หน่วยหนูน้อยอาเซียน
ระดับชั้น
ระยะเวลาเรียน
จุดประสงค์

อนุบาล 3 ขวบ - อนุบาลปีที่ 2
1 สัปดาห์
1. เพื่อให้เด็กรู้ว่าประเทศไทยเป็นชาติหนึ่งในสมาชิกอาเซียน
2. เพื่อให้เด็กรู้จักและยอมรับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากตน

สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
อนุบาล 3 ขวบ
1) ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยชาติสมาชิก 10
ชาติ และไทยเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกอาเซียน
2) วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในอาเซียนมีความ
แตกต่างกัน

อนุบาลปีที่ 1
1) ชาติในอาเซียน (ไทย ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม
กัมพูชา เมียนมาร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์)
2) สัญลักษณ์อาเซียน (ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันประเทศสมาชิกรวมเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน)
3) ความแตกต่างของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนใน
อาเซียน (ธงชาติ เครื่องแต่งกาย ภาษา ฯลฯ)

2. ประสบการณ์สําคัญ
1) การฟังเรื่องราว นิทาน คําคล้องจอง คํากลอน
2) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
3) การรับรู้ความรู้สึก ความต้องการของตนเองและผู้อื่น
4) การเล่นและทํางานร่วมกับผู้อื่น
5) การอ่านและการเขียนผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายกับเด็ก
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อนุบาลปีที่ 2
1) ชาติในอาเซียน (ไทย ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา เมียน
มาร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์)
2) คําขวัญอาเซียน (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)
3) สัญลักษณ์อาเซียน (ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกัน-ประเทศสมาชิก
รวมเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน)
4) ความแตกต่างของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในอาเซียน (ธงชาติ
เครื่องแต่งกาย ภาษา อาหาร สถานที่สําคัญ ฯลฯ)
5) อาชีพเสรีในอาเซียน (แพทย์ ทันตแพทย์ นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก
พยาบาล นักสํารวจ)

แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ปีการศึกษา 2556
หน่วยหนูน้อยอาเซียน เรื่อง ชาติสมาชิกอาเซียน
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
เด็กบอกชื่อชาติสมาชิก
อาเซียนได้อย่างน้อย 6
ชื่อ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1. การอ่านเขียนที่สื่อ
เนื้อหา
ความหมายกับเด็ก
ชาติสมาชิกอาเซียน
2. การนับ
ประกอบด้วย ไทย
ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ 3. การจับคู่
4. การเชื่อมโยงภาพ
เวียดนาม กัมพูชา
กับแผนที่
เมียนมาร์ บรูไน
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 5. การฟังเพลง
แนวคิด
ไทยเป็นชาติหนึ่งใน
ชาติสมาชิกอาเซียน

ผู้สอน ครูนฤมล เนียมหอม
กิจกรรม
ขั้นนํา
1. ครูเขียนคําว่า “อาเซียน” “ASEAN” บนกระดาน อ่านให้
เด็กฟัง และให้เด็กร่วมกันแสดงความคิดว่ารู้จักคํานี้หรือไม่
อย่างไร
ขั้นสอน
2. ครูชี้ให้เด็กสังเกตธงชาติสมาชิกอาเซียนที่เตรียมไว้ ให้เด็ก
ช่วยกันนับจํานวนธง
3. ให้เด็กอาสาสมัครออกมาเลือกธง นําไปติดที่ภาพเด็กน้อย
อาเซียน ให้ตรงกับภาพธงเล็กๆ ที่ติดที่ภาพ ให้เพื่อนช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง และครูช่วยบอกว่าชาติดังกล่าวคือ
ชาติใด ดําเนินการจนครบทั้ง 10 ชาติ
4. ครูพูดถึงการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้ลูกโลกจําลองประกอบ
ขั้นสรุป
5. ให้เด็กพูดทบทวนว่ารู้จักชาติใดบ้างซึ่งเป็นชาติสมาชิก
อาเซียน
6. เปิด MV เพลง The ASEAN way (ไทย) ให้เด็กชม
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สื่อ

การประเมินผล

สังเกตการตอบคําถาม
1. กระดาษ
ของเด็ก
2. ปากกาเมจิก
3. ธงชาติสมาชิก
อาเซียนขนาดเล็ก
4. ภาพเด็กน้อยอาเซียน
5. กาวดินน้ํามัน
6. ลูกโลกจําลอง ติดธง
ชาติสมาชิกอาเซียน
เล็กๆ ไว้ที่แผนที่ชาติ
อาเซียน
7. โทรทัศน์
8. ไฟล์เพลง The
ASEAN way.mp4

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1. เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายตามจังหวะ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ได้
2. เด็กจัดกลุ่มตาม
ธงชาติสมาชิกอาเซียน
ที่เหมือนกันได้

หมายเหตุ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1. การเคลื่อนไหว
1. การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุอุปกรณ์
ร่างกายตามจังหวะ
โดยมีอุปกรณ์ประกอบ 2. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง
2. การจัดกลุ่มสิ่งที่
3. การจัดกลุ่ม
เหมือนกัน

