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ABC with phonics 6: Uu to Zz 
เป#าหมาย: นักเรียนสามารถบอกชื่อของตัวอักษร เเละออกเสียง phonics  Uu ถึง  Zz  ไดGเเสดงทIาทางประกอบของ

ตัวอักษรเเละออกเสียงคำศัพทOที่ขึ้นตGนดGวยอักษร Uu ถึง Zz ไดG  นักเรียนสามารถรูGทิศทางการเขียนตัวอักษร เเละสามารถ

เขียนอักษรตัวพิมพOใหญI พิมพOเล็กของอักษร Uu ถึง  Zz ไดG 

หัวข,อ: หนังสือเริ่มตGนดGวยวิดีโอเพลงของ เเตIละตัวอักษร จากนั้นเเนะนำชื่อของตัวอักษรพิมพOใหญI พิมพOเล็ก  Uu ถึง 

Zz  เรียนรูGเพลง ออกเสียงชื่อตัวอักษร ออกเสียง phonic  เรียนรูGคำศัพทOในนิทาน ทIาทางของตัวอักษร เเละเรียนรูGทิศทางการ

เขียนตัวอักษรพิมพOใหญI เเละพิมพOเล็ก นักเรียนจะไดGการออกเสียง การเขียน  ผIานการทำกิจกรรมตIาง ๆ 

Day 1: แนะนำเพลง  Phonics Song for Children  เรียนรูGสังเกตรูปภาพ  เรียนรูGตัวอักษรโดยการใหGนักเรียนบอกวิธีการ

เขียนตัวอักษรที่ถูกตGอง ฟhงนิทานตัวอักษร u เรียนรูGเพลงเเละทIาทางของตัวอักษร Uu เรียนรูGคำศัพทOในนิทานฝjกการออกเสียง 

เลIมเกมใบGทIาทางของคำศัพทO  เรียนรูGการออกเสียงชื่อของตัวอักษร การออกเสียง phonics u เรียนรูGทิศทางการเขียน

ตัวอักษร u.  กิจกรรม ครูเลIนเสียง ใหGนักเรียนระบายสีทับตัวอักษรที่ไดGยิน และคัดตัวอักษร  Uu ลงในสมุด    

Day 2: เรียนรูGเพลงประจำตัวอักษร  u -z  ฟhงนิทานตัวอักษร  v และเขียนหรือวาดรูปสิ่งที่นักเรียนไดGเรียนรูGใน

นิทาน  กิจกรรมเดาเสียงคำศัพทO  เรียนรูGคำศัพทOในนิทานฝjกการออกเสียงและเเสดงทIาทางของคำศัพทO   เรียนรูGเพลงเเละ

ทIาทางของตัวอักษร. เรียนรูGการออกเสียงชื่อของตัวอักษร การออกเสียง phonic ‘v’ เรียนรูGจากวิดีโอทิศทางการเขียน

ตัวอักษร Vv กิจกรรม ใหGนักเรียนตอบปากเปลIาตัวอักษรที่หายไป  เกมบิงโก และเขียนตัวอักษร Vv ลงในสมุดตัวเอง  

Day 3: เรียนรูGเพลงประจำตัวอักษร u to z Repeat  u to v  เรียนรูGตัวอักษร W w ฟhงนิทานตัวอักษร w เรียนรูGเพลงเเละ

ทIาทางของตัวอักษร เรียนรูGการออกเสียงชื่อของตัวอักษร การออกเสียง phonic ‘w’ เรียนรูGจากวิดีโอทิศทางการเขียน

ตัวอักษร Ww เรียนรูGคำศัพทOในนิทานฝjกการออกเสียงและเเสดงทIาทางของคำศัพทO  กิจกรรมใหGนักเรียนจับคูIโดยการใหGตอบ 

ปาก เปลIา เเละเขียนตัวอักษรที่นักเรียนไดGยิน จากนั้นเขียนตัวอักษร “Ww ลงในสมุด 

Day 4: เรียนรูGวิดีโอ ABC กิจกรรมใหGนักเรียนบอกชื่อและเสียงของตัวอักษรมาคนละ1ตัวอักษร  ฟhงนิทานตัวอักษร 

x  เรียนรูGเพลงเเละทIาทางของตัวอักษร x  เรียนรูGการออกเสียงชื่อของตัวอักษร การออกเสียง phonic ‘x’  เรียนรูGทิศทางการ

เขียนตัวอักษร x  ใหGนักเรียนสังเกตที่รูปภาพ.  เรียนรูGคำศัพทOในนิทานฝjกการออกเสียงพรGอมแสดงทIาทางของ

คำศัพทO  กิจกรรมเลIนเกมสIงของและออกเสียงตัวอักษรและคำศัพทO  และคัดตัวอักษรลงในสมุดของตัวเอง 

