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Word ending in ‘e’ plan
เป้าหมาย : นักเรียนรู้เเละเข้าใจกฎการออกเสียงคําศัพท์ท่ีลงท้ายด้วย ‘e’ (Words engind in e) คือในคําศัพท์ท่ีมี

‘e’ ลงท้าย สระที่อยู่ตรงกลางจะออกเสียงเป็นเสียงยาวเเละตัว ‘e’ จะไม่ออกเสียง นักเรียนรู้บอกสระเสียงสั้นเเละ

เสียงยาวเเละบอกคําศัพท์ในบทเรียนได้

หัวข้อ : หนังสือเริ่มต้นด้วยการทบทวนช่ือของตัวอักษรเเละเสียง Phonic Aa - Zz เเนะนําตัว ‘a’ เเบบใหม่ เรียนรู้

สระเสียงสั้น (short vowel) เเละสระเสียงยาว (long vowel) เรียนรู้กฎการออกเสียงคําศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ‘e’

เรียนรู้การออกเสียงของตัว ‘c’ เม่ือมีตัว ‘e’ ตามหลัง

สัปดาห์ :

Day 1 : ทบทวนชื่อของตัวอักษรเเละเสียง Phonics Aa - Zz เเนะนําตัว ‘a’ เเบบใหม่ ทบทวนคําศัพท์ใน Word

family ทบทวนสระในภาษาอังกฤษ a, e, i, o, u

Day 2 : เรียนรู้สระเสียงสั้นเเละเสียงยาว a,e, i, o, u เรียนรู้กฎการออกเสียงคําศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ‘e’ คือ ใน

คําศัพท์ท่ีมี ‘e’ ลงท้าย สระที่อยู่ตรงกลางจะออกเสียงเป็นเสียงยาวเเละตัว ‘e’ จะไม่ออกเสียง เช่น cute, bike,

hope, wine, tape, hate กิจกรรมเเยกคําศัพท์

Day 3 : เรียนรู้การออกเสียงคําศัพท์ท่ีลงท้ายด้วย ‘e’ เเละการออกเสียงตัวสะกด เรียนรู้การใช้ประโยคสนทนาถาม -

ตอบ “What do you like? - I like .......” เเละใบงาน

Day 4 : เรียนรู้กฎการออกเสียงของตัว ‘c’ เม่ือมีตัว ‘e’ ตามหลัง คือ ตัว ‘c’ จะออกเสียงเหมือนกับตัว ‘s’ เช่น

‘rice, face’ เรียนรู้การใช้ประโยคสนทนาถาม - ตอบ “What do you like? - I like .......”

Day 5 : ทบทวนการออกเสียงคําศัพท์ (Word ending in e) เเละทําเเบบประเมิน
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Day 1
ทบทวนชื่อของตัวอักษรเเละเสียง Phonics Aa - Zz เเนะนําตัว ‘a’ เเบบใหม่ ทบทวนคําศัพท์ใน Word family