เพลง “The ASEAN way” (ไทย)
พลิ้วลู่ลมโบกสะบัด
สัญญาณแห่งสัญญาทางใจ
* อาเซียนเป็นหนึ่งดังที่เราปรารถนา
หล่อหลอมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียว
ให้สังคมนี้มีแต่แบ่งปัน
ซ้ํา *........................*

กิจกรรม
1. ครูสร้างข้อตกลงร่วมกับเด็ก ดังนี้
1.1 ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลงพร้อมกับ
ถือธงชาติสมาชิกอาเซียนไปด้วย
1.2 ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายโดยระวังไม่ให้ชนกับเพื่อน
คนอื่นๆ และเคลื่อนไหวไปให้ทั่วบริเวณห้อง
1.3 เมื่อเพลงจบให้เด็กที่ถือธงชาติเดียวกันรวมกลุ่มกัน
และนั่งลง
2. ครูเปิดเพลง The ASEAN way (ไทย) ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะตามที่ตกลงร่วมกัน
3. ให้เด็กแลกเปลี่ยนธงที่ถือไว้กับเพื่อนที่ถือธงที่ต่างจากตน
เปิดเพลง The ASEAN way (ไทย) ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะตามที่ตกลงร่วมกันอีกครั้ง

ใต้หมู่ธงปลิวไสว
วันที่เรามาพบกัน
เราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้น
อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์
เศรษฐกิจมั่นคงก้าวไกล *
อาเซียนมั่นคงก้าวไกล
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สื่อ
1. โทรทัศน์
2. ไฟล์เพลง The
ASEAN way.mp3
3. ธงชาติสมาชิก
อาเซียน

การประเมินผล
1. สังเกตการเคลื่อนไหว
ตามจังหวะของเด็ก
2. สังเกตการจัดกลุ่ม
ตามธงชาติสมาชิก
อาเซียนของเด็ก

กิจกรรมสร้างสรรค์
จุดประสงค์
เด็กถ่ายทอดความคิด
ด้วยการวาดภาพได้
เด็กมีความสุขกับการ
ทํางานศิลปะ
เด็กปั้นขี้ผึ้งเป็นรูป
ต่างๆ ตามความสนใจ
ได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1. การวาดภาพ
การวาดภาพที่
2. การชื่นชมและ
เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่
สร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
กําหนด
การเป่าสีเป็นงานที่
1. การเล่นกับสี
สนุกและทําให้ได้
2. การชื่นชมและ
ชิ้นงานที่สวยงาม
สร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
การปั้นเป็นงานที่สนุก 1. การปั้น
และทําให้ได้ชิ้นงานที่ 2. การชื่นชมและ
สวยงาม
สร้างสรรค์สิ่งสวยงาม

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 “วาดภาพหนูน้อยอาเซียน”
1. ให้เด็กวาดภาพด้วยสีเทียนในหัวข้อหนูน้อยอาเซียน
2. ให้เด็กนําผลงานมาให้ครูเขียนบรรยาย
กิจกรรมที่ 2 “เป่าสี”
1. ครูสาธิตวิธีการเป่าสีให้เด็กดู
2. ให้เด็กเป่าสีตามความสนใจ
กิจกรรมที่ 3 “การปั้น”
1. ให้เด็กปั้นแป้งขี้ผึ้งตามความสนใจ
2. ให้เด็กนําผลงานมาให้ครูเขียนบรรยายชื่อผลงาน และ
นําไปจัดแสดงไว้

สื่อ

การประเมินผล

1. กระดาษ
2. สีเทียน

ตรวจผลงานการวาด
ภาพของเด็ก

1. กระดาษ
2. สีโปสเตอร์
3. ลูกแก้ว
1. ขี้ผึ้ง
2. แผ่นรองผลงาน

สังเกตพฤติกรรมขณะ
ทํางานศิลปะ
สังเกตพฤติกรรมขณะ
ปั้น และตรวจผลงาน
การปั้นของเด็ก

กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1. เพื่อให้เด็กรับลูก
บอลด้วยมือทั้งสองได้
2. เพื่อให้เด็กโยนลูก
บอลไปข้างหน้าได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
การรับลูกบอล
การเล่นลูกบอล
การโยนลูกบอลไป
ข้างหน้า

กิจกรรม

สื่อ

1. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการสะบัดมือ เท้า หมุนไหล่ ลูกบอล 9 ลูก
ยืนปลายเท้า กระโดด เพื่ออบอุ่นร่างกาย
2. ให้เด็กจับคู่แล้วมารับลูกบอลไปคู่ละ 1 ลูก เล่นโยนและ
รับลูกบอลด้วยกัน
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การประเมินผล
สังเกตการณ์โยน-รับลูก
บอลของเด็ก

แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ปีการศึกษา 2556
หน่วยหนูน้อยอาเซียน เรื่อง ภาษาอาเซียน
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
เด็กพูดทักทายด้วย
ภาษาของชาติสมาชิก
อาเซียนได้อย่างน้อย 2
ชาติ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1. การร้องเพลง
เนื้อหา
คําพูดทักทายของคน 2. การอ่านที่สื่อ
ในชาติสมาชิกอาเซียน ความหมายกับเด็ก
ไทย–สวัสดี
3. การเลียนแบบการ
ลาว–สบายดี
กระทําและเสียง
กัมพูชา–ซัวสเดย
มาเลเซีย–ซาลามัตดาตัง
เวียดนาม-ซินจ่าว
บูรไน-ซาลามัตดาตัง
ฟิลิปปินส์-กูมุสตา
เมียนมาร์-มิงกะลาบา
อินโดนีเซีย-ซาลามัตเชียง
สิงคโปร์-หนีห่าว

หมายเหตุ

ผู้สอน ครูนฤมล เนียมหอม
กิจกรรม
ขั้นนํา
1. ครูร้องเพลงสวัสดี และสนทนากับเด็กว่าชาติต่างๆ ใน
อาเซียนมีคําพูดสวัสดีต่างกัน
ขั้นสอน
2. ครูเชิญผู้ปกครองที่พูดภาษามาเลเซียและเมียนมาร์ได้มา
พบกับเด็กๆ ให้เด็กสังเกตชุดที่ผู้ปกครองใส่และทายว่าเป็น
คนชาติใด (หากเด็กตอบไม่ได้ ครูชี้แนะด้วยการชี้ให้ดูภาพ
เด็กน้อยอาเซียนที่เรียนเมื่อวันจันทร์)
3. ให้เด็กกล่าวทักทายผู้ปกครองด้วยภาษาไทย ผู้ปกครอง
ทักทายเด็กด้วยภาษามาเลเซีย และภาษาเมียนมาร์ ให้เด็กๆ
หัดพูดตาม
3. ครูอ่านหนังสือ เรื่อง สวัสดีอาเซียนให้เด็กฟัง ให้เด็กพูด
คําทักทายของแต่ละชาติตามครู
ขั้นสรุป
4. ให้เด็กกล่าวคําสวัสดีโดยเลือกใช้ภาษาที่ตนประทับใจ
ทีละคน โดยวนมากล่าวคนละ 2 รอบ

แนวคิด
ชาติสมาชิกอาเซียนมี
ความต่างกันในเรื่อง
ภาษาพูด
เพลง “สวัสดี” สวัสดีเธอจ๋าสวัสดี ชื่นชีวียิ้มแย้มแจ่มใส มาพบกันวันนี้แสนดีใจ รื่นเริงไปร้องรําให้สําราญ
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สื่อ

การประเมินผล

สังเกตการกล่าวคํา
1. เพลงสวัสดี
2. ผู้ปกครองแต่งกายชุด ทักทายของเด็ก
ประจําชาติมาเลเซีย
และเมียนมาร์
3. หนังสือเรื่อง สวัสดี
อาเซียน

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
เด็กเป็นผู้นําผู้ตามที่ดี
ในการเคลื่อนไหว
ร่างกายตามจังหวะได้

หมายเหตุ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1. การเคลื่อนไหว
1. การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่และการ
ร่างกายตามจังหวะ
2. การเป็นผู้นําและผู้ เคลื่อนไหวอยู่กับที่
2. การแสดงปฏิกิริยา
ตาม
โต้ตอบเสียงดนตรี
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

เพลง “จับมือกันเป็นวงกลม”

กิจกรรม

1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลงจับมือกันเป็นวงกลมและยืน
เป็นวงกลม
2. ให้อาสาสมัครเด็กออกมายืนกลางวงกลมเป็นผู้นํา ให้
เพื่อนที่ยืนเป็นวงกลมเป็นผู้ตาม
3. ครูเคาะจังหวะเร็ว-ช้า ให้ผู้นําคิดท่าทางตามจังหวะนํา
เพื่อน ให้ผู้ตามทําท่าทางตามผู้นํา
4. ครูเคาะจังหวะหยุด ให้ผู้นําเลือกเพื่อน 1 คนมาเป็น
ผู้นําแทน และไปยืนในตําแหน่งของเพื่อนที่ตนเลือก แล้ว
เป็นผู้ตามต่อไป
5. ดําเนินการต่อไปจนเด็กทุกคนได้สลับกันเป็นผู้นําและผู้
ตาม
จับมือกันเป็นวงกลม (ซ้ําอีก 3 รอบ) จับมือแล้วก็เดิน (ซ้ํา)
จับมือแล้วก็เดินนะ แล้วก็ยืนตรง
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สื่อ
1. เพลงจับมือกันเป็น
วงกลม
2. เครื่องเคาะจังหวะ

การประเมินผล
สังเกตการปฏิบัติตนเป็น
ผู้นําและผู้ตามของเด็ก

แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ปีการศึกษา 2556
หน่วยหนูน้อยอาเซียน เรื่อง ดอกไม้อาเซียน
วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
เด็กบอกชื่อดอกไม้
อาเซียนได้อย่างน้อย 4
ชนิด

