ครั้ง
ที่
1

2

กำหนดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายชั่วโมงและสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
รายวิชาปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 1 มิถุนายน – 21 ตุลาคม 2564 รวมเวลา 96 วัน
EP.ตรงกับ
วัน/เดือน/ปี
สาระการเรียนรู้/
สอนครั้งที่…
จำนวนชั่วโมง
สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
(ออกอากาศ)
เรื่องที่สอน
ภาคเรียนที่
1/ 2562
1 มิ.ย. 2564
2.30
ปฐมนิเทศ (1)
EP.1
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลงชื่อของเธอ
3. ภาพสัญลักษณ์ประจำตัวเด็ก
4. กระดาษวาดภาพ
5. สีเทียน
6. ดินน้ำมัน
7. แผ่นรองปั้น
8. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
9. ลูกโป่ง
10. เกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน
11. เกมการศึกษาชุดเดิม
12. ภาพสัญลักษณ์ประจำตัวเด็ก
13. ลูกบอล
14. เกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
15. เพลง กำมือ แบมือ
16. คำคล้องจองของใช้
17. ห้องต่าง ๆ ในโรงเรียน
18. สนามเด็กเล่น
19. โรงอาหาร
20. ถาดอาหารช้ อ น ส้ อ ม แก้ ว น้ ำ
เชือกฟาง
2 มิ.ย. 2564
2.30
ปฐมนิเทศ (2)
EP.2
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลงสวัสดีเธอจ๋า
3. คำคล้องจองของใช้
4. ชาร์จการปฏิบัติตนตามข้อตกลง
ของห้องเรียน
5. ลูกบอล
6. เกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
7. เพลง กำมือ แบมือ
8. คำคล้องจองของใช้
9. ห้องต่าง ๆ ในโรงเรียน
10. อาคารเรียน
11. สนามเด็กเล่น

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

3

4 มิ.ย. 2564

2.30

ปฐมนิเทศ (3)

EP.3

4

7 มิ.ย. 2564

2.30

โรงเรียนของเรา (1)

EP.4

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
12. โรงอาหาร
13. ถาดอาหาร ช้อน ส้อม แก้วน้ำ
14. เกมภาพตัดต่อโรงเรียน
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลงกำมือ แบมือ
3. คำคล้องจองของใช้
4. ห้องต่าง ๆ ในโรงเรียน
5. อาคารเรียน
6. สนามเด็กเล่น
7. โรงอาหาร
8. ถาดอาหาร ช้อน ส้อม แก้วน้ำ
9. กระดาษวาดภาพ
10. สีเทียน
11. ดินน้ำมัน
12. แผ่นรองปั้น
13. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
14. เชือกฟาง
15. เกมภาพตัดต่อโรงเรียนและเกม
การศึกษาชุดเดิม
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลงสวัสดีหนังสือนิทาน
3. หมีน้อยจะไปโรงเรียน
4. ศึกษานอกสถานที่
5. ป้ายชื่อโรงเรียน
6. คำขวัญ
7. เอกลักษณ์ – อัตลักษณ์
8. กระป๋อง
9. กล่องต่าง ๆ
10. กาว กรรไกร
11. กระดาษสีต่าง ๆ
12. ดินน้ำมัน
13. ไม้รองปั้นดินน้ำมัน
14. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
15. สนามเด็กเล่น
16. อุปกรณ์ทรงตัว
17. การกระโดดเท้าคู่ เท้าเดี่ยว

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

5

8 มิ.ย. 2564

2.30

โรงเรียนของเรา (2)

EP.5

6

9 มิ.ย. 2564

2.30

โรงเรียนของเรา (3)

EP.6

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
18. กิจกรรมปีนป่ายเกมภาพตัดต่ อ
หมีน้อยจะไปโรงเรียน
19. เกมชุดเดิมในมุมเกมการศึกษา
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน
3. สีเทียน
4. กระดาษนิตยสาร
5. กระดาษวาดภาพ
6. สีเทียน
7. กาว
8. กรรไกร
9. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
10. ลานทรายและอ่างน้ำในสนาม
11. อุปกรณ์แบบพิมพ์ต่าง ๆ
12. อุปกรณ์ใช้ฝังในทราย เช่น เปลือกหอย
13. หุ่นจำลองต่าง ๆเกมจับคู่ความสัมพันธ์
ของสิ่ง ต่าง ๆ ในโรงเรียน
1. เชือกเส้นใหญ่ประมาณ 0.50 ซ.ม ยาว
ประมาณ 1 เมตร ให้เท่าจำนวน เด็ก
2. เครื่องเคาะจังหวะ
3. หนังสือนิทาน เรื่อง หมีน้อยจะไป
โรงเรียน
4. แถบประโยค
5. บุคคลในโรงเรียน
6. กระดาษวาดภาพ
7. สีเทียน
8. สีน้ำ
9. ใบไม้ กิ่งไม้
10. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
11. ลานทราย และอ่างน้ำในสนาม
12. อุปกรณ์แบบพิมพ์ต่าง ๆ
13. อุปกรณ์เล่นน้ำ เช่นของที่จม -ลอย
14. อุปกรณ์ใช้ฝังในทราย เช่น
เปลือกหอย
15. หุ่นจำลองต่าง ๆ
16. เกมเรียงลำดับเหตุการณ์หมีน้อย

