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ABC with phonics 5: Qq to Tt 
เป<าหมาย: นักเรียนสามารถบอกช่ือของตัวอักษร เเละออกเสียง phonics Q-q to T-t ไดM เเสดงทOาทาง

ประกอบของตัวอักษรเเละออกเสียงคำศัพทUท่ีข้ึนตMนดMวยอักษร Q-q to T-t ไดM นักเรียนรูMทิศทางการเขียน

ตัวอักษรเเละสามารถเขียนอักษรตัวพิมพUใหญO ตัวพิมพUเล็กของอักษร Q-q to T-t ไดM 

หัวขDอ: หนังสือเร่ิมตMนดMวยเพลงของเเตOละตัวอักษร จากน้ันเเนะนำช่ือของตัวอักษรพิมพUใหญO พิมพUเล็ก Q-q 

to T-t เรียนรูMเพลง ออกเสียงช่ือตัวอักษร ออกเสียง phonic  เรียนรูMคำศัพทUในนิทาน ทOาทางของตัวอักษร 

เเละเรียนรูMทิศทางการเขียนตัวอักษรตัวพิมพUใหญO เเละตัวพิมพUเล็ก นักเรียนจะไดMการออกเสียง การเขียนผOาน

การทำกิจกรรมตOาง ๆ 

Day 1: เรียนรูMเพลงประจำตัวอักษร q to t เรียนรูMวิดีโอเพลง Jack Hartmann Repeat Mm- Pp ฟkงนิทาน

เรียนรูMคำศัพทUในนิทาน เรียนรูMทOาทางประกอบของตัวอักษรและเพลงประจำตัวอักษร เรียนรูMการออกเสียงช่ือ

ของตัวอักษร การออกเสียง Phonics ‘q’ เรียนรูMตัวอักษรท่ีคลMายกัน  เรียนรูMทิศทางการเขียนตัวอักษร 

Qq  เรียนรูMคำศัพทUและออกเสียงแสดงทOาทาง วาดภาพคำศัพทUจากเสียงท่ีไดMยินและทำใบงานระบายสีทับ

ตัวอักษร Qq 

Day 2: เรียนรูMเพลงประจำตัวอักษร q to r ฟkงนิทานเรียนรูMคำศัพทUในนิทานออกเสียงพรMอมแสดงทOาทาง

ประกอบคำศัพทU  เรียนรูMการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง Phonics ‘r ’เรียนรูMทOาทางประกอบของ

ตัวอักษรและเพลงประจำตัวอักษร  เรียนรูMทิศทางการเขียนตัวอักษร R-r จัดกลุOมคำศัพทU และฝrกเขียน

ตัวอักษร Rr ลงในสมุด 

Day 3: เรียนรูMเพลง abc เรียนรูMการเดาเสียงและสังเกตรูปภาพ ฟkงนิทานเรียนรูMคำศัพทUในนิทาน เรียนรูM

ทOาทางประกอบของตัวอักษรและเพลงประจำตัวอักษร เรียนรูMการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง 

Phonics  s เรียนรูMทิศทางการเขียนตัวอักษร  S-s เรียนรูMการออกเสียงคำศัพทUและทOาทางของคำศัพทU เลOนเกม

โยนลูกบอลใหMโดนคำศัพทUแลMวอOานคำศัพทU และทำใบงาน ฟkงรหัสเสียงแลMวระบายสีตัวอักษร 

Day 4: เรียนรูMกิจกรรมใหMนักเรียนเขียนตัวอักษรท่ีชอบพรMอมนำเสนอ ฟkงนิทานเรียนรูMคำศัพทUในนิทาน เรียนรูM

ทOาทางประกอบของตัวอักษรและเพลงประจำตัวอักษร เรียนรูMการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง 

Phonics t  เรียนรูMทิศทางการเขียนตัวอักษร T-t  เรียนรูMการออกเสียงคำศัพทUและทOาทางของคำศัพทU เลOนเกม

จับฉลากหมายเลขแลMวออกเสียงคำศัพทUน้ัน และทำใบงาน ดูโคMดแลMวเขียนตัวอักษรแสดงโคvด 

Day 5: ทบทวนและประเมินผล  ทบทวนเพลงประจำตัวอักษร ทบทวนเพลง Jack Hartman ทบทวนเสียง

