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ABC with Phonics2: Ee to Hh 
เป<าหมาย: นักเรียนสามารถบอกช่ือของตัวอักษร เเละออกเสียง phonics E-e to H-h  เเสดงทMาทางประกอบ

ของตัวอักษรเเละออกเสียงคำศัพทSท่ีข้ึนตVนดVวยอักษร E-e to H-h ไดV  นักเรียนสามารถรูVทิศทางการเขียน

ตัวอักษรเเละสามารถเขียนอักษรตัวพิมพSใหญM พิมพSเล็กของอักษร E-e to H-h ไดV 

หัวขDอ: หนังสือเร่ิมตVนดVวยวิดีโอเพลงของเเตMละตัวอักษร จากน้ัน เเนะนำช่ือของตัวอักษรพิมพSใหญM พิมพS

เล็ก  E-e to H-h เรียนรูVเพลง ออกเสียงช่ือตัวอักษร ออกเสียง phonic  เรียนรูVคำศัพทSในนิทาน ทMาทางของ

ตัวอักษร เเละเรียนรูVทิศทางการเขียนตัวอักษรพิมพSใหญMเเละพิมพSเล็ก นักเรียนจะไดVการออกเสียง การ

เขียน  ผMานการทำกิจกรรมตMาง ๆ 

Day 1: เรียนรูVการออกเสียง phonics จากวิดีโอ ทบทวนเน้ือหาท่ีเคยเรียน นักเรียนสังเกตท่ีรูปภาพ ฟfงนิทาน

ตัวอักษร e เรียนรูVเพลงเเละทMาทางของตัวอักษร  e. เรียนรูVการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง 

phonic ‘e’ เรียนรูVทิศทางการเขียนตัวอักษร e  เรียนรูVคำศัพทSในนิทานผMานกิจกรรม  วิดีโอทบทวนตัวอักษร

และคำศัพทS Aa- Ee นักเรียนทำใบงานระบายสีทับตัวอักษร Ee ตัวพิมพSใหญMและตัวพิมพSเล็ก แลVวเขียน

ตัวอักษร 

Day 2: เรียนรูVการออกเสียงตัวอักษรphonics จากวิดีโอ. เรียนรูVการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง 

Phonics ‘f’  เรียนรูVทิศทางการเขียนตัวอักษร F-f  ฟfงนิทานตัวอักษร f เรียนรูVเพลงเเละทMาทางของ

ตัวอักษร  f เรียนรูVคำศัพทSในนิทานโดยการเดาคำศัพทS  กิจกรรมเรียนรูVตัวเลขแทนตัวอักษรและเขียนตัวอักษร

Ff ลงในสมุด 

Day 3: เรียนรูVเพลงประจำตัวอักษร  e- h   วิดีโอ Repeat f  เรียนรูVช่ือ เเละเสียง phonics -ของตัวอักษร Ee 

Ff Gg   เรียนรูVการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonic ‘g’ เรียนรูVทิศทางการเขียนตัวอักษร g ฟfง

นิทานตัวอักษร g เรียนรูVเพลง เเละทMาทางของตัวอักษร g เรียนรูVคำศัพทSในนิทานฝtกการออกเสียง วาดรูปภาพ

คำศัพทSจากเสียงท่ีไดVยิน ปfuนดินน้ำมันตามตัวอักษร และทำใบงานโยงเสVนจับคูMคำศัพทSกับตัวอักษรพรVอมเขียน

ตัวอักษร 

Day 4: เรียนรูVวิดีโอ jack Hartmann ฟfงนิทานตัวอักษร h เรียนรูVเพลง เเละทMาทางของตัวอักษร h  เรียนรูV

การออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง Phonics ‘h’ เรียนรูVทิศทางการเขียนตัวอักษร H- h  ฝtกออก

เสียงคำศัพทS. กิจกรรมจับคูMตัวอักษรกับคำศัพทS โดยการถามตอบ กิจกรรมเรียนรูVตัวอักษรนักเรียนว่ิงไปแตะ

ตัวอักษรท่ีครูออกเสียง และทำใบงานเขียนตัวอักษรท่ีข้ึนตVนดVวยคำศัพทSขVางลMางรูปภาพพรVอมเขียนตัวอักษร