Day 5: เรียนรูGเพลงประจำตัวอักษร u to z ใหGนักเรียนเดาภาพ  ฟhงนิทานตัวอักษร y  เรียนรูGเพลงเเละทIาทางของตัวอักษร 

y เรียนรูGการออกเสียงชื่อของตัวอักษร การออกเสียง phonic ‘y’ เรียนรูGทิศทางการเขียนตัวอักษร y เรียนรูGคำศัพทOในนิทาน

ฝjกการออกเสียงพรGอมแสดงทIาทางของคำศัพทO  กิจกรรมวิ่งหาคำศัพทOจากเสียงที่ไดGยิน  และประดิษฐOตัวอักษรจากสิ่งตIางๆ 

รอบตัว 

Day 6: ฟhงนิทานตัวอักษร z เรียนรูGเพลงเเละทIาทางของตัวอักษร z เรียนรูGการออกเสียงชื่อของตัวอักษร การออกเสียง 

phonic ‘z’ เรียนรูGคำศัพทOในนิทานฝjกการออกเสียงพรGอมแสดงทIาทางของคำศัพทO และเขียนตัวอักษรจากเสียงที่ไดGยินลงใน

สมุด จากนั้นทำใบงานเขียนตัวอักษรจากภาพคำศัพทOที่ขึ้นตGนดGวยตัวอักษร 

Day 7: ทบทวนและประเมินผล  ทบทวนเพลงประจำตัวอักษร  วิดีโอการเตGนของ jack เขียนตัวพิมพOเล็ก ทบทวนเสียง

ตัวอักษร  ทบทวนการออกเสียงคำศัพทO กิจกรรมการบอกชื่อตัวอักษรที่หายไป และทำเเบบประเมินเขียนตัวอักษรจากเสียงที่

ไดGยิน  ประเมินการดูวิดีโอทIาทางของตัวอักษร และเขียนตัวอักษรตัวพิมพOเล็กจากเสียง phonics  ที่ไดGยินลงไปใน

แบบทดสอบ 
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Day 1  
แนะนำเพลง  Phonics Song for Children  เรียนรูBสังเกตรูปภาพ  เรียนรูBตัวอักษรโดยการใหBนักเรียน

บอกวิธีการเขียนตัวอักษรท่ีถูกตBอง ฟYงนิทานตัวอักษร u เรียนรูBเพลงเเละท[าทางของตัวอักษร Uu เรียนรูB

คำศัพท_ในนิทานฝaกการออกเสียง เล[มเกมใบBท[าทางของคำศัพท_  เรียนรูBการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การ

ออกเสียง phonics u เรียนรูBทิศทางการเขียนตัวอักษร u.  กิจกรรม ครูเล[นเสียง ใหBนักเรียนระบายสีทับ

ตัวอักษรท่ีไดBยิน และคัดตัวอักษร  Uu ลงในสมุด  

Warm up: ใหBนักเรียนทุกคนยืนข้ึนครูเปkดวิดีโอเพลง บอกใหBนักเรียนแสดงท[าทางไปพรBอมกับวิดีโออย[าง

ต้ังใจ หลังจากดูวิดีโอจบเเลBว ถามนักเรียนว[า เห็นอะไรบBาง ใหBนักเรียนแสดงความคิดเห็น 

สังเกตรูปภาพ: ครูสไลด_ภาพเกือกมBา โดมิโน แว[น แม[เหล็ก ใหBนักเรียนสังเกตภาพของส่ิงของว[ามีลักษณะเปnน

อย[างไรและมีความคลBายกับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวไหนบBาง 

เรียนรูW: ตัวอักษรท่ีนักเรียนเห็นคือตัวอะไร ” วิธีการเขียนตัวอักษรท่ีถูกตBอง ตBองเขียนยังไง จากน้ันครูขอ

อาสาสมัครนักเรียน 4 คน ออกมาเขียนตัวอักษรท่ีตัวเองเลือกแลBวเขียนตัวอักษรบนกระดานใหBเพ่ือน ๆ ดู ว[า

ทิศทางการเขียนท่ีนักเรียนคิดว[าถูกตBองเขียนยังไง โดยท่ีครูไม[ตBองบอก 

Story: ก[อนท่ีครูเล[นวิดีโอ ครูใชBคำถาม What is this?  ถามนักเรียนก[อนว[าเห็นอะไรบBาง นักเรียนจะ

ตอบเปnนภาษาไทย และบอกนักเรียนว[าในนิทานจะมีเสียงคำศัพท_ จากน้ันครูจะเปkดใหBนักเรียนดูและฟYง

อย[างต้ังใจ พรBอมออกเสียงคำศัพท_ตาม   หลังจากดูวิดีโอเสร็จครูถามนักเรียนว[านักเรียนจำคำศัพท_อะไร

ไดBบBาง ออกเสียงว[าอย[างไร  ไฟล_นิทานตัว u (สำหรับครูเปkดเพ่ือเล[าดBวยตนเอง) 

 Action and Song: ชวนนักเรียนทำท[าทาง ท่ีดูจากนิทน จากน้ันเรียนรูBเพลงประจำตัวอักษรเเละท[าทางของ