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

7

10 มิ.ย. 2564

2.30

โรงเรียนของเรา (4)

EP.7

8

11 มิ.ย. 2564

2.30

โรงเรียนของเรา (5)

EP.8

9

14 มิ.ย. 2564

2.30

ตัวเรา (1)

EP.9

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
จะไปโรงเรียน
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. หนั งสื อนิ ทาน เรื ่ อง หมี น ้ อยจะไป
โรงเรียน
3. กระดาษขาว-เทาแผ่นใหญ่
4. กระดาษกาวสำเร็จรูป (Post it)
5. กระดาษวาดภาพ
6. สีเทียน
7. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
8. อุปกรณ์การเล่นตั้งเต เช่นก้อนหินแบน
9. เกมจั บ คู ่ ภ าพกั บ สั ญ ลั ก ษณ์
(บัตรคำ) พร้อมบัตรตรวจสอบหมี
น้ อ ยจะไปโรงเรี ย นเกมที ่ เ ล่ น
มาแล้ว
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. หนังสือนิทานเรื่องหมีน้อยจะไป
โรงเรียน
3. อุปกรณ์เกี่ยวกับการเขียน
4. บัตรคำ/สัญลักษณ์
5. เพลง แม่ไก่ออกไข่
6. กระดาษวาดภาพ
7. สีน้ำ สีเทียน
8. จานสี
9. แก้ว
10. ลูกปัดพลาสติก ลูกปัดไม้
11. เชือกร้อย
12. มุ มประสบการณ์ ในห้ องเรี ยนเกม
วิ่งผลัดกระโดดขาเดียวเกมจับคู่ภาพ
การนับและแสดงจำนวน 1-5
1. เครื่องให้จังหวะ
2. เพลง จับไวไว
3. ตัวเด็ก
4. บัตรคำอวัยวะ
5. ดินน้ำมัน
6. กระดาษวาดภาพ
7. สีเทียน

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

10

15 มิ.ย. 2564

2.30

ตัวเรา (2)

EP.10

11

16 มิ.ย. 2564

2.30

ตัวเรา (3)

EP.11

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
8. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
9. เครื่องเล่นสนาม
10. เรียงลำดับภาพสูง-ต่ำ
11. .เกม “ส่องกระจก”
12. บัตรภาพตัวเลขจำนวน 1-5
13. กระดาษบรู๊ฟ
14. ลูกบอล
15. ตะกร้า
16. เกมจัดหมวดหมู่ภาพคนกับเครื่อง
แต่งกาย
17. เกมที่เคยเล่นแล้ว
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เกมส่องกระจก
3. เพลงจับไวไว
4. ตัวเด็ก
5. บัตรคำอวัยวะ
6. บัตรภาพตัวเลขจำนวน 1-5
7. กระดาษบรู๊ฟ
8. สีเทียน
9. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
10. ลูกบอล
11. ตะกร้า
12. เกมจัดหมวดหมู่ภาพคนกับเครื่อง
แต่งกายและเกมชุดเดิมที่เคยเล่นแล้ว
1. เครื่องให้จังหวะ
2. คำบรรยาย
3. นิทานเกี่ยวกับการปวดฟัน
วิธีการรักษาความสะอาดฟัน
4. วิทยากร คือ ครูพยาบาล
5. ฟันจำลอง
6. เพลงแปรงฟัน
7. ดินน้ำมัน
8. สีเทียน
9. กระดาษ
10. กรรไกร
11. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

12

17 มิ.ย. 2564

2.30

ตัวเรา (4)

EP.12

13

18 มิ.ย. 2564

2.30

หนูทำได้ (1)