ตัวอักษร และคำศัพทUโดยกดเสียงใหMนักเรียนฟkงแลMวแลMวบอกคำศัพทUท่ีไดMยิน และทำเเบบประเมินเขียน

ตัวอักษรจากเสียงท่ีไดMยิน  และเขียนตัวอักษรจากวิดีโอทOาทางของตัวอักษรและเขียนตัวอักษรจากเสียง 

phonics ท่ีไดMยิน 
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Day 1  
เรียนรูMเพลงประจำตัวอักษร q to t  เรียนรูMวิดีโอเพลง Jack Hartmann Repeat Mm- Pp ฟkงนิทานเรียนรูM

คำศัพทUในนิทาน เรียนรูMทOาทางประกอบของตัวอักษรและเพลงประจำตัวอักษร เรียนรูMการออกเสียงช่ือของ

ตัวอักษร การออกเสียง Phonics ‘q’ เรียนรูMตัวอักษรท่ีคลMายกัน  เรียนรูMทิศทางการเขียนตัวอักษร Qq  เรียนรูM

คำศัพทUและออกเสียงแสดงทOาทาง วาดภาพคำศัพทUจากเสียงท่ีไดMยินและทำใบงานระบายสีทับตัวอักษร Qq 

Phonics song q to t: บอกนักเรียนวOาวิดีโอท่ีครูจะเปxด เปyนเพลงประกอบทOาทางตัวอักษร  

q to t บอกใหMนักเรียนทุกคนยืนข้ึนแสดงทOาทางไปพรMอมกับวิดีโอ อยOางต้ังใจ หลังจากดูวิดีโอจบแลMวครู

ถามนักเรียนวOามีตัวอักษรอะไรบMางและแตOละตัวอักษรมีทOาทางประกอบอยOางไรบMาง ครูอาจจะสุOมถาม

นักเรียน 

Warm up: ครูบอกใหMนักเรียนยืนข้ึน และอยูOหOางกันพอประมาณ เปxดวิดีโอการเขียนตัวอักษรตัวพิมพUเล็ก

ใหMนักเรียนแสดงทOาทางไปพรMอมกับวิดีโอ 

Repeat Mm- Pp ทบทวนส่ิงท่ีเรียนมาแลMวในสัปดาหUท่ีผOานมา ครูถามนักเรียนวOาเราไดMเรียนรูMตัวอักษร

อะไรไปบMางแลMวและตัวอักษรแตOละตัวมีเสียง และทOาทางประกอบ phonics วOาอยOางไรบMาง ใหMนักเรียน

ตอบดMวยตัวเองกOอน จากน้ันครูสไลดUตัวอักษรและคำศัพทUใหMนักเรียนพยายามออกเสียงพรMอมกันทีละ

สไลดU  และครูกดท่ี 

Story: ครูใชMคำถาม What is this? ถามนักเรียนกOอนวOาเห็นอะไรบMาง นักเรียนจะตอบเปyนภาษาไทย 

และบอกนักเรียนวOาในนิทานจะมีเสียงคำศัพทU จากน้ันครูจะเปxดใหMนักเรียนดูและฟkงอยOางต้ังใจ พรMอมออก

เสียงคำศัพทUตาม   หลังจากดูวิดีโอเสร็จครูถามนักเรียนวOานักเรียนจำคำศัพทUอะไรไดMบMาง ออกเสียงวOา

อยOางไร ไฟลUนิทานตัว q  (สำหรับครูเปxดเพ่ือเลOาดMวยตนเอง) 

และคำศัพทUใหMนักเรียนออกเสียงตามอยOางถูกตMองอีกคร้ัง 

Action and Song: พานักเรียนทำทOาท่ีไดMมาจากนิทาน ใชMมือท้ังสองประกบแลMวทำทOาเหมือนปากเปyด

รMอง จากน้ันเรียนรูMเพลงประจำตัวอักษรพรMอมทOาทางประกอบของตัวอักษร q  ครูชวนนักเรียนทำทOาทาง

