พร2อมแปลเปtนภาษาไทยด2วยกับอีกรอบ
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Day 4
เรียนเรื่องเสียงสระ u เพิ่มเติมด2วยคำศัพท8ใน Word families ug โดยใช2วิดีโอ ฝhกการสะกดผสมคำศัพท8
กิจกรรมทายรูปภาพ และใบงานหาคำศัพท8
วิดีโอ ug: บอกให2นักเรียนตั้งใจดูวิดีโอ ลองออกเสียงคำศัพท8ไปพร2อมวิดีโอ
เรียนรู-: ให2นักเรียนลองสะกดผสมคำ ug ด2วยตัวเองกNอน หลังจากนั้นครูเลNนเสียงให2นักเรียนฟyง สุNมนักเรียน
หรือให2นักเรียนทุกคนได2ลองออกเสียงทีละคน
สะกดคำศัพท1 ug: เลNนเสียงที่รูปภาพให2นักเรียนฟyงทีละตัว ให2นักเรียนสะกดคำศัพท8ตามพร2อมแปลความหมาย
ทายรูปภาพ: ให2นักเรียนดูที่รูปภาพ แล2วลองทายคำศัพท8เปtนภาษาไทย ครูเลื่อนสไลด8ไปทางขวาเพื่อเฉลย และ
แนะนำคำศัพท8ภาษาอังกฤษให2นักเรียน เลNนเสียงที่รูปภาพ
ออกเสียงคำศัพท1: ครูแสดงคำศัพท8บนจอ สุNมนักเรียนหรือให2นักเรียนทุกคนได2อNานคำศัพท8 โดยให2เลือกอNาน
คำศัพท8คนละ 2 คำพร2อมแปลความหมาย เมื่อนักเรียนออกเสียงยังไมNถูก ครูเลNนเสียงที่รูปภาพเพื่อฟyงเสียง
คำศัพท8และให2นักเรียนออกเสียงตาม
ฝKกฝน: ให2นักเรียนวงล2อมรอบคำศัพท8ในตารางและเขียนคำศัพท8ในใบงาน Beginner1/5 Worksheet02เสร็จ
แล2ว ดูเฉลยได2ที่นี่
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Day 5
เรียนเรื่องเสียงสระ u เพิ่มเติมด2วยคำศัพท8ใน Word family un โดยใช2วิดีโอ ฝhกการสะกดผสมคำศัพท8
กิจกรรมเลือกคำศัพท8ให2ถูกต2องตามภาพบนสไลด8 และใบงานเติมตัวอักษรที่หายไปให2สัมพันธ8กับรูปภาพ
วิดีโอ un: บอกให2นักเรียนตั้งใจดูวิดีโอ ลองออกเสียงคำศัพท8และคำแปลไปพร2อมวิดีโอ
เรียนรู-: ให2นักเรียนลองสะกดผสมคำ un ด2วยตัวเองกNอน หลังจากนั้นครูเลNนเสียงให2นักเรียนฟyง สุNมนักเรียน
หรือให2นักเรียนทุกคนได2ลองออกเสียงทีละคน
สะกดคำศัพท1: เรียนคำศัพท8ที่ลงท2ายด2วย un ลองดูวNานักเรียนสามารถเดาความหมายของคำศัพท8ได2
หรือไมN ฝhกให2นักเรียนได2สะกดผสมคำศัพท8 พร2อมแปลความหมาย
ฝKกฝน: ให2นักเรียนลองพยายามอNานคำศัพท8และแปลคำศัพท8จากการดูรูปภาพด2วยตัวเองกNอน จากนั้นครูเลNนเสียง
คำศัพท8ให2นักเรียนฟyงทีละภาพ และให2นักเรียนออกเสียงตาม ให2นักเรียนอNานคำศัพท8อีกครั้งพร2อมกัน
กิจกรรมกับคำศัพท1: เลือกนักเรียนออกมาทีละ 2 คน ให2นักเรียนคนแรกเลื่อนรูปภาพที่อยูNในสไลด8ที่ 1 เพื่อกำหนด
ภาพให2นักเรียนคนที่ 2 เลื่อนคำศัพท8ให2ตรงกับรูปภาพที่นักเรียนคนที่ 1 กำหนด ให2นักเรียนทุกคนได2อNานคำศัพท8
เติมตัวอักษรให-เป^นคำศัพท1: แจก Beginner 1/5 Worksheet03 ให2นักเรียนเติมตัวอักษรที่ขาดหายไป ให2
คำศัพท8ตรงกับรูปภาพ ระบายสีให2สวยงาม เฉลยด2วยการเลื่อนสไลด8ไปทางขวา ให2นักเรียนตรวจสอบคำตอบ
พร2อมกัน ดูเฉลยที่นี่
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Day 6
ทบทวน Word families u ประเมินผลด2วยการเขียนคำศัพท8ที่ได2ยิน และการเรียงตัวอักษรให2เปtนคำศัพท8ที่ตรงกับ
รูปภาพ วาดภาพให2ตรงกับคำศัพท8ที่เห็น
วิดีโอทบทวน u: บอกให2นักเรียนตั้งใจดูวิดีโอ ลองออกเสียงคำศัพท8ไปพร2อมวิดีโอ
ทบทวนการผสมสองตัวอักษร: ut, ub, ug และ un ถามนักเรียนวNาคำเหลNานี้ออกเสียงวNาอยNางไร
ฝKกอEานคำศัพท1: ให2นักเรียนฝhกอNานคำศัพท8บนสไลด8พร2อมกันหรือสุNมนักเรียนอNานคำศัพท8
ประเมินผล: แจก Beginner 1/5 Evaluation ให2นักเรียน ข2อ 1-3 เลNนเสียงให2นักเรียนฟyงคำละ 3 ครั้ง ให2นักเรียนฟyง
แล2วเขียนคำศัพท8
ประเมินผล: ข2อ 4 และ ข2อ 5 ให2นักเรียนวาดภาพให2ตรงกับคำศัพท8ภาษาอังกฤษ
ประเมินผล: ข2อ 6-8 ให2นักเรียนเรียงตัวอักษรให2เปtนคำศัพท8ที่มีความหมายตรงกับรูปภาพ
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