เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
รายการ eng Hour สําหรับระดับประถมศึกษาป 2
ตอน 75 “Letter and sound: <ee>”

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 Ee, Aa, Yy
2. ชวง Letter Recognition (รูปตัวอักษร) คุณครูทบทวนวานักเรียนจําตัวอักษร Ee, Aa, Yy
ไดหรือไมดวยการเลนเกมจับคูตัวอักษรตัวใหญกับตัวอักษรตัวเล็ก คุณครูในหองกระตุนถาม
นักเรียนและใหนักเรียนตอบ
3. ชวง Letter Formation (การเขียนอักษร) คุณครูจะสอนวิธีการเขียนตัวอักษร Ee, Aa, Yy
แบงเปน 3 ขั้น ไดแก (โปรดดาวนโหลดใบกิจกรรมเพื่อใชประกอบการเรียน)
3.1 เขียนตัวอักษรในกลองตัวอักษร
3.2 เขียนตัวอักษรตามเสนประ
3.3 เขียนตัวอักษรเองในชองที่กําหนด
คุณครูในหองเรียนสามารถกดหยุดวีดิทัศนเพื่อใหนักเรียนในชั้นเรียนฝกเขียนเอง หรือ
เขียนในใบกิจกรรมไดตามเห็นสมควร
4. ชวง Letter Sound (เสียงอักษร) คุณครูจะสอนวิธีการออกเสียงตัวอักษร Ee, Aa, Yy
Teacher Brian จะออกเสียงใหฟง คุณครูในหองเรียนกระตุนใหนักเรียนในชั้นเรียนออกเสียง
ตาม หรือทบทวนไดตามที่เห็นสมควร หลังจากนั้น จะมีกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรู ไดแก
4.1 เลนเกม ใหนักเรียนเลือกรูปตัวอักษรจากเสียงที่ไดยิน คุณครูในหองกระตุนถาม
นักเรียนและใหนักเรียนตอบ

4.2 ฟงเพลงเสียงอักษร เปนเพลงสอนเสียงสระประสมที่จะใชในชวงตอไป คือ 5. ชวง
Alternative Spelling (นานารูปสะกด) คุณครูในหองเรียนชวยสอนนักเรียน แลว
กระตุนใหนักเรียนรอง หรือทํา ทาตาม สามารถกดหยุดวี ดิทัศนเ พื่อให นักเรีย นในชั้ น
เรียนรองตาม หรือทบทวนไดตามเห็นสมควร (สามารถดูการสอนทาเตนของแตละเพลง
ไดในวีดิทัศน Eng Hour ตอนที่ 1-40 ผานทาง http://eng24.ac.th/eng_hour)
5. ชวง Alternative Spelling (นานารูปสะกด) คุณครูจะสอนการผสมตัวอักษรที่ทําใหเกิด
เสียงใหม คือ เสียง <ee> สอนคําศัพทใหมที่ควรรู | คําศัพทชุดแรก _ee และ e_e ไดแก
sheep (แกะ), eel (ปลาไหล), evening (ตอนเย็น), delete (ลบทิ้ง) | คําศัพทชุดที่สอง _ea
ไดแก eat (กิน), read (อาน), speak (พูด), beach (ชายหาด) | คําศัพทชุดที่สาม _y ไดแก
candy (ลูกกวาด), study (เรียน), puppy (ลูกสุนัข), hungry (หิว) | คําศัพทชุดที่สี่ _ey ไดแก
donkey (ลา), jockey (นักขี่มาแขง), money (เงิน), monkey (ลิง) จากนั้น ฝกออกเสียงตาม
คุณครู
6. ชวง Reader (แบบอานเรื่องเลา) เปนชวงฝกอานเรื่องเลา
6.1 รอบแรก คุณครูจะอานเรื่องเลาใหฟง
6.2 รอบสอง ใหนักเรียนอานเรื่องเลาตามคุณครู
7. ชวง Reader Game (เกมจากเรื่องเลา) ใหนักเรียนเลนเกมเพื่อทดสอบความเขาใจในเรื่อง
เลาที่ไดชมไป คุณครูในหองเรียนชวยกระตุนใหนักเรียนทํากิจกรรมไปพรอมวีดิทัศน สามารถกด
หยุดวีดิทัศนเพื่อใหนักเรียนในชั้นเรียนเลนหรือหยุดคิดไดตามเห็นสมควร (โปรดดาวนโหลดใบ
กิจกรรมเพื่อใชประกอบการเรียน)
7.1 ใหเรียงลําดับเหตุการณจากภาพที่ปรากฏตามเรื่องเลา
7.2 จากภาพที่เลือกใน 7.1 คุณครูจะทบทวนประโยคจากเรื่องเลากับภาพที่เลือก
7.3 ใหนักเรียนฝกเขียนประโยคจากเรื่องเลา

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