ทบทวนสระในภาษาอังกฤษ a, e, i, o, u

เรียนรู้ : ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูเเละถามนักเรียนว่าเห็นเเละได้ยินอะไรบ้างจากวิดีโอ ครู Kellie ออกเสียงตัวอักษร
อะไรบ้าง
เรียนรู้ : ครูแสดงตัวอักษรให้นักเรียนดู ครูจับเวลา ให้นักเรียนหาตัวอักษรท่ีหายไป ให้นักเรียนยกมือข้ึนเเละตอบ
เม่ือนักเรียนตอบเเล้วให้นักเรียนออกเสียงชื่อของตัวอักษรจาก z-a จากนั้นทบทวนเสียง Phonics ให้ครูช้ีไปท่ี
ตัวอักษรเเละให้นักเรียนออกเสียงของตัวอักษรนั้น
เรียนรู้ : ครูเเละนักเรียนออกเสียงชื่อของตัวอักษรจาก Z-A เเละถามนักเรียนว่าตัวอักษรท่ีหายไปมีตัวอะไรบ้าง เเละ
ในภาษาอังกฤษตัวอักษรท่ีหายไปคืออะไร
เรียนรู้ : ครูถามนักเรียนว่าเห็นอะไรบ้าง เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว ครูถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักวิธีอ่ืนในการเขียนตัว a
ไหม ถ้ามีนักเรียนรู้ให้นักเรียนออกมาเขียนท่ีกระดาน ถ้าไม่มีให้ครูโชว์สไลด์ถัดไปให้นักเรียนดูเเละบอกนักเรียนว่านี่
คือตัวอักษรเดียวกัน คือตัว a ต่อไปนักเรียนจะเห็นตัวอักษรเเบบนี้ในบทเรียนเเละในใบงาน เเต่เมื่อนักเรียนเขียน
สามารถเขียนตัว a เเบบเดิมได้
เรียนรู้ : ครูใช้คําถาม “What do you see?” นักเรียนเห็นภาพอะไรบ้าง ให้นักเรียนตอบเป็นภาษาอังกฤษ I see a
van and an ant, I see a man and banana.
เรียนรู้ : ครูถามนักเรียนว่า “What do you see?” เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว ให้นักเรียนอ่านออกเสียงประโยคเเละ
บอกความหมายของประโยค
เรียนรู้ : ให้นักเรียนสังเกตว่าตัวอักษรที่หายไปคือตัวอะไร เม่ือนักเรียนตอบเเล้วให้ครูเลื่อนสไลด์ถัดไป ให้นักเรียน
อ่านออกเสียงประโยคเเละเเปลความหมายของประโยค
กิจกรรม : ครูโชว์คําศัพท์ให้นักเรียนดูเเละทํากิจกรรมการฟังคําศัพท์ คลิ๊กท่ี Q เเล้วให้นักเรียนบอกว่าเป็นเสียงของ
ตัวอะไรที่หายไปเเละบอกความหมายของคําศัพท์ จากนั้นถามนักเรียนต่อว่าตัวอักษรท่ีอยู่ตรงกลางของคําศัพท์
ท้ังหมดคืออะไร เม่ือนักเรียนตอบเเล้วให้ครูคลิ๊กท่ี A เเละบอกนักเรียนว่านี้คือ สระ (vowels)
เรียนรู้ : ครูให้นักเรียนเตรียมสมุดเเละดินสอข้ึนมา เม่ือนักเรียนทุกคนพร้อมเเล้ว ครูกดเสียงให้นักเรียนฟัง ให้นักเรียน
ตั้งใจฟังเเละเขียนสิ่งที่นักเรียนได้ยินลงสมุด
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Day 2
เรียนรู้สระเสียงสั้นเเละเสียงยาว a,e, i, o, u เรียนรู้กฎการออกเสียงคําศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ‘e’ คือ ในคําศัพท์ท่ีมี ‘e’
ลงท้าย สระที่อยู่ตรงกลางจะออกเสียงเป็นเสียงยาวเเละตัว ‘e’ จะไม่ออกเสียง เช่น cute, bike, hope, wine,
tape, hate กิจกรรมเเยกคําศัพท์
วิดีโอ vowels, long and short : ครูเปิดวิดีโอครู Kellie ออกเสียงสระเสียงสั้นเเละสระเสียงยาว
เรียนรู้ : ให้นักเรียนออกเสียงสระเสียงยาวเเละเสียงสั้น โดยตัวอักษรสีม่วงให้นักเรียนออกเสียงเป็นชื่อของตัวอักษร
เเละตัวอักษรสีชมพูให้นักเรียนออกเสียงเป็นสระเสียงสั้น เม่ือนักเรียนออกเสียงเเล้วครูอธิบายกับนักเรียนว่าสระเสียง
ยาวจะมีเสียงเหมือนกับชื่อของตัวอักษรนั้นเเละสระเสียงสั้นจะมีเสียงเหมือนกับท่ีนักเรียนออกเสียง Phonics