ตัวอักษร u  ครูชวนนักเรียนทำท[าทางของตัวอักษร u ครูเล[นวิดีโอท[าทางใหBนักเรียนดู 2 รอบ และเล[นเพลง

ใหBนักเรียนฟYง พรBอมทำท[าทางประกอบ คำแปลเพลง   

Vocabulary: กดท่ีตัวอักษร นักเรียนออกเสียงตาม และกดเล[นท่ีคำศัพท_ใหBนักเรียนฝaกออกเสียงพรBอม

แสดงท[าทางประกอบคำศัพท_ ดังน้ี รูปร[ม ทำท[ากางร[ม  รูปลุง ทำท[าใหBเหมือนคุณลุง  รูปชุดช้ันใน ทำท[า 

สวมเส้ือช้ันใน  

Activity: ครูใหBนักเรียนจับคู[ 2 คน ใหBนักเรียนแต[ละคู[เลือกเอาคำศัพท_ คู[ ละ 1 คำศัพท_ จากน้ันใหB

นักเรียนเล[นเกมใบB ท[าทางของคำศัพท_และใหBเพ่ือนตอบว[าเปnนคำศัพท_อะไร  

Letter and Sound: เรียนรูBการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonics ‘u ’ ครูเล[นวิดีโอ

การออกเสียงตัวอักษรใหBนักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากน้ันครูกดท่ีตัวอักษรใหBนักเรียนฟYงพรBอม

ออกเสียงตามและทำท[าทางประกอบของตัวอักษร 3 คร้ัง 

How to write: ครูเล[นวิดีโอการเขียนตัวอักษร  U u   พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยใชBน้ิวช้ีเขียนกลาง

อากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1 ตามลำดับ 2 คร้ัง พรBอมออกเสียงของตัวอักษร จากน้ันพานักเรียนเขียน

ตัวอักษรโดยใหBนักเรียนเอามือจับท่ีเอว แลBวเขียนตามลูกศร 2 คร้ังพรBอมบอกเสียงของตัวอักษร 

Activity: ครูกดท่ีเสียงแต[ละขBอตามลำดับใหBนักเรียนฟYงแลBวระบายสีตัวอักษรท่ีไดBยิน 
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Worksheet: นักเรียนเตรียม  ดินสอ สี ครูแจกใบงานจากน้ัน ฟYงรหัสจากคุณครู  เล[นเสียงตัวอักษรใหB

นักเรียนระบายสีทับตัวอักษรท่ีนักเรียนไดBยิน เสร็จแลBวไดBเปnนรูปตัวอักษรอะไร ใหBนักเรียนแสดงความ

คิดเห็นและโชว_ผลงานของตัวเอง  และครูสไลด_เฉลยใหBนักเรียนดู  

ฝaกเขียน: ใหBนักเรียนคัดตัวอักษรลงในสมุดของตัวเอง 
 

Day 2  
เรียนรูBเพลงประจำตัวอักษร  u -z  ฟYงนิทานตัวอักษร  v และเขียนหรือวาดรูปส่ิงท่ีนักเรียนไดBเรียนรูBใน

นิทาน  กิจกรรมเดาเสียงคำศัพท_  เรียนรูBคำศัพท_ในนิทานฝaกการออกเสียงและเเสดงท[าทางของ

คำศัพท_   เรียนรูBเพลงเเละท[าทางของตัวอักษร. เรียนรูBการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง 

phonic ‘v’ เรียนรูBจากวิดีโอทิศทางการเขียนตัวอักษร Vv กิจกรรม ใหBนักเรียนตอบปากเปล[าตัวอักษรท่ี

หายไป  เกมบิงโก และเขียนตัวอักษร Vv ลงในสมุดตัวเอง  

Story: ก[อนครูจะเปkดวิดีโอ ครูใชBคำถาม What is this?  ถามนักเรียนก[อนว[าเห็นอะไรบBาง นักเรียนจะ

ตอบเปnนภาษาไทย และบอกนักเรียนว[าในนิทานจะมีเสียงคำศัพท_ จากน้ันครูจะเปkดใหBนักเรียนดูและฟYง

อย[างต้ังใจ พรBอมออกเสียงคำศัพท_ตาม   หลังจากดูวิดีโอเสร็จครูถามนักเรียนว[านักเรียนจำคำศัพท_อะไร

ไดBบBาง ออกเสียงว[าอย[างไร ไฟล_นิทานตัว v (สำหรับครูเปkดเพ่ือเล[าดBวยตนเอง) 

เรียนรู,: ใหBนักเรียนเขียนหรือวาดรูปภาพ ส่ิงท่ีนักเรียนไดBเรียนรูB จากนิทานท่ีนักเรียนไดBฟYง นำเสนอส่ิงท่ี

