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Reader 7 – ‘a’
เป#าหมาย: ทบทวนเรื่องการใชH and เเละ เรียนเรื่องการใชH a ดHวยคำศัพทSจาก Word family dog, fan, ant,
egg, ox, ant นักเรียนเขHาใจการใชH a เเละ an เเละ สามารถนำ and เชื่อมระหว`างคำศัพทSไดH
หัวข-อ: หนังสือเริ่มตHนดHวยการทบทวนเรื่องการใชH and ดHวยวิดีโอ สไลดSอ`านออกเสียง
เเละบอกความหมายของประโยค ตามดHวยเรียนเรื่องการใชH a ซึ่งนักเรียนจะไดHเรียนรูHว`าการใชH a วางหนHา
คำนามจะหมายความว`าสิ่งนั้นมีเพียงหนึ่งเท`านั้น เช`น a dog หมาหนึ่งตัว เเต`ถHาคำนามใดที่ขึ้นตHนดHวยสระ a,
e, i, o, u เช`น ant จะใชH an วางหนHาคำนามนั้น เช`น an ant มดหนึ่งตัว เเละฝlกการเขียน ใหHความหมาย
ของประโยค ผ`านการทำกิจกรรมต`าง ๆ
สัปดาห1:
Day 1: ทบทวนเรื่องการใชH and ดHวยวิดีโอ Repeat and เเละสไลดSอ`านออกเสียงบอกความหมายของ
คำศัพทS เเละประโยค ant, rat, pig, jet, cat and ham, mom and dad, boy and bug
Day 2: เรียนรูHการใชH a, an จากภาพ เเละคำศัพทSผ`านการทำกิจกรรมต`าง ๆ
Day 3: เรียนรูHการใชH a ในประโยค ออกเสียง เเละบอกความหมาย เช`น ‘a boy and a dog.’ ‘an
ant and a fan.’
Day 4: ทบทวนจากกิจกรรมอ`านออกเสียง เเละเขียนประโยคโดยการใชH a เเละ and เเละประเมินผล
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Day 1
ทบทวนเรื่องการใชH and ดHวยวิดีโอ Repeat and เเละสไลดSอ`านออกเสียง บอกความหมายของคำศัพทS
เเละประโยค ant, rat, pig, jet, cat and ham, mom and dad, boy and bug
วิดีโอทบทวน and: ครูเปyดวิดีโอ Repeat and ใหHนักเรียนดู ถามนักเรียนว`าเห็นอะไรบHางจากวิดีโอ
อ;านคำศัพท1: ใหHนักเรียนอ`านออกเสียงคำศัพทS เเละประโยค โดยใหHนักเรียนพยายามอ`านออกเสียงดHวย
ตนเองก`อน จากนั้นถามนักเรียนว`าคำศัพทSตรงกับภาพหรือยัง ถHายังภาพที่ถูกตHองคืออะไร
ทบทวนประโยค: ใหHนักเรียนอ`านออกเสียงประโยค เเละบอกความหมาย
ฝCกฝน: ใหHนักเรียนเขียนคำศัพทS เเละคำเเปล ลงสมุด มี 3 ขHอที่เป|นสไลดSรูปภาพ ใหHนักเรียนพยายามเขียน
ดHวยตนเองก`อน ถHานักเรียนเขียนไม`ไดHเลื่อนสไสดSถัดไปจะเป|นเฉลย เเละสไลดSสุดทHายจะเป|นคำเเปลภาษาไทย
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Day 2
เรียนรูHการใชH a, an จากภาพ เเละคำศัพทSผ`านการทำกิจกรรมต`าง ๆ
วิดีโอ A and An song: เปyดวิดีโอใหHนักเรียนดูอย`างตั้งใจ ถามนักเรียนว`าเห็นอะไรในวิดีโอบHาง
เรียนรู-การใช- a: ครูถามนักเรียนว`าเห็นอะไรในภาพ ใหHนักเรียนตอบเป|นภาษาไทย (หมาหนึ่งตัว)
เรียนรู-การใช- a: ครูถามนักเรียนว`าเห็นอะไร ใหHนักเรียนอ`านออกเสียงใหHนักเรียนพยายามอ`านออกเสียง
เองก`อน เเละถามนักเรียนต`อว`านักเรียนคิดว`า a หมายความว`าอย`างไร