EP.13

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
12. ลูกบอล
13. ตะกร้า
14. เกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์
อวัยวะต่าง ๆ เกมที่เคยเล่นแล้ว
1. เครื่องให้จังหวะ
2. เพลง เดิน วิ่ง
3. ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4. สีน้ำ
5. สีเทียน
6. กระดาษ
7. กรรไกร
8. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
9. ลูกบอลชนิดต่าง ๆ
10. ตะกร้า
11. ลูกเทนนิส
12. เกมเรียงลำดับภาพการแต่งกาย
13. เกมที่เคยเล่นแล้ว
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
3. เทปเพลงบรรเลง
4. หนังสือนิทานเรื่องจ๊ะจ๋าแต่งตัว
5. โปสเตอร์สอนการล้างมือ 7 ขั้นตอน
6. อ่างน้ำ 2 ใบ
7. สบู่
8. ผ้าเช็ดมือ
9. เพลง“สบายตัว”
10. กระดาษ
11. สีเทียน
12. กรรไกร
13. ดินน้ำมัน
14. ไม้ฉากสามเหลี่ยม
15. รูปสามเหลี่ยม
16. เชือก
17. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
18. ลานทราย
19. อุปกรณ์เล่นทรายและเล่นน้ำ

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

14

21 มิ.ย. 2564

2.30

หนูทำได้ (2)

EP.14

15

22 มิ.ย. 2564

2.30

หนูทำได้ (3)

EP.15

16

23 มิ.ย. 2564

2.30

หนูทำได้ (4)

EP.16

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
20. เกมจับคู่ภาพเหมือนขั้นตอน การ
ล้างมือ
21. เกมที่เล่นมาแล้ว
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. ผ้า 3 สี
3. หนังสือเรื่องจ๊ะจ๋าแต่งตัว
4. เสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าต่างชนิดกัน
5. สีน้ำ
6. กระดาษวาดภาพ
7. วัตถุที่เป็นรูปสามเหลี่ยม
8. ดินน้ำมัน
9. ไม้รองปั้น
10. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
11. สนามเด็กเล่น
12. เกมจับคู่ภาพกับจำนวน (1-5)
13. เกมชุดเดิมในมุมเกมการศึกษา
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. หนังสือนิทานเรื่อง“จ๊ะจ๋าแต่งตัว”
3. แถบประโยคจ๊ะจ๋าแต่งตัว”
4. อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร
5. คำคล้องจอง“ของใช้”
6. สีเทียน
7. กระดาษ
8. ดินน้ำมัน
9. แผ่นรองปั้น
10. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
11. นกหวีด
12. เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการรับประทานอาหาร
1. เพลง“ตบมือข้างซ้ายขวา”
2. หนังสือนิทานเรื่อง จ๊ะจ๋าแต่งตัว
3. กระดาษขาวเทา
4. คำคล้องจองห้องน้ำห้องส้วม
5. ห้องน้ำห้องส้วมของโรงเรียน
6. กระดาษ
7. ดินน้ำมัน

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

17

24 มิ.ย. 2564

2.30

หนูทำได้ (5)

EP.17

18

25 มิ.ย. 2564

2.30

ครอบครัวมีสุข (1)

EP.18

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
8. ที่รองปั้น
9. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
10. อุปกรณ์เล่นน้ำ เช่น ขวด กระป๋อง
กรวย เหยือก
11. กระบะทราย
12. นกหวีด
13. เกมจับคู่ภาพ
14. กั บ โครงร่ า งอุ ป กรณ์ ท ี ่ ใ ช้ ใ น
ห้องน้ำห้องส้วม
15. เกมที่เล่นมาแล้ว
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เชือกฟางหลายสี
3. กระดาษ
4. กระดาษแผ่นใหญ่
5. สีเทียน
6. กาว
7. ดินน้ำมัน
8. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
9. สนามเด็กเล่น
10. เกมจั บ คู ่ ภ าพกั บ สั ญ ลั ก ษณ์
(บัตรคำ) จ๊ะจ๋าแต่งตัว
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. กาวลาเท็กซ์
3. กระดาษ A4 ต่อเป็นแผ่นใหญ่
5-6 แผ่น
4. เพลง “บ้านของฉัน”
5. หนังสือเรื่อง “ผึ้งน้อย”
6. สีเทียน
7. กรรไกรปลายมน
8. กาว
9. กระดาษขาว-เทาชนิดบาง
10. ยางวง
11. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
12. บริเวณเล่นน้ำ
13. บริเวณเล่นทราย
14. อุปกรณ์แบบพิมพ์

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
15. เกมภาพตัดต่อ ผึ้งน้อย 2 ชุด
16. เกมการศึกษาชุดที่เคยเล่นแล้ว

19

28 มิ.ย. 2564

2.30

ครอบครัวมีสุข (2)