ไดBเรียนรูB 

Gusse the sounds: กดท่ีเสียงใหBนักเรียนฟYงและใหBลองเดาว[าเปnนเสียงคำศัพท_อะไร 

Vocabulary: กดเล[นท่ีคำศัพท_ใหBนักเรียนฝaกออกเสียงตามจากน้ันครูชวนนักเรียนแสดงท[าทาง

ประกอบคำศัพท_ ดังน้ี รูปร[มรถตูB ทำท[าขับรถตูB.  รูปไวโอลีน ทำท[า เล[นไวโอลีน  รูปภูเขาไปทำท[าชูมือข้ึน

เลBวทำเสียงระเบิด 

Action and Song: ครูและนักเรียนทำท[าทางของตัวอักษร v 2 รอบ กดเล[นวิดีโอท[าทางและเล[น

เพลงพรBอมทำท[าทางประกอบ คำแปลเพลง 

Letter and Sound: เรียนรูBการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonics v ครูเล[นวิดีโอ

การออกเสียงตัวอักษรใหBนักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากน้ันครูกดท่ีตัวอักษรใหBนักเรียนฟYงพรBอม

ออกเสียงตามและทำท[าทางประกอบของตัวอักษร 3 คร้ัง 

How to write: ครูเล[นวิดีโอการเขียนตัวอักษร  V v  พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยใชBน้ิวช้ีเขียนกลาง

อากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2 คร้ัง พรBอมออกเสียงของตัวอักษร จากน้ันพานักเรียน

เขียนตัวอักษรโดยใหBนักเรียนศอกของตัวเอง แลBวเขียนตามลูกศร 2 คร้ังพรBอมบอกเสียงของตัวอักษร 

Activity: กิจกรรม ใหBนักเรียนช[วยกันตอบปากเปล[า ว[าตัวอักษรอะไรท่ีหายไป a – z 
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Activity: ครูแจกกระดาษบิงโกใหBนักเรียนจนครบทุกคน อธิบายบอกนักเรียนว[า ครูจะออกเสียง

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 9 ตัวใหBครบช[อง และใหBนักเรียนเลือกเขียนตัวอักษรลงในช[องไหนก[อนก็ไดB เม่ือ

ครบทุกช[องเเลBว ครูจะทำฉลากตัวอักษร 9 ตัวน้ัน และจับฉลากหรือสุ[มใหBนักเรียนมาจับฉลากเพ่ือเล[นเกม

บิงโก  เม่ือจับฉลากไดBตัวอักษรไหน ใหBนักเรียน กากบาท X ทับตัวอักษรตัวน้ัน คนไหนบิงโกก[อนเปnนผูB

ชนะไดBคะเเนนครูพานักเรียนเล[นไปเร่ือย ๆ 

Writing: ใหBนักเรียนคัดตัวอักษรลงในสมุดของตัวเอง 
 

Day 3 
เรียนรูBเพลงประจำตัวอักษร u to z Repeat  u to v  เรียนรูBตัวอักษร W w ฟYงนิทานตัวอักษร w เรียนรูB

เพลงเเละท[าทางของตัวอักษร เรียนรูBการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonic ‘w’ เรียนรูB

จากวิดีโอทิศทางการเขียนตัวอักษร Ww เรียนรูBคำศัพท_ในนิทานฝaกการออกเสียงและเเสดงท[าทางของ

คำศัพท_  กิจกรรมใหBนักเรียนจับคู[โดยการใหBตอบ ปาก เปล[า เเละเขียนตัวอักษรท่ีนักเรียนไดBยิน จากน้ัน

เขียนตัวอักษร “Ww ลงในสมุด 

Phonics song u to z: ครูเปkดวิดีโอบอกใหBนักเรียนทุกคนยืนข้ึนแสดงท[าทางไปพรBอมกับวิดีโอ  อย[าง

ต้ังใจ  หลังจากดูวิดีโอจบแลBวครูถามนักเรียนว[ามีตัวอักษรอะไรบBางและแต[ละตัวอักษรมีท[าทางประกอบ

อย[างไรบBาง ครูอาจจะสุ[มถามนักเรียน 

Warm up: ครูเปkดวิดีโอเพลงเพ่ือทบทวนและเตรียมความพรBอมใหBนักเรียนดู 

เรียนรูW: ครูใชBคำถามกับนักเรียนว[า what letter do you see เม่ือนักเรียนตอบจนครบทุกคนแลBว ครูกด

สไลด_ถัดไป ใหBนักเรียนดูตัวอักษรท่ีนักเรียนเห็นชัด 

How to write: ถามนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบBาง จากน้ันครูบอกนักเรียนว[าเปnนตัวอักษรท่ีเขียน

เหมือนกัน ตัวพิมพ_ใหญ[และตัวพิมพ_เล็ก กดท่ีเสียงใหBนักเรียนออกเสียงตาม 

Story: ก[อนครูจะเปkดวิดีโอ ครูใชBคำถาม What is this?  ถามนักเรียนก[อนว[าเห็นอะไรบBาง นักเรียนจะ