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1. การอ่านที่สื่อ
เนื้อหา
ความหมายกับเด็ก
ดอกไม้ประจําชาติ
2. การสํารวจ
สมาชิกอาเซียน
3. การเชื่อมโยงภาพ
แนวคิด
ชาติสมาชิกอาเซียนมี ในหนังสือกับดอกไม้
จริง
ดอกไม้ประจําชาติ
ต่างกัน ดอกไม้หลาย
ชนิดมีในประเทศไทย

ผู้สอน ครูนฤมล เนียมหอม
กิจกรรม
ขั้นนํา
1. ครูกล่าวเชื่อมโยงถึงสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเราเรียนรู้ในหน่วย
“หนูรักเมืองไทย” ให้เด็กช่วยกันบอกว่าดอกไม้ประจําชาติ
ไทยคือดอกอะไร (ราชพฤกษ์)
ขั้นสอน
2. ครูอ่านหนังสือเรื่องดอกไม้อาเซียนให้เด็กฟัง
3. ครูสร้างข้อตกลงกับเด็กว่าจะพาเด็กออกไปสํารวจดอกไม้
ในโรงเรียนด้วยกัน หากเด็กพบดอกไม้ของชาติใด
เช่นเดียวกับในหนังสือ ให้บอกให้เพื่อนดูด้วย [มาเลเซียบุหงารายา (ชบา) อินโดนีเซีย-กล้วยไม้ราตรี เวียดนามดอกบัว ลาว-ดอกจําปา (ลีลาวดี)]
4. พาเด็กไปสํารวจบริเวณโรงเรียน โดยนําหนังสือไปด้วย
หากพบดอกไม้ ให้เปิดหนังสือเปรียบเทียบ
ขั้นสรุป
5. ครูเปิดหนังสือให้เด็กบอกชื่อชาติ (สังเกตจากธง) และ
บอกชื่อดอกไม้ประจําชาตินั้น
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สื่อ
1. หนังสือเรื่องดอกไม้
อาเซียน
2. ดอกไม้ในบริเวณ
โรงเรียน

การประเมินผล
สังเกตการตอบคําถาม
ของเด็ก

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1. เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายตามจังหวะได้
2. เด็กปฏิบัติตนเป็นผู้
ตามที่ดี

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1. การเคลื่อนไหวส่วน 1. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
ต่างๆ ของร่างกายตาม และการเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
จังหวะ
2. การทําท่าทางกาย 2. การเริ่มต้นและหยุด
การกระทําโดยสัญญาณ
บริหารตามผู้นํา
3. การแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี

กิจกรรม
1. ครูพาเด็กไปร่วมกิจกรรมกายบริหาร
2. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามครูผ้นู ํากายบริหาร

สื่อ
1. เครื่องเสียง
2. ไฟล์เพลงออกกําลัง
กายรับแสงตะวัน

การประเมินผล
สังเกตการเคลื่อนไหว
ร่างกายของเด็ก

กิจกรรมสร้างสรรค์
จุดประสงค์
เด็กถ่ายทอดความคิด
ด้วยการวาดภาพได้

เด็กมีความสุขกับการ
ทํางานศิลปะ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
การวาดภาพเป็นวิธี
1. การวาดภาพ
หนึ่งที่สื่อสารกับผู้อื่นได้ 2. การชื่นชมและ
สร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
การวาดภาพเป็นงานที่
ได้ถ่ายทอดความคิด
อย่างเพลิดเพลิน และ
ทําให้ได้ชิ้นงานที่
สวยงาม

1. การวาดภาพ
2. การชื่นชมและ
สร้างสรรค์สิ่งสวยงาม

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 “วาดภาพสีเทียน”
1. ให้เด็กนําดอกเฟื่องฟ้ามาปะติดและวาดภาพต่อเติม
ด้วยสีเทียนอย่างอิสระ
2. ให้เด็กนํางานมาส่งครูและบรรยายสิ่งที่ตนวาด
กิจกรรมที่ 2 “วาดภาพด้วยสีโปสเตอร์”
1. ครูสร้างข้อตกลงในการวาดภาพด้วยสีโปสเตอร์ โดย
เด็กจะต้องสวมเสื้อกันเปื้อนก่อน และเมื่อใช้พู่กันแล้ว
ต้องเก็บในขวดสีเดิม
2. ให้เด็กวาดภาพด้วยสีโปสเตอร์ตามความสนใจ
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สื่อ
1. สีเทียน
2. กระดาษ
3. ดอกเฟื่องฟ้า
4. กาว
1. กระดาษ
2. สีโปสเตอร์

การประเมินผล
ตรวจผลงานและการ
บรรยายภาพของเด็ก

สังเกตพฤติกรรมของเด็ก
ขณะวาดภาพ

กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
เด็กเลือกเล่นในสวน
เด็กตามความสนใจได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1. การปั้น
1. ทราย
2. การเท
2. น้ํา
3. การตวง
3. ไม้
4. การสร้าง
4. ก้อนหิน
5. การรู้จักสิ่งต่างๆ
ด้วยการมอง ฟัง สัมผัส
และดมกลิ่น