เรียนรู-การใช- a: ครูใหHนักเรียนออกเสียงจากคำศัพทSที่เห็น พยายามออกเสียงดHวยตนเองก`อน จากนั้นจึง
กดเสียงใหHนักเรียนฟ‚ง เเละอธิบายใหHนักเรียนฟ‚งว`า 2 คำนี้อ`านออกเสียงต`างกัน เเต`มีความหมาย
เหมือนกัน ดังเช`นตัวอย`างขHางตHน คำว`า “a dog” คือ หมาหนึ่งตัว
อ;านคำศัพท1: ใหHนักเรียนอ`านประโยคในสไสดS พรHอมบอกความหมายของคำศัพทSเป|นภาษาไทย (หมู
หนึ่งตัว, พัดลมหนึ่งตัว)
เรียนรู-การใช- an: ครูอธิบายใหHนักเรียนฟ‚ง ถHาคำนามใด ๆ ที่ขึ้นตHนดHวยเสียงสระจะใชH an วางหนHา
คำนามนั้น ถามนักเรียนก`อนว`าสระในภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบHาง ใหHนักเรียนพยายามออกเสียงสระดHวย
ตนเองก`อน
เรียนรู-การใช- an: ครูอธิบายใหHนักเรียนฟ‚ง ยกตัวอย`างคำว`า ant ครูถามนักเรียนว`า ant เเปลว`าอะไร
จากนั้นอธิบายต`อว`าเราจะใชH an วางหนHาคำนามที่ขึ้นตHนดHวยเสียงสระ เช`น an ant ใหHนักเรียนอ`าน
ออกเสียง พรHอมบอกความหมายของคำศัพทSเป|นภาษาไทย (มดหนึ่งตัว)
เรียนรู-: ครูถามนักเรียนว`าเห็นอะไรบHาง เเละถามนักเรียนว`าสุนัขในภาษาอังกฤษออกเสียงว`าอย`างไร ถHา
นักเรียนออกเสียงไม`ไดH ใหHครูกดที่รูปภาพเพื่อฟ‚งเสียง เเละใหHนักเรียนออกเสียงตาม จนครบทุกภาพ
เรียนรู-: ใหHนักเรียนออกมาสไลดSคำศัพทS เเละรูปภาพ อ`านออกเสียง เเละบอกความหมายของคำศัพทS
เป|นภาษาไทย (หมาหนึ่งตัว, พัดลมหนึ่งตัว, มดหนึ่งตัว, ไข`หนึ่งฟอง, วัวหนึ่งตัว)
ฝCกฝนการใช- a เเละ an: เเบ`งกลุ`มนักเรียนออกเป|น 2 กลุ`ม โดยนักเรียนชายเป|นกลุ`ม a เเละนักเรียน
หญิงเป|นกลุ`ม an ถHาครูสไลดSไดHคำว`า boy นักเรียนหญิงที่กลุ`ม an ตHองวิ่งไปหานักเรียนชายที่อยู`กลุ`ม
a ถHาครูสไลดSไดHคำว`า apple นักเรียนชายกลุ`ม a ตHองวิ่งไปหานักเรียนนักเรียนหญิงที่อยู`กลุ`ม an ก`อนที่
จะเริ่มสไลดSคำต`อไปนักเรียนตHองเเยกไปอยู`ที่กลุ`มของตนเองก`อน เมื่อจบเกมแลHวถามนักเรียนว`าไดH
เรียนรูHอะไรบHางจากกิจกรรม
ฝCกฝนการใช- a เเละ an: เเบ`งกลุ`มนักเรียนออกเป|น 2 กลุ`ม โดยนักเรียนชายเป|นกลุ`ม a เเละนักเรียน
หญิงเป|นกลุ`ม an ถHาครูสไลดSไดHคำว`า boy นักเรียนหญิงที่กลุ`ม an ตHองวิ่งไปหานักเรียนชายที่อยู`กลุ`ม
a ถHาครูสไลดSไดHคำว`า apple นักเรียนชายกลุ`ม a ตHองวิ่งไปหานักเรียนนักเรียนหญิงที่อยู`กลุ`ม an ก`อนที่
จะเริ่มสไลดSคำต`อไปนักเรียนตHองเเยกไปอยู`ที่กลุ`มของตนเองก`อน เมื่อจบเกมแลHวถามนักเรียนว`าไดH
เรียนรูHอะไรบHางจากกิจกรรม
ฝCกฝน: ใหHนักเรียนเขียนคำศัพทSลงสมุด เเละเวHนที่ว`างขHางหนHาไวHเติม a เเละ an ใหHถูกตHอง
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Day 3
เรียนรูHการใชH a ในประโยคออกเสียง เเละบอกความหมาย เช`น ‘a boy and a dog.’ ‘an ant and
a fan.’