ตอบเปnนภาษาไทย และบอกนักเรียนว[าในนิทานจะมีเสียงคำศัพท_ จากน้ันครูจะเปkดใหBนักเรียนดูและฟYง

อย[างต้ังใจ พรBอมออกเสียงคำศัพท_ตาม   หลังจากดูวิดีโอเสร็จครูถามนักเรียนว[านักเรียนจำคำศัพท_อะไร

ไดBบBาง ออกเสียงว[าอย[างไร ไฟล_นิทานตัว w (สำหรับครูเปkดเพ่ือเล[าดBวยตนเอง) 

Action and Song: ครูและนักเรียนทำท[าทางของตัวอักษร w 2 รอบ กดเล[นวิดีโอท[าทางและเล[นเพลง

พรBอมทำท[าทางประกอบ คำแปลเพลง 

Letter and Sound: เรียนรูBการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonics  w ครูเล[นวิดีโอการ

ออกเสียงตัวอักษรใหBนักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากน้ันครูกดท่ีตัวอักษรใหBนักเรียนฟYงพรBอมออก

เสียงตามและทำท[าทางประกอบของตัวอักษร 3 คร้ัง 
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How to write: ครูเล[นวิดีโอการเขียนตัวอักษร   W w   พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยใชBน้ิวช้ีเขียนกลาง

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

นักเรียนเขียนตัวอักษรโดยใหBนักเรียนใชBมือจับท่ีเอว เขียนตามลูกศร 2 คร้ังพรBอมบอกเสียงของตัวอักษร 

Vocabulary:  นักเรียนลองทายก[อนว[าเห็นรูปอะไรบBาง ตอบเปnนภาษาไทย จากน้ันลากรูปภาพออกจากกัน

และคล๊ิกบนรูปภาพจะไดBยินคำศัพท_  ครูชวนนักเรียนทำท[าทางประกอบคำศัพท_ ดังน้ีรูปปลาวาฬ ทำท[า 

ปลาวาฬพ[นน้ำ รูปแตงโม  ทำท[าวาดกลมๆเหมือนแตงโม รูปนา�ิกาทำท[าใส[นา�ิกาท่ีขBอมือ. (คล๊ิกปุ�ม All 

เม่ือตBองการใหBภาพปรากฎพรBอมกันท้ัง3ภาพ เม่ือตBองการฟYงเสียงใหBคล๊ิกท่ีรูปภาพ) 

Activity: ครูใหBนักเรียนดูท่ีจอทีวี ถามนักเรียนว[าสังเกตเห็นอะไรบBาง. จากน้ัน ครูใหBนักเรียนจับคู[

ตัวอักษรพิมพ_ใหญ[และตัวอักษรพิมพ_เล็กและคำศัพท_   โดยการใหBนักเรียนถาม – ตอบดBวยปากเปล[า ใหB

นักเรียนยกมือข้ึนเพ่ือพรBอมท่ีจะตอบหรือครูสุ[มนักเรียนเปnนราบบุคคล 

เขียนตัวอักษรท่ีนักเรียนไดWยิน: ใหBนักเรียนเตรียม สมุด ดินสอ แลBวน่ังห[าง ๆ กัน ครูกดเสียงใหBนักเรียน

ฟYง  เลBวเขียนตัวอักษรท่ีไดBยิน 

Writing: ใหBนักเรียนคัดตัวอักษรลงในสมุดของตัวเอง 
 

Day 4 
เรียนรูBวิดีโอ ABC กิจกรรมใหBนักเรียนบอกช่ือและเสียงของตัวอักษรมาคนละ1ตัวอักษร  ฟYงนิทาน

ตัวอักษร x  เรียนรูBเพลงเเละท[าทางของตัวอักษร x  เรียนรูBการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง 

phonic ‘x’  เรียนรูBทิศทางการเขียนตัวอักษร x  ใหBนักเรียนสังเกตท่ีรูปภาพ.  เรียนรูBคำศัพท_ในนิทานฝaก

การออกเสียงพรBอมแสดงท[าทางของคำศัพท_  กิจกรรมเล[นเกมส[งของและออกเสียงตัวอักษรและ

คำศัพท_  และคัดตัวอักษรลงในสมุดของตัวเอง  

Warm up:  วิดีโอ abc น้ีนักเรียนเคยดูแลBว ครูจะเปkดดูอีกคร้ัง นักเรียนทุกคนออกเสียงตามใหBชัดเจน   

เรียนรูW: ใหBนักเรียนบอกช่ือของตัวอักษรและเสียง Phonics มาคนละ 1 ตัวอักษร บอกทีละคนจนครบทุก

คน  

Story: ครูใชBคำถาม What is this?ถามนักเรียนก[อนว[าเห็นอะไรบBาง นักเรียนจะตอบเปnนภาษาไทย และ

บอกนักเรียนว[าในนิทานจะมีเสียงคำศัพท_ จากน้ันครูจะเปkดใหBนักเรียนดูและฟYงอย[างต้ังใจ พรBอมออก