กิจกรรม
ครูสร้างข้อตกลงกับเด็กว่า ให้เด็กเลือกเล่นตามความ
สนใจในสวนเด็ก โดยมีกิจกรรมให้เลือกดังนี้
1. เล่นทราย เด็กต้องสวมเสื้อกันเปื้อนพลาสติกก่อน
เล่น ระวังไม่ให้ทรายหก หากเลิกเล่นต้องปัดทรายออกจาก
มือและล้างมือก่อนจะไปเลือกเล่นอย่างอื่น
2. เล่นน้ํา เด็กต้องสวมเสื้อกันเปื้อนพลาสติกก่อนเล่น
ระวังไม่ให้น้ําหก
3. เล่นท่อนไม้ โดยนําท่อนไม้มาต่อตามความคิด
สร้างสรรค์ของเด็ก
4. เล่นก้อนหิน เด็กต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไปใน
กะบะก้อนหิน
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สื่อ

การประเมินผล

วัสดุอุปกรณ์ในสวนเด็ก สังเกตการตัดสินใจเลือก
ดังนี้
เล่นของเด็ก
1. กะบะทราย และ
อุปกรณ์สําหรับเล่นทราย
2. กะละมังน้ําและ
อุปกรณ์สําหรับเล่นน้ํา
3. ท่อนไม้
4. ก้อนหิน

แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ปีการศึกษา 2556
หน่วยหนูน้อยอาเซียน เรื่อง อาหารอาเซียน
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
เด็กบอกชื่ออาหารยอด
นิยมของชาติไทยได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1. การรู้จักสิ่งต่างๆ
เนื้อหา
อาหารยอดนิยมของ ด้วยการมอง ชิมรส
ชาติไทย คือ ต้มยํากุ้ง และดมกลิ่น
2. การอ่านทีสื่อ
แนวคิด
ชาติสมาชิกอาเซียนมี ความหมายกับเด็ก
3. การเชื่อมโยงภาพ
อาหารยอดนิยม
ในหนังสือกับของจริง
ต่างกัน

ผู้สอน ครูนฤมล เนียมหอม
กิจกรรม
ขั้นนํา
1. ครูนําเครื่องปรุงและส่วนผสมในการทําต้มยํากุ้งมาให้เด็ก
ดู ให้เด็กทายว่าเราจะทําอาหารอะไรร่วมกัน
ขั้นสอน
2. ให้เด็กช่วยกันบอกชื่อเครื่องปรุงและส่วนผสมในการทํา
ต้มยํากุ้ง รวมทั้งเรียกชื่อภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้
3. ครูบอกเด็กว่าเราจะทําต้มยํากุ้งด้วยกัน และกล่าวถึง
ข้อตกลงในการช่วยกันประกอบอาหาร (มีขอบเขตในการ
เข้าถึงของร้อน)
4. ให้เด็กมีส่วนร่วมในการทําต้มยํากุ้ง (หยิบตะไคร้ ใบ
มะกรูด ข่าใส่หม้อต้มน้ํา / เหยาะน้ําปลา / ตักน้ําตาลใส่/ ชี้
ให้เด็กสังเกตน้ําเดือด / คีบกุ้งและเห็ดใส่ / เติมน้ํามะนาว /
ตักผักชีที่ซอยละเอียดใส่ / ชวนให้สูดกลิ่น / ให้ชิมรส
ขั้นสรุป
5. อ่านหนังสือเรื่องอาหารอาเซียนให้เด็กฟัง และ ให้เด็ก
บอกชื่ออาหารยอดนิยมของชาติไทย และนําต้มยํากุ้งมาให้
เด็กรับประทานในช่วงอาหารกลางวัน
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สื่อ

การประเมินผล

1. เครื่องปรุงและ
สังเกตการตอบคําถาม
ส่วนผสมในการทําต้มยํา ของเด็ก
กุ้ง ประกอบด้วย น้ํา
น้ําปลา น้ําตาล มะนาว
กุ้งสด เห็ดฟาง ตะไคร้
ใบมะกรูด และข่า
2. ภาชนะและอุปกรณ์
ในการทําอาหาร
ประกอบด้วย เตา hot
plate หม้อ ช้อน ช้อน
ตักแกง ถ้วยชาม ที่คีบ
3. หนังสือเรื่องอาหาร
อาเซียน

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
เด็กสามารถเป็นผู้นํา
และผู้ตามในการทํา
ท่าทางได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1. การทําท่าทางต่างๆ 1. การเคลื่อนไหวอยู่
กับที่
ตามจังหวะ
2. การทําท่าทางต่างๆ 2. การแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
ตามผู้นํา

กิจกรรม
1. สร้างข้อตกลงร่วมกับเด็กดังนี้
1.1 ให้เด็กจับคู่ แล้วยืนหันหน้าเข้าหากัน
1.2 ให้คนหนึ่งเป็นคนส่องกระจกคิดทําท่าทางตาม
จังหวะที่ครูเคาะ อีกคนหนึ่งเป็นกระจก ทําท่าทาง
เหมือนกับคนที่ส่องกระจก
1.3 เมื่อครูเคาะจังหวะติดต่อกัน 2 ครั้ง ให้เปลี่ยนกัน
เป็นกระจกและเป็นคนส่องกระจก
2. ครูเคาะจังหวะให้เด็กจับคู่ทําท่าทางตามที่ตกลงไว้