ประกอบของตัวอักษรพรMอมกดเลOนวิดีโอ q ใหMนักเรียนดู 2 รอบ และกดเลOนท่ีเพลงใหMนักเรียนฟkง พรMอม

พานักเรียนทำทOาทางประกอบตัวอักษร คำแปลเพลง  

Letter and Sound: เรียนรูMการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonic ‘q’ ครูเลOนวิดีโอการ

ออกเสียงใหMนักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากน้ันครูกดท่ีตัวอักษรใหMนักเรียนฟkงพรMอมออกเสียงตาม

และทำทOาทางประกอบของตัวอักษร 3 คร้ัง 

What letter is this: ถามนักเรียนดMวยคำถาม What do you see?  นักเรียนเห็นตัวอักษร

อะไรบMาง  มีความเหมือนและคลMายกันอยOางไร จากน้ันครูเล่ือนสไลดUท่ี 2 ถามนักเรียนวOา What 

Sound  is this: เม่ือนักเรียนตอบจนครบทุกคน ครูกดเลOนเสียงใหMนักเรียนฟkงอีกรอบ และถามนักเรียนวOา

นักเรียนเห็นตัวอักษรอะไร มีความคลMายกันหรือแตกตOางกันตรงไหนบMาง  นักเรียนจะตอบหรือครูสุOมถาม

นักเรียน 
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How to write: ครูเลOนวิดีโอการเขียนตัวอักษร  Q q  พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยใชMน้ิวช้ีเขียนกลาง

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

นักเรียนเขียนตัวอักษรโดยใชMขMอศอกตัวเอง แลMวเขียนตามลูกศร 2 คร้ังพรMอมบอกเสียงของตัวอักษร 

Vocabulary: ครูแสดงภาพท่ีข้ึนตMนดMวยตัวอักษร q เลOนเสียงคำศัพทUใหMนักเรียนฟkงพานักเรียนออกเสียง

ตาม และครูชวนนักเรียนแสดงทOาทางของคำศัพทUตามจินตนาการ  ดังน้ี รูปพระราชินี ทำทOา ใสOมงกุฎบน

ศีรษะ. รูปนกกระทา ทำทOานกบินเเลMวจ๊ิบ ๆ รูปผMาหOม ทำทOาสลัดผMา  

Worksheet:  แจก Abc with phonics5 Worksheet01 ระบายสีทับตัวอักษร Qq และคัดตัวอักษร ดู

เฉลยท่ีน่ี 

Day 2  
เรียนรูMเพลงประจำบท โชวUภาพใหMนักเรียนสังเกต เรียนรูMการออกเสียงตัวอักษรแบบชMาและเร็วข้ึน  เรียนรูMการ

ออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonics Nn ฟkงนิทานตัวอักษร n เรียนรูMเพลง เเละทOาทางของ

ตัวอักษร  n เรียนรูMทิศทางการเขียนตัวอักษร n  เรียนรูMคำศัพทUในนิทานการฝrกการออกเสียงพรMอมแสดง

ทOาทางของคำศัพทU กิจกรรมกลุOมโดยการฝrกบอกช่ือเ เละเสียงตัวอักษรพรMอมคำศัพทU ทำใบงานใชMสีเขียน

ตัวอักษร N n ท่ีเดิมซ้ำ ๆ จนเต็มตัวอักษรและลากเสMนเขาวงกต a ไปถึง n 

Phonics song q to t: บอกนักเรียนวOาวิดีโอท่ีครูจะเปxด เปyนเพลงประกอบทOาทางตัวอักษร  

 q to t  บอกใหMนักเรียนทุกคนยืนข้ึนแสดงทOาทางไปพรMอมกับวิดีโอ  อยOางต้ังใจ  หลังจากดูวิดีโอจบแลMว

ครูถามนักเรียนวOามีตัวอักษรอะไรบMางและแตOละตัวอักษรมีทOาทางประกอบอยOางไรบMาง ครูอาจจะสุOมถาม

นักเรียน 

Story: ครูใชMคำถาม What is this?  ถามนักเรียนกOอนวOาเห็นอะไรบMาง นักเรียนจะตอบเปyนภาษาไทย 