กิจกรรม : ครูให้นักเรียนเตรียมสมุดเเละดินสอข้ึนมา เม่ือนักเรียนเตรียมพร้อมเเล้ว ให้นักเรียนเขียนสิ่งท่ีนักเรียนได้
ยิน ถ้านักเรียนได้ยินช่ือของตัวอักษรให้นักเรียนเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ เเต่ถ้าได้ยินเสียงของตัวอักษรให้เขียนตัวพิมพ์เล็ก
เม่ือนักเรียนเขียนเสร็จเเล้วให้ครูเลื่อนสไลด์ถัดไปเพ่ือดูเฉลย
วิดีโอ The cat is cute : ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู เม่ือดูจบเเล้วครูเเละนักเรียนพูดคุยกันว่าเห็นอะไรบ้างจากวิดีโอ
เเละประโยคท้ายวิดีโอนักเรียนสามารถออกเสียงได้หรือไม่ นักเรียนจําได้ไหมว่ามีคําว่าอะไรบ้าง
เรียนรู้ : ครูโชว์ประโยคให้นักเรียนดูเเละให้นักเรียนอ่านออกเสียง เม่ือนักเรียนอ่านเเล้ว ครูถามความหมายของคําว่า
‘cute’ คืออะไร ถ้านักเรียนตอบไม่ได้ให้ครูบอกความหมายกับนักเรียน จากนั้นครูให้นักเรียนออกเสียง ‘cute’ เม่ือ
นักเรียนออกเสียงเเล้ว ครูอธิบายว่า cute ออกเสียงเเบบนี้เพราะว่าสระของคํานี้ คือ ‘u’ เเละออกเสียงเป็นเสียงยาว
เรียนรู้ : ครูโชว์คําศัพท์ให้นักเรียนดูเเละให้นักเรียนสะกด ‘cut’ ด้วย phonics เม่ือนักเรียนสะกดเเล้ว ให้นักเรียน
สะกด ‘cute’ ด้วย phonics เม่ือนักเรียนสะกดเเล้วครูถามนักเรียนว่าสองคํานี้ออกเสียงเเตกต่างกันเพราะอะไร เม่ือ
นักเรียนตอบเเล้วครูอธิบายต่อว่า สัญลักษณ์ ( • เเทนเสียง phonics ท่ีออกเสียงปกติ)เเละ ( ___ เเทนเสียง
phonics ท่ีออกเสียงยาว) เเละคําว่า cute ตัว e ท่ีเป็นสีเทาเพราะว่าไม่ออกเสียง e
วิดีโอ Magic E : ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูเเละพูดคุยกับนักเรียนเห็นอะไรบ้างในวิดีโอ เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว ครู
อธิบายว่า จากวิดีโอท่ีเราเรียก “Magic e” เพราะว่า ตัว e จะให้พลังของตัวเองกับสระตัวอ่ืน ๆ ท่ีอ่อนเเอ ทําให้ใน
คําศัพท์ท่ีมี ‘e’ ลงท้าย สระที่อยู่ตรงกลางจะออกเสียงเป็นเสียงยาว เเละตัว ‘e’ จะไม่ออกเสียง
เรียนรู้ : ครูโชว์คําศัพท์ให้นักเรียนดูเเละให้นักเรียนออกเสียงคําศัพท์ตามกฎของ Words ending in e เม่ือนักเรียน
สะกดเเล้ว ครูทบทวนกฎให้นักเรียนฟังว่า ในคําศัพท์ท่ีมี ‘e’ ลงท้าย สระที่อยู่ตรงกลาง คือ ‘i’ จะออกเสียงเป็นเสียง
ยาว ตัว ‘e’ จะไม่ออกเสียง เเละตัวสะกดที่จะออกเสียงคือ ‘k’
เรียนรู้ : ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู เเละให้นักเรียนออกเสียงตามครู Kellie
เรียนรู้ : ครูให้นักเรียนสะกดเเละอ่านออกเสียงคําศัพท์คู่ต่อไปนี้ เม่ือนักเรียนอ่านเเล้ว ครูถามนักเรียนว่าคําศัพท์ที่
นักเรียนได้อ่านออกเสียงเเตกต่างกันอย่างไร เเละเป็นเพราะอะไรถึงออกเสียงต่างกัน นักเรียนต้องตอบว่าเพราะว่ามี
‘e’ อยู่ท้ายคําศัพท์
เรียนรู้ : ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคําศัพท์เเละบอกความหมายของคําศัพท์ จากนั้นให้นักเรียนเขียนคําศัพท์คู่ลงใน
สมุดของตนเอง พร้อมกับเขียนสัญลักษณ์การออกเสียง ดังตัวอย่าง คําอธิบายเพิ่มเติม
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Day 3
เรียนรู้การออกเสียงคําศัพท์ท่ีลงท้ายด้วย ‘e’ เเละการออกเสียงตัวสะกด เรียนรู้การใช้ประโยคสนทนาถาม - ตอบ