Hh  

Day 5: ทบทวนและประเมินผล ทบทวนเพลงประจำตัวอักษรพรVอมทMาทางประกอบตัวอักษร  วิดีโอการเขียน

ตัวอักษรตัวพิมพSใหญMและตัวพิมพSเล็ก ออกเสียงคำศัพทSและตัวอักษร  และทำเเบบประเมินใหVนักเรียนดู

ทMาทางของตัวอักษรพรVอมเขียนตัวอักษรท่ีนักเรียนเห็นลงไปในแบบทดสอบ 
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Day 1  
      เรียนรูVการออกเสียง phonics จากวิดีโอ ทบทวนเน้ือหาท่ีเคยเรียน นักเรียนสังเกตท่ีรูปภาพ ฟfงนิทาน

ตัวอักษร e เรียนรูVเพลงเเละทMาทางของตัวอักษร  e เรียนรูVการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง 

phonic ‘e’ เรียนรูVทิศทางการเขียนตัวอักษร e เรียนรูVคำศัพทSในนิทานผMานกิจกรรม  วิดีโอทบทวนตัวอักษร

และคำศัพทS Aa- Ee นักเรียนทำใบงานระบายสีทับตัวอักษร Ee ตัวพิมพSใหญMและตัวพิมพSเล็ก แลVวเขียน

ตัวอักษร 

Phonics song e to h: บอกนักเรียนวMาวิดีโอท่ีครูจะเป|ดใหVนักเรียนดู เป}นเพลงพรVอมทMาทางประกอบ

ตัวอักษร  e -h ครูเป|ดวิดีโอบอกใหVนักเรียนทุกคนยืนข้ึนแสดงทMาทางไปพรVอมกับวิดีโอ  อยMาง

ต้ังใจ หลังจากดูวิดีโอจบแลVวครูถามนักเรียนวMามีตัวอักษรอะไรบVางและแตMละตัวอักษรมีทMาทางประกอบ

อยMางไรบVาง ครูอาจจะสุMมถามนักเรียน 

Repeat Aa-Dd: ทบทวนส่ิงท่ีเรียนมาแลVวในสัปดาหSท่ีผMานมา ครูถามนักเรียนวMาเราไดVเรียนรูVตัวอักษร

อะไรไปบVางแลVวและตัวอักษรแตMละตัวมีเสียง และทMาทางประกอบ phonics วMาอยMางไรบVาง ใหVนักเรียน

ตอบดVวยตัวเองกMอน  จากน้ันครูสไลดSตัวอักษรและคำศัพทSใหVนักเรียนพยายามออกเสียงพรVอมกันทีละ

สไลดS  และครูกดท่ีตัวอักษรและคำศัพทSใหVนักเรียนออกเสียงตามอยMางถูกตVองอีกคร้ัง 

Story: กMอนท่ีครูเลMนวิดีโอ ครูใชVคำถาม What is this?  ถามนักเรียนกMอนวMาเห็นอะไรบVาง นักเรียนจะ

ตอบเป}นภาษาไทย และบอกนักเรียนวMาในนิทานจะมีเสียงคำศัพทS จากน้ันครูจะเป|ดใหVนักเรียนดูและฟfง

อยMางต้ังใจ พรVอมออกเสียงคำศัพทSตาม   หลังจากดูวิดีโอเสร็จครูถามนักเรียนวMานักเรียนจำคำศัพทSอะไร

ไดVบVาง ออกเสียงวMาอยMางไร  และตอนท่ีคุณแมMหยิบไขMมาตอกไขMลงบนกระทะ คุณแมMทำทMาตอกไขM

อยMางไร ไฟลSนิทานตัว e (สำหรับครูเป|ดเพ่ือเลMาดVวยตนเอง) 

Action and Song: ถามนักเรียนวMา ตอนท่ีคุณแมMหยิบไขMมาตอก คุณแมMทำทMาตอกไขMอยMางไร จากน้ัน

เรียนรูVเพลงประจำตัวอักษรพรVอมทMาทางประกอบของตัวอักษร e  ครูชวนนักเรียนทำทMาทางประกอบของ