สื่อ
เครื่องเคาะจังหวะ

การประเมินผล
สังเกตการทําท่าทางเป็น
ผู้นําและผู้ตามของเด็ก

กิจกรรมสร้างสรรค์
จุดประสงค์
เด็กถ่ายทอดความคิด
ด้วยการวาดภาพได้
เด็กบีบสีเพื่อสร้างเป็น
ภาพได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
การวาดภาพเป็นวิธี
1. การวาดภาพ
หนึ่งที่สื่อสารกับผู้อื่นได้ 2. การชื่นชมและ
สร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
การบีบสีเป็นอีกวิธีการ 1. การเล่นกับสี
หนึ่งในการเล่นกับสี
2. การชื่นชมและ
เพื่อให้ได้ผลงานที่
สร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
สวยงาม

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 “วาดภาพสีเทียน”
1. ให้เด็กวาดภาพด้วยสีเทียนอย่างอิสระ
2. ให้เด็กนํางานมาส่งครูและบรรยายสิ่งที่ตนวาด
กิจกรรมที่ 2 “สร้างภาพด้วยการบีบสี”
1. ครูสาธิตวิธีการบีบสีบนกระดาษให้เด็กดู ด้วยการนํา
กระดาษวางบนกระดานรอง คว่ําขวดสีลง และค่อยๆ บีบสี
ทีละน้อยให้เป็นภาพที่ต้องการ
2. ให้เด็กสร้างภาพด้วยการบีบสีตามความสนใจ

11

สื่อ
1. สีเทียน
2. กระดาษ

การประเมินผล
ตรวจผลงานและการ
บรรยายภาพของเด็ก

สังเกตขณะเด็กบีบสี
1. กระดาษ
2. กระดานรอง
3. ขวดสําหรับบีบสี
4. สีที่ผสมจากกาวน้ํากับ
สีผสมอาหาร

กิจกรรมสร้างสรรค์ (ต่อ)
จุดประสงค์
เด็กสนุกกับการทํางาน
ศิลปะ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
การปั้นเป็นวิธีการหนึ่ง 1. การปั้น
ในการทํางานศิลปะ
2. การชื่นชมและ
สร้างสรรค์สิ่งสวยงาม

กิจกรรม

สื่อ

1. ดินเหนียว
กิจกรรมที่ 3 “ปั้นดิน”
2. กระดาษแผ่นเล็ก
1. ให้เด็กปั้นดินอย่างอิสระ
2. ให้เด็กพิมพ์เขียนชื่อในกระดาษแผ่นเล็ก นําผลงานมาส่ง 3. ปากกาเมจิกเส้นเล็ก
ครู ครูเขียนชื่อผลงานในกระดาษแผ่นเล็กของเด็ก

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมของเด็ก
ขณะทํางานศิลปะ

กิจกรรมกลางแจ้ง
สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1. เด็กเดินถอยหลังได้ 1. การเดินถอยหลัง
1. การเคลื่อนไหว
2. เด็กได้เล่นออกกําลัง 2. การวิ่ง การปีนป่าย เคลื่อนที่
กาย
การโหน การลื่นจากที่ 2. การเล่นเครื่องเล่น
สูง
สนาม
จุดประสงค์

กิจกรรม

สื่อ

1. ให้เด็กอบอุ่นร่างกายด้วยการสะบัดแขนขา ย่ําเท้าอยู่กับ สนามเด็กเล่น
ที่เร็วๆ
2. ให้เด็กค่อยๆ เดินถอยหลังไปสนามเด็กเล่น
3. ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
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การประเมินผล
1. สังเกตการเดินถอย
หลังของเด็ก
2. สังเกตการเล่นของ
เด็กที่สนามเด็กเล่น

แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ปีการศึกษา 2556
หน่วยหนูน้อยอาเซียน เรื่อง ธงอาเซียน
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556
กิจกรรมเสริมประสบการณ์