EP.19

1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. มงกุฎผึ้งของเด็ก
3. นิทานเรื่อง “หนูนิดเด็กดี”
4. หนังสือเรื่อง “ผึ้งน้อย”
5. ไม้ไอศกรีม
6. ปากกาเมจิกสีต่าง ๆ
7. สำลี
8. กระดาษโปสเตอร์สี
9. กาว
10. กรรไกรปลายมน
11. ถาดสี่เหลี่ยมเล็กเท่าจำนวนเด็ก
12. ดินน้ำมัน
13. แถบกระดาษที่ตัดไว้
14. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
15. เครื่องเล่นสนาม
16. เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์ตัวเลข
จำนวน 1 ชุด
17. เกมชุดที่เคยเล่นมาแล้ว

20

29 มิ.ย. 2564

2.30

ครอบครัวมีสุข (3)

EP.20

1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลง “ขอบคุณ-ขอบใจ”
3. หนังสือเรื่อง “ผึ้งน้อย”
4. ใบไม้ในท้องถิ่น
5. กรรไกรปลายมน
6. กาว
7. สีน้ำ
8. จานสี
9. พู่กัน
10. หลอดดูดน้ำ
11. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
12. เกมคำสั่งวิเศษ
13. ชอล์ก
14. นกหวีด

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
15. เกมจับคู่ภาพสมาชิกผึ้งกับบัตรคำ
พร้อมบัตรตรวจสอบ 1 ชุด
16. เกมการศึกษาชุดที่เคยเล่น

21

30 มิ.ย. 2564

2.30

ครอบครัวมีสุข (4)

EP.21

1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องเคาะจังหวะ
เพลง “บ้านของฉัน”
คำคล้องจอง “หนูน้อยน่ารัก”
หนังสือเรื่อง “ผึ้งน้อย”
กระดาษโปสเตอร์สีขนาด 5 x 5
นิ้ว มีจำนวนเท่าเด็กในชั้น
6. กาว
7. กระดาษ เอ4 นำมาต่อติดกันเป็น
แผ่นใหญ่ตามความเหมาะสำหรับ
งานกลุ่ม 5 คน
8. สีเทียน
9. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
10. เกม “ผึ้งเปลี่ยนรัง”
11. นกหวีด
12. เกมจับคู่ภาพที่มีจำนวนเท่ากันและ
ลักษณะเหมือนกัน จำนวน 2 ชุด
13. เกมการศึกษาที่เคยเล่นมาแล้ว

22

1 ก.ค. 2564

2.30

อาหารดีมีประโยชน์(1)

EP.23

1.
2.
3.
4.

เครื่องเคาะจังหวะ
เพลงอาหารดี
อาหารของจริง
หมู่ที่ 1 ได้แก่ นม เนื้อหมู ถั่วลิสง
ไข่
5. หมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง ขนมปัง เผือก
6. หมู่ที่ 3 กะหล่ำปลี ผักบุ้ง คะน้า
แคร์รอต
7. หมู่ที่ 4 ส้ม กล้วย แอปเปิ้ล เงาะ
8. หมู่ที่ 5 น้ำมันพืช น้ำมันหมู เนย ชีส
9. ภาพอาหารหลักทั้ง 5 หมู่
10. กระดาษ A4
11. แผ่นโฆษณาของห้างร้าน
12. กรรไกร
13. กาว

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

23

2 ก.ค. 2564

2.30

อาหารดีมีประโยชน์(2)

EP.24

24

5 ก.ค. 2564

2.30

อาหารดีมีประโยชน์(3)

EP.25

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
14. สีเทียน
15. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
16. ที่สวมศีรษะภาพอาหาร
17. เครื่องเล่นเพลง
18. เกมจับคู่ภาพกับจำนวน
เกม
การศึกษาชุดเดิม
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. บัตรภาพอาหารที่มีประโยชน์
3. บัตรภาพอาหารที่ไม่มีประโยชน์
4. นิทานเรื่องเกี่ยวกับโทษของลูกอม
5. วิทยากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
6. อาหารที่มีประโยชน์ เช่น นม
ข้าว ผัก ผลไม้ ฯลฯ
7. อาหารที่ไม่มีประโยชน์ เช่น ลูก
อม ของหมักดอง ขนม กรุบ
กรอบ กาแฟ ฯลฯ
8. เพลง ดื่มนม
9. สมุดวาดเขียนเล่มใหญ่
10. แผ่นโฆษณาของห้างร้าน
11. กาว
12. สีดินสอ
13. กรรไกร
14. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
15. เครื่องเล่นสนาม
16. เกมจัดหมวดหมู่ภาพซ้อนผัก
17. เกมการศึกษาชุดเดิม
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. ภาพเด็กที่อ้วนมาก เด็กที่สุขภาพ
ดี และเด็กที่มีรูปร่างผอม
3. บทร้อยกรอง “อาหารดีมี
ประโยชน์”
4. ภาพเด็กขาดอาหาร
5. ดินน้ำมัน
6. ฝาครอบแก้วน้ำ 2 ชิ้น/คน
7. เทปใส
8. กระดาษสี