ตัวอักษรพรVอมกดเลMนวิดีโอ  e ใหVนักเรียนดู 2 รอบ และกดเลMนท่ีเพลงใหVนักเรียนฟfง พรVอมพานักเรียนทำ

ทMาทางประกอบตัวอักษร คำแปลเพลง 

Guess the letter: ครูคล๊ิกท่ีรูปภาพเพ่ือฟfงคำถาม What letter do you see ? ใหVนักเรียนสังเกตและ

หาตัวอักษรในรูปภาพ วMาเห็นตัวอักษรอะไรอยูMในรูปภาพ ใหVนักเรียนตอบกMอน จากน้ันครูคล๊ิกท่ีปุ�ม An-

swer ใหVนักเรียนดูรูปภาพ และฟfงเสียงท่ีมีตัวอักษรอยูM  

Letter and Sound: เรียนรูVการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonic ‘e’ ครูเลMนวิดีโอการออก

เสียงตัวอักษร ใหVนักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากน้ันครูกดท่ีตัวอักษรใหVนักเรียนฟfงพรVอมออกเสียงตาม

และทำทMาทางประกอบของตัวอักษร 3 คร้ัง 

How to write: ครูเลMนวิดีโอการเขียนตัวอักษร  E e พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยใชVน้ิวช้ีเขียนกลาง

อากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1 ,2 และ 3 ตามลำดับ 2 คร้ัง พรVอมออกเสียงของตัวอักษร จากน้ันพา
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นักเรียนเขียนตัวอักษรโดยใหVนักเรียนแบมือออก แลVวเขียนท่ีฝ�ามือของตัวเองตามลูกศร 2 คร้ังพรVอมบอก

เสียงของตัวอักษร 

Vocabulary: ครูแสดงรูปภาพ และบอกนักเรียนวMาคำศัพทSท่ีนักเรียนเห็น เป}นคำศัพทSท่ีอยูMในนิทานและ

เป}นคำศัพทSท่ีข้ึนตVนดVวยตัวอักษร e ครูใชVคำถาม What is this? ใหVนักเรียนตอบเป}นภาษาไทย

กMอน  จากน้ันครูเลMนเสียงท่ีรูปภาพใหVนักเรียนฟfงและออกเสียงตาม ครูชวนนักเรียนทำทMาทางประกอบ

คำศัพทSน้ัน ดังน้ี eleven เลข 11 นักเรียนทำทMาเขียนเลข 11 กลางอากาศ  egg ไขM ทำทMาตอก

ไขM  elephant ชVาง ใชVมือทำทMาชVาง 

Activity: ครูใหVนักเรียนนับ 1, 2 และ 3 ครูบอกนักเรียนวMา นับ 1 คือ eleven นับ 2 คือ egg และนับ 3 

คือ elephant นักเรียนนับ 1 2 3 ไปจนครบทุกคน จากน้ันครูสไลดSไปท่ีคำศัพทSคำไหนนักเรียนคนท่ีไดV

หมายเลขคำศัพทSน้ัน ใหVยืนข้ึนแลVวออกเสียงคำศัพทSพรVอมทำทMาทางประกอบคำศัพทSน้ัน 

Repeat: วิดีโอทบทวน บอกนักเรียนวMา เป}นวิดีโอทบทวนตัวอักษรท่ีมีช่ือเเละเสียงของตัวพิมพSใหญMและ

ตัวพิมพSเล็ก นักเรียนจะตVองต้ังใจดูออกเสียงตาม  เม่ือดูวิดีโอเสร็จแลVว สุMมถามนักเรียนวMา ตัวอักษรแตMละ

ตัวออกเสียงวMาอยMางไร 

Worksheet: แจก ABC with Phonics2 Worksheet01 ใหVนักเรียนระบายสีทับตัวอักษร Ee ตัวพิมพS

ใหญMและตัวพิมพSเล็ก และเขียนตัวอักษรพรVอมระบายสีใหVสวยงาม เฉลย 

 

Day 2  
เรียนรูVการออกเสียงตัวอักษรphonics จากวิดีโอ. เรียนรูVการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง Phonics 