“What do you like? - I like .......” เเละใบงาน

ส่ิงท่ีต้องเตรียม : ปริ้นบัตรคําเเละใบงานเพื่อทํากิจกรรมในหน้า 27 เเละหน้า 32
วิดีโอ Word pairs with e : ครูบอกนักเรียนว่าในวิดีโอครู Kellie จะทักทายนักเรียนว่า ‘How are you
today?’ ให้นักเรียนทักทายครู Kellie ด้วย จากนั้นเปิดวิดีโอครู Kellie ออกเสียง word pairs เม่ือนักเรียนดูจบ
เเล้ว ครูให้นักเรียนเตรียมสมุดเเละดินสอข้ึนมาเม่ือนักเรียนเตรียมพร้อมเเล้ว ครูบอกนักเรียนว่าครูจะเปิดวิดีโอให้
นักเรียนดูอีกรอบเเละให้นักเรียนเขียนคําศัพท์จากวิดีโอให้ได้มากท่ีสุด เม่ือเขียนเสร็จเเล้วทํากิจกรรมหน้าถัดไป
เรียนรู้ : จากวิดีโอท่ีครู Kellie ออกเสียง word pairs เเล้วให้นักเรียนเขียนลงสมุด ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนเห็น
ความเหมือนหรือความเเตกต่างของคําศัพท์คู่ ‘word pairs’ อย่างไรบ้าง เม่ือนักเรียนตอบเเล้วครูอธิบายต่อว่าความ
เหมือนของคําศัพท์คู่คือออกเสียงคล้ายกัน เเละความเเตกต่างคือมี e หลังคําศัพท์เเละสระท่ีอยู่ตรงกลางจะออกเสียง
เป็นเสียงยาว เเล้วให้นักเรียนสะกดเเละออกเสียงคําศัพท์พร้อมกัน
เรียนรู้ : ครูบอกนักเรียนว่า การออกเสียงตัวสะกดในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสําคัญมาก โชว์คําศัพท์ ‘five’ ให้นักเรียนดู
เเละถามนักเรียนว่า อักษรตัวที่สองนับจากตัวสุดท้ายคือตัวอะไร นักเรียนต้องตอบว่า ‘v’ เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว ครู
บอกนักเรียนว่าตัวสะกดของคํานี้ คือ ‘v’ ครูให้นักเรียน 1 คนยืนขึ้น ออกเสียงคําศัพท์เเละตัวสะกดให้ชัดเจน
กิจกรรม : ครูปริ้นการ์ดออกมา Beginner 2/2 words Cards01 สุ่มให้นักเรียนมาออกเสียงคําศัพท์ทีละคําเเละให้
เพื่อน ๆ ในห้องเรียนช่วยกันตอบว่าเพื่อนออกเสียงว่าอะไรเเละตัวสะกดของคํานั้นคือตัวอะไร เม่ือนักเรียนตอบครบ
ทุกคําเเล้ว ครูโชว์ภาพให้นักเรียนดูเเละให้นักเรียนช่วยกันเดาว่าภาพท่ีเห็นในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไร เม่ือ
นักเรียนออกเสียงเเล้ว คลิ๊กท่ี Answer เพื่อดูคําศัพท์ เเล้วให้นักเรียนทุกคนช่วยกันออกเสียง บอกตัวสะกดของ
คําศัพท์เเละบอกความหมาย ทําไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคําศัพท์
เรียนรู้ : ครูกดเสียงให้นักเรียนฟังเเละถามนักเรียนว่าเสียงที่นักเรียนได้ยินคืออะไร ให้นักเรียนออกมาเขียนสิ่งที่
นักเรียนได้ยินลงบนกระดาน จากนั้นครูฝึกให้นักเรียนออกเสียง 4-5 รอบ หรือจนนักเรียนออกเสียงได้ถูกต้องเเละออก
เสียงตัวสะกด k ชัดเจน
กิจกรรม : ให้นักเรียนออกเสียง ‘I like’ ด้วยตนเองก่อน เม่ือนักเรียนออกเสียงเเล้วครูจึงกดเสียงให้นักเรียนฟัง เเละ
ให้นักเรียนออกเสียงตามเเละบอกความหมาย เลื่อนสไลด์ถัดไปเพื่อโชว์ภาพเเละคําศัพท์ให้นักเรียนดูเเละให้นักเรียน
ออกเสียงคําศัพท์ จากนั้นให้นักเรียนเลือกคําศัพท์ท่ีนักเรียนชอบมาหนึ่งคําเเละวาดลงบนสมุดของตนเอง เช่น ถ้า
นักเรียนชอบเค้ก นักเรียนต้องวาดภาพเค้ก เเละเขียนว่า ‘I like cake.’
เรียนรู้ : เม่ือนักเรียนวาดภาพสิ่งท่ีนักเรียนชอบเสร็จเเล้ว ครูให้นักเรียน 2 คู่ นําเสนองานของตนเอง โดยนักเรียนคน
หนึ่งต้องเป็นคนถามเเละนักเรียนอีกคนเป็นคนตอบ
เรียนรู้ : ครูโชว์ประโยคให้นักเรียนดู ให้นักเรียนอ่านออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยคจนครบทุกประโยค
ใบงาน : ครูเเจกใบงาน Beginner 2/2 Worksheet01 ให้นักเรียนเเละให้นักเรียนนําคําศัพท์เติมลงตารางให้ถูกต้อง
เฉลย
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Day 4
เรียนรู้กฎการออกเสียงของตัว ‘c’ เม่ือมีตัว ‘e’ ตามหลัง คือ ตัว ‘c’ จะออกเสียงเหมือนกับตัว ‘s’ เช่น ‘rice,