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
9. กาว
10. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
11. ลูกบอล
12. ขวดน้ำ 20 ขวด
13. เกมจำแนกภาพในการประกอบ
อาหาร
14. เกมการศึกษาชุดเดิม

25

6 ก.ค. 2564

2.30

อาหารดีมีประโยชน์(4)

EP.26

1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. คลิปวีดีโอรายการ กระจกหกด้าน
ตอนอาหารไทย
3. ภาพอาหารภาคเหนือ
4. ภาพอาหารภาคกลาง
5. ภาพอาหารภาคอีสาน
6. ภาพอาหารภาคใต้
7. คำคล้องจอง ข้าวคลุกกะปิ
8. กระดาษ A4
9. สีเทียน
10. สีไม้
11. ดินสอ
12. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
13. อุปกรณ์กีฬา
14. นกหวีด
15. เกมภาพตัดต่ออาหารไทย 4 ภาค
16. เกมการศึกษาชุดเดิม

26

7 ก.ค. 2564

2.30

อาหารดีมีประโยชน์(5)

EP.27

1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เครื่องเล่นเพลง
3. เพลง ส้มตำ
4. ครก
5. มะละกอดิบ
6. กระเทียม
7. มะเขือเทศ
8. ถั่วฝักยาว
9. ถั่วลิสงคั่ว
10. น้ำปลา
11. น้ำตาลปิ๊บ

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

27

8 ก.ค. 2564

2.30

ฤดูฝน (1)

EP.28

28

9 ก.ค. 2564

2.30

ฤดูฝน (2)

EP.29

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
12. มะนาว
13. กุ้งแห้ง
14. กระดาษ A4
15. ดินสอ
16. สีไม้
17. สีโปสเตอร์
18. พู่กัน
19. ผัก ผลไม้
20. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
21. เกม “ตะล็อกต๊อกแต๊ก ผลไม้”
เ ก ม จ ั ด ห ม ว ด ห ม ู ่ ภ า พ กั บ
สัญลักษณ์เกมการศึกษาชุดเดิม
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลงฉันคือเมฆ
3. ตะเกียงแอลกอฮอล์
4. บีกเกอร์ใส่น้ำ
5. กระจก
6. แผนภาพ
7. วัฏจักรของน้ำ
8. เพลงเสียงฝน
9. กระดาษ
10. สีเทียน
11. สีน้ำใส่กระบอกฉีดน้ำ
12. แถบกระดาษ
13. รูปโครงร่างหยดน้ำและเมฆ
14. กรรไกร
15. กาว
16. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
17. กล่องกระดาษ
18. เกมพื้นฐานการบวกรูปเมฆ 5-10
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลงบรรเลง
3. ภาพข่าวเหตุการณ์น้ำท่วม
4. ถาด
5. ดินเหนียว
6. ภาพลิง

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

29

12 ก.ค. 2564

2.30

ฤดูฝน (3)

EP.30

30

13 ก.ค. 2564

2.30

ฤดูฝน (4)

EP.31

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
7. พระบรมฉายาลั ก ษณ์ ใ นหลวง
รัชกาลที่ 9
8. เพลงสรรเสริญ-พระบารมี
9. เพลงเสียงฝน
10. กระดาษ
11. สีเทียน
10. สีน้ำ
10. คลิปบอร์ด
11. หลอดหยด
12. สีโปสเตอร์
13. แกนกระดาษชำระ
14. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
15. เครื่องเล่นสนาม
16. เกมเรี ยงลำดั บการเจริ ญเติ บโตของ
ต้นไม้ 5 ลำดับ
1. เครื่องเสียง
2. เพลงออกกำลังกายรับแสงตะวัน
3. เพลงหลบฝน
4. สลากภาพอุปกรณ์กันฝน
5. ภาพประกอบเหตุการณ์ฝนตก
6. คนสวมเสื้อกันฝน และหมวก
7. คนกางร่ม
8. ฟ้าผ่า
9. กระดาษ
10. สีไม้
11. เพลงเสียงฝน
12. กระดาษ
13. สีเทียน
14. สีโปสเตอร์
15. พู่กัน
16. ขี้ผึ้ง
17. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
18. ลูกบอล
19. เกมจับคู่ภาพเหมือนคนกางร่ม
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. นิทานเรื่องกุ๋งกิ๋งเป็นไข้เลือดออก

ครั้ง
ที่

31

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

14 ก.ค. 2564

จำนวนชั่วโมง

2.30

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

ฤดูฝน (5)