‘f’  เรียนรูVทิศทางการเขียนตัวอักษร F-f  ฟfงนิทานตัวอักษร f เรียนรูVเพลง เเละทMาทางของตัวอักษร  f เรียนรูV

คำศัพทSในนิทานโดยการเดาคำศัพทS  กิจกรรมเรียนรูVตัวเลขแทนตัวอักษรและเขียนตัวอักษรFf ลงในสมุด 

Warm up: บอกนักเรียนวMาวิดีโอท่ีครูจะเป|ด เป}นเพลงสนุกๆ เเละมีการบอกช่ือและการออกเสียงของ

ตัวอักษร จะมีคำศัพทSท่ีข้ึนตVนดVวยตัวอักษร ครูใหVนักเรียนทุกคนยืนข้ึน  จากน้ันครูจะเป|ดวิดีโอใหVนักเรียน

ลองออกเสียงตามพรVอมทำทMาทางประกอบเพลงไปพรVอมกับวิดีโอ  และเม่ือดูวิดีโอเสร็จแลVวครูและ

นักเรียนพูดคุยเก่ียวกับตัวอักษรและคำศัพทSท่ีนักเรียนไดVยินเเละเห็นในวิดีโอวMาเป}นอยMางไรบVาง 

What letter is this: ถามนักเรียนดVวยคำถาม What do you see?  นักเรียนเห็นตัวอักษรอะไร มีความ

เหมือนและคลVายกันอยMางไร นักเรียนตอบเกือบครบทุกคน เเนะนำวMา ตัวอักษรสีแดงเป}นตัว เอฟ และ

ตัวอักษรสี ดำเป}นตัวอักษร อี และครูแนะนำวMาตัวอักษรน้ีจะเขียนคลVายกันและอยูMใกลVกันดVวย 

Letter and Sound: เรียนรูVการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonic ‘f’ ครูเลMนวิดีโอการ

ออกเสียงตัวอักษร ใหVนักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากน้ันครูกดท่ีตัวอักษรใหVนักเรียนฟfงพรVอมออก

เสียงตามและทำทMาทางประกอบของตัวอักษร 3 คร้ัง 
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How to write: ครูเลMนวิดีโอการเขียนตัวอักษร  F f  พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยใชVน้ิวช้ีเขียนกลาง

อากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1 ,2 และ 3  ตามลำดับ 2 คร้ัง พรVอมออกเสียงของตัวอักษร จากน้ันพา

นักเรียนเขียนตัวอักษรโดยเอามือจับท่ีเอว เขียนลากเสVนตามลูกศร 2 คร้ังพรVอมบอกเสียงของตัวอักษร 

Story: กMอนท่ีครูเลMนวิดีโอ ครูใชVคำถาม What is this?  ถามนักเรียนกMอนวMาเห็นอะไรบVาง นักเรียนจะ

ตอบเป}นภาษาไทย และบอกนักเรียนวMาในนิทานจะมีเสียงคำศัพทS จากน้ันครูจะเป|ดใหVนักเรียนดูและฟfง

อยMางต้ังใจ พรVอมออกเสียงคำศัพทSตาม   หลังจากดูวิดีโอเสร็จครูถามนักเรียนวMานักเรียนจำคำศัพทSอะไร

ไดVบVาง ออกเสียงวMาอยMางไร  และจำไดVไหมตอนท่ีเสียงของหMวงยางปลาท่ีทะลุออกนักเรียนไดVยินเสียงวMา

อยMางไร ไฟลSนิทาน f (สำหรับครูเป|ดเพ่ือเลMาดVวยตนเอง)  

Action and Song: ถามนักเรียนอีกคร้ังวMาเสียงท่ีร้ัวออกจากหMวงยางปลามีเสียงวMาอยMางไร  จากน้ัน

เรียนรูVเพลงประจำตัวอักษรพรVอมทMาทางประกอบของตัวอักษร f  ครูชวนนักเรียนทำทMาทางประกอบของ

ตัวอักษรพรVอมกดเลMนวิดีโอ f ใหVนักเรียนดู 2 รอบ และกดเลMนท่ีเพลงใหVนักเรียนฟfง พรVอมพานักเรียนทำ

