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Double consonants plan
เป้าหมาย : นักเรียนรู้เเละเข้าใจกฎการออกเสียงของพยัญชนะคู่ (Double consonants) คือ เม่ือมีพยัญชนะคู่อยู่ใน

คําศัพท์เราจะออกเสียงเหมือนมีพยัญชนะเเค่ตัวเดียว นักเรียนสามารถออกเสียง บอกความหมายของคําศัพท์เเละ

ประโยคในบทเรียนที่กําหนดได้ ในการประเมิน ถ้านักเรียนได้คะเเนนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของนักเรียนท้ังหมดใน

ห้องเรียน ครูควรสอนทบทวนให้กับนักเรียน

หัวข้อ : หนังสือเริ่มต้นด้วยการทบทวนกฎการออกเสียงของสระสองตัว (Two Vowels ) เเละเรียนรู้กฎการออกเสียง

ของพยัญชนะคู่ (Double consonants) จากคําศัพท์ที่มีพยัญชนะคู่อยู่ท้ายคําเเละอยู่กลางคํา เรียนรู้การออกเสียง

ของ y เม่ือทําหน้าท่ีเป็นสระ

สัปดาห์ :

Day 1 : ทบทวนกฎการออกเสียงของสระสองตัวคือ คือ เม่ือมีสระสองตัวติดกันตัวเเรกจะออกเสียงเป็นเสียงยาวเเละ

ตัวท่ีสองจะไม่ออกเสียง

Day 2 : เรียนรู้กฎการออกเสียงของพยัญชนะคู่ คือ เม่ือมีพยัญชนะคู่อยู่ในคําศัพท์เราจะออกเสียงเหมือนมีพยัญชนะ

เเค่ตัวเดียว เช่น พยัญชนะคู่อยู่ท้ายคํา doll, ball, bell, tall, small เเละออกเสียงประโยคท่ีมีพยัญชนะคู่ เรียนรู้

การออกเสียงคําศัพท์ด้วย Phonics เกม Make a move เเละใบงาน

Day 3 : เรียนรู้กฎการออกเสียงของ พยัญชนะคู่อยู่กลางคําศัพท์ เช่น tennis, carrot, rabbit เรียนรู้การออก เสียง

ของ y เม่ือทําหน้าท่ีเป็นสระ เช่น happy, jelly เเละออกเสียงประโยคท่ีมีพยัญชนะคู่ เรียนรู้การออกเสียงคําศัพท์

จากกิจกรรมกลุ่ม สร้างประโยคจากภาพเเละใบงาน

Day 4 : เรียนรู้การสนทนา “What is it?” “It is a ……….” จากการเลือกภาพที่ชอบเเละวาดลงสมุด เขียน