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

EP.32

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
3. ครูพยาบาล
4. แหล่ ง เพาะพั น ธุ์ ย ุง ลายภายใน
โรงเรียน
5. กระดาษ
6. สีเทียน
7. กระดาษโปสเตอร์
8. สีเมจิก
9. เพลงเสียงฝน
10. กระดาษ
11. สีเทียน
12. สีน้ำ
13. กระดาษสำหรับทำการ์ด
14. กระดาษสำหรับพับ
15. ลวดกำมะหยี่
16. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
17. อุปกรณ์สำหรับเล่นน้ำและเล่ น
ทราย
18. เ ก ม จ ั ด ห ม ว ด ห ม ู ่ ภ า พ กั บ
สั ญ ลั ก ษณ์ ฝนตก ฟ้ า แลบ ฟ้ า
ร้อง ฟ้าผ่า
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. อุปกรณ์สำหรับเล่าเรื่องโครงการ
ฝนหลวง
3. เครื่องบินจำลอง
4. ฉากท้องฟ้าสำหรับเล่าเรื่อง
5. ตุ๊กตาเจ้าหน้าที่
6. ภาพโครงการฝนหลวง
7. พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาล
ที่ ๙
8. เพลงเสียงฝน
9. เศษวัสดุ เช่น แกนกระดาษ ขวด
กล่องฯลฯ
10. กระดาษสี
11. กาว
12. กรรไกร

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

32

15 ก.ค. 2564

2.30

ข้าว (1)

EP.33

33

16 ก.ค. 2564

2.30

ข้าว (2)

EP.34

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
13. สีเทียน
14. สีไม้
15. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
16. บทร้องโพงพาง
17. ผ้าปิดตา
18. เกมโดมิโนจำนวนเครื่องบิน
ฝน
หลวง 1-10
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลงฉันคือข้าว
3. ข้าวเปลือกและข้าวสารใส่กล่อง
พลาสติก
4. ข้าวสาร
5. ข้าวเปลือก
6. ข้าวสุกเจ้า
7. ข้าวสุกเหนียว
8. จานกระดาษ
9. ใบงานภาพรวงข้าว
10. เมล็ดข้าวเปลือก
11. กาว
12. สีโปสเตอร์
13. กระดาษ A4
14. พู่กัน
15. ใบไม้
16. จานสี
17. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
18. เกมรีรีข้าวสาร
19. เกมพื้นฐานการบวก 1- 6 เกม
การศึกษาชุดเดิม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เครื่องเคาะจังหวะ
กระดาษกาว
ปริศนาคำทาย
รวงข้าวของจริง
ภาพการทำนา
ข้าวเปลือกแช่น้ำ
กระถางดิน 6 ใบ
ผ้าขนาด1×1 ฟุต 6 ผืน

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

34

19 ก.ค. 2564

2.30

ข้าว (3)

EP.35

35

20 ก.ค. 2564

2.30

ข้าว (4)

EP.36

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
9. แผนภูมิบันทึกการเจริญเติบโต
10. ข้าวเปลือกที่แช่น้ำ 1 ถุง
11. ข้าวเปลือกไม่ได้แช่น้ำ 1 ถุง
12. ตาชั่ง 2 แขน
13. ดินสอ
14. กระดาษ A4
15. สีไม้
16. ดินน้ำมัน
17. กระดานรองปั้น
18. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
19. เครื่องเล่นสนาม
20. เกมจับคู่ภาพจำนวนที่เพิ่มขึ้นที่
ละหนึ่งเกมการศึกษาชุดเดิม
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. ภาพปู 20 ตัว
3. ภาพการทำนา
4. อาหารหรือขนมที่มีในเทศกาลต่าง ๆ
5. กระดาษ 100 ปอนด์
6. กาว
7. เมล็ดข้าวสาร
8. สีผสมอาหาร
9. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
10. ตะกร้า 3 ใบ
11. บัตรภาพข้างเปลือก ข้าวสาร ข้าว
สุก
12. กรวยพลาสติก
13. เกมจัดหมวดหมู่ภาพซ้อน
14. เกมการศึกษาชุดเดิม
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เคียว
3. รวงข้าว
4. เพลงเต้นกำรำเคียว
5. นิทานเรื่อง แม่โพสพ
6. อาหารที่ทำจากข้าว
7. ข้าวสาร
8. จาน 2 ใบ

ครั้ง
ที่

36

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

21 ก.ค. 2564

จำนวนชั่วโมง

2.30

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

ข้าว (5)