และบอกนักเรียนวOาในนิทานจะมีเสียงคำศัพทU จากน้ันครูจะเปxดใหMนักเรียนดูและฟkงอยOางต้ังใจ พรMอมออก

เสียงคำศัพทUตาม   หลังจากดูวิดีโอเสร็จครูถามนักเรียนวOานักเรียนจำคำศัพทUอะไรไดMบMาง ออกเสียงวOา

อยOางไร  ไฟลUนิทานตัว r (สำหรับครูเปxดเพ่ือเลOาดMวยตนเอง)  

Vocabulary: ครูแสดงภาพท่ีข้ึนตMนดMวยตัวอักษร r เลOนเสียงคำศัพทUใหMนักเรียนฟkงเเละออกเสียงตาม 

จากน้ันครูชวนนักเรียนแสดงทOาทางของคำศัพทU ดังน้ี รูปผMาข้ีร้ิว ทำทOาสลัดผMา รูปหนู ทำทOาเหมือนหนวด

หนู ทำทOากระตOาย ทำทOาหูกระตOาย 

Letter and Sound: เรียนรูMการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonics ‘r’ ครูเลOนวิดีโอการ

ออกเสียงใหMนักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากน้ันครูกดท่ีตัวอักษรใหMนักเรียนฟkงพรMอมออกเสียงตาม

และทำทOาทางประกอบของตัวอักษร 3 คร้ัง 

Action and Song: พานักเรียนทำทOาท่ีไดMมาจากนิทาน สุนัขกับหนูกัดผMาข้ีร้ิวแยOงกัน อยOางไร จากน้ัน

เรียนรูMเพลงประจำตัวอักษรพรMอมทOาทางประกอบของตัวอักษร r ครูชวนนักเรียนทำทOาทางประกอบของ

ตัวอักษรพรMอมกดเลOนวิดีโอ ใหMนักเรียนดู 2 รอบ และกดเลOนท่ีเพลงใหMนักเรียนฟkง พรMอมพานักเรียนทำ

ทOาทางประกอบตัวอักษร คำแปลเพลง 
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How to write: ครูเลOนวิดีโอการเขียนตัวอักษร Rr พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยใชMน้ิวช้ีเขียนกลาง

อากาศเขียนตามลูกศรหมายเลข 1 ,2 และ 3  ตามลำดับ 2 คร้ัง พรMอมออกเสียงของตัวอักษร จากน้ันพา

นักเรียนเขียนตัวอักษรโดยใหMนักเรียนใชMเอวตัวเอง เขียนตามลูกศร 2 คร้ังพรMอมบอกเสียงของตัวอักษร 

จัดกลุ̀มคำศัพทf แบOงกลุOมนักเรียน กลุOมละ 3 คน ครูปร้ินภาพคำศัพทU ABC with Phonics5 Cards01  แจก

นักเรียนคนละ 1 แผOน ใหMนักเรียนใชMกรรไกรตัดกระดาษคำศัพทUเปyนช้ิน แลMวใหMนักเรียนแยกกลุOมคำศัพทUท่ี

ข้ึนตMนดMวยตัวอักษรโดยใชMกาวติดท่ีกระดาษ ใหMถูกตMองดังตัวอยOาง  

ฝhกเขียน: ใหMนักเรียนคัดตัวอักษร R r  ลงในสมุด 

Day 3 
เรียนรูMเพลง abc เรียนรูMการเดาเสียงและสังเกตรูปภาพ ฟkงนิทานเรียนรูMคำศัพทUในนิทาน เรียนรูMทOาทาง

ประกอบของตัวอักษรและเพลงประจำตัวอักษร เรียนรูMการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง Phonics 

‘s’ เรียนรูMทิศทางการเขียนตัวอักษร  S-s เรียนรูMการออกเสียงคำศัพทUและทOาทางของคำศัพทU เลOนเกมโยนลูก

บอลใหMโดนคำศัพทUแลMวอOานคำศัพทU และทำใบงาน ฟkงรหัสเสียงแลMวระบายสีตัวอักษร  

Warm up: วิดีโอน้ีนักเรียนเคยฟkงแลMว ครูจะเปxดใหMดูอีกคร้ัง ใหMนักเรียนทุกคนออกเสียงตาม  