ประโยคคําถามเเละคําตอบเเละจับคู่สนทนาจากคําศัพท์ในบทเรียน

Day 5 : ทบทวนการออกเสียงของคําศัพท์เเละทําเเบบประเมิน
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Day 1
ทบทวนกฎการออกเสียงของสระสองตัวคือ คือ เม่ือมีสระสองตัวติดกันตัวเเรกจะออกเสียงเป็นเสียงยาวเเละตัวท่ีสอง
จะไม่ออกเสียง
ส่ิงท่ีต้องเตรียม : ปริ้นใบงานเพ่ือให้นักเรียนทํากิจกรรมหน้า 8
วิดีโอ : ก่อนเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู ถามนักเรียนว่าจําคําศัพท์อะไรได้บ้างจากวิดีโอ เม่ือนักเรียนตอบเเล้วให้นักเรียน
สะกดเป็น Phonics เเล้ว ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูเเละสุ่มถามนักเรียน 4-5 ว่านักเรียนจําคําศัพท์อะไรได้บ้างจาก
วิดีโอเเละมีความหมายว่าอย่างไร
เรียนรู้ : ครูโชว์คําศัพท์ให้นักเรียนดู ให้นักเรียนออกเสียงของคําศัพท์ เม่ือนักเรียนออกเสียงเเล้วถามนักเรียนว่าจํากฎ
การออกเสียงของสระสองตัวได้หรือไม่ เม่ือนักเรียนตอบเเล้วครูเลื่อนสไลด์ถัดไปให้นักเรียนดู เเละถามนักเรียนว่า
ตัวอักษรที่เป็นสีเทา ‘i’ หมายถึงอะไร ครูทบทวนกฎการออกเสียงของสระสองตัวให้นักเรียนฟังอีกรอบ เเล้วให้
นักเรียนสะกดเเละออกเสียงบอกความหมายของคําศัพท์พร้อมพร้อมกัน
เรียนรู้ : ครูสุ่มนักเรียน 3 คนให้ออกเสียงคําศัพท์ เม่ือเสร็จเเล้วให้นักเรียนทุกคนช่วยกันสะกดเเละออกเสียงของ
คําศัพท์พร้อมกัน จากนั้นถามนักเรียนว่าเม่ือมีสระสองตัวติดในคําศัพท์นักเรียนต้องออกเสียงอย่างไร
ทบทวน : โชว์รูปภาพให้นักเรียนดูเเละถามนักเรียนว่าภาพที่นักเรียนเห็นในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไร เเละเ
เปลว่าอะไรจากภาพ ถามนักเรียนจนครบทุกภาพ
เรียนรู้ : ครูโชว์ภาพเเละประโยคให้นักเรียนดู ให้นักเรียนอ่านออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยคทําซํ้าจนครบ
ท้ัง 5 ประโยค
ใบงาน : ครูเเจกใบงาน Beginner 2/5 worksheet01 ให้นักเรียนคนละ 1 เเผ่น ให้นักเรียนเลือกคําในวงกลมเเละ
ระบายสีเเล้วนําไปเขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้อง เเละเขียนเรียงประโยค 2 ประโยคให้ถูกต้อง เฉลย
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Day 2
เรียนรู้กฎการออกเสียงของพยัญชนะคู่ คือ เม่ือมีพยัญชนะคู่อยู่ในคําเราจะออกเสียงเหมือนมีพยัญชนะเเค่ตัวเดียว
เช่น พยัญชนะคู่อยู่ท้ายคํา doll, ball, bell, tall, small เเละออกเสียงประโยคท่ีมีพยัญชนะคู่
ส่ิงท่ีต้องเตรียม : ปริ้นบัตรคําเเละใบงานเพื่อให้นักเรียนทํากิจกรรมหน้า 17 เเละ หน้า 19
วิดีโอ Ball and doll : ครูใช้คําถาม “ Are you ready for the video? ” ก่อนเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู ในวิดีโอครู
Kellie จะถามว่า “ What do you see? ” ให้นักเรียนตอบสิ่งที่นักเรียนเห็นเมื่อดูวิดีโอจบเเล้วครูถามนักเรียนว่ามี
คําศัพท์อะไรบ้างในวิดีโอ
เรียนรู้ : ครูให้นักเรียนอ่านกฎการออกเสียงของพยัญชนะคู่ เม่ือนักเรียนอ่านเเล้ว ครูถามนักเรียนต่อว่า จากกฎท่ี
นักเรียนได้อ่าน นักเรียนจะอ่านออกเสียงคํานี้ว่าอย่างไร ครูชี้ไปท่ีคําว่า ‘doll’ เม่ือนักเรียนอ่านเเล้วครูชี้ไปที่คําว่า
‘bell’ ให้นักเรียนออกเสียงด้วยตนเองก่อนเล่นเสียงให้นักเรียนฟังคําศัพท์
เรียนรู้ : ครูให้นักเรียนออกเสียงเเล้วจึงกดเสียงให้นักเรียนฟัง เเละถามนักเรียนว่า “What does it mean?” ให้
นักเรียนบอกความหมายของคําศัพท์ เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว คลิ๊กท่ี Answer เพื่อดูความหมาย
เรียนรู้ : ครูให้นักเรียนอ่านกฎการออกเสียงของพยัญชนะคู่ เม่ือนักเรียนอ่านเเล้ว ครูถามนักเรียนต่อว่า จากกฎท่ี
นักเรียนได้อ่าน นักเรียนจะอ่านออกเสียงคํานี้ว่าอย่างไร ให้ครูช้ีไปท่ีคําศัพท์ทีละคําให้นักเรียนออกเสียงด้วยตนเอง
ก่อนเล่นเสียงคําศัพท์ให้นักเรียนฟัง
วิดีโอ Tall and Small : ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู เม่ือดูจบเเล้วครูถามนักเรียนว่า เเมวเเละยีราฟมีรูปร่างอย่างไร
เเละคําศัพท์ในของรูปร่างของเเมวเเละยีราฟออกเสียงว่าอย่างไรจากวิดีโอ
เรียนรู้ : ครูโชว์คําศัพท์ให้นักเรียนดูเเละใช้คําถาม “Can you spell?” ให้นักเรียนสะกดคําศัพท์ด้วยโฟนิกส์ เม่ือ
นักเรียนสะกดเเล้ว ครูคลิ๊กเสียงให้นักเรียนฟังให้นักเรียนออกเสียงตาม เเล้วถามต่อว่า “What does it mean in