ทMาทางประกอบตัวอักษร คำแปลเพลง 

Vocabulary: นักเรียนลองทายกMอนวMาเห็นรูปอะไรบVาง ตอบเป}นภาษาไทยกMอน จากน้ันลากรูปภาพออกจาก

กันและคล๊ิกบนรูปภาพจะไดVยินคำศัพทS และครูชวนนักเรียนทำทMาทางประกอบคำศัพทS ดังน้ี ปลา ใหVทำทMา

ปลา ธง ใหVทำทMา แบมือทำคลVายธงชาติกำลังถูกลมพัด พัดลม ทำทMา เอามือพัดท่ีใบหนVา และทำใหVครบท้ัง 3 

ภาพ (คล๊ิกปุ�ม All เม่ือตVองการใหVภาพปรากฎพรVอมกันท้ัง 3 ภาพ เม่ือตVองการฟfงเสีียงใหVคล๊ิกบนรูปภาพ) 

Write: ใหVนักเรียนเขียนตัวอักษร Ff  ลงในสมุดของตัวเอง  

Activity: เตรียมทำลูกเต�าจาก ABC with phonics2 Cards01 แสดงตัวอักษรใหVนักเรียนดู ถามนักเรียน

วMา ลูกเต�า 1 จุดคือตัวอักษรอะไรถามตัวตMอไป (2, 3, 4, 5, 6) จากน้ันครูบอกนักเรียนวMาลูกเตMาลูกท่ี 1 

เป}นตัวอักษรตัวพิมพSใหญM ลูกเต�าลูกท่ี 2 เป}นตัวอักษรตัวพิมพSเล็ก เสร็จแลVวเร่ิมเลMนกิจกรรมโยนลูกเต�า 

ครูจะมีลูกเต�าอยูM 2 ลูก ครูจะโยนกMอนจากน้ันสุMมตัวแทนออกมาโยน โดยจะโยนท้ัง 2 ลูกพรVอมกัน ไดVจุด

ไหนใหVนักเรียนดูท่ีจอ แลVวเขียนตัวอักษรใหVตรงกับจุดของลูกเต�าลงในสมุดของตัวเอง 

 

Day 3 
   เรียนรูVเพลงประจำตัวอักษร  e- h   วิดีโอ Repeat f  เรียนรูVช่ือเเละเสียง phonics -ของตัวอักษร Ee Ff 

Gg   เรียนรูVการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonic ‘g’ เรียนรูVทิศทางการเขียนตัวอักษร g ฟfง

นิทานตัวอักษร g เรียนรูVเพลง เเละทMาทางของตัวอักษร g เรียนรูVคำศัพทSในนิทานฝtกการออกเสียง วาดรูปภาพ

คำศัพทSจากเสียงท่ีไดVยิน ปfuนดินน้ำมันตามตัวอักษร และทำใบงานโยงเสVนจับคูMคำศัพทSกับตัวอักษรพรVอมเขียน

ตัวอักษร 

วิดีโอเพลง e to h: ถามนักเรียนวMาจำทMาทางประกอบตัวอักษร e – h ไดVไหม  ครูบอกนักเรียนวMาเป}น

วิดีโอเดิมนักเรียนเคยดูมาเเลVว ครูจะเป|ดใหVนักเรียนดูอีกคร้ัง  ใหVนักเรียนยืนข้ึนแสดงทMาทางไปพรVอมกับ
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วิดีโอ  อยMางต้ังใจ หลังจากดูวิดีโอเพลงเสร็จแลVวครูถามนักเรียนวMาตัวอักษรท่ีนักเรียนเห็นมีทMาประกอบ

อยMางไรบVาง ครูอาจสุMมถามนักเรียนหรือใหVนักเรียนไดVทำทMาประกอบตัวอักษร 

วิดีโอ Repeat f words:  

Name and sound: ครูใชVคำถาม What letter is this ? ช้ี ท่ีตัวอักษรแลVวใหVนักเรียนตอบตัวตัวเอง

กMอนจากน้ันครูกดท่ีตัวอักษรใหVนักเรียนฟfงและออกเสียงตาม 

Letter and Sound: เรียนรูVการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonic ‘g’ ครูเลMนวิดีโอการ

