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สัปดาห์ที่ 19 : ว่าวล้อลม 
 

แผนการสอนวันที่ 91                                                         (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้า  สวัสดีครับ/ค่ะ  Hi. Hello. Good morning. How are you today? 
2. เล่าประสบการณ์วันหยุด 
3. สนทนาและรายงานการท าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามกติกาห้องเรียน 
การเรียนรู ้
 1. Brain Gym  ก ามือทั้งสองข้าง ยกไขว้กันหลับตา เคลื่อนแขนทั้งสองข้างพร้อมกัน หมุนเป็นวงกลม สอง
วงต่อกัน คล้ายเลขแปดในแนวนอน 
 2. สระเออ 
     2.1 ครูและนักเรียนท่องบทร้องเล่น “ละเมอ” พร้อมท าท่าทางประกอบ หรือเคาะัังหวะ โดยอ่านเป็น
กลุ่มใหญ่  กลุ่มเล็ก  อ่านเป็นคู่ และรายบุคคล 
     2.2 นักเรียนหาค าท่ีประสมด้วยสระเออ ัากบทร้องเล่น 
     2.3 เขียนค าท่ีมีสระเออ บนกระดาน ฝึกอ่านแักลูกสะกดค า 
     2.4 นักเรียนท าใบงาน ัับคู่ภาพกับข้อความท่ีสัมพันธ์กัน   
3. ั านวนที่มากกว่า 10 : การเรียงล าดับบนเส้นั านวน 
     3.1 ครูและนักเรียนทบทวนเรื่องท่ีเรียนในชั่วโมงท่ีแล้ว 
 เข้าสู่สถานการณ์  “กบกระโดด” 
     3.2 ครูเล่าสถานการณ์ดังต่อไปนี้  “ครูเดินไปในทุ่งนาไปเัอกบ เดินต่อไปอีกไปเัอกระต่าย ให้ 
นักเรียนลองท าท่าทางของกระต่ายกระโดด และกบกระโดด  ต่อมากบกับกระต่ายตกลงกันว่าัะกระโดด
แข่งขันกัน  ครูอยากทราบว่า ต าแหน่งที่กบ กับกระต่ายกระโดดได้คือต าแหน่งที่เท่าไร และอยากรู้ว่า
กระต่ายหรือกบัะชนะ และชนะกันเท่าไร 
     3.3 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแนะน าอุปกรณ์แล้วให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์ ได้แก่  เส้นั านวน  
รูปกบและกระต่าย บล็อก กลุ่มละ 30 บล็อก รางบล็อก กลุ่มละ 3 ราง กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเมัิก 
     3.4 ครูแักค าสั่งและอธิบายค าสั่ง แล้วให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน 2 รอบ 
 

ภาคเช้า 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/2  ท 2.1 ป.1/2  ท 2.1 ป.1/3  ท 3.1 ป.1/4 
ท 3.1 ป.1/5   ค 1.2 ป.1/2  ค 6.1 ป.1/2   ค 6.1 ป.1/3  ศ 2.1 ป.1./3  ศ 2.1 ป.1/4  ศ 3.1 ป.1/1 
ศ 3.1 ป.1/2 
 
 สาระการเรียนรู้  1. การฟัง, เล่าเรื่องที่ฟัง, แสดงความคิดเห็น, พูดสื่อสาร, มีมารยาทในการฟัง, เขียน
สื่อสารด้วยประโยคง่ายๆ, มีมารยาทในการเขียน  
                      2. ั านวนที่มากกว่า 10 : การเรียงล าดับบนเส้นั านวน                          
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  ค าสั่ง เรื่องเส้นจ านวน 
   1) ให้นักเรียนช่วยกันหาต าแหน่งที่กบและกระต่ายกระโดดได้ 
   2) ให้นักเรียนหาว่ากบหรือกระต่ายชนะ และชนะอยู่เท่าไรโดยใช้บล็อกช่วยในการหา 
   3) ให้นักเรียนเขียนสัญลักษณ์แทนั านวนที่กบและกระต่ายกระโดดไปได้ และ  เขียนสัญลักษณ์
แทนการหาผลของการกระโดดชนะ   
     3.5 นักเรียนลงมือปฏิบัติ ครูเดินดูการปฏิบัติฟังแนวคิดและเหตุผลของนักเรียนระหว่างการท างานกลุ่ม
และใช้ค าถามกระตุ้น ดังนี้ 
      - ัะหาอย่างไรัึงัะรู้ว่าใครเป็นผู้ชนะ 
     - ัะรู้ได้อย่างไรว่าใครชนะ 
           - ัะรู้ได้อย่างไรว่าชนะเท่าไร 
       - ัะใช้สัญลักษณ์แทนได้อย่างไร 
     3.6 นักเรียนััดแสดงผลงานหน้าชั้นเรียน ครูให้นักเรียนน าเสนอผลงานทีละกลุ่ม โดยให้อธิบาย 
วิธีการหาต าแหน่ง  อธิบายวิธีการหาผู้ชนะ  อธิบายถึงวิธีการหาว่าชนะอยู่เท่าไรและการใช้สัญลักษณ์เขียน
แทน พร้อมบอกเหตุผลประกอบ  ครูและเพ่ือนฟังการน าเสนอและร่วมสะท้อนผลงาน    
     3.7 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปในประเด็น ดังต่อไปนี้ 
       -  การหาต าแหน่ง 
       -  การหาผู้ชนะ 
        -  การหาผลต่างของการกระโดดชนะ 
           -  การใช้สัญลักษณ์เขียนแทน 
  
 
การเรียนรู้  
1. Brain Gym ฝึกนั่งสมาธิ นับลมหายใั เข้า-ออก 
2. สอบภาคปฏิบัติ 
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรียน  แนะน ากิักรรมวันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน  
3. ท่องบทร้องเล่น เช่น “ัูงหาง” 
4. สวดมนต์ 

   
     
 
1. บทร้องเล่น “ละเมอ”บทร้องเล่น “ัูงหาง” 
2. สถานการณ์  “กบกระโดด” 
 
 
 