Thai?” ให้นักเรียนบอกความหมายของคําศัพท์ เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว คลิ๊กท่ี Answer เพื่อดูความหมาย ถามจนครบ
ทุกคําศัพท์
เรียนรู้ : ครูโชว์ประโยคให้นักเรียนดู เลือกตัวเเทนนักเรียน 3 คน อ่านออกเสียงประโยคให้เพื่อนออกเสียงตาม เเละ
ช่วยกันบอกความหมายของประโยค ทําจนครบทุกประโยค
กิจกรรม Make a move game : ครูเเบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เท่า ๆ กัน ครูอธิบายวิธีเล่นเกมให้นักเรียนฟัง
ให้ตัวเเทนกลุ่มออกมารับคําศัพท์จากครู จากนั้นใบ้คําศัพท์เป็นท่าทางให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มช่วยกันเดา กลุ่มท่ีทายถูกจะ
ได้คะเเนนก่อน เปลี่ยนนักเรียนไปรับคําศัพท์จากครู เเละทําเเบบเดิมจนครบทุกคํา Beginner 2/5 words cards01
ใบงาน : ให้นักเรียนเตรียมสมุดเเละดินสอขึ้นมา ครูคลิ๊กท่ีรูปภาพให้นักเรียนฟังเสียงทีละภาพเเละเขียนคําศัพท์ที่ได้
ยินลงสมุดของตนเอง เม่ือนักเรียนเขียนเสร็จเเล้วครูจึงคลิ๊กที่ Answer เพื่อดูเฉลย จนครบทุกภาพ
ใบงาน : แจก Beginner 2/5 worksheet02 ให้นักเรียนหาคําศัพท์เเละวงกลมล้อมรอบคําศัพท์ และให้นักเรียน
เขียนเรียงประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง เฉลย
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Day 3
เรียนรู้กฎการออกเสียงของพยัญชนะคู่อยู่กลางคําศัพท์ เช่น tennis, carrot, rabbit เรียนรู้การออกเสียงของ y เม่ือ
ทําหน้าท่ีเป็นสระ เช่น happy, jelly เเละออกเสียงประโยคท่ีมีพยัญชนะคู่
ส่ิงท่ีต้องเตรียม : ปริ้นใบงานเพ่ือให้นักเรียนทํากิจกรรมหน้า 28
วิดีโอ From rabbit to jelly : ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูเเละในวิดีโอครู Kellie จะถามว่า “What is this in
English?” ให้นักเรียนพยามยามตอบด้วยตนเอง
เรียนรู้ : ครูโชว์ภาพให้นักเรียนดูเเละใช้คําถาม ‘What do you see?’ จนนักเรียนตอบว่าเล่น ‘เทนนิส’ เม่ือ
นักเรียนตอบเเล้วให้นักเรียนสะกดเทนนิสในภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้าง เเละให้ตัวเเทนออกมาเขียนท่ีกระดานดํา เเละ
พูดคุยกันว่า ‘nn’ ใน เทนนิส ออกเสียงอย่างไร
เรียนรู้ : ครูโชว์ภาพให้นักเรียนดูเเละถามนักเรียน “What is this in English?” เม่ือนักเรียนตอบเเล้วคลิ๊กท่ี Answer
เพื่อดูคําศัพท์ ถามจนครบทุกภาพ ครูอธิบายกับนักเรียนว่า ให้นักเรียนสังเกตตัวอักษรเหมือนกันสองตัวที่ติดกันใน
ภาษาอังกฤษเรียกว่า (Double Consonants) เม่ือมีพยัญชนะคู่ในคําศัพท์เราจะออกเสียงเหมือนกับมีตัวอักษรตัว
เดียว
เรียนรู้ : ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงเเละบอกความหมายของคําศัพท์ต่อไปนี้ เม่ือนักเรียนอ่านเเล้ว ครูอธิบายว่าจาก
คําศัพท์ท่ีนักเรียนเห็น จะมีสองคํารวมกันเเล้วกลายเป็นหนึ่งคําศัพท์ เเละให้นักเรียนบอกความหมายของคําศัพท์
เรียนรู้ : ครูอธิบายกับนักเรียนว่า ตัว y เป็นได้ท้ังสระเเละพยัญชนะ ถ้าเป็นสระจะออกเสียงเหมือน “เสียงยาวของ
i” เเละ “เสียงยาวของ e” ครูโชว์ภาพให้นักเรียนดู เเละถามนักเรียนว่า “What is this in English?” คลิ๊ก Answer
เพื่อดูคําตอบ ถามจนครบทุกภาพ เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว ครูถามนักเรียนว่าตัว y ในสองคํานี้ทําหน้าท่ีเป็นพยัญชนะ
หรือสระ ถ้าเป็นสระจะออกเสียงเหมือนเสียงยาวของตัวอะไรเเละมีเสียงอย่างไร เม่ือนักเรียนตอบเเล้วให้นักเรียนบอก
ความหมายของคําศัพท์
เรียนรู้ : ครูเเบ่งนักเรียน 3-4 คนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน ให้นักเรียนดูรูปภาพต่อไปนี้ เลือก 1 หรือ 2 ภาพ
เเล้วนํามาสร้างประโยค เม่ือนักเรียนเเต่ละกลุ่มเขียนประโยคเสร็จเเล้วให้เเต่ละกลุ่มออกมานําเสนอประโยคของ
ตนเอง
เรียนรู้ : ครูสุ่มให้นักเรียน 4 คนออกมาอ่านออกเสียงประโยค เเละเพ่ือน ๆ ในห้องช่วยกันเเปลความหมายของ
ประโยค
ใบงาน : แจกใบงาน Beginner 2/5 worksheet03 ให้นักเรียนเขียนเรียงคําศัพท์ต่อไปนี้ให้ถูกต้องและให้นักเรียน
วาดภาพจากประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง เฉลย
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Day 4
เรียนรู้การสนทนา จับคู่ถามเเละตอบ “What is it?” “It is a ……….” จากคําศัพท์ในบทเรียน