เสียงตัวอักษร ใหVนักเรียนดูปากและออกเสียงตามจากน้ันเลMนท่ีตัวอักษร ฟfงและทำทMาทางประกอบ

ตัวอักษร 3คร้ัง 

How to write: ครูเลMนวิดีโอการเขียนตัวอักษร  G g  พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยใชVน้ิวช้ีเขียนกลาง

อากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1 ,2   ตามลำดับ 2 คร้ัง พรVอมออกเสียงของตัวอักษร จากน้ันพา

นักเรียนเขียนตัวอักษรโดยใชVศีรษะเขียนตามลูกศร 2 คร้ังพรVอมบอกเสียงของตัวอักษร 

Story: กMอนท่ีครูเลMนวิดีโอ ครูใชVคำถาม What is this?  ถามนักเรียนกMอนวMาเห็นอะไรบVาง นักเรียนจะ

ตอบเป}นภาษาไทย และบอกนักเรียนวMาในนิทานจะมีเสียงคำศัพทS จากน้ันครูจะเป|ดใหVนักเรียนดูและฟfง

อยMางต้ังใจ พรVอมออกเสียงคำศัพทSตาม   หลังจากดูวิดีโอเสร็จครูถามนักเรียนวMานักเรียนจำคำศัพทSอะไร

ไดVบVาง ออกเสียงวMาอยMางไร  และจำไดVไหมตอนท่ีเสียงของหMวงยางปลาท่ีทะลุออกนักเรียนไดVยินเสียงวMา

อยMางไร ไฟลSนิทานตัว g (สำหรับครูเป|ดเพ่ือเลMาดVวยตนเอง)  

Song: ถามนักเรียนวMา จำไดVไหมเสียงน้ำท่ีไหลเป}นอยMางไร บVาง จากน้ันเรียนรูVเพลงประจำตัวอักษรพรVอม

ทMาทางประกอบของตัวอักษร  g  ครูชวนนักเรียนทำทMาทางประกอบของตัวอักษรพรVอมกดเลMนวิดีโอ g ใหV

นักเรียนดู 2 รอบ และกดเลMนท่ีเพลงใหVนักเรียนฟfง พรVอมพานักเรียนทำทMาทางประกอบตัวอักษร คำแปล

เพลง 

Vocabulary: นักเรียนจำไดVไหม คำศัพทSท่ีอยูMในนิทานมีอะไรบVาง ใหVนักเรียนลองออกเสียงดVวยตัวเอง

กMอน ครูสไลดSทีละภาพ กดท่ีเสียงคำศัพทSใหVนักเรียนออกเสียงตามพรVอมแสดงทMาทางประกอบคำศัพทSน้ัน 

กิจกรรมวาดภาพ: ครูใหVนักเรียนหยิบสมุดและดินสอ/สีออกมา และวาดรูปภาพคำศัพทSจากเสียงท่ีไดVยิน 

Activities with letters: ครูใหVนักเรียนดูบนจอ ถามนักเรียนวMา มีตัวอักษระไรบVาง จากน้ันครูบอกวMาใหV

นักเรียนปfuนดินน้ำมันเป}นตัวอักษรท่ีอยูMบนจอ ตัวพิมใหญMและตัวพิมพSเล็ก โดยครูจะแจกดินน้ำมันคนละ 1 

กVอนพรVอมท่ีรองปfuน ใหVนักเรียนต้ังใจปfuนดินน้ำมันใหVสวยงาม พรVอมนำเสนอผลงานของตัวเอง 

Worksheet: ครูแจก ABC with Phonics2 Worksheet02 ใหVนักเรียนลากเสVนจากจุดเร่ิมตVนถึงจุด

สุดทVายพรVอมระบายสีตัวอักษรใหVสวยงาม เฉลย 
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Day 4 
เรียนรูVวิดีโอ jack Hartmann  ฟfงนิทานตัวอักษร h เรียนรูVเพลง เเละทMาทางของตัวอักษร h  เรียนรูVการออก

เสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง Phonics ‘h’ เรียนรูVทิศทางการเขียนตัวอักษร H- h  ฝtกออกเสียง