 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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  วัดและประเมินผล 

สังเกต                         
- การร่วมกิักรรม 
- การเล่าเหตุการณ์
ประั าวัน   
 

ภาษาไทย  
- การท่องบทร้องเล่น 
“ละเมอ” 
- การอ่านแักลูกสะกด
ค าสระเออ 

คณิตศาสตร์                      
- การอธิบายแนวคิด               
การให้เหตุผล การเขียน
สัญลักษณ์แทนั านวน 
การเรียงล าดับั านวน      
บนเส้นั านวน   

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประั าวัน 
- การท าหน้าที่/
รับผิดชอบตามกติกา
ห้องเรียน 
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สัปดาห์ที่ 19 : ว่าวล้อลม 
 

แผนการสอนวันที่ 92                                                              (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ก่อนเรียนรู้ 
 1. ทักทายยามเช้า  สวัสดีครับ/ค่ะ  Hi, Hello, Good morning, How are you today? 
 2. ฝึกนั่งสมาธิ นับลมหายใั เข้า- ออก 
 3. เล่าประสบการณ์ความดีที่ท า 
การเรียนรู ้
 1. Brain Gym ฝึกนั่งสมาธิ แล้วปฏิบัติตาม 
 2. สระเออ  นักเรียนท่องบทร้อยกรอง “คุณแม่ละเมอ” (คุณแม่ละเมอ  คุณพ่อชะเง้อ คุณยายเพ้อเั้อ 
เผอเรอออกมา)  
     2.1 นักเรียนหัดอ่านแักลูก สะกดค า ละเมอ อ าเภอ หาเัอ ตัวเธอ  เัอดี เออออ 
     2.2 สร้างค าใหม่ (ค าท่ีประสมด้วยสระเออ) และน ามาแต่งประโยคอย่างน้อย1ค า 
     2.3 นักเรียนอ่านบทร้องเล่น “ละเมอ” 
     2.4  นักเรียนระบายสีภาพคนนอนละเมอ 
3. โัทย์ปัญหาการบวกท่ีมีผลบวกไม่เกิน 20 
     3.1 ครูน าผลงานนักเรียนัากชั่วโมงท่ีแล้วมาติดแสดงหน้าชั้นเรียน ัากนั้นครูและนักเรียนร่วมกัน
ทบทวนกิักรรมที่ท าชั่วโมงท่ีแล้ว ในประเด็นต่อไปนี้ 
       - รู้ได้อย่างไรว่ากบหรือกระต่ายเป็นผู้ชนะ 
       - รู้ได้อย่างไรว่ากบหรือกระต่ายชนะเท่าไร 
        - ใช้สัญลักษณ์เขียนแทนได้อย่างไร 
        - ท าไมัึงใช้สัญลักษณ์เช่นนั้น 
     เข้าสู่สถานการณ์ปัญหา 
     3.2 ครูเล่าเรื่อง “ครูมีเมล็ดถั่วแดงอยู่ั านวนหนึ่ง  ครูอยากให้ตัวแทนกลุ่มละ 1 คน ออกมาก าเอา 
เมล็ดถั่วแดงเท่าที่ั ะก าได้” 
     3.3 ครูให้ตัวแทนกลุ่มวางเมล็ดถั่วแดงในถาด กลุ่มละ 1 ถาด 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/2   ท 2.1 ป.1/1  ท 2.1 ป.1/2  ท 4.1 ป.1/2 
ท 4.1 ป.1/3  ท 5.1 ป.1/2   ค 1.2 ป.1/2   ศ 1.1 ป.1/5   ศ 3.1 ป.1/1  ศ 3.1 ป 1/2  ต 1.1 ป.1/2         
ต 1.2 ป.1/4  ต 1.3 ป.1/1  
 

 
สาระการเรียนรู้ 1. ท่องั าบทอาขยานที่ก าหนด, การแต่งประโยค, การผันค า, การคัดลายมือ,  
การเขียนค าพ้ืนฐาน   
                     2. โัทย์ปัญหาการบวกท่ีมีผลลัพธ์ไม่เกิน 20     
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     3.4 ครูให้ทายว่ากลุ่มไหนน่าัะได้เมล็ดถั่วแดงั านวนมากท่ีสุด 
     3.5 ครูและนักเรียนช่วยกันััดเมล็ดถั่วแดงของแต่ละกลุ่มและเปรียบเทียบั านวน สรุปผลผู้แพ้ผู้ชนะ 
     3.6 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย ในประเด็น 
      - ัะใช้บล็อกแสดงแทนั านวนเมล็ดถั่วแดงของแต่ละกลุ่มได้อย่างไร 
       - ัะเขียนสัญลักษณ์แสดงแทนั านวนเมล็ดถั่วแดงของแต่ละกลุ่มได้อย่างไร 
     3.7  ครูบันทึกแนวคิดนักเรียนัากการอภิปราย บนกระดาษบรู๊ฟที่ติดบนกระดาน 
 
 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym ร้องเพลงท าท่าประกอบเพลง งามแสงเดือน 
2. สอบภาคปฏิบัติภาษาอังกฤษ 
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรียน แนะน าการเรียน/แนวปฏิบัติในวันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. สะท้อน ััดท าผลงานการใช้ทรัพยากรห้องเรียนให้ประหยัด/คุ้มค่า 
4. สวดมนต์ 

 
 

1. เพลง “งามแสงเดือน” 
2. บทอาขยาน “แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน” 
3. เมล็ดถั่วแดง 
4. ถาด มีั านวนเท่ากับั านวนกลุ่มในห้องเรียน 
 

วัดและประเมินผล 

สังเกต                         
- การร่วมกิักรรม   
- การนั่งสมาธิ 
- การเล่าเหตุการณ์
ประั าวัน 
 

ตรวจชิ้นงาน 
- การระบายสีภาพ 
 

ภาษาไทย                         
- การอ่านแักลูก   
สะกดค า 
 - การสร้างค าใหม่ที่
ประสมด้วยสระเออ 
- การแต่งประโยคัาก
ค าท่ีสร้างใหม่ 
- การอ่านบทร้องเล่น 
“ละเมอ” 

คณิตศาสตร์                      
- การอธิบายแนวคิด และ 
การให้เหตุผล การแก้
โัทย์ปัญหาการบวกท่ีมี
ผลบวกไม่เกิน 20   

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประั าวัน 

   

 
 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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สัปดาห์ที่  19   :  ว่าวล้อลม 
แผนการสอนวันที่  93                                                            (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ  Hi, Hello, Good morning, How are you today? 
2. เล่าประสบการณ์/ข่าว/เหตุการณ ์ 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym ท าท่าทางประกอบเพลง ยิ้ม 
2. สระเออะ   
     2.1 ท่องบทร้องเล่น “ลุงฉีกับปูาแฉะ” 
     2.2 นักเรียนท่องบทร้องเล่น บทร้อยกรอง ที่เรียนมาแล้ว 
     2.3 นักเรียนอ่าน แักลูก  สะกดค า ค าที่ประสมด้วย สระเออะ เช่น เัอะเัอ   เลอะเทอะ เปรอะเปื้อน  
เยอะแยะ หนาเตอะ  เงอะงะ  ฯลฯ 
     2.4 นักเรียนคัดลายมือ แล้วฝึกอ่าน 
     2.5 ท าแบบฝึกหัด โยงเส้นค ากับภาพให้ถูกต้อง      
     2.6 น าค าที่ประสม สระเออะ มาแต่งประโยค 
3. ั านวนที่มากกว่า 20 
     3.1 ครูน าผลงานนักเรียนัากชั่วโมงท่ีแล้วมาติดแสดงหน้าชั้นเรียน ัากนั้นครูและนักเรียนร่วมกัน
ทบทวนกิักรรมที่ท าชั่วโมงท่ีแล้ว  
     เข้าสู่สถานการณ์ปัญหา 
     3.2 ครูน าเสนอกิักรรม ถั่วแสนกล  โดยครูแักอุปกรณ์ให้ตัวแทนกลุ่มๆละชุด และแนะน าอุปกรณ์   
ได้แก่ เมล็ดถั่วด า 1 ถุง  ถาดเล็ก 3 ใบ กระดาษปรู๊ฟ 1 แผ่น 
     3.3 ครูแักค าสั่งกิักรรมถั่วแสนกล แล้วให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน 2 รอบ 
 

 ค าสั่งกิจกรรมถั่วแสนกล 
     1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาั านวนถั่วด าในถุง 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/2  ท 2.1 ป.1/1  ท 2.1 ป.1/2  ท 3.1 ป.1/3 
ท 5.1 ป.1/1   ค 1.2 ป.1/1   ค 1.2 ป.1/2  ศ 2.1 ป.1/3  ศ 3.1 ป.1/1  ศ 3.1 ป.1/2   ว 3.1 ป.1/1  
ว 3.1 ป.1/2    ง 1.1 ป.1/1   ง 1.1 ป.1/2   ง 1.1 ป.1/3 
 

 
สาระการเรียนรู้ 1. บทร้องเล่น, การอ่านสะกดค า, มารยาทในการอ่าน, การพูดแสดงความคิดเห็น 
ัากเรื่องที่อ่าน    
                     2. ั านวนที่มากกว่า 20    
                     3. วิธีการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง  
                     4. การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการท างานอย่างปลอดภัย 
 

 



523 

     2. ให้นักเรียนช่วยกันััดเมล็ดถั่วด า พร้อมทั้งเขียนสัญลักษณ์แทนเมล็ดถั่วด าและเลือกบล็อกมา
ใช้แทนถั่วด า  
      3. นักเรียนน าเสนอผลงาน 

     3.4 นักเรียนััดแสดงผลงานหน้าชั้นเรียน ครูให้นักเรียนน าเสนอผลงานทีละกลุ่มโดยให้อธิบายวิธีการหา
ั านวนเมล็ดถั่วด า, อธิบายวิธีการััดเมล็ดถั่วด า, การเขียนสัญลักษณ์แทนและการเลือกบล็อกใช้แทนั านวน
เมล็ดถั่วด า พร้อมทั้งบอกเหตุผลประกอบแนวคิด ครูและเพ่ือนฟังการน าเสนอและร่วมสะท้อนผลงาน 
     3.5 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปในประเด็นดังนี้ 
           1) การหาั านวน 
            2) การััดเมล็ดถั่วด า 
            3) การใช้บล็อกแทนเมล็ดถั่วด าและการเขียนสัญลักษณ์แทนั านวน 
     3.6  นักเรียนท าแบบฝึกที่ 51 และ 52 
   
   
การเรียนรู ้
1. Brain Gym ร้องเพลงท าท่าประกอบเพลง ยิ้ม 
2. การทดสอบการลอยได้ของว่าว 
     2.1 นักเรียนน าวัสดุที่ตนเองเลือกและอธิบายคุณสมบัติของวัสดุนั้น  
     2.2 ครูสาธิตวิธีการท าว่าว (หรือเชิญวิทยากรัากชุมชนมาช่วยสอน)  
     2.3 นักเรียนออกแบบว่าวตามท่ีต้องการ และน าเสนอครูและเพ่ือนสะท้อนการออกแบบ 
     2.4 นักเรียนลงมือท าว่าวตามท่ีออกแบบ  โดยตัดกระดาษว่าว ติดโครงไม้ติดองค์ประกอบให้ครบ 
     2.5 นักเรียนทดสอบการลอยได้ของว่าว และเปรียบเทียบกับว่าวของตนเองกับของเพ่ือนมีผลการ
ทดสอบต่างกันอย่างไร      
           - วัสดุ    
  - รูปทรง        
  - ขนาด 
          - อ่ืน ๆ 
     2.6 นักเรียนตกแต่งและท าลวดลายต่าง ๆ เพิ่มเติม แล้วแสดงความรู้สึกต่อผลงานของตนเอง     
 
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรียน แนะน ากิักรรมวันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. สะท้อนและััดท าผลงานการใช้ทรัพยากรให้ประหยัด/คุ้มค่า 
4. ท่องบทร้องเล่น 
5. สวดมนต์ 
 
    
 
1. เพลงยิ้ม 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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2. บทร้องเล่น  “ลุงฉีกับปูาแฉะ” 
3. เมล็ดถั่วด า 
4. ถาดเล็ก 

5. แบบฝึกที่ 51 และ 52 
6. แบบบันทึก : อะไรเป็นวัสดุที่ใช้ท าว่าวได้ดีที่สุด   
 

วัดและประเมินผล 

สังเกต                         
- การร่วมกิักรรม                  
- การท างานกลุ่ม  
- การเล่าเหตุการณ์
ประั าวัน   
 

ตรวจชิ้นงาน 

- แบบฝึกที่ 51 และ 52 
- ว่าว 

ภาษาไทย                         
- การอ่านแักลูกสะกด
ค าท่ีประสมด้วย       
สระเออะ 
- การสร้างค าใหม่ 
- การแต่งประโยคัาก
ค าท่ีประสมด้วย      
สระเออะ      

คณิตศาสตร์                      
- การอธิบายแนวคิดและ           
การให้เหตุผลการ
น าเสนอและการสะท้อน
ผลงาน  ั านวนที่
มากกว่า 20    

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประั าวัน 
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สัปดาห์ที่ 19 : ว่าวล้อลม 
 

แผนการสอนวันที่  94                                                           (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้า  สวัสดีครับ/ค่ะ  Hi, Hello, Good morning, How are you today? 
2. เล่าประสบการณ์/เหตุการณ ์
การเรียนรู ้
1. Brain Gym ท าท่าทางประกอบเพลง ต่า ตา ต้า 
2. สระ เออะ 
     2.1 ท่องบทร้องเล่น ลุงฉีกับปูาแฉะ 
     2.2 นักเรียนหาค าท่ีมีสระเออะ แล้วน าไปเขียนลงในสมุด 
     2.3 ครูน าบัตรค ามาให้นักเรียนอ่านสะกดค า เช่น เัอะเัอ เลอะเทอะ เปรอะเปื้อน เยอะแยะ   
หนาเตอะ เงอะงะ เฉอะแฉะ  
     2.4 นักเรียนโยงเส้นัับคู่ค าให้มีความหมาย  
     2.5 นักเรียนน าค าที่ได้มาแต่งประโยค แล้วฝึกอ่าน 
3. การใช้สัญลักษณ์เขียนแทน : การเขียนแทนั านวนที่มากกว่า 10 
    3.1  ครูและนักเรียนทบทวนในกิักรรมชั่วโมงท่ีแล้วมา 
     3.2 ครูให้นักเรียนดูรูปบ้านที่ครูเตรียมไว้ และตั้งค าถามให้นักเรียนตอบ ดังนี้ ในภาพมีบ้านกี่หลัง และให้
นักเรียนอธิบายวิธีการหาั านวนบ้านทั้งหมด 
 เข้าสู่สถานการณ์ปัญหา 
     3.3 ครูเล่าเรื่องสถานการณ์ปัญหาให้นักเรียนฟัง ดังนี้ 
          ครูเคยปลูกดอกทานตะวัน ตอนปลูกครูโรยเมล็ดเป็นแถว รดน้ าทุกวันไม่นานมันก็โตและออก
ดอก แต่ไม่รู้ว่ามีจ านวนทั้งหมดกี่ดอก ให้นักเรียนช่วยหาจ านวนดอกทานตะวัน ที่ครูปลูกไว้ โดยเขียน
แสดงวิธีการหาค าตอบด้วย 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/2  ท 1.1 ป.1/8  ท 2.1 ป.1/2  ท 2.1 ป.1/3            
ท 5.1 ป.1/1    ค 1.2 ป.1/1    ค 1.2 ป.1/2  ว 4.1 ป 1/1 พ 5.1 ป.1/1 พ 5.1 ป.1/2  ศ 2.1 ป 1/2             
ศ 2.1 ป 1/3   ศ 2.1 ป 1/4   ศ 3.1 ป 1/1  ศ 3.1 ป 1/2 

 

สาระการเรียนรู้ 1. อ่านบทร้องเล่น, อ่านสะกดค า, บอกความหมาย, มีมารยาทในการอ่าน,  
การเขียนค า, มีมารยาทในการเขียน   
                    2. การใช้สัญลักษณ์เขียนแทนั านวนที่มากกว่า 10   
                    3. ระบุอันตราย, สาเหตุของการเกิดอันตรายในบ้าน, การร้องเพลงประกอบท่าทาง     
                    4. การทดลองและอธิบายการดึงหรือการผลักวัตถุ 
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     3.4 นักเรียนเข้ากลุ่มแล้วครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์ ดังนี้ รูปภาพดอกทานตะวัน กระดาษปรู๊ฟ  
สีเทียน กาว กรรไกร 
     3.5 นักเรียนช่วยกันหาวิธีการหาค าตอบั านวนของดอกทานตะวัน และการเขียนแสดงวิธีการหา
ั านวนค าตอบ ครูเดินดูการปฏิบัติ ฟังแนวคิดนักเรียนแต่ละกลุ่มและใช้ค าถามกระตุ้นดังนี้ 
         - ัะหาั านวนได้อย่างไร 
         - ัะเขียนแสดงวิธีการหาค าตอบได้อย่างไร 
     3.6  นักเรียนััดแสดงผลงานหน้าชั้นเรียน ครูให้นักเรียนน าเสนอผลงานทีละกลุ่ม โดยให้อธิบายวิธีการ
หาค าตอบและบอกเหตุผลประกอบ 
     3.7  นักเรียนท าแบบฝึกที่ 53 “ดอกทานตะวัน” 
 
 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym เพลง ต่า ตา ต้า ประกอบท่าทาง 
2. ความปลอดภัยในการเล่นว่าว 
     2.1 ครูชวนนักเรียนคิดการเล่นว่าวที่ปลอดภัยควรท าอย่างไรและตกลงกันก่อน น าว่าวออกไปเล่นกลาง
สนาม     
     2.2 นักเรียนเล่นว่าวที่สนามโรงเรียนพร้อมสังเกตการทรงตัวและการดึงของ  เชือกว่าว 
     2.3 ครูและนักเรียนอภิปรายเรื่องการผลัก การดึง และหลักการทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ  
     2.4 ครูและนักเรียนสรุปสาเหตุและการปูองกันอันตรายที่เกิดัากการเล่น  
     2.5 ร่วมกันออกแบบปูายเชิญชวนเพื่อนเล่นว่าวอย่างปลอดภัย         
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรียน แนะน ากิักรรมวันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน  
3. ััดแสดงผลงานการใช้ทรัพยากรห้องเรียนให้ประหยัด/คุ้มค่า 
4. ท่องบทร้องเล่นในท้องถิ่น 
5. สวดมนต์ 

 
  
 

1. บทร้องเล่น  “ลุงฉีกับปูาแฉะ” 
2. เพลง  “ต่า ตา ต้า” 
3. แบบฝึกที่ 53 
4. ภาพดอกทานตะวัน 
 
 
 
 
 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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วัดและประเมินผล 

สังเกต                         
- การร่วมกิักรรม                   
- การเล่าเหตุการณ์
ประั าวัน 
 

ตรวจชิ้นงาน 

- แบบฝึกที่ 53 

ภาษาไทย   
-การอ่านบทร้องเล่น          
“ลุงฉีกับปูาแฉะ”                      
-การอ่านสะกดค า  
ประสมด้วยสระเออะ 
- การบอกความหมาย   
ของค า 
- การแต่งประโยคัาก
ค าท่ีมีสระเออะ 

คณิตศาสตร์                      
- การอธิบายแนวคิด
และการให้เหตุผลการ
เขียนแสดงวิธีหา
ค าตอบการใช้
สัญลักษณ์เขียนแทน
ั านวนที่มากกว่า 10 

 
 

วิทยาศาสตร์ 
-การทดลองและอธิบาย
การผลักของวัตถุ 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
- ระบุสิ่งที่ท าให้เกิด
อันตรายขณะเล่น 
- บอกสาเหตุและการ
ปูองกันอันตรายที่เกิด
ัากการเล่น 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประั าวัน 
- การสะท้อนการใช้

ทรัพยากรห้องเรียน
ให้ประหยัด/คุ้มค่า 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเสนอแนะ    
      ครูแนะน าให้นักเรียนทบทวนบทเรียนหรือศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใัหรือเรื่องที่เก่ียวกับบทเรียนที่
ผ่านมาใน Tablet วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้แรง  เรื่อง แรงท าให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่  
แรงท าให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่าง  ในช่วงภาคบ่าย คนละ 10-20 นาที แล้วรายงานปากเปล่าให้ครูและเพ่ือน
ฟัง 
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สัปดาห์ที่ 19   :  ว่าวล้อลม 
 

แผนการสอนวันที่  95                                                             (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้า  สวัสดีครับ/ค่ะ  Hi, Hello, Good morning, How are you today? 
2. เล่าประสบการณ์/เหตุการณ์ 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym มือซ้ายวาดรูปวงกลม มือขวาวาดรูปสี่เหลี่ยมในอากาศ 
2. ทบทวนค าที่ประสมด้วยสระ เออ สระ เออะ 
     2.1 ท่องบทร้องเล่น สระเออ “ละเมอ” สระ เออะ 
     2.2 ทบทวนสระ เออ สระ เออะ  โดยใช้บัตรค า และบัตรภาพ 
     2.3 ครูน านักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดโรงเรียน เขียนค าที่มีสระ เออ และ สระ เออะ เช่น  
ในห้องสมุดมีหนังสือ เยอะแยะ  ฉันเัอเพ่ือนในห้องสมุด 
     2.4 นักเรียนวาดภาพประกอบ ระบายสี ให้ตรงกับค าท่ีนักเรียนเขียน 
     2.5 น าเสนอผลงานของตนเอง 
3. ั านวนที่มากกว่า 20 :  การเรียงล าดับ 
     3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิักรรมที่เรียนชั่วโมงท่ีแล้ว 
     3.2 ครูติดบัตรตัวเลขบนกระดาน แล้วครูเล่าเรื่องให้นักเรียนฟังดังนี้  วันนี้ครูเผอเรอท าตัวเลขหายไป
หลายั านวน ครูอยากให้นักเรียนช่วยเป็นนักสืบ ตามสืบให้ครูหน่อยว่าั านวนที่ครูท าหายไปนั้นคือั านวน
ใดบ้าง  
     3.3 ครูติดบัตรั านวน  0 – 59 บนกระดาน แต่ติดเว้นไม่ให้ครบทุกั านวน  ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ท 2.1 ป.1/2   ท 2.1 ป.1/3  ท 3.1 ป.1/1   ท 3.1 ป.1/2  ท 3.1 ป.1/3   
ท 3.1 ป.1/4    ท 3.1 ป.1/5   ท 5.1 ป.1/1  ค 1.2 ป.1/2  ค 6.1 ป.1/3  ส 1.2 ป.1/3  ง 1.1 ป.1/3 
ศ 1.1 ป.1/5   ศ 2.1 ป.1/3   ศ 2.1 ป.1/4  ศ 3.1 ป.1/1  ศ 3.1 ป.1/2 
 

 
สาระการเรียนรู้ 1. ท่องบทร้องเล่น, การเขียนสื่อสาร, มารยาทในการเขียน, การฟัง, การดู, การพูด        
                     2. การเรียงล าดับั านวน, การใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย, การสวดมนต์,  
การปฏิบัติตนตามศาสนา          
                     3. การท างานช่วยเหลือตนเอง 
 

 

  0       1        2       3       4       5       6       7       _        9 
10      11      12     13      14       _     16     17      18      19     
20      21       _      23       _      25     26       _           28       _     
30      31      32       _      34     35      _      37      38      39    
_        41      42       _      44      _      46     47       _       _    
50      51       _       53      _      55      _      57      58      59      



529 

 แล้ววางบัตรตัวเลขที่เหลือบนโต๊ะหน้าชั้นเรียน 
     3.4 ครูให้นักเรียนช่วยกันสังเกตตัวเลขบนกระดานและพิัารณาว่าบนกระดานยังขาดั านวนใดบ้าง  
แล้วให้นักเรียนออกไปติดบัตรตัวเลขที่หายไปโดยให้ออกไปติดทีละคน พร้อมให้อธิบายทุกครั้งที่ติดว่าท าไม
ถึงเลือกตัวเลขนั้นและท าไมถึงติดต าแหน่งนั้น 
     3.5 หลังัากเติมตัวเลขครบทุกั านวนแล้ว ครูชวนสนทนาในประเด็นดังนี้ ตัวเลขที่เติมในช่องว่างนั้นมี  
ความสัมพันธ์กับั านวนอื่น ๆ อย่างไร เช่น สัมพันธ์กับั านวนที่อยู่ข้างหน้า หรือข้างหลังอย่างไร) 
     3.6 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปในประเด็นดังต่อไปนี้ 
         - ตัวเลขที่ััดเรียงได้ 
         - เหตุผลในการเติมตัวเลข (เพ่ิมข้ึน...., ลดลงทีละ.......) 
     3.7 นักเรียนท าแบบฝึกท่ี 54 : เติมค าตอบ/หาค าตอบให้ที/ช่วยเติมตัวเลขให้หน่อย 
 
 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym นั่งสมาธิ มือขวาทับมือซ้าย หลับตา หายใัเข้า “พุทธ” หายในออก “โท” 
2. ดินฟูาอากาศกับการเล่นว่าว 
     2.1 ครูเล่านิทานเกี่ยวกับว่าว เช่น  แก้วหน้าม้า หรือเรื่องอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
     2.2 ครูน ารูปภาพหรือว่าวัริงัากวัฒนธรรมอื่น (เท่าท่ีหาได้ ) มาให้นักเรียนดู  เช่น ว่าวประเทศญี่ปุุน 
(ว่าวรูปปลา)  
     2.3 อภิปรายเหตุผลเกี่ยวกับดินฟูาอากาศที่มีผลการเล่นว่าว ภาคกลางเล่นว่าวฤดูร้อน ขณะที่ภาค
อีสานและภาคเหนือเล่นว่าวในฤดูหนาว 
     2.4 ััดนิทรรศการด้วยแผนผังบทเพลงว่าวต่างๆ และสารานุกรมว่าว  
     2.5 เชิญนักเรียนห้องต่าง ๆ มาชมนิทรรศการ และแสดงท่าทางประกอบ เพลง “ว่าว”   
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรียน  แนะน ากิักรรมวันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน  
3. ท่องบทอาขยาน เช่น “แมวเหมียว” 
4. สวดมนต์ 
5. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
   
   
1. บทอาขยาน “แมวเหมียว” 
2. บทร้องเล่น “ละเมอ” 
3. บทเพลงเกี่ยวกับว่าว (ตามความเหมาะสม) 
4. แบบฝึกที่ 54 
5. นิทานแก้วหน้าม้าหรือเรื่องอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
6. บัตรตัวเลขั านวน 0-59 
7. บล็อกไม้ 
 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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วัดและประเมินผล 

สังเกต                         
- การร่วมกิักรรม 
- การท างานกลุ่ม     
 

ตรวจชิ้นงาน 
- แบบฝึกที่ 54 
- การวาดภาพระบายสี 
 

ภาษาไทย     
- การท่องบทร้องเล่น 
“ละเมอ” 
- การเขียนสื่อสารด้วย
ค าทีมีสระ เออ และ  
สระเออะ 

คณิตศาสตร์                      
- การอธิบายแนวคิดและ               
การให้เหตุผล การหา
ความสัมพันธ์ของตัวเลข 
ัากการเรียงล าดับ
ั านวนที่มากกว่า 20 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
- การท างานช่วยเหลือ
ตนเองอย่าง
กระตือรือร้น 

สังคมศึกษา ฯ 
- การอธิบายเหตุผล
เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงดินฟูา 
อากาศ ที่ส่งผลต่อการ
เล่นว่าวของคนไทยใน
แต่ละภาค 

ศิลปะ 
- การแสดงท่าทาง
ประกอบเพลงว่าว 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประั าวัน                                
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 19 

เพลงและบทร้องเล่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บทร้องเล่น “ลุงฉีกับปา้แฉะ” 
 

    ดู  ใน  ทุ่งนา มี  ปลา  เยอะ  แยะ ลุง  ฉี  ป้า  แฉะ ลง  ไป  ไถนา   

    พอ  แดด  อ่อน  ลง  มุ่งตรง  กลับมา  ทัง้  ลุง  และ ป้า  ได้  ปลา  เยอะ  แยะ   

 

 
บทร้องเล่น“คุณแมล่ะเมอ” 

  

คุณแม่ละเมอ  คุณพ่อชะเง้อ   
คุณยายเพ้อเจ้อ เผอเรอออกมา 

 

  

บทร้องเล่น “ละเมอ” 
 

                  ฉันกับเธอ      ละเมอหลับตา 
             เดินไปข้างหนา้     พูดจาเพ้อเจ้อ 
             ฉันกับเธอ           พูดจาออ เออ 

               รู้ไหม เล่า เออ      ละเมอ ตื่นมา 
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เพลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

                        เพลง  ยิ้ม 
                ยิ้ม ยิ้ม ยิม้   
                ยิ้ม มาในตาหวานช่ืน 
                ยิ้มนิดชีวติยั่งยืน    สดชื่นอุราอย่ามัวรอ (ซ้ า)  
                มายิ้มกันหนอ    เพื่อนเอย 

 

                  
เพลงต่า ตา ต้า 

 

ต่า ตา ต้า ๆ     มาเกิดมา  
  มาร้องร า     ท าเพลง  

  โยกไปทางซ้าย     โยกไปทางขวา 
ก้าวออกมา          แล้วตั้งท่าให้ด ี

                   กระดิกนิว้ก้อย       กระดิกนิ้วชี ้
                   นิ้วโป้งอกีที          แล้วนิ้วกลางนิ้วนาง 
 

 
                      บทร้องเล่น “ฝึกจูงหาง” 

 

                     บทเรียน     ลูกช้าง         ัูงหาง     ออกเดิน 
         ไม่มี    ขัดเขิน                   เดินตาม   กันไป 
            เดินเป็น  วงกลม      น่าชม      กระไร  
         ฝึกแล้ว  ดีใั                     ได้กิน      กล้วยออ้ย 
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นิทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิทาน เรื่อง ยักษ์ปีนตน้ไม้ 

           กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชายตัดฟืนอาศัยอยู่ในปุา ท ามาหากินด้วยความ 
ซื่อสัตย์สุัริต  ันกระทั่งวันหนึ่ง ปรากฏร่างเทวดาตรงหน้าชายตัดฟืนคนนั้น  "เราัะมอบ
ของล้ าค่า เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนท่ีเั้าเป็นคนดี มันคือยักษ์วิเศษ"เทวดา กล่าวและ
บรรยายสรรพคุณต่อ "เั้ายักษ์ตนนี้มันเกิดมาเพื่อท างาน มันสามารถท างานให้เั้าได้ทุก
อย่าง และท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท่ีส าคัญมันท างานได้เร็วมากเลย"  "แต่.." เทวดาเว้น
วรรคเล็กน้อยแล้วกล่าวต่อ"เั้าต้องระวังหากไม่สามารถหางานให้มันท าได้ละก็…มันัะ
กลับมาเล่นงานเั้าเอง มันัะเล่นงานเั้าถึงตายเชียวนะ" ชายตัดฟืนตัดสินใัรับยักษ์วิเศษ
ไว้ แล้วเขาก็พามันกลับบ้าน  
                  ทันทีท่ีเข้าบ้าน ยักษ์ตนนั้นก็เร่ิมกล่าวว่า "นาย ๆ มีอะไรให้ข้าฯ ท าบ้าง" 
ชายตัดฟืนได้มอบหมายงานให้ยักษ์ไปท าความสะอาดบ้านท่ีรกรุงรัง ตัวเองก็กระหยิ่มใัท่ี
ได้พัก ขณะท่ีเขาก าลังัะเอนตัวลงงีบ ก็ได้ยินเสียงชัดเันดังข้างหูว่า "นาย ๆ ข้าฯ ท า
ความสะอาดบ้านเสร็ัแล้ว มีอะไรให้ข้าฯ ท าอีก"  
         ชายตัดฟืนกวาดสายตามองไปรอบ ๆ บ้านอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเอง บ้านสะอาด
หมดัดอย่างไม่มีที่ติ เหงื่อเม็ดโปูงผุดขึ้นเต็มหน้าผาก เขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสั่งให้ยักษ์
ไปตัดฟืนที่เขาท าค้างไว้เป็นงานชิ้นใหญ่ ที่ท าให้เขาพอมีเวลา ัากนั้นชายตัดฟืนได้ไป
ปรึกษาท่านผู้รู้ประั าหมู่บ้าน หลังัากฟังค าแนะน าชายตัดฟืนได้กลับถึงบ้าน เั้ายักษ์
เสร็ังานผ่าฟืนพอดี  
       นาย ๆ ผมผ่าฟืนเสร็ัแล้วมีอะไรให้ผมท าอีก" น้ าเสียงของเั้ายักษ์ส่อเลศนัยว่า 
มันัะได้กินชายตัดฟืนเป็นอาหารแน่ ๆ ชายตัดฟืนเริ่มท าตามแผนทันที เขาสั่งให้ยักษ์พา
ตนไปยังต้นไม้สูงกลางปุา ณ ต้นไม้นั้นเขาสั่งให้เั้ายักษ์ให้ลิดกิ่ง ลิดใบออกันหมด ต้นไม้
สูงต้นนี้ัึงดูเหมือนเสาโล้น ๆ ต้นหนึ่ง  
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ชื่อ....................................................................ชื่อเล่น..........................เลขท่ี.............. 
 

          

"นับัากนี้ไป" ชายตัดฟืนกล่าว "เมื่อใดท่ีเั้ายืนอยู่ท่ีโคนต้นงานของเั้าคือให้ปีนขึ้นไปัน
สุดปลายยอดไม้" เขาเว้นเล็กน้อยก่อนท่ีัะกล่าวต่อ "และเมื่อใดท่ีเั้าอยู่ปลายยอดไม้ 
งานของเั้าคือให้ปีนลงมายังโคนต้นไม้"  
           ค าสั่งสองค านี้ท าให้เั้ายักษ์ท างานเป็นวงัรอันไม่รู้ับ ผลก็คือเมื่อใดท่ี
ชายตัดฟืนมีงานให้ท า เขาก็เรียกเั้ายักษ์มาใช้ คร้ันเมื่องานเสร็ัสิ้นลงเขาก็ใช้ให้เั้ายักษ์
ไปปีนต้นไม…้.. ยักษ์ วิเศษตนนี้ก็คือความคิดของมนุษย์นั่นเอง ใช่หรือไม่ท่ีความคิดของ
มนุษย์เป็นสิ่งท่ีมีความสามารถสูง เป็นสิ่งท่ีเร็วยิ่ง มนุษย์มีเทคโนโลยีอันทันสมัย เดินทาง
ไปถึงดวงัันทร์ได้ ก็เพราะความคิดนี่เอง แต่..บ่อยคร้ังท่ีเราพบว่าเพราะความคิดนี่แหละ 
กลับมาเล่นงานมนุษย์เสียเอง บางคนคิดมากันบั่นทอนสุขภาพ บ้างถึงกับับชีวิตตนเอง
ลงด้วยซ้ า ก็เพราะเั้าความคิดนี่เอง  
            ต้นไม้ในนิทานก็คือลมหายใัในตัวเรานั่นเอง ซึ่งัะเดินทางขึ้นลง 
ัากปอดขึ้นสู่ัมูกัากัมูกลงสู่ปอดเท่านั้น  

นิทานเร่ืองนี้สอนให้รู้ว่า   ผู้มีปัญญาย่อมรู้ัักท่ีัะใช้ความคิดของตนเองให้เกิด
ประโยชน์ ครั้นเมื่อว่างัากการคิด   ก็ควรหมั่นฝึกน าัิตของตนมารู้อยู่กับลม
หายใัเข้าและลมหายใัออก ผู้ท่ีท าได้เช่นนี้  ก็ัะยังชีวิตที่เป็นประโยชน์และ
เป็นสุข. 
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นิทาน เรื่อง แก้วหน้ามา้ 

          กาลครั้งหนึ่ง ยังมีหญิงสาวหน้าตาเป็นม้า ชื่อแก้วมณี เหตุที่ชื่อนี้ เมื่อก่อนคลอด 
แม่ของนาง ฝันเห็นเทวดาน าดวงแก้วมณีมาให้ ัึงตั้งชื่อนี้   แก้วมณีเป็นหญิงมีน้ าใั          
โอบอ้อมอารี เป็นมิตรกับทุกคน คร้ังหนึ่งเมื่อนางไปเลี้ยงควายมีว่าวของพระปิ่นทองลอย
มาตกต่อหน้านางพระปิ่นทองตามมาเอาคืน อย่างไรก็ไม่ได้ ันกระทั่งพระปิ่นทองหลุด
ปากออกว่าัะรับนางเป็นเมียใััริงพระปิ่นทองเกลียดนางแก้วยิ่งนัก นางัึงคืนให้ และ
สั่งต่อมาัะมารับภายใน 3 วัน นางคอยแล้วคอยเล่าก็มิเห็นแม้เงา พ่อกับแม่ัึงัะเข้า         
วังหลวงไปทวงสัญญา พระนางนันทาแม่ของพระโอรสปิ่นทองเห็นดีัึงให้เข้าวังมา ด้วย
วอทอง ต่อมาไม่นานท้าวภูวดล พ่อของพระปิ่นทองซึ่งเกลียดนางแก้วมณีมาก มีค าส่ังให้
นางนั้นไปยกเขาพระสุเมรุมาไว้ในวัง มิอย่างนั้น ัะถูกประหารและไม่ไดแ้ต่งงานกับ          
ปิ่นทอง เพราะรักพระปิ่นทองนางัึงั าใัไป หนทางนั้นล าบากมาก ันไปถึงอาศรมฤาษี 
ฤาษีสอนมนต์ถอดหน้าม้าเป็นหญิงสวยได้ พร้อมอาวุธมีดอีโต้กับเรือเหาะ และชี้ทางไป
เขาพระสุเมรุ และนางก็น ากลับวัง แต่สายไป พระปิ่นทองได้เดินทางไปแต่งงานกับ          
พระธิดาธัศมาลี แห่งเมืองโรมวิถี นางัึงถอดหน้าม้าตามไป และได้เสียกับพระปิ่นทอง 
ระหว่างทางกลับผ่านเมืองยักษ์ แก้วแปลงกายเป็นชายสู้กับยักษ์ันตาย และยกนาง 
สร้อยสุวรรณ และัันทร์สุดา เป็นเมียพระปิ่นทองและกลับเมือง นางแก้วมีลูกชื่อ 
ปิ่นแก้ว พระปิ่นทองัึงรับรักนางแก้วมณีตั้งแต่นั้นมา 
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แบบฝึกทักษะสัปดาหท์ี่ 19 
แผนการสอนที่ 91 

 
ค าช้ีแจง    1. ให้นักเรียนช่วยกันหาต าแหน่งที่กบกระโดดได้ 

2. ให้นักเรียนหาว่ากบ และกระต่ายใครชนะ และชนะเท่าใด โดยใช้ 
บล็อกช่วยหาค าตอบ 

3. ให้นักเรียนเขียนสัญลักษณ์แทนั านวนที่กบและกระต่ายกระโดด 
ไปได้ และเขยีนสญัลักษณ์แทนการหาผลของการกระโดดชนะ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จุดเริ่มต้น 
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แบบฝึกเสริมทักษะฉันกับเธอเป็นใคร 

1.  สิ่งของต่อไปนี้มีั านวนเท่าไหร ่

         ฟอง 

 

 

          กล่อง 

            
 

2. เติมค าตอบลงใน            ให้ถูกต้อง 
 

25  คือ             สิบ และ             หน่วย 
 

3  สิบ   และ  7  หน่วย เป็น 
 
        4 สิบ  และ              หน่วย  เป็น  46 
 

40  คือ               สิบ 
 

3. ังเติมค าตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

ชื่อ ............................................................. ชื่อเล่น ................................... ชั้น ................... 
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 มีดอกทานตะวันก่ีดอก 
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แบบฝึกที่  54  “ หาค าตอบให้ที ” 
แผนการสอนที่ 95 

1. ให้นักเรียนเขียนตัวเลขแทนั านวนต่อไปนี้ 
           1.1                 1.2 

หลักสิบ หลักหน่วย  

 

 

 

 

หลักสิบ หลักหน่วย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
1.3  ถ้าหลักสิบคือ  1  และหลักหน่วยคือ  0  เขียนเป็นตัวเลขได้ว่า   
1.4  5  สิบ และ  8 หน่วย  คอื 
2. ั านวนทั้งหมดเท่าไหร่ 

 
 
 
                    ใบ 
 
 
 
 
                   ผล 
 
 
 

3. ังเติมตัวเลขท่ีถูกต้องลงในช่องว่าง 
 
 
 
ชื่อ....................................................................ช่ือเลน่..........................เลขที.่............. 

0 5 10 15 25 30 40 45 55
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แบบฝึกที่  54 

 “ช่วยเติมตัวเลขให้หน่อย” 
แผนการสอนที่ 95 

  ค าสั่ง : ให้นักเรียนเติมตัวเลขลงในช่องว่างให้ถกูต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ..................................................................ช่ือเลน่..........................เลขท่ี.............. 

 
 
 