face’ เรียนรู้การใช้ประโยคสนทนาถาม - ตอบ “What do you like? - I like .......”

ส่ิงท่ีต้องเตรียม : ปริ้นบัตรประโยคเพ่ือทํากิจกรรมในหน้า 41

วิดีโอ Silent e : ก่อนท่ีครูจะเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู ครูอธิบายกับนักเรียนว่า ‘silent e’ คือ ไม่ออกเสียงตัว e เเละ

ให้นักเรียนออกเสียงคําว่า ‘silent e’ พร้อมกัน เม่ือนักเรียนออกเสียงเเล้ว ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู เม่ือนักเรียนดู

วิดีโอจบเเล้ว ครูถามนักเรียนว่านักเรียนจําคําศัพท์อะไรได้บ้าง

เรียนรู้ : ครูโชว์ภาพให้นักเรียนดูเเละถามนักเรียนว่าภาพท่ีนักเรียนเห็นในภาษาอังกฤษคืออะไร เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว

ให้นักเรียนสะกดด้วย phonics เม่ือนักเรียนสะกดเเล้ว ครูเเละนักเรียนพูดคุยกันว่ามีคําศัพท์ใดบ้างท่ี ‘c’ จะออก

เสียงเหมือนกับ ‘s’

เรียนรู้ : ครูโชว์ภาพเเละคําศัพท์ให้นักเรียนดูเเละให้นักเรียนอ่านออกเสียงของคําศัพท์ เม่ือนักเรียนอ่านเเล้ว มีอีกกฎ

ของการออกเสียงคําศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ‘e’ คือเม่ือ ‘c’ อยู่หน้า ‘e’ ‘c’ จะออกเสียงเหมือนกับ ’s’ เเละจะไม่ออก

เสียง ‘e’ เเละสระท่ีอยู่ตรงกลางจะออกเสียงยาวเหมือนเดิม เม่ืออธิบายเเล้วให้นักเรียนสะกดคําศัพท์อีกรอบโดยใช้

กฎท่ีครูได้อธิบายให้นักเรียนฟัง

เรียนรู้ : ครูโชว์ภาพให้นักเรียนดูเเละถามนักเรียนว่าในภาพท่ีนักเรียนเห็นในภาษาอังกฤษคืออะไร เม่ือนักเรียนตอบ

เเล้ว เลื่อนสไลด์ถัดไปเพื่อดูคําศัพท์ ให้นักเรียนสะกดคําศัพท์ด้วย phonics โดยใช้กฎท่ีนักเรียนได้เรียนไป คือ สระ

(vowels) จะออกเสียงเป็นเสียงยาว เเละตัว ‘c’ จะออกเสียงเหมือนกับ ’s’ เเละไม่ออกเสียง ‘e’

กิจกรรม : ครูเลือกนักเรียน 1 คนออกมาเพ่ือวาดภาพบนกระดาน ให้ครูออกเสียงเเละนักเรียนวาดภาพ ดังนี้ 1.