วิดีโอ What is it? song : ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู เม่ือดูจบเเล้วครูถามนักเรียนว่า “What do you hear in the

video?” นักเรียนต้องตอบประโยคคําถามเเละประโยคคําตอบในวิดีโอท่ีนักเรียนได้ยิน

เรียนรู้ : ครูให้นักเรียนออกเสียงคําศัพท์ท่ีละคนพร้อมกับบอกความหมายของคําศัพท์จนครบทุกคน หากมีเพื่อนท่ี

ออกเสียงไม่ได้ให้เพ่ือนในห้องช่วยได้

เรียนรู้ : ครูโชว์ภาพเเละประโยค What is it? ให้นักเรียนดู ให้นักเรียนออกเสียงประโยคด้วยตนเองก่อน จึงกดเสียง

ให้นักเรียนฟัง เเล้วให้นักเรียนออกเสียงตามอีกครั้ง เเละเเปลความหมายของประโยคคําถาม เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว

ถามนักเรียนต่อว่าภาพที่นักเรียนเห็นคืออะไร เม่ือนักเรียนตอบเเล้วคลิ๊กท่ี Answer เพื่อดูประโยคคําตอบ

เรียนรู้ : ครูโชว์ประโยคเเละภาพให้นักเรียนดูเเละใช้คําถาม ‘What is it?’ ถามนักเรียนทีละภาพเเละให้นักเรียน

พยายามตอบด้วยตนเองก่อน จึงคล๊ิกท่ี Answer เพื่อดูคําตอบเเละให้นักเรียนออกเสียงตาม ถามเเละตอบจนครบทุก

ภาพ

เรียนรู้ : ครูโชว์ภาพให้นักเรียนดูเเละใช้คําถาม ‘What is this?’ เเละนักเรียนต้องตอบ ‘It is ……’ ตามภาพท่ี

นักเรียนเห็น เม่ือนักเรียนตอบเเล้วคลิ๊กท่ี Answer เพื่อดูคําตอบ ถามนักเรียนจนครบทุกคําศัพท์

เรียนรู้ : ครูให้นักเรียนนําสมุดเเละดินสอขึ้นมาเเละเลือกภาพที่นักเรียนชอบ 1 ภาพ จากนั้นวาดภาพลงสมุดของ