ผู้สอน ครูนฤมล เนียมหอม

สาระการเรียนรู้
กิจกรรม
สื่อ
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1. การเชื่อมโยง
ขั้นนํา
1. ฟางข้าว
สังเกตการตอบคําถาม
เด็กบอกความหมาย
เนื้อหา
1. ครูทบทวนชื่อชาติสมาชิกอาเซียนร่วมกันกับเด็ก และให้ 2. ธงสัญลักษณ์อาเซียน ของเด็ก
ของสัญลักษณ์ของธง
ธงอาเซียนมีสัญลักษณ์ รูปแบบกับภาพ
สัญลักษณ์
เด็กร่วมกันบอกว่าชาติสมาชิกมีความต่างกันในเรื่องใดบ้าง
อาเซียนได้
คือ ต้นข้าวสีเหลือง
2. การพูดสื่อสารให้
ขั้นสอน
10 ต้นมัดรวมกันไว้
ผู้อื่นเข้าใจ
หมายถึงประเทศ
2. ครูนําฟางข้าว 10 เส้นมาให้เด็กดู โดยให้ดูทีละเส้นและ
สมาชิกรวมกันเพื่อ
ครูพูดว่าเส้นนั้นๆ แทนประเทศอะไร จับมัดรวมกัน นําธง
มิตรภาพและความ
อาเซียนมาให้เด็กดู ให้เด็กพูดเปรียบเทียบฟางที่มัดรวมกัน
เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
กับธงอาเซียน
แนวคิด
3. ให้เด็กบอกชื่อสีที่ธง โดยครูอธิบายความหมายของ
สัญลักษณ์และสีที่ธงให้เด็กฟัง
ประเทศในอาเซียนมี
ขั้นสรุป
ความแตกต่างกัน
หลายเรื่องแต่ก็รวมกัน
4. ให้เด็กบอกความหมายของสัญลักษณ์ของธงอาเซียน
ได้เพื่อความเป็นน้ํา
หนึ่งใจเดียวกัน
หมายเหตุ
ธงอาเซียน มีสัญลักษณ์คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
สีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
จุดประสงค์
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กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1. เด็กร้องเพลงงาม
แสงเดือนได้
2. เด็กรําตามครูได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1. เพลงงามแสงเดือน 1. การแสดงปฏิกิริยา
2. การรําไทย
โต้ตอบเสียงเพลง
2. การร้องเพลง

กิจกรรม

สื่อ

เพลงงามแสงเดือน
1. ครูสอนให้เด็กร้องเพลงงามแสงเดือน โดยให้อ่านเนื้อ
เพลงตามทีละท่อน ร้องตามทีละท่อน และร้องพร้อมๆ กัน
2. ครูเป็นผู้นําในการรําพร้อมกับร้องเพลงงามแสงเดือน ให้
เด็กร่วมร้องเพลง และรําตามครู

การประเมินผล
สังเกตการร้องเพลงและ
การรําไทยของเด็ก

กิจกรรมสร้างสรรค์
สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1. เด็กรู้จักรูป
1. รูปสามเหลี่ยม
1. การวาดภาพ
สามเหลี่ยม
2. การตัดกระดาษ
2. การใช้กรรไกรตัด
2. เด็กตัดกระดาษตาม
กระดาษ
แนวเส้นได้
3. การชื่นชมและ
สร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
จุดประสงค์

เด็กมีความสุขกับการ
ทํางานศิลปะ

การหยดสีเป็นการเล่น 1. การเล่นกับสี
กับสีที่สนุกและทําให้ได้ 2. การชื่นชมและ
ชิ้นงานที่สวยงาม
สร้างสรรค์สิ่งสวยงาม

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 “สร้างภาพด้วยรูปเรขาคณิต”
1. ให้เด็กดูภาพรูปเรขาคณิต และเรียกชื่อรูปเรขาคณิตให้
ถูกต้อง (สามเหลี่ยม)
2. ให้เด็กตัดรูปสามเหลี่ยม แล้วนํามาทากาวติดกับกระดาษ
และใช้สีเทียนวาดตกแต่งให้เป็นภาพที่สมบูรณ์
3. ให้เด็กนําผลงานมาส่งครูเพื่อให้ครูเขียนบรรยาย
กิจกรรมที่ 2 “หยดสี”
1. ครูสาธิตวิธีการหยดสี่ ให้เด็กดู
2. ให้เด็กหยดสีตามความสนใจ
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สื่อ
1. กระดาษสีมีรูป
สามเหลี่ยม
2. กรรไกร
3. กาว
4. กระดาษ
5. สีเทียน
1. กระดาษ
2. สีน้ํา
3. หลอดหยด

การประเมินผล
1. สังเกตการตอบ
คําถามของเด็ก
2. ตรวจผลงาน

สังเกตพฤติกรรมขณะ
ทํางานศิลปะ

กิจกรรมสร้างสรรค์ (ต่อ)
จุดประสงค์
เด็กมีความสุขกับการ
ทํางานศิลปะ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
การปั้นเป็นงานที่สนุก 1. การปั้น
และทําให้ได้ชิ้นงานที่ 2. การชื่นชมและ
สร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
สวยงาม

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 “สนุกกับการปั้น”
ให้เด็กปั้นแป้งโดว์ตามความสนใจ

สื่อ
1. แป้งโดว์
2. จานสําหรับใส่
แป้งโดว์

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมขณะ
ทํางานศิลปะ

กิจกรรมกลางแจ้ง
สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1. เด็กสนุกสนานกับ
1. วิธีเล่นมอญซ่อนผ้า 1. การเล่นมอญซ่อนผ้า
การเล่นแบบไทย
2. การวิ่ง การปีนป่าย 2. การเล่นเครื่องเล่น
2. เด็กได้เล่นออกกําลัง การโหน การลื่นจากที่ สนาม
กาย
สูง เป็นสิ่งที่สนุกสนาน
จุดประสงค์