เรียนรูD: กดเสียงท่ีสไลดUท่ี1ใหMนักเรียนเดาเสียงวOาเสียงท่ีไดMยินเปyนเสียงอะไร จากน้ันเล่ือนสไลดUท่ี2 ใหM

นักเรียนดูท่ีรูปภาพ ตอบเปyนภาษาไทยวOานักเรียนเห็นอะไรบMาง  มีลักษณะเหมือนและคลMายอะไรบMางใหM

นักเรียนแสดงความคิดเห็นกOอน  

Story: ครูใชMคำถาม What is this?  ถามนักเรียนกOอนวOาเห็นอะไรบMาง นักเรียนจะตอบเปyนภาษาไทย 

และบอกนักเรียนวOาในนิทานจะมีเสียงคำศัพทU จากน้ันครูจะเปxดใหMนักเรียนดูและฟkงอยOางต้ังใจ พรMอมออก

เสียงคำศัพทUตาม  หลังจากดูวิดีโอเสร็จครูถามนักเรียนวOานักเรียนจำคำศัพทUอะไรไดMบMาง ออกเสียงวOา

อยOางไร ไฟลUนิทานตัว s (สำหรับครูเปxดเพ่ือเลOาดMวยตนเอง)  

Action and Song: พานักเรียนทำทOาท่ีไดMมาจากนิทาน ชวนนักเรียนทำทOาทางู จากน้ันเรียนรูMเพลง

ประจำตัวอักษรพรMอมทOาทางประกอบของตัวอักษร s  ครูชวนนักเรียนทำทOาทางประกอบของตัวอักษร

พรMอมกดเลOนวิดีโอ sใหMนักเรียนดู 2 รอบ และกดเลOนท่ีเพลงใหMนักเรียนฟkง พรMอมพานักเรียนทำทOาทาง

ประกอบตัวอักษร คำแปลเพลง 

Letter and Sound: เรียนรูMการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonics ‘s’ ครูเลOนวิดีโอการ

ออกเสียงใหMนักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากน้ันครูกดท่ีตัวอักษรใหMนักเรียนฟkงพรMอมออกเสียงตาม

และทำทOาทางประกอบของตัวอักษร 3 คร้ัง 

How to write: ครูเลOนวิดีโอการเขียนตัวอักษร Ss พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยใชMน้ิวช้ีเขียนกลาง

อากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1  ตามลำดับ 2 คร้ัง พรMอมออกเสียงของตัวอักษร จากน้ันพานักเรียน

เขียนตัวอักษรโดยใหMนักเรียนใชMศีรษะของตัวเอง เขียนตามลูกศร 2 คร้ังพรMอมบอกเสียงของตัวอักษร 
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Vocabulary: ครูแสดงภาพท่ีข้ึนตMนดMวยตัวอักษร s เลOนเสียงคำศัพทUใหMนักเรียนฟkง เเละออกเสียงตาม 

จากน้ันครูชวนนักเรียนแสดงทOาทางของคำศัพทU ดังน้ี รูปพระอาทิตยU ทำทOาพระอาทิตยU รูปงูทOางูเล้ือยแลMว

มีเสียง  รูปแมงมุม ทำทOา แมงมุมไตOข้ึนผนังบMาน  

Activity: ใหMนักเรียนเลOนเกมโยนลูกบอลหรือส่ิงของอะไรก็ไดM   นักเรียนเขMาแถวยาว 1 เเถว   

ครูปร้ินภาพคำศัพทU ABC with Phonics5 Cards02 ติดไวMท่ีบนกระดานดำ โดยเวMนระยะหOาง ๆ กัน 

นักเรียนคนแรกของเเถวจะโยนลูกบอลใหMโดนคำศัพทU โดนคำศัพทUคำไหน ใหMออกเสียงคำศัพทUแลMวว่ิงออก

ใหMคนถัดไปมาโยนตOอ เลOนไปเร่ือย ๆ จนครบทุกคน  (หรือครูสามารถเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะกับการเลOน

เกม) 

Worksheets: ใหMนักเรียนเตรียมสมุด ดินสอ ครูเลOนเสียงใหMนักเรียนฟkง  แลMวเขียนตัวอักษรท่ีไดMยิน ดู

เฉลยท่ีน่ี 

Day 4 
กิจกรรมใหMนักเรียนเขียนตัวอักษรท่ีชอบพรMอมนำเสนอ ฟkงนิทานเรียนรูMคำศัพทUในนิทานเรียนรูMทOาทางประกอบ

ของตัวอักษรและเพลงประจำตัวอักษร เรียนรูMการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง Phonics t  เรียนรูM

ทิศทางการเขียนตัวอักษร T-t  เรียนรูMการออกเสียงคำศัพทUและทOาทางของคำศัพทU เลOนเกมจับฉลากหมายเลข

แลMวออกเสียงคำศัพทUน้ัน และทำใบงาน ดูโคMดแลMวเขียนตัวอักษรแสดงโคvด 

Warm up: ใหMนักเรียนน่ังเปyนวงใหญO  ครูแจกกระดาษใหMคนละ 1 แผOน ครูใหMโจทยUวOา ใหMนักเรียนเขียน

ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีนักเรียนชอบ มาคนละ 1 ตัวจากน้ันใหMนักเรียนวาดรูปภาพตOอเติมจากตัวอักษร

เปyนอะไรก็ไดMท่ีสามารถส่ือความหมายไดM เม่ือเสร็จแลMวใหMนักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรูMกันหรือสุOมนักเรียน

เปyนรายคน 

Story: ครูใชMคำถาม What is this?  ถามนักเรียนกOอนวOาเห็นอะไรบMาง นักเรียนจะตอบเปyนภาษาไทย และ

บอกนักเรียนวOาในนิทานจะมีเสียงคำศัพทU จากน้ันครูจะเปxดใหMนักเรียนดูและฟkงอยOางต้ังใจ พรMอมออกเสียง

คำศัพทUตาม   หลังจากดูวิดีโอเสร็จครูถามนักเรียนวOานักเรียนจำคำศัพทUอะไรไดMบMาง ออกเสียงวOาอยOางไร ไฟลU

นิทานตัว t (สำหรับครูเปxดเพ่ือเลOาดMวยตนเอง) 

Action and Song: พานักเรียนทำทOาท่ีไดMมาจากนิทาน เจMาเส้ือนMอย มองตามลูกเทนนิส อยOางไร 

จากน้ันเรียนรูMเพลงประจำตัวอักษรพรMอมทOาทางประกอบของตัวอักษร t  ครูชวนนักเรียนทำทOาทาง

ประกอบของตัวอักษรพรMอมกดเลOนวิดีโอ tใหMนักเรียนดู 2 รอบ และกดเลOนท่ีเพลงใหMนักเรียนฟkง พรMอมพา

นักเรียนทำทOาทางประกอบตัวอักษร คำแปลเพลง 

Letter and Sound: เรียนรูMการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonic ’t’ ครูเลOนวิดีโอการ

ออกเสียงใหMนักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากน้ันครูกดท่ีตัวอักษรใหMนักเรียนฟkงพรMอมออกเสียงตาม

และทำทOาทางประกอบของตัวอักษร 3 คร้ัง 
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How to write: ครูเลOนวิดีโอการเขียนตัวอักษร  Tt   พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยใชMน้ิวช้ีเขียนกลาง

อากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2 คร้ัง พรMอมออกเสียงของตัวอักษร จากน้ันพา

นักเรียนเขียนตัวอักษรโดยใหMนักเรียนใชMเทMาขวา เขียนตามลูกศร 2 คร้ังพรMอมบอกเสียงของตัวอักษร 

Vocabulary: ครูแสดงภาพท่ีข้ึนตMนดMวยตัวอักษร t เลOนเสียงคำศัพทUใหMนักเรียนฟkง เเละออกเสียงตาม 

จากน้ันครูชวนนักเรียนแสดงทOาทางของคำศัพทU ดังน้ี รูปตMนไมMทำทOา ยืนเหมือนตMนไมM รูปเทนนิส ทำทOา ตี