เรียนรู-: ใหHนักเรียนอ`านออกเสียงประโยค เเละบอกความหมายของประโยค ใหHนักเรียนพยายามออก
เสียงเองโดยที่ครูไม`ตHองบอก
เรียนรู-: ครูถามนักเรียนว`าเห็นอะไรในภาพ
เรียนรู-การผสมประโยค: ครูถามนักเรียนว`าเห็นอะไร ใหHนักเรียนอ`านออกเสียงประโยค เเละบอก
ความหมายของประโยคเป|นภาษาไทย (เด็กผูHชายหนึ่งคน เเละหมาหนึ่งตัว) ใหHนักเรียนพยายามออก
เสียงเองโดยที่ครูไม`ตHองบอก
เรียนรู-การผสมประโยค: ใหHนักเรียนอ`านออกเสียงประโยค เเละบอกความหมายของประโยค
เป|น ภาษาไทย (มดหนึ่งตัวเเละพัดลมหนึ่งตัว) ใหHนักเรียนพยายามออกเสียงเองโดยที่ครูไม`ตHองบอก
เรียนรู:- ใหHนักเรียนอ`านออกเสียงประโยค เเละบอกความหมายของประโยค ใหHนักเรียนพยายามออกเสียงเอง
โดยที่ครูไม`ตHองบอก
เขียนคำศัพท1:ใหHนักเรียนเขียนคำเเปลเป|นภาษาไทย เเละเขียนภาษาอังกฤษลงในช`องว`างใหHถูกตHอง
โยงเส-นจับคู;: ใหHนักเรียนอ`านออกเสียงเเต`ละประโยควาดภาพ เเละเขียนประโยคลงสมุด โยงเสHนจับคู`
ภาพใหHถูกตHอง (หากตัวหนังสือเล็กมากใหHใชH Clt และ + เพื่อขยายหนHาจอ เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแลHว
สามารถ ใชH Clt และ – เพื่อลดขนาดหนHาจอใหHเท`าเดิม)
ฝCกฝนการเขียนคำศัพท1: ใหHนักเรียนเขียนประโยคเป|นภาษาอังกฤษจากภาพที่เห็นลงสมุด
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Day 4
ทบทวนจากกิจกรรมอ`านออกเสียง เเละเขียนประโยคโดยการใชH a เเละ and เเล
ใบงาน: ปริ้นเเบบทดสอบใหHครบจำนวนนักเรียน
วิดีโอ A and An song: เปyดวิดีโอใหHนักเรียนดูอย`างตั้งใจ ถามนักเรียนว`า สระในภาษาอังกฤษมี
อะไรบHาง ถามต`อว`า a เเละ an ในวิดีโอหมายถึงอะไร
ทบทวนคำศัพท1: ใหHนักเรียนอ`านออกเสียง เเละบอกความหมายของคำศัพทS ใหHนักเรียนพยายามอ`าน
ออกเสียงดHวยตนเองก`อน เเลHวจึงกดเสียงใหHนักเรียนฟ‚ง
ทบทวนประโยค: ใหHนักเรียนอ`านออกเสียง เเละบอกความหมายของประโยค
ประเมินผล: เเจกเเบบทดสอบ Beginner 1/7 Evaluation ใหHนักเรียน
ขHอ 1. ใหHนักเรียนเติม a เเละ an หนHาคำศัพทSใหHถูกตHอง
ขHอ 2. ใหHนักเรียนโยงเสHนจับคู`ประโยคใหHถูกตHอง
ขHอ 3. ใหHนักเรียนเขียนประโยคเป|นภาษาอังกฤษจากภาพใหHถูกตHอง
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