ตนเองเเล้วตกเเต่งให้สวยงาม เขียนประโยคคําถามไว้บนภาพเเละประโยคคําตอบไว้ใต้ภาพ เช่น ถ้านักเรียนเลือกภาพ

ระฆังให้นักเรียนเขียน ‘What is it’ ไว้บนภาพระฆัง เเละเขียน ‘It is a big bell.’ ไว้ใต้ภาพระฆัง

เรียนรู้ : จากกิจกรรมหน้า 33 ท่ีนักเรียนได้วาดภาพเเละเขียนประโยคเเล้ว ครูให้นักเรียนจับคู่เเละออกมาสนทนาที่

หน้าชั้นเรียน ให้นักเรียนตกลงกันว่าใครจะเป็น คนถามเเละใครจะเป็นคนตอบจากนั้นสลับหน้าท่ีกัน นักเรียนทุกคน

จะต้องได้เป็นคนถามเเละคนตอบ
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Day 5
ทบทวนการออกเสียงของคําศัพท์เเละทําเเบบประเมิน

ส่ิงท่ีต้องเตรียม : ปริ้นบัตรคําเพ่ือให้นักเรียนทํากิจกรรมหน้า 40

วิดีโอ Repeat Double consonants : ก่อนเปิดวิดีโอครูบอกนักเรียนว่า ในวิดีโอครู Kellie จะทบทวนคําศัพท์

ให้กับนักเรียนโดยใช้คําถาม “Can you read this?” เเละให้นักเรียนพยามยามอ่านออกเสียงคําศัพท์ด้วยตนเอง

ทบทวน : ครูโชว์ภาพให้นักเรียนดู เเละถามว่า ‘What is this in English?’ เม่ือนักเรียนตอบเเล้วครูคล๊ิกท่ี Answer

เพื่อดูคําศัพท์ ถามนักเรียนจนครบทุกคําศัพท์

กิจกรรม : ครูให้นักเรียนเเถวเรียงกันเป็นตอนลึก เม่ือนักเรียนเเถวเรียบร้อยเเล้ว นําบัตรคํา Beginner 2/5 Cards02

ท่ีได้เตรียมไว้โชว์ให้นักเรียนดู ให้นักเรียนอ่านออกเสียงเเละบอกความหมายของคําศัพท์นั้น เม่ือนักเรียนคนเเรกทํา

กิจกรรมผ่านเเล้ว ให้นักเรียนไปต่อเเถวเพื่อนคนหลังสุด ครูเปลี่ยนคําศัพท์ให้นักเรียนคนต่อไปอ่านออกเสียงเเละบอก

ความหมาย ทําไปเรื่อย ๆ จนนักเรียนทุกคนได้ออกเสียงเเละบอกความหมายครบทุกคําศัพท์

ประเมินผล : ให้นักเรียนนั่งเป็นเเถวเพื่อเตรียมตัวทําเเบบประเมิน ให้นักเรียนเตรียมสมุดเเละดินสอขึ้นมา

1-3.ให้นักเรียนตั้งใจฟังเเละเขียนคําศัพท์ท่ีนักเรียนได้ยินลงสมุด

4-5. ให้นักเรียนตั้งใจฟังเเละเขียนเเปลประโยคท่ีได้ยินเป็นภาษาอังกฤษ

6.ให้นักเรียนเเต่งประโยคจากภาพเป็นภาษาอังกฤษ

ประเมินผล : ให้นักเรียนนําสมุดเเละดินสอชึ้นมาเพื่อเขียนคําศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

ประเมินผล : ครูเตรียมชุดบัตรคําศัพท์ Beginner 2/5 Verbal Examination01 ให้นักเรียน โดยคําศัพท์จะสลับกัน

มีทั้งหมด 3 ชุดให้นักเรียนมาอ่านออกเสียงคําศัพท์ทีละคนกับครูจนครบทุกคน โดยให้นักเรียนเป็นผู้เลือกชุดคําศัพท์

เอง ถ้านักเรียนสามารถออกเสียงคําศัพท์ได้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของนักเรียนท้ังหมดในห้องเรียน ครูควรสอนทบทวน

เนื้อหาในบทเรียนให้กับนักเรียน เเบบประเมินสําหรับการอ่านของนักเรียน Beginner 2/5 Verbal Assessment01