คำศัพทS. กิจกรรมจับคูMตัวอักษรกับคำศัพทS โดยการถามตอบ กิจกรรมเรียนรูVตัวอักษรนักเรียนว่ิงไปแตะ

ตัวอักษรท่ีครูออกเสียง และทำใบงานเขียนตัวอักษรท่ีข้ึนตVนดVวยคำศัพทSขVางลMางรูปภาพพรVอมเขียนตัวอักษร

Hh  

Warm up: นักเรียนจะไดVดูวิดีโอการเขียนตัวอักษรตัวพิมพSเล็กครูบอกใหVนักเรียนยืนข้ึน และอยูMMหMางกัน

พอประมาณ จะใหVนักเรียนแสดงทMาทางไปพรVอมกับวิดีโอ 

Show letters: ทบทวนจากวิดีโอท่ี jack Hartmann ทMาทางจากวิดีโอ โดยครูโชวSสไลดSท่ีตัวอักษร และ

ถามนักเรียนวMาจากวิดีโอท่ี jack Hartmann ไดVแสดงการเขียนนักเรียนจำไดVไหมวMามีการเขียน

อยMางไร  จากน้ันใหVนักเรียนลากตัวอักษรโดยเอามือมาประสานกันเหมือน jack Hartmann  ลากตาม

ตัวอักษรท่ีอยูMบนจอจนครบทุกตัว  นักเรียนทำพรVอมกันท้ังหมดและครูอาจจะสุMมนักเรียนทีละคน 

Story: กMอนท่ีครูเลMนวิดีโอ ครูใชVคำถาม What is this?  ถามนักเรียนกMอนวMาเห็นภาพอะไรบVาง และบอก

นักเรียนวMาในนิทานจะมีคำศัพทS ครูเป|ดวิดีโอใหVนักเรียนดูและฟfงอยMางต้ังใจ หลังจากดูวิดีโอเสร็จครูถาม

นักเรียนวMานักเรียนจำคำศัพทSอะไรไดVบVาง และถามนักเรียนวMาถVาเด็ก ๆ ตีกลองจะมีเสียง อยMางไรบVาง ไฟลS

นิทานตัว h (สำหรับครูเป|ดเพ่ือเลMาดVวยตนเอง)  

Action and Song: ถามนักเรียนวMาถVารูVสึกเหน่ือยนักเรียนจะทำทMาและออกเสียง อยMางไรบVาง จากน้ัน

เรียนรูVเพลงประจำตัวอักษร เเละทMาทางของตัวอักษร h ครูชวนนักเรียนทำทMาทางของตัวอักษร h  2 รอบ 

ครูกดเลMนวิดีโอทMาทางใหVนักเรียนดู 2 รอบ และเลMนเพลงใหVนักเรียนฟfง พรVอมทำทMาทางประกอบ คำแปล

เพลง 

Letter and Sound: เรียนรูVการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonic ‘h’ ครูเลMนวิดีโอการ

เสียงตัวอักษร ใหVนักเรียนดูปากและออกเสียงตามจากน้ันเลMนท่ีตัวอักษร ฟfงและทำทMาทางประกอบ

ตัวอักษร 3คร้ัง 

How to write: ครูเลMนวิดีโอการเขียนตัวอักษร  H h ใหVนักเรียนดู2คร้ัง พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดย

ใชVน้ิวช้ีเขียนกลางอากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1 ,2 และ 3  ตามลำดับ 2 คร้ังพรVอมบอกเสียงของ

ตัวอักษร จากน้ันพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยใหVนักเรียนใชVศอกเขียนตามลูกศร 2 คร้ังพรVอมบอกเสียง

ของตัวอักษร 

Vocabulary: ครูคล๊ิกท่ีภาพหรือ Q1 เพ่ือฟfงคำถาม  What is this in Thai? ใหVนักเรียนเดารูปภาพ

เหลMาน้ีคืออะไรเป}นภาษาไทย เม่ือนักเรียนตอบเเลVว  ครูคล๊ิกท่ี Q2 จะปรากฏภาพเต็มของคำศัพทS พรVอม

คำถาม What is this in English? ใหVนักเรียนตอบเป}นภาษาอังกฤษ คล๊ิกท่ีรูปภาพเพ่ือฟfงเสียงคำศัพทS 

นักเรียนออกเสียงตาม พรVอมแสดงทMาทางประกอบคำศัพทS 
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Activity: ครูใหVนักเรียนจับคูMตัวอักษร พิมพSใหญMและตัวพิมพSเล็ก และรูปภาพคำศัพทS โดยการถาม-ตอบ

ดVวยปากเปลMา ใหVนักเรียนยกมือเพ่ือตอบคำถามหรือครูสุMมถามนักเรียน. 