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

EP.37

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
9. ภาชนะสำหรับตวง
10. เพลงข้าวทุกจาน
11. ภาพต้นข้าว
12. กระดาษสี
13. กาว
14. กระดาษ A4
15. สีน้ำ
16. พู่กัน
17. จานสี
18. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
19. เกมกระต่ายขาเดียว
20. นกหวีด
21. เกมจับคู่ภาพซ่อน
22. เกมการศึกษาชุดเดิม
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลงข้าวทุกจาน
3. แผนภูมิการเจริญเติบโตของต้นข้าว
4. เพลงฉันคือข้าว
5. อุ ป กรณ์ ส ำหรั บ ทำขนมบัว ลอย
เช่ น แป้ ง ข้ า วเหนี ย ว น้ ำ กะทิ
น้ ำ ตาลทราย ฟั ก ทองต้ ม บดสุ ก
เผือกต้มบดสุก เกลือป่น
6. กระดาษ A4
7. ดินสอ
8. สีไม้
9. เมล็ดข้าวเปลือก
10. กาว
11. กระดาษใบงานรูปทรงกลม
12. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
13. นกหวีด
14. เสาหลัก
15. ต้นข้าว
16. เกมหาความสัมพันธ์ภาพแบบอุปมา
อุปไมยเกมการศึกษาชุดเดิม

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

37

22 ก.ค. 2564

2.30

ปลอดภัยไว้ก่อน (1)

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562
EP.38

38

23 ก.ค. 2564

2.30

ปลอดภัยไว้ก่อน (2)

EP.39

39

27 ก.ค. 2564

2.30

ปลอดภัยไว้ก่อน (3)

EP.40

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลงบรรเลง
3. ของจริงของใช้ส่วนตัว
4. ภาพของใช้ส่วนตัว
5. หนังสือนิทานเรื่อง“ตั๊กแตนกระโดด”
6. กระดาษ A4
7. ดินน้ำมัน
8. สีเทียน
9. กระดานรองปั้นหรือผ้ายาง
10. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
11. สนามเด็กเล่น
12. อุปกรณ์ในการเล่นน้ำเล่นทราย
13. เกมจับการคู่ภาพกับจำนวน 1-๗
14. เกมที่เล่นมาแล้ว
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลง”ออกกำลัง”
3. หนังสือนิทานเรื่อง “ตั๊กแตน
กระโดด”
4. ลูกบอล หนังสือ จาน ฯลฯ
5. รูป
6. เพลงปลอดภัยไว้ก่อน
7. กระดาษวาดเขียน
8. สีเทียน
9. ดินน้ำมัน
10. กระดานรองปั้นหรือผ้ายาง
11. อุปกรณ์มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
12. อุปกรณ์การเล่นน้ำเล่นทราย
13. . เกมจับคู่ภาพชิ้นส่วนที่หายไป
15. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. หนังสือเรื่อง “ตั๊กแตนกระโดด”
3. แถบประโยค
4. มีด ตะปู เข็ม
5. เข็มมุด กรรไกร เสียม จอบ
6. ปริศนาคำทาย

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

40

29 ก.ค. 2564

2.30

ปลอดภัยไว้ก่อน (4)

EP.41

41

30 ก.ค. 2564

2.30

ปลอดภัยไว้ก่อน (5)

EP.42

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
7. ของมีคม
8. ดินน้ำมัน
9. กระดานรองปั้นหรือผ้ายาง
10. กระดาษสี
11. กระดาษ A4
12. กาว
13. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
14. นกหวีด
15. เกมกระต่ายขาเดียว(เคลื่อนที่)
16. เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์กันของมีคม
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. หนังสือนิทาน “ตั๊กแตนกระโดด”
3. หนังสือนิทาน “ชาวนากับงูเห่า”
4. กระดาษที่ขีดเส้นโค้ง
5. สีเทียน
6. กรรไกร
7. ดินน้ำมัน
8. กระดาษบรู๊ฟ
9. กระดานรองปั้นหรือผ้ายาง
10. มุมประสบการณ์ใน ห้องเรียน
11. สถานที่เล่นน้ำ – ทราย
12. อุปกรณ์เล่นน้ำและเล่นทราย
13. เกมจับคู่ภาพกับโครงร่างสัตว์มีพิษ
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. รูปเรขาคณิต
3. หนังสือนิทาน “ตั๊กแตนกระโดด”
4. นิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดง
5. แผ่นภาพเรื่องการระวังภัยจากคน
แปลกหน้า
6. จานกระดาษ
7. ที่เจาะกระดาษ
8. สีน้ำ สีเทียน
9. พู่กัน
10. ดินสอ
11. ยางรัดหรือเชือก
12. กระดานรองปั้นหรือผ้ายาง

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

42

2 ส.ค. 2564

2.30

วันเฉลิมฯ (1)

EP.43

43

3 ส.ค. 2564

2.30

วันเฉลิมฯ (2)

