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เป้าหมาย: นักเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์เกี่ยวกับร่ างกายเเละสามารถปฎิบตั ิตามคําสัง่ ต่างๆในบทเรี ยนได้ หลักจากที่นกั เรี ยนได้
เรี ยนหนังสื อเล่นนักเรี ยนสามารถร้องเพลงพร้อมทําท่าทางประกอบเพลง Head shoulder knee and toes ได้
หัวข้อ: หนังสื อเริ่ มต้นด้วยการทบทวนเรื่ องการทักทาย เรื่ องจํานวนจากการถาม – ตอบอายุ จากคําศัพท์เเละวิดีโอ
เรี ยนรู ้เรื่ องคําศัพท์ต่างๆของร่ างกาย จากวิดีโอ วาดภาพ เเละปฎิบตั ิตามคําสัง่ เช่น ‘touch your nose’, ’close
your eyes’ เป็ นต้น นักเรี ยนจะได้เรี ยนการฟัง การออกเสี ยง การเขียน เเละบอกความหมายของคําศัพท์ผา่ นการทํา
กิจกรรมต่างๆ
สัปดาห์:
Day 1: ทบทวนเรื่ องการทักทาย เรื่ องจํานวนจากการถาม – ตอบอายุ จากวิดีโอ เเละการฟัง ออกเสี ยงประโยค
“Good morning”, “How are you?”, “I am OK”, “How old are you?”, “I am 8.” ผ่านการทํากิจกรรม
ต่างๆ
Day 2: เรี ยนรู ้เรื่ องคําศัพท์ต่างๆ ในส่ วนของใบหน้า จากวิดีโอ เรี ยนรู ้การปฏิบตั ิตามคําสัง่ ‘touch your nose’,
’open / close your eyes’, draw the ears, eyes เป็ นต้น นักเรี ยนจะได้เรี ยนการฟัง การออกเสี ยง การเขียน เ
เละบอกความหมายของคําศัพท์ผา่ นการทํากิจกรรมต่างๆ
Day 3: เรี ยนรู ้เรื่ องคําศัพท์ต่างๆ ในส่ วนของร่ างกาย เริ่ มต้นด้วยการทบทวนคําศัพท์ในส่ วนของใบหน้าเเละร่ างกาย
ด้วยวิดีโอ เรี ยนรู ้การถาม – ตอบจากประโยค‘How many eyes?’, ‘How many noses?’,‘How many fingers?’
เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ต่างๆในส่ วนของร่ างกายจากวิดีโอ เรี ยนรู ้การปฏิบตั ิตามคําสัง่ ต่างๆ ในบทเรี ยนนักเรี ยนจะได้เรี ยน
การฟัง การออกเสี ยง การเขียน เเละบอกความหมายของคําศัพท์ผา่ นการทํากิจกรรมต่างๆ
Day 4: เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ที่ข้ ึนต้นด้วยตัวอักษร b โดยการฝึ กออกเสี ยงคําศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคําศัพท์
ตามจินตนาการ และให้นกั เรี ยนทําใบงานเขียนตัวอักษร b แล้วระบายสี ให้สวยงาม
Day 5: ทบทวนคําศัพท์ต่างๆ ของร่ างกายจากวิดีโอ จากการปฏิบตั ิตามคําสัง่ การถาม – ตอบเกี่ยวกับส่ วนต่างๆ
ของร่ างกายเเละทําเเบบประเมิน
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ทบทวนเรื่ องการทักทาย เรื่ องจํานวนจากการถาม – ตอบอายุ จากวิดีโอ เเละการฟัง ออกเสี ยงประโยค “Good
morning”, “How are you?”, “I am OK”, “How old are you?”, “I am 8.” ผ่านการทํากิจกรรมต่างๆ
Greetings video: เปิ ดวีดีโอครู Kellie ให้นกั เรี ยนดู ถามนักเรี ยนว่า “ครู Kellie พูดอะไรบ้าง และมีความหมายว่า
อย่างไร” จากนั้นให้เปิ ดวิดีโอให้นกั เรี ยนดูอีกรอบเเละออกเสี ยงตาม ครู Kellie พูดว่า “Good morning
students” แปลว่า “สวัสดีตอนเช้านักเรี ยนทุกคน” และพูดต่อว่า “How are you?” แปลว่า “คุณสบายดีไหม”
Dialogue – Good morning: เมื่อครู พดู ทักทายเรา “Good morning students” นักเรี ยนควรตอบว่าอย่างไร
เปิ ดเสี ยงของ Kellie และเสี ยงการตอบของนักเรี ยนให้นกั เรี ยนฟัง ฝึ กให้นกั เรี ยนพูดตามก่อน แล้วเล่นเสี ยง “Good
morning teacher” ให้นกั เรี ยนฟังอีกรอบ เพื่อให้นกั เรี ยนพูดตอบเอง 2-3 ครั้ง เมื่อนักเรี ยนพูดได้เเล้วฝึ กสนทนา
ระหว่างครู กบั นักเรี ยน
Dialogue – How are you?: ครู เล่นเสี ยง “How are you?”นักเรี ยนฟัง ถามนักเรี ยนว่าหมายความว่าอย่างไร เมื่อ
นักเรี ยนตอบเเล้ว ครู ถามต่อว่านักเรี ยนควรตอบครู Kellie ว่าอย่างไร เล่นเสี ยง “I am good”, “I am not so
good” ให้นกั เรี ยนฟัง ครู ถาม “How are you?”กับนักเรี ยนอีกรอบ ให้นกั เรี ยนตอบ หากนักเรี ยนตอบ “I am
good” “รู ้สึกสบายดี” หรื อ ตอบ “I am not so good!” “รู ้สึกไม่สบาย” ชมนักเรี ยนว่า “ดีมาก! ที่ตอบ จากนั้น
สุ่ มถามนักเรี ยนให้ตอบคําถาม หากมีนกั เรี ยนตอบว่า “I am not so good!” ให้ถามสาเหตุที่ทาํ ให้นกั เรี ยนไม่
สบาย (ตอบเป็ นภาษาไทยได้)
จับคู่สนทนา Dialogue – How are you?: ให้นกั เรี ยนเขียนประโยคทั้งหมดลงสมุด เมื่อเขียนเสร็ จเเล้วให้นกั เรี ยน
ทุกคนอ่านออกเสี ยงประโยค 2-3 รอบ จากนั้นให้นกั เรี ยนจับคู่สนทนาหน้าชั้นเรี ยน
Dialogue – How old are you?: ครู ถามนักเรี ยนว่า “How old are you?” เเละบอกความหมายของประโยค
กับนักเรี ยน (คุณอายุเท่าไร) ครู กดเสี ยง “I am 7.” เเละ “I am 8.” (ฉันอายุเจ็ด / เเปดปี ) เเละสอนให้นกั เรี ยน
อ่านออกเสี ยง “I am” 4 – 5 รอบ จากนั้นฝึ กให้นกั เรี ยนอ่านออกเสี ยงประโยคจนนักเรี ยนสามารถออกเสี ยงได้
ถูกต้อง เเละบอกความหมายของประโยค
ทบทวนคําศัพ ท์ตวั เลข: ให้นกั เรี ยนอ่านออกเสี ยงเเละบอกความหมายของตัวเลข เช่น ‘one’ อ่านว่า วัน เเปลว่า
‘หนึ่ง’ ให้นกั เรี ยนพยายามออกเสี ยงด้วยตนเอง เมื่อนักเรี ยนออกเสี ยงครบเเล้วให้นกั เรี ยนทุกคนอ่านออกเสี ยง
พร้อมกันอีกรอบ
สนทนา Dialogue – How old are you?: ให้นกั เรี ยนนัง่ เป็ นวงกลมเพื่อเตรี ยมพร้อมสําหรับการทํากิจกรรม เเละ
นักเรี ยนทุกคนต้องได้ถามอายุเเละตอบอายุ คําอธิ บายในการทํากิจกรรมนี้อยูใ่ นคําอธิบายสําหรับครู

2 of 6

TKR English

My body lesson plan

Day 2

เรี ยนรู ้เรื่ องคําศัพท์ต่างๆ ในส่ วนของใบหน้า จากวิดีโอ เรี ยนรู ้การปฏิบตั ิตามคําสัง่ ‘touch your nose’, ’open /
close your eyes’, draw the ears, eyes เป็ นต้น นักเรี ยนจะได้เรี ยนการฟัง การออกเสี ยง การเขียน เเละบอก
ความหมายของคําศัพท์ผา่ นการทํากิจกรรมต่างๆ
วิดีโอ My face shorter: ครู เปิ ดวิดีโอให้นกั เรี ยนดู เเละถามนักเรี ยนว่าเห็นเเละได้ยนิ อะไรบ้างจากวิดีโอ หาก
นักเรี ยนยังตอบไม่ได้ให้เปิ ดวิดีโอให้นกั เรี ยนดูซ้ าํ จนนักเรี ยนสามารถตอบได้ เเละถามนักเรี ยนว่ามีอวัยวะส่ วน
ใดบ้างที่ปรากฏในวิดีโอให้นกั เรี ยนตอบเป็ นภาษาไทยก่อนเเล้วจึงถามเป็ นภาษาอังกฤษ
เรี ยนรู ้ : ครู ถามนักเรี ยนว่าเห็นอะไรที่ลูกศรชี้จากภาพ (หรื อคลิ๊กปุ่ ม point ให้ลูกศรขยับชี้ภาพ) เมื่อนักเรี ยนตอบ
เเล้ว ให้ครู กดที่ภาพหรื อลูกศรเพื่อฟังเสี ยงเเละให้นกั เรี ยนออกเสี ยงตามพร้อมกับนํามือไปสัมผัสที่อวัยวะที่ลูกศรชี้
จนครบทุกภาพ เเละให้นกั เรี ยนทําใบงาน Beginner 1/12 Worksheet01
เรี ยนรู ้ : ครู ถามนักเรี ยนว่าเห็นอะไรจากภาพ สุ่ มจนนักเรี ยนตอบครบทุกภาพ เเละกดที่ภาพเพื่อฟังเสี ยง ‘touch’
(จับ) ‘close’ (ปิ ด) เเละ ‘open’ (เปิ ด) เเละบอกความหมายกับนักเรี ยน จากนั้นกดเสี ยงให้นกั เรี ยนฟังอีกรอบให้
นักเรี ยนออกเสี ยงตามเเละครู ถามทบทวนความหมายของเเต่ละคําไปพร้อมกัน จากนั้นครู ช้ ีที่ภาพให้นกั เรี ยนออก
เสี ยงพร้อมทําท่าทางประกอบตามภาพเพื่อทบทวนให้นกั เรี ยนอีกรอบก่อนเล่นเกม Simon says
วิดีโอ Building face: ครู เปิ ดวิดีโอให้นกั เรี ยนดู เเละถามนักเรี ยนว่าเห็นเเละได้ยนิ อะไรบ้างจากวิดีโอ หากนักเรี ยน
ยังตอบไม่ได้ให้เปิ ดวิดีโอให้นกั เรี ยนดูซ้ าํ จนนักเรี ยนสามารถตอบได้ เเละในวิดีโอมีคาํ สัง่ “Now, It your turn”
คือนักเรี ยนต้องทําตามคําสัง่ เเละออกเสี ยงตาม ถ้าลูกศรชี้ไปที่ส่วนใดของใบหน้านักเรี ยนต้องจับส่ วนนั้น พร้อม
ออกเสี ยงตาม
เรี ยนรู ้ Simon says game : ครู อธิ บายวิธีการเล่นเกมให้นกั เรี ยนฟังว่า ถ้าครู พดู ว่า “Simon says touch your
ears” นักเรี ยนต้องปฏิบตั ิตามคําสัง่ คือ จับหูตวั เอง เเต่ถา้ ครู พดู ว่า “touch your ears” นักเรี ยนไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
คําสัง่ เพราะว่าไม่มีคาํ ว่า Simon says ครู ใช้คาํ สัง่ ในบทเรี ยนคือ ‘touch/ close/ open your head, ears, eyes,
nose, mouth, face เพื่อฝึ กฝนให้นกั เรี ยนเข้าใจมากยิง่ ขึ้น
เรี ยนรู ้ Video Draw the head : ครู เปิ ดวิดีโอให้นกั เรี ยนดูเเละถามนักเรี ยนว่าเห็นเเละได้ยนิ อะไรบ้างในวิดีโอ
ถ้านักเรี ยนยังตอบไม่ได้เปิ ดวิดีโอให้นกั เรี ยนดูซ้ าํ เเละครู อธิ บายเเต่ละคําสัง่ ให้นกั เรี ยนฟัง ดังนี้ “draw the head”
(วาดหัว), “draw the ears” (วาดหู), “draw the eyes” (วาดตา), “draw the nose” (วาดจมูก), “draw the
mouth” (วาดปาก), “And now, you got the face.” (เเละตอนนี้คุณได้ใบหน้าเเล้ว) เมื่ออธิ บายให้นกั เรี ยนฟัง
เเล้วเปิ ดวิดีโอให้นกั เรี ยนฟังอีกรอบ
เรี ยนรู ้ : ครู ให้นกั เรี ยนนําสมุดขึ้นมาเพื่อเตรี ยมวาดภาพ ครู อธิ บายให้นกั เรี ยนฟังว่า นักเรี ยนต้องวาดภาพตามเสี ยงที่
นักเรี ยนได้ยนิ
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รี ยนรู ้เรื่ องคําศัพท์ต่างๆ ในส่ วนของร่ างกาย เริ่ มต้นด้วยการทบทวนคําศัพท์ในส่ วนของใบหน้าเเละร่ างกายด้วย
วิดีโอ เรี ยนรู ้การถาม – ตอบจากประโยค ‘How many eyes?’, ‘How many noses?’, ‘How many fingers?’
เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ต่างๆในส่ วนของร่ างกายจากวิดีโอ เรี ยนรู ้การปฏิบตั ิตามคําสัง่ ต่างๆ
ในบทเรี ยน นักเรี ยนจะได้
เรี ยนการฟัง การออกเสี ยง การเขียน เเละบอกความหมายของคําศัพท์ผา่ นการทํากิจกรรมต่างๆ
วิดีโอ My whole body: ครู เปิ ดวิดีโอให้นกั เรี ยนดู เเละถามนักเรี ยนว่าเห็นอะไรได้บา้ งจากวิดีโอ ครู ถามว่าภาพใน
วิดีโอภาพอะไรปรากฏชึ้นมาก่อน เเละตามด้วยภาพอะไร ถ้านักเรี ยนตอบไม่ได้เปิ ดวิดีโอให้นกั เรี ยนดูอีกรอบ เเละ
ถามนักเรี ยนอีกรอบจนนักเรี ยนสามารถตอบได้ เมื่อนักเรี ยนสามารถตอบตามลําดับภาพได้เเล้ว เปิ ดวิดีโอให้นกั
เรี ยนดูอีกรอบพร้อมให้นกั เรี ยนออกเสี ยงตาม
เรี ยนรู ้ : ครู ถามนักเรี ยนว่าเห็นอะไรที่ลูกศรชี้จากภาพ (หรื อคลิ๊กปุ่ ม point ให้ลูกศรขยับชี้ภาพ) เมื่อนักเรี ยนตอบ
เเล้ว ให้ครู กดที่ภาพหรื อลูกศร เพื่อฟังเสี ยงเเละให้นกั เรี ยนออกเสี ยงตามจนครบทุกภาพ จากนั้นให้ตวั เเทนนักเรี ยน
ออกมาหน้าชั้นเรี ยนเเละออกเสี ยงคําศัพท์ส่วนต่างๆของร่ างกายพร้อมให้เพื่อนๆออกเสี ยงตามเเละให้นกั เรี ยนทํา
ใบงานBeginner 1/12 Worksheet02
เรี ยนรู ้ : ครู ถามนักเรี ยนว่าเห็นอะไรจากภาพ เมื่อนักเรี ยนตอบเเล้ว ให้ครู ถามนักเรี ยนว่า “How many ears?”
นักเรี ยนตอบ “2 eyes” ครู ถาม “How many noses?” นักเรี ยนตอบ “ 1 nose” เเละ ครู ถาม “How many
fingers?” นักเรี ยนตอบ “10 fingers” เพื่อฟังเสี ยงประโยคคําถามให้ครู เล่นเสี ยงที่ Classroom language
ตามลําดับ
‘Head and shoulders’ video: ครู เปิ ดวีดีโอให้นกั เรี ยนดู เเละถามนักเรี ยนว่าเห็นเเละได้ยนิ อะไรได้บา้ งจาก
วิดีโอ จากนั้นให้นกั เรี ยนยืนขึ้นเเละครู เปิ ดวิดีโออีกรอบให้นกั เรี ยนร้องเพลงพร้อมทําท่าทางตามเพลง 2-3 รอบ
จากนั้นพูดคุยคําศัพท์ที่นกั เรี ยนได้ยนิ เเละเห็นในวิดีโอว่ามีคาํ ศัทพ์อะไรบ้างเเละมีความหมายว่าอย่างไร
เรี ยนรู ้ Body part game : ให้นกั เรี ยนจับคู่ ครู อธิ บายวิธีการเล่นเกมให้นกั เรี ยนฟังว่าให้เเต่ละคู่อยูห่ ่างกัน เเล้วครู
ออกเสี ยง Body part is ..head.. ให้นกั เรี ยนวิง่ เอากระดาษกาวไปติดที่อวัยวะส่ วนนั้นของร่ างกายเพื่อนเเล้ววิง่
กลับมาที่เดิม ครู ออกเสี ยงคําศัพท์อวัยวะส่ วนต่างๆของร่ างกายในบทเรี ยน มีท้ งั หมด 12 คํา เมื่อครู ออกเสี ยงครบ 6
คําเเล้วว ให้นกั เรี ยนสลับหน้าที่กนั เเละครู ออกเสี ยงคําศัพท์ที่เหลือจนครบ
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ทบทวนคําศัพท์ต่างๆ ของร่ างกายจากวิดีโอ จากการปฏิบตั ิตามคําสัง่ การถาม – ตอบเกี่ยวกับส่ วนต่างๆของ
ร่ างกายเเละทําเเบบประเมิน
วิดีโอ My body by Christoffer: ครู เปิ ดวิดีโอให้นกั เรี ยนดู เเละถามนักเรี ยนว่าเห็นอะไรได้บา้ งจากวิดีโอ ลูกศร
ในวิดีโอเริ่ มชี้จากส่ วนไหนของร่ างกาย เเละในเเต่ละส่ วนที่ลูกศรชี้ออกเสี ยงว่าอย่างไร มีความหมายว่าอย่างไร
ถ้านักเรี ยนยังจําลําดับที่ลูกศรชี้เเต่ละภาพยังไม่ได้ให้ครู เปิ ดวิดีโอให้นกั เรี ยนดูซ้ าํ
ทบทวนคําศัพ ท์: ครู ถามนักเรี ยนว่าเห็นอะไร จากนั้นให้นกั เรี ยนออกเสี ยงคําศัพท์จากภาพที่เห็น ถ้านักเรี ยนยังออก
เสี ยงคําศัพท์ตามภาพที่เห็นยังไม่ได้ ให้ครู เลื่อนสไสด์ถามนักเรี ยน 2-3 รอบ จนนักเรี ยนสามารถออกเสี ยงเเต่ละ
ภาพได้ถูกต้อง พร้อมกับบอกความหมาย
กิจกรรมทายคําศัพ ท์:ครู คลิ๊กที่เครื่ องหมายคําถามเพื่อให้นกั เรี ยนฟังเสี ยงเเละให้นกั เรี ยนทายว่าเสี ยงที่ได้ยนิ
คืออวัยวะในร่ างกายส่ วนใด เมื่อนักเรี ยนเลือกตอบ A หรื อ B แล้วให้ครู คลิ๊กที่รูปภาพที่นกั เรี ยนเลือก
ประเมิน: ครู ให้นกั เรี ยนนําสมุดขึ้นมาเพื่อเตรี ยมวาดภาพ โดยนักเรี ยนจะต้องวาดภาพตามเสี ยงที่นกั เรี ยนได้ยนิ
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