ลูกเทนนิส รูปเสือ ทำทOาหนวดเสือรMองคำราม  

Activity: ครูเขียนฉลากหมายเลขใสOในกลOองใหMครบตามจำนวนเด็ก  โดยกOอนเลOนเกมครูพานักเรียนอOาน

คำศัพทUกOอน จากน้ันครูบอกนักเรียนวOา ใหM หมายเลข 1 คือ  tree หมายเลข 2 คือ tennis  หมายเลข 3

คือ tiger  ใหMนักเรียนทุกคนจับฉลาก  แลMวดูบนจอ วOาครูสไลดUไปท่ีคำศัพทUอะไรแลMวใครท่ีไดMหมายเลขตรง

กับคำศัพทUน้ัน ใหMยืนข้ึนแลMวออกเสียงคำศัพทUพรMอมแสดงทOาทาง 

Worksheet: แจก ABC with Phonics5 Worksheet03  ดูโคMดขMางลOางกOอนวOารูปภาพไหนแสดงถึงตัวอักษร

อะไร เขียนโคMดตัวอักษรลงในชOองท่ีเหมือนภาพดMานซMาย ดูเฉลยท่ีน่ี 

เขียนตัวอัษรท่ีไดDยิน: ใหMนักเรียนเตรียม สมุด ดินสอ แลMวน่ังหOาง ๆ กัน ครูกดเสียงใหMนักเรียนฟkง แลMว

เขียนตัวอักษรท่ีไดMยิน 

Day 5 
ทบทวนและประเมินผล  ทบทวนเพลงประจำตัวอักษร ทบทวนเพลง Jack Hartman ทบทวนเสียงตัวอักษร 

และคำศัพทUโดยกดเสียงใหMนักเรียนฟkงแลMวแลMวบอกคำศัพทUท่ีไดMยิน และทำเเบบประเมินเขียนตัวอักษรจาก

เสียงท่ีไดMยิน  และเขียนตัวอักษรจากวิดีโอทOาทางของตัวอักษรและเขียนตัวอักษรจากเสียง phonics ท่ีไดMยิน 

Phonics song q to t: ครูเลOนวิดีโอการเขียนตัวอักษร Pp พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยใชMน้ิวช้ีเขียน

กลางอากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1 ,2 ตามลำดับ 2 คร้ัง พรMอมออกเสียงของตัวอักษร จากน้ันพา

นักเรียนเขียนตัวอักษรโดยใชMเทMาขวา เขียนตามลูกศร 2 คร้ังพรMอมบอกเสียงของตัวอักษร 

Warm up: ครูบอกใหMนักเรียนยืนข้ึน และอยูOหOางกันพอประมาณ เปxดวิดีโอการเขียนตัวอักษรตัวพิมพUเล็ก

ใหMนักเรียนแสดงทOาทางไปพรMอมกับวิดีโอ 

เรียนรูM : นักเรียนอOานออกเสียงพรMอมแสดงทOาทางดMวยตัวเองกOอน จากน้ันครูกดเลOนเสียงท่ีตัวอักษรใหMนักเรียน

ฟkง  

เรียนรูD: กดใหMนักเรียนฟkงเสียง แลMวใหMนักเรียนบอกวOาเปyนคำศัพทUอะไร แปลวOาอะไร  

ประเมินผล: ครูเลOนเสียงช่ือตัวอักษรใหMนักเรียนฟkง ขMอละ 3 คร้ัง นักเรียนตMองเขียนตัวพิมพUใหญOและ

ตัวพิมพUเล็ก  น่ังหOาง ๆ กัน เขียนตัวอักษรท่ีไดMยิน  

ประเมินผล: แจก ABC with Phonics Evaluation ครูเลOนวิดีโอแสดงทOาทางของตัวอักษร ขMอละ 3 คร้ัง 

ใหMนักเรียนน่ังหOาง ๆ กัน ฟkงอยOางต้ังใจ และเขียนตัวอักษรท่ีไดMยิน 

ประเมินผล: ครูเลOนเสียง Phonics ใหMนักเรียนฟkง ขMอละ 3 คร้ัง ใหMนักเรียนฟkงอยOางต้ังใจแลMวเขียน

ตัวอักษรท่ีไดMยิน 
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