Draw the head 2. Draw the ears 3. Draw the eyes 4. Draw the mouth 5. Draw the nose เม่ือนักเรียน

วาดเสร็จเเล้ว ครูให้นักเรียนสะกดคําว่า ‘จมูก’ในภาษาอังกฤษด้วย phonics เม่ือนักเรียนสะกดเเล้ว ให้นักเรียนหนึ่ง

คนออกมาเขียนคําว่า ‘จมูก’ เป็นภาษาอังกฤษบนกระดาน ถ้านักเรียนเขียนไม่ถูกให้ครูเเก้ไขให้ถูกต้อง เเล้วให้

นักเรียนสะกดเเละออกเสียงพร้อมกันอีกรอบ

เรียนรู้ : ครูโชว์ภาพให้นักเรียนดูเเละใช้คําถาม “What do you see?”ให้นักเรียนทายว่าคือภาพอะไร เม่ือนักเรียน

ตอบเเล้ว คลิ๊กท่ี Answer เพื่อดูเฉลย ถามนักเรียนจนครบทุกภาพ

เรียนรู้ : ครูเลือกนักเรียน 2 คน ออกมาสนทนาประโยค โดยนักเรียนคนหนึ่งต้องเป็นคนถาม ‘What do you like?’

เเละนักเรียนอีกคนเป็นคนตอบ ‘I like rice.’

กิจกรรม : ครูแบ่งนักเรียนเป็น 2-3 ทีม แล้วให้แถวตอนลึก แจกการ์ดให้คนท่ี 1 ของเเถว ( I like rice. I like bike. I

like rose. I like cake. I like kite. ) แล้วให้คนที่ 1 ใบ้ประโยคเป็นท่าทางให้คนต่อไป ส่งต่อท่าทางไปเร่ือยๆจนถึง

คนสุดท้าย คนสุดท้ายยืนข้ึน เพื่อนในทีมทั้งหมดจะถามประโยค What do you like? คนที่ยืนอยู่จะตอบว่า I like ….

ถ้าตอบถูกจะได้คะแนน 1 คะแนน สลับให้คนที่อยู่สุดท้ายมาแทนคนแรก ทําต่อไปเรื่อยๆจนครบทุกประโยค เม่ือเล่น

ครบทุกประโยคแล้ว ให้นักเรียนเขียนลงในสมุด พร้อมทั้งแปลความหมาย Beginner 2/2 Cards02
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Day 5
ทบทวนการออกเสียงคําศัพท์ (Word ending in e) เเละทําเเบบประเมิน

ส่ิงท่ีต้องเตรียม : ครูปริ้นเเบบทดสอบการออกเสียงเพ่ือทดสอบนักเรียนในหน้า 47

วิดีโอ Repeat Words Ending in e : ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู ให้นักเรียนออกเสียงและสะกดคําศัพท์ไปพร้อมกับ

วิดีโอ

เรียนรู้ : ครูโชว์ภาพให้นักเรียนดูเเละถามนักเรียนว่า What is this in English? ให้นักเรียนเขียนคําศัพท์ลงสมุด ถาม

นักเรียนจนครบทุกภาพ เม่ือเขียนครบทุกคําเเล้ว ให้นักเรียนช่วยกันสะกดด้วย phonics อ่านออกเสียงเเละบอก

ความหมาย

เรียนรู้ : ครูโชว์ประโยคให้นักเรียนดู ให้นักเรียนอ่านออกเสียงและบอกความหมายของประโยคจนครบทุกประโยค

ประเมินผล : ให้นักเรียนนั่งเป็นเเถวเพื่อเตรียมตัวทําเเบบประเมิน ให้นักเรียนเตรียมสมุดเเละดินสอขึ้นมา

1,2,3 ให้นักเรียนตั้งใจฟังเเละเขียนคําศัพท์ท่ีนักเรียนได้ยินลงสมุด

4. ให้นักเรียนเเปลประโยคที่ได้ยินเป็นภาษาอังกฤษ

5. ให้นักเรียนเเปลประโยคเป็นภาษาอังกฤษ

6. ให้นักเรียนเเปลประโยคเป็นภาษาไทย

ประเมินผล : ครูเตรียมชุดบัตรคําศัพท์ Beginner 2/2 Verbal Examination01 ให้นักเรียนโดยคําศัพท์จะสลับกัน มี

ท้ังหมด 3 ชุดให้นักเรียนมาอ่านออกเสียงคําศัพท์ทีละคนที่โต๊ะของครูจนครบทุกคน โดยให้นักเรียนเป็นผู้เลือกชุด

คําศัพท์เอง นักเรียนต้องสามารถออกเสียงคําศัพท์ในเเบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ของนักเรียนท้ังหมดในห้องเรียน โดย

ให้ครูใช้ Beginner 2/2 Verbal Assessment01 สําหรับประเมินการอ่านของนักเรียน