Activity: เตรียม ABC with phonics 2 Cards02 ครูมีกลMองปริศนา 2 กลMอง ในกลMองมีการSดตัวอักษร 4 ตัว 

และครูตVองตัดตัวอักษรเป}น2ชุด  ครูปร้ินการSดคำศัพทS เพ่ือนำไปติดไวVท่ีบนกระดานหนVาหVอง ใหVนักเรียน

แบMงกลุMม 2 แถว กลุMมนักเรียนชายและกลุMมนักเรียนหญิง จะวางกลMองไวVหนVาแถว ใหVคนแรกของแถวเลMนกMอน

โดย หยิบการSดตัวอักษรในกลMอง ไดVตัวอักษรไหน ใหVออกเสียงในแถวกMอน แลVวว่ิงเอาการSดตัวอักษรไปแตะท่ี

การSดคำศัพทSพรVอมออกเสียงคำศัพทS ว่ิงกลับเอาการSดตัวอักษรไปไวVในกลMองเหมือนเดิมและใหVคนถัดไปเลMน 

เลMนจนครบทุกคน 

Worksheet: ครูแจก ABC with Phonics2 Worksheet03 ใหVนักเรียนเขียนตัวอักษรท่ีข้ึนตVนดVวย

คำศัพทSใตVรูปภาพและเขียนตัวอักษรพรVอมระบายสีใหVสวยงาม เฉลย 

Day 5 
ทบทวนและประเมินผล  ทบทวนเพลงประจำตัวอักษรพรVอมทMาทางประกอบตัวอักษร  วิดีโอการเขียน

ตัวอักษรตัวพิมพSใหญMและตัวพิมพSเล็ก ออกเสียงคำศัพทSและตัวอักษร  และทำเเบบประเมินเขียนตัวอักษรจาก

เสียงท่ีไดVยิน ดูทMาทางของตัวอักษรและเขียนตัวอักษรท่ีนักเรียนเห็นลงไปในสมุดของตัวเอง 

Warm up: เป}นวิดีโอการเขียนตัวอักษรตัวพิมพSใหญMและตัวพิมพSเล็ก เม่ือครูกดเลMนวิดีโอใหVนักเรียนเขียน

ตัวอักษรบนอากาศไปพรVอม ๆ กับวิดีโอ                                                                                                        

Read the words: ครูช้ีท่ีรูปภาพ และตัวอักษรทีละตัว ถามนักเรียนวMา What is this? /What letter is 

this? ใหVนักเรียนตอบดVวยตนเอง จากน้ันครูคล๊ิกท่ีรูปภาพและตัวอักษร เพ่ือตรวจคำตอบทำจนครบทุกคน

ประเมินผล: ครูเลMนเสียงช่ือตัวอักษรใหVนักเรียนฟfง ขVอละ 3 คร้ัง นักเรียนเตรียมสมุดและดินสอ และน่ังหMาง ๆ 

กัน เขียนตัวอักษรท่ีไดVยิน 

ประเมินผล: ครูเลMนเสียง Phonics ใหVนักเรียนฟfง ขVอละ 3 คร้ัง ใหVนักเรียนฟfงอยMางต้ังใจแลVวเขียน

ตัวอักษรท่ีไดVยิน 

 ประเมินผล: ครูเลMนวิดีโอแสดงทMาทางของตัวอักษรและเสียง Phonics ใหVนักเรียนฟfง ขVอละ 3 คร้ัง ใหV

นักเรียนฟfงอยMางต้ังใจแลVวเขียนตัวอักษรท่ีไดVยิน 

 

 