หมายเหตุ

คําคล้องจอง “มอญซ่อนผ้า”

มอญซ่อนผ้า
ไว้โน่นไว้นี่

กิจกรรม

สื่อ

1. ให้เด็กจับมือเป็นวงกลมแล้วนั่งลง
2. ให้เด็กท่องคําคล้องจองมอญซ่อนผ้าตามครู ครูบอกวิธี
เล่นมอญซ่อนผ้าให้เด็กรู้จัก
3. ให้เด็กอาสาสมัครออกมาเดินรอบวง เพื่อนช่วยกันท่อง
คําคล้องจอง วางผ้า และวิ่งหนีเพื่อนที่ลุกขึ้นมาหยิบผ้า
4. ให้เด็กเล่นซ้ํา 3-5 รอบ
5. ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
ตุ๊กตาอยู่ข้างหลัง
ฉันจะตีก้นเธอ

1. คําคล้องจอง “มอญ
ซ่อนผ้า”
2. ผ้าสําหรับปิดตา
3. เครื่องเล่นสนาม
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การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมขณะ
เล่นมอญซ่อนผ้า

แผนการจัดมุมประสบการณ์และเกมการศึกษา ชั้นอนุบาล 1/1 ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ปีการศึกษา 2556
หน่วยหนูน้อยอาเซียน
วันที่ 16-20 ธันวาคม พ.ศ. 2556
มุมหนังสือ
มุมบ้าน
มีหนังสือที่จัดไว้ในกล่องจํานวน 20 กล่อง หนังสือที่จัดไว้ที่ชั้นโชว์หนังสือประกอบด้วย
สิ่งต่างๆ ที่จัดไว้ประกอบด้วย
7. สวัสดีปีใหม่ (วันปีใหม่ในอาเซียน)
1. หนูน้อยอาเซียน
8. เที่ยวบ้านเพื่อน (สถานที่ในอาเซียน)
2. สวัสดีอาเซียน
1. ชุดประจําชาติเด็กน้อยอาเซียน
9. กุ๋งกิ๋งเที่ยวไทย
3. อาหารอาเซียน
2. ตุ๊กตาผ้า
10. กุ๋งกิ๋งเที่ยวลาว
4. ดอกไม้อาเซียน
3. กระจก
11. กุ๋งกิ๋งเที่ยวเวียดนาม
5. หายไวไวนะ (อาหารอาเซียน)
4. จาน ชาม ช้อนส้อม ครก ชุดกาน้ําชา ตู้เย็น
12. ธงนานาชาติ
6. เที่ยวทะเล (ทะเลสวยในอาเซียน)
5. ขวดเครื่องปรุง /ขวดของใช้ในบ้าน/ขวดยา
6. ของเล่นอาหารจําลอง
7. โปสเตอร์ภาพอาหารอาเซียน
มุมของเล่น
มุมบล็อก
สิ่งต่างๆ ที่จัดไว้ประกอบด้วย
สิ่งต่างๆ ที่จัดไว้ประกอบด้วย
1. บล็อกไม้ขนาดมาตรฐาน
1. เลโก้
2. บล็อกไม้ขนาดเล็ก ชุดสร้างปราสาท
2. ปีระมิดเรียงลําดับขนาด
3. ท่อนไม้รูปทรงอิสระ
3. รูปเรขาคณิตทรงกระบอกเรียงลําดับความสูง
4. ของเล่นประกอบ ได้แก่ ตุ๊กตาสัตว์นุ่มนิ่ม รถไม้ชุดก่อสร้าง ตุ๊กตาแม่วัว/ลูกวัว ตุ๊กตา
4. เกมจับคู่ตัวอักษรไทย / อังกฤษ
คนตัวเล็ก ตุ๊กตาสัตว์ ต้นไม้
5. ชุดร้อยลูกปัดรูขนาดเล็ก
5. โปสเตอร์ภาพสถานที่สําคัญของชาติอาเซียน
6. ชุดจับคู่ตัวเลขกับจํานวน
7. ภาพตัดต่อโฟมยาง 12 ชิ้น (เปลี่ยนเป็นภาพนกฮูก)
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แผนการจัดมุมประสบการณ์หน่วยหนูน้อยอาเซียน (ต่อ)
มุมวิทยาศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.

สิ่งต่างๆ ที่จัดไว้ประกอบด้วย
1. แว่นขยาย
2. กล้องส่องทางไกล
3. กล้องคาไลโดสโคป
4. เมล็ดพืช
5. เปลือกหอย
6. ตาชั่งสองแขน
7. หนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
8. กล่องใส่เมล็ดถั่วแดง ถั่วแดงหลวง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วดํา และถั่วเหลือง
9. โปสเตอร์ภาพดอกไม้อาเซียน
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เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพธงชาติสมาชิกอาเซียน
เกมจับคู่ภาพดอกไม้อาเซียน
เกมจับคู่ภาพกับคําชาติในอาเซียน
เกมภาพตัดต่อหนูน้อยอาเซียน ชุด 1
เกมภาพตัดต่อหนูน้อยอาเซียน ชุด 1