เสียงคำศัพท_ตาม หลังจากดูวิดีโอเสร็จครูถามนักเรียนว[านักเรียนจำคำศัพท_อะไรไดBบBาง ออกเสียงว[า

อย[างไร ไฟล_นิทานตัว x (สำหรับครูเปkดเพ่ือเล[าดBวยตนเอง)  

 Action and Song: เรียนรูBเพลงประจำตัวอักษรเเละท[าทางของตัวอักษร x  ครูชวนนักเรียนทำท[าทาง

ของตัวอักษร x ครูเล[นวิดีโอท[าทางใหBนักเรียนดู 2 รอบ และเล[นเพลงใหBนักเรียนฟYง พรBอมทำท[าทาง

ประกอบ คำแปลเพลง 
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Letter and Sound: เรียนรูBการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonics  x  ครูเล[นวิดีโอการออก

เสียงตัวอักษรใหBนักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากน้ันครูกดท่ีตัวอักษรใหBนักเรียนฟYงพรBอมออกเสียงตาม

และทำท[าทางประกอบของตัวอักษร 3 คร้ัง 

How to write: ครูเล[นวิดีโอการเขียนตัวอักษร   X x    พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยใชBน้ิวช้ีเขียนกลาง

อากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ2 ตามลำดับ 2 คร้ัง พรBอมออกเสียงของตัวอักษร จากน้ันพานักเรียน

เขียนตัวอักษรโดยใหBนักเรียนใชBเทBาขวา เขียนตามลูกศร 2 คร้ังพรBอมบอกเสียงของตัวอักษร 

สังเกตรูปภาพ: ใหBนักเรียนสังเกตท่ีรูปภาพ ว[า มีส[วนไหนบBาง มีความคลายตัวอักษรอะไรบBาง ใหBนักเรียน

แสดงความคิดเห็น  

Vocabulary: กดเล[นเสียงใหBนักเรียนฟYงและออกเสียงคำศัพท_ตาม  ครูชวนนักเรียนแสดงท[าทาง

ประกอบคำศัพท_ ดังน้ี รูปเอกซ_เรย_ ทำท[า เอกซ_เรย_ร[างกาย รูปไวโอลีน ทำท[าตีไวโอลีน รูปวันคริสต_มาส 

กดท่ีเสียงใหBนักเรียนฟYงเพลงวันคริสต_มาส  

Activity:  ครูปร้ินการ_ด คำศัพท_และตัวอักษร และวางคำศัพท_กับตัวอักษรไวBตรงกลาง เพ่ือเล[นเกม  ครู

จะเปkดเพลง Pass The Beanbag เพ่ือเล[นเกมส[งส่ิงของ ถBาไดBยินคำว[า Stop ใหBหยุดทันที ส่ิงของหยุดท่ี

ใคร คนน้ันตBองออกมาเลือกหยิบ 1 คำแลBวออกเสียงใหBเพ่ือนออกเสียงตาม 

Writing: ใหBนักเรียนคัดตัวอักษรลงในสมุดของตัวเอง 

Day 5 
เรียนรูBเพลงประจำตัวอักษร u to z ใหBนักเรียนเดาภาพ  ฟYงนิทานตัวอักษร y  เรียนรูBเพลง เเละท[าทางของ

ตัวอักษร y เรียนรูBการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonic ‘y’ เรียนรูBทิศทางการเขียนตัวอักษร y 

เรียนรูBคำศัพท_ในนิทานฝaกการออกเสียงพรBอมแสดงท[าทางของคำศัพท_  กิจกรรมว่ิงหาคำศัพท_จากเสียงท่ีไดB

ยิน  และประดิษฐ_ตัวอักษรจากส่ิงต[าง ๆ รอบตัว 

Phonics song u to z:  นักเรียนจะไดBดูวิดีโออีกคร้ัง ครูเปkดวิดีโอบอกใหBนักเรียนทุกคนยืนข้ึนแสดง

ท[าทางไปพรBอมกับวิดีโอ  อย[างต้ังใจ  หลังจากดูวิดีโอจบแลBวครูถามนักเรียนว[ามีตัวอักษรอะไรบBางและแต[

ละตัวอักษรมีท[าทางประกอบอย[างไรบBาง ครูอาจจะสุ[มถามนักเรียน 

เดาภาพ: ใหBนักเรียนดูภาพแลBวแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับภาพท่ีเห็น  นึกถึงอะไรคลBายกับส่ิงของ

อะไรบBาง  

Story: ครูใชBคำถาม What is this?ถามนักเรียนก[อนว[าเห็นอะไรบBาง นักเรียนจะตอบเปnนภาษาไทย และ

บอกนักเรียนว[าในนิทานจะมีเสียงคำศัพท_ จากน้ันครูจะเปkดใหBนักเรียนดูและฟYงอย[างต้ังใจ พรBอมออก