EP.44

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
13. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
14. สนามเด็กเล่นเกมจับคู่บุคคลที่มี
ลักษณะสัมพันธ์กัน
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ
3. บัตรคำพระปรมาภิไธย
4. พระบรมฉายาลั ก ษณ์ พ ระบรม
ราชชนกและพระบรมราชชนนี
5. ตราประจำพระองค์
6. ภาพพระราชประวัติทรงพระเยาว์
ระยะที่ ๑ ทรงพระเยาว์ ระยะที่ ๒ ทรง
พระอิสริยยศ สยามมกุฎราชกุมาร ทรง
ผนวช ทรงครองราชย์
7. กระดาษ
8. สีเทียน
9. สีโปสเตอร์
10. พู่กัน
11. ลูกปัด
12. ดอกไม้ประดิษฐ์
13. เชือกสำหรับร้อย
14. มุมหนังสือ
15. มุมบล็อก
16. มุมบ้าน
17. มุมของเล่น
18. มุมวิทยาศาสตร์
19. เครื่องเล่นสนาม
20. เกมเรียงลำดับเหตุการณ์
21. เด็กเติบโต ๕ ลำดับ
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. ภาพพระราชประวัติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ด้านการบิน
3. กระดาษ
4. สีเทียน
5. เศษวัสดุ เช่น แกนกระดาษ
กระดาษสี

ครั้ง
ที่

44

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

4 ส.ค. 2564

จำนวนชั่วโมง

2.30

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

วันเฉลิมฯ (3)

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

EP.45

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
6. กรรไกร
7. กาว
8. ดินเหนียว
9. มุมหนังสือ
10. มุมบล็อก
11. มุมบ้าน
12. มุมของเล่น
13. มุมวิทยาศาสตร์
14. อุปกรณ์ส ำหรับเล่น น้ำ และเล่ น
ทราย
15. เกมภาพตัดต่อเครื่องบิน ชิ้น
1. เครื่องเสียง
2. เพลงออกกำลังกายรับแสงตะวัน
3. ภาพกิจกรรมจิตอาสา
4. แถบประโยค โครงการจิตอาสา
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
5. อุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมจิตอาสา
6. กระดาษ
7. สีเทียน
8. สีน้ำผสมน้ำยาล้างจาน
9. ที่เป่าฟองสบู่
10. ภาพจากนิตยสาร
11. กรรไกร
12. กาว
13. มุมหนังสือ
14. มุมบล็อก
15. มุมบ้าน
16. มุมของเล่น
17. มุมวิทยาศาสตร์
18. บทร้องโพงพาง
19. เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ
เด็กทำกิจกรรมจิตอาสา

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

45

5 ส.ค. 2564

2.30

วันเฉลิมฯ (4)

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562
EP.46

46

6 ส.ค. 2564

2.30

วันเฉลิมฯ (5)

EP.47

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลงถวายพระพร
3. พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ
4. โต๊ะลงนามถวายพระพร
5. สมุดลงนามถวายพระพร
6. ป้ายชื่อของเด็ก
7. เครื่องเสียง
8. เพลงสรรเสริญพระบารมี
9. กระดาษ
10. สีไม้
11. สีโปสเตอร์
12. สำลีพันก้าน
13. แป้งโดว์
14. มุมหนังสือ
15. มุมบล็อก
16. มุมบ้าน
17. มุมของเล่น
18. มุมวิทยาศาสตร์
19. เครื่องเล่นสนาม
20. เกมจั บ คู ่ ภ าพชิ ้ น ส่ ว นที ่ ห ายไป
รูปเรขาคณิต
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลงสรรเสริญพระบารมี
3. ภาพพระราชกรณี ย กิ จ ของใน
หลวงรัชกาลที่ 10
4. ธนบัตรในรัชกาลที่ 10 ใบละ 20
บาท ใบละ 50 บาท และ 100
บาท ตามจำนวนกลุ่ม
5. ซองพลาสติกใส่ธนบัตร
6. สีเทียน
7. กระดาษ A4
8. นิตยสาร
9. กรรไกรปลายมน
10. กาว
11. สีน้ำ พู่กัน

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

47

9 ส.ค. 2564

2.30

วันแม่ (1)

EP.48

48

10 ส.ค. 2564

2.30

วันแม่ (2)

EP.49

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
12. จานสี
13. วั ส ดุ จ ากธรรมชาติ เช่ น ใบไม้
ดอกไม้
14. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
15. ลูกบอลยาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 5-6 ซม. จำนวนเพียง พอ
กับเด็ก
16. ตะกร้าใส่ของจำนวนเท่ากับแถว
ตอนลึกของเด็ก
17. เกมเรียงลำดับรูปเลขาคณิตแบบ
อนุกรมและเกมชุดเดิม
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลงนมจากเต้า
3. