เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
รายการ eng Hour สําหรับระดับประถมศึกษาป 2
ตอน 48 “Letter and sound: or <or>”

1. มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1

เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ
และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
(ตัวชี้วัดที่ 2.1, 2.2, 2.3 และ 2.4)

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธของชุมชนโลก
มาตรฐาน ต 4.1

ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา
ชุมชน และสังคม
(ตัวชี้วัดที่ 2.1)

เตรียมการสอน
อานแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู (lesson plan) ดู VDO ครูควรดูรายการอยางนอย
1 ครั้ง ศึกษาเนื้อหาและฝกการออกเสียงในแตละตอนเพื่อชวยชี้แนะผูเรียนในชั่วโมงสอนจริง
ครูสามารถดาวนโหลดภาพคําศัพทและใบกิจกรรมที่ใชประกอบในรายการ เพื่อใชประกอบ
กิจกรรมระหวางชมวีดิทัศน หรือใหนักเรียนกลับไปทบทวนตอที่บาน

ในชั่วโมงที่สอน
1. เริ่มตนดวยการเตรียมความพรอมนักเรียน ดวยกิจกรรม Warm Up ตาง ๆ เชน Brain gym
2. เปด VDO รายการ คอยกระตุนและชี้แนะใหนักเรียนทํากิจกรรมตาง ๆ ตามที่คุณครูใน VDO
ใหทํา ไมวาจะเปนการออกเสียง ตอบคําถาม เลนเกม รองเพลง อานคําศัพท หรืออานเรื่องเลา
3. ครูสรุปการกิจกรรมการเรียนรู ใหนักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร พรอมทั้ง
เขียนตัวอักษร คําศัพท และประโยคที่ไดเรียนเปนการบาน

กิจกรรมการจัดการเรียนรูในวีดิทัศน
1. ชวง เปดรายการ Teacher Brian และ Teacher Sam กลาวถึงตัวอักษรที่จะเรียนกันใน
วันนี้ ไดแก Oo, Rr, Gg
2. ชวง Letter Recognition (รูปตัวอักษร) คุณครูทบทวนวานักเรียนจําตัวอักษร Oo, Rr, Gg
ไดหรือไมดวยการเลนเกมจับคูตัวอักษรตัวใหญกับตัวอักษรตัวเล็ก คุณครูในหองกระตุนถาม
นักเรียนและใหนักเรียนตอบ
3. ชวง Letter Formation (การเขียนอักษร) คุณครูจะสอนวิธีการเขียนตัวอักษร Oo, Rr, Gg
แบงเปน 3 ขั้น ไดแก (โปรดดาวนโหลดใบกิจกรรมเพื่อใชประกอบการเรียน)
3.1 เขียนตัวอักษรในกลองตัวอักษร
3.2 เขียนตัวอักษรตามเสนประ
3.3 เขียนตัวอักษรเองในชองที่กําหนด
คุณครูในหองเรียนสามารถกดหยุดวีดิทัศนเพื่อใหนักเรียนในชั้นเรียนฝกเขียนเอง หรือ
เขียนในใบกิจกรรมไดตามเห็นสมควร
4. ชวง Letter Sound (เสียงอักษร) คุณครูจะสอนวิธีการออกเสียงตัวอักษร Oo, Rr, Gg
Teacher Brian จะออกเสียงใหฟง คุณครูในหองเรียนกระตุนใหนักเรียนในชั้นเรียนออกเสียง
ตาม หรือทบทวนไดตามที่เห็นสมควร หลังจากนั้น จะมีกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรู ไดแก
4.1 เลนเกม ใหนักเรียนเลือกรูปตัวอักษรจากเสียงที่ไดยิน คุณครูในหองกระตุนถาม
นักเรียนและใหนักเรียนตอบ

4.2 ฟงเพลงเสียงอักษร คุณครูในหองเรียนชวยสอนนักเรียน แลวกระตุนใหนักเรียนรอง
หรือทําทาตาม สามารถกดหยุดวีดิทัศนเพื่อใหนักเรียนในชั้นเรียนรองตาม หรือทบทวน
ได ต ามเห็ น สมควร (สามารถดู ก ารสอนท า เต น ของแต ล ะเพลงได ใ นวี ดิ ทั ศ น Eng
Hour ตอนที่ 1-40 ผานทางเว็บไซต http://eng24.ac.th/eng_hour)
5. ชวง Word Families (ครอบครัวคําศัพท) คุณครูจะสอนชุดคําศัพทที่ออกเสียงคลายกันจาก
เสียงตัวอักษรที่ไดเรียนไป ไดแก _og ในคําวา dog (สุนัข), fog (หมอก), frog (กบ), hog (หมู
ตอน, โกงหลัง), jog (วิ่งเหยาะ ๆ), log (ซุง), blog (บล็อก, เว็บไซตที่ใหบริการบันทึกขอมูล
สวนตัว ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเขามาเยี่ยมชม ตลอดจนสามารถใสความเห็นตอเจาของบันทึก
ได) จากนั้นจะมีกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรู คือ maze game (เกมเขาวงกต) ใหนักเรียน
หาทางออกจากเขาวงกตดวยการเดินไปตามทางที่มีชุดคําศัพทที่ไดเรียนไปปรากฏ จากนั้น
คุณครูจะทบทวนชุดคําศัพทอีกครั้ง ใหนักเรียนออกเสียงตาม Teacher Brian คุณครูสามารถ
ดาวนโหลดใบกิจกรรมใหนักเรียนเลนเกมไปพรอมกับในวีดีทัศน หรือจัดกิจกรรมเสริมนอกเวลา
เรียนตามเห็นสมควร
6. ชวง Alternative Spelling (นานารูปสะกด) คุณครูจะสอนการผสมตัวอักษรที่ทําใหเกิด
เสียงใหม คือ _or คุณครูจะสอนคําศัพทใหมที่ควรรู ไดแก or (หรือ), fork (สอม), storm
(พายุ), north (ทิศเหนือ), corn (ขาวโพด), pork (เนื้อหมู) จากนั้น ฝกออกเสียงตามคุณครู
7. ชวง Dictation (เลนเกมคําศัพท) ใหนักเรียนเลนเกมโดย จับคูจิ๊กซอวจากรูปเพื่อผสมใหเปน
คํ า ศั พ ท ที่ ถู ก ต อ ง คุ ณ ครู ใ นห อ งเรี ย นช ว ยกระตุ น ให นั ก เรี ย นทํ า กิ จ กรรมไปพร อ มวี ดิ ทั ศ น
สามารถกดหยุดวีดิทัศนเพื่อใหนักเรียนในชั้นเรียนเลนหรือหยุดคิดไดตามเห็นสมควร
8. ชวง Tricky Words (คําตองจํา) คุณครูจะสอนคําศัพทที่ควรจํา ไดแก คําวา more (มากกวา
, มากกวานี้)
8.1 ฝกเขียนคําศัพทที่ควรจํา (โปรดดาวนโหลดใบกิจกรรมเพื่อใชประกอบการเรียน)
8.2 ฝกแตงประโยค Teacher Brian จะอานประโยคตัวอยางใหฟงหนึ่งรอบ จากนั้น
นักเรียนอานออกเสียงตาม จากนั้น เติมคําในชองวางใหถูกตอง (โปรดดาวนโหลดใบ
กิจกรรมเพื่อใชประกอบการเรียน)

9. ชวง Reader (แบบอานเรื่องเลา) เปนชวงฝกอานเรื่องเลา
9.1 รอบแรก คุณครูจะอานเรื่องเลาใหฟง
9.2 รอบสอง ใหนักเรียนอานเรื่องเลาตามคุณครู
9.3 รอบสาม ใหนักเรียนฝกเขียนประโยคจากเรื่องเลา
(โปรดดาวนโหลดใบกิจกรรมเพื่อใชประกอบการเรียน)

หลังการสอน
ครูส รุปการกิ จกรรมการเรี ยนรู ให นักเรีย นกลั บไปทบทวนตัวอั กษรและเสี ยงอั กษร
พรอมทั้งเขียนตัวอักษร คําศัพท และประโยคที่ไดเรียนเปนการบาน