เสียงคำศัพท_ตาม หลังจากดูวิดีโอเสร็จครูถามนักเรียนว[านักเรียนจำคำศัพท_อะไรไดBบBาง ออกเสียงว[า

อย[างไร ไฟล_นิทานตัว y (สำหรับครูเปkดเพ่ือเล[าดBวยตนเอง)  

Action and Song: เรียนรูBเพลงประจำตัวอักษร เเละท[าทางของตัวอักษร y  ครูชวนนักเรียนทำท[าทางของ

ตัวอักษร  y ครูเล[นวิดีโอท[าทางใหBนักเรียนดู 2 รอบ และเล[นเพลงใหBนักเรียนฟYง พรBอมทำท[าทางประกอบ  คำ

แปลเพลง 
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Letter and Sound: เรียนรูBการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonic ’y’ ครูเล[นวิดีโอการ

ออกเสียงใหBนักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากน้ันครูกดท่ีตัวอักษรใหBนักเรียนฟYงพรBอมออกเสียงตาม

และทำท[าทางประกอบของตัวอักษร 3 คร้ัง 

How to write: ครูเล[นวิดีโอการเขียนตัวอักษร  Yy  พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยใชBน้ิวช้ีเขียนกลาง

อากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2 คร้ัง พรBอมออกเสียงของตัวอักษร จากน้ันพา

นักเรียนเขียนตัวอักษรโดยใหBนักเรียนใชBเทBาขวา เขียนตามลูกศร 2 คร้ังพรBอมบอกเสียงของตัวอักษร 

Vocabulary: ครูแสดงภาพท่ีข้ึนตBนดBวยตัวอักษร t เล[นเสียงคำศัพท_ใหBนักเรียนฟYง เเละออกเสียงตาม จากน้ัน

ครูชวนนักเรียนแสดงท[าทางของคำศัพท_ ดังน้ี ทำท[าตักโยเกิร_ตกิน ทำท[าช้ีไปท่ีท่ีมีสีเหลืองในบริเวณหBองเรียน 

ทำท[าเล[นดึงโยโย[ 

ว่ิงหาคำศัพทoจากเสียงท่ีไดWยิน : ครูปร้ิน คำศัพท_ ท่ีบริเวณ รอบๆในหBองเรียน  นักเรียนแบ[งกลุ[มออกเปnน 

2 กลุ[ม กลุ[มผูBชาย และกลุ[มผูBหญิง  โดยก[อนเล[นเกม ครูพานักเรียนออกเสียงคำศัพท_เพ่ือทบทวน จากน้ัน

ครูจะพานักเรียนเล[นเกมว่ิงไปหาคำศัพท_จากเสียงท่ีไดBยิน โดยครูจะเปnนคนออกเสียงคำศัพท_ ทีมไหนว่ิงไป

แตะไดBก[อนจะเปnนทีมท่ีไดBคะแนน  

Activity: นักเรียนจับคู[ 2-3 คน ประดิษฐ_ตัวอักษรจากส่ิงรอบตัว  ครูใหBนักเรียนนำวัสดุต[าง ๆ ท่ีหาไดBท้ัง

ในหBอง และนอกหBองเรียน มาประดิษฐ_เปnนตัวอักษร ครูสามารถนำวัสดุมาเสริมใหBนักเรียนไดB เช[น กาว 

กระดาษสี ดินสอสี  กรรไกร เปnนตBน   

Day 6 
ฟYงนิทานตัวอักษร z เรียนรูBเพลง เเละท[าทางของตัวอักษร z เรียนรูBการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การ

ออกเสียง phonic ‘z’ เรียนรูBคำศัพท_ในนิทานฝaกการออกเสียงพรBอมแสดงท[าทางของคำศัพท_ และเขียน

ตัวอักษรจากเสียงท่ีไดBยินลงในสมุด จากน้ันทำใบงานเขียนตัวอักษรจากภาพคำศัพท_ท่ีข้ึนตBนดBวยตัวอักษร 

Story: ครูกดวิดีโอนิทานตัว z ใหBนักเรียนดูและฟYงอย[างต้ังใจ 1 รอบ ครูถามนักเรียนว[า เห็นอะไรบBางใน

นิทาน ไฟล_นิทาน z (สำหรับครูเปkดเพ่ือเล[าดBวยตนเอง)  

Action and Song: ครูทบทวนและชวนนักเรียนทำท[าทางของตัวอักษร z 2 รอบ ครูกดเล[นวิดีโอท[าทาง

ใหBนักเรียนดู 2 รอบ และเล[นเพลงใหBนักเรียนฟYง พรBอมทำท[าทางประกอบ 

Letter and Sound: ครูเล[นวิดีโอการออกเสียงตัวอักษรใหBนักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากน้ันเล[น

เสียงท่ีตัวอักษรใหBนักเรียนฟYง พรBอมทำท[าทางประกอบตัวอักษร 3 คร้ัง    

How to write: ครูเล[นวิดีโอการเขียนตัวอักษร  Zz พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยใชBน้ิวช้ีเขียนกลาง

อากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2 คร้ัง พรBอมออกเสียงของตัวอักษร จากน้ันพา

นักเรียนเขียนตัวอักษรโดยใหBนักเรียนใชBเทBาขวา เขียนตามลูกศร 2 คร้ังพรBอมบอกเสียงของตัวอักษร 

Vocabulary: กดท่ีตัวอักษร นักเรียนออกเสียงตาม และกดเล[นท่ีคำศัพท_ใหBนักเรียนฝaกออกเสียงพรBอม

แสดงท[าทางประกอบคำศัพท_ ดังน้ี รูป สวนสัตว_ ใหBนักเรียนออกเสียงตามคำศัพท_ แลBวบอกช่ือสัตว_มาคน

ละ1ตัว รูป มBาลาย  ทำท[า มBาลาย รูป เลขศูนย_ ทำท[า วาดรูปศูนย_ 
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ฟrงและเขียน: เขียนตัวอักษรท่ีนักเรียนไดBยิน ใหBนักเรียนเตรียม สมุด ดินสอ แลBวน่ังห[าง ๆ กัน ครูกดเสียง

ใหBนักเรียนฟYง  เเลBวเขียนตัวอักษรท่ีไดBยิน 

Worksheet: ดูคำศัพท_ เเลBวเขียนเทียบตัวอักษรตัวพิมพ_เล็กท่ีข้ึนตBนดBวยคำศัพท_.   

Day 7 
ทบทวนและประเมินผล  ทบทวนเพลงประจำตัวอักษร  วิดีโอการเตBนของ jack เขียนตัวพิมพ_เล็ก ทบทวน

เสียงตัวอักษร  ทบทวนการออกเสียงคำศัพท_ กิจกรรมการบอกช่ือตัวอักษรท่ีหายไป และทำเเบบประเมิน

เขียนตัวอักษรจากเสียงท่ีไดBยิน  ประเมินการดูวิดีโอท[าทางของตัวอักษร และเขียนตัวอักษรตัวพิมพ_เล็ก

จากเสียง phonics  ท่ีไดBยินลงไปในแบบทดสอบ 

Phonics song u to z:  นักเรียนจะไดBดูวิดีโออีกคร้ัง ครูเปkดวิดีโอบอกใหBนักเรียนทุกคนยืนข้ึนแสดงท[าทาง

ไปพรBอมกับวิดีโอ  อย[างต้ังใจ  หลังจากดูวิดีโอจบแลBวครูถามนักเรียนว[ามีตัวอักษรอะไรบBางและแต[ละ

ตัวอักษรมีท[าทางประกอบอย[างไรบBาง ครูอาจจะสุ[มถามนักเรียน 

Warm up:  นักเรียนจะไดBดูวิดีโอการเขียนตัวอักษรตัวพิมพ_เล็กครูบอกใหBนักเรียนยืนข้ึนและอยู[ห[างกัน

พอประมาณ จะใหBนักเรียนแสดงท[าทางไปพรBอมกับวีดีโอ 

ทบทวนเสียงตัวอักษร: ครูเล[นเสียงใหBนักเรียนฟYง เล่ือนสไลด_ตัวอักษรใหBนักเรียนตอบปากเปล[าว[าเสียงท่ีไดB

ยินคือตัวอักษรอะไร ใหBนักเรียนไดBตอบทุกคน หรือ เลือกนักเรียน 

ทบทวนคำศัพทo: ครูเล[นเสียงใหBนักเรียนฟYง เล่ือนสไลด_คำศัพท_ใหBนักเรียนตอบปากเปล[าว[าเสียงท่ีไดBยิน

คือคำศัพท_อะไร ใหBนักเรียนไดBตอบทุกคน หรือ เลือกนักเรียน หากนักเรียนเลือกถูกเสียงคำถามและ

คำตอบจะตรงกัน 

กิจกรรม: ใหBนักเรียนช[วยกันตอบปากเปล[าว[ามีตัวอักษรอะไรท่ีหายไป 

ประเมินผล: ครูเล[นเสียงช่ือตัวอักษรใหBนักเรียนฟYง ขBอละ 3 คร้ัง นักเรียนตBองเขียนตัวพิพม_ใหญ[และ

ตัวพิมพ_เล็ก  น่ังห[าง ๆ กัน เขียนตัวอักษรท่ีไดBยิน  

ประเมินผล: ครูเล[นวิดีโอแสดงท[าทางของตัวอักษร ขBอละ 3 คร้ัง ใหBนักเรียนน่ังห[างๆกัน ฟYงอย[างต้ังใจ 

และเขียนตัวอักษรท่ีไดBยิน 

ประเมินผล: ครูเล[นเสียง Phonics ใหBนักเรียนฟYง ขBอละ 3 คร้ัง ใหBนักเรียนฟYงอย[างต้ังใจแลBวเขียนตัวอักษรท่ี

ไดBยิน 

 

 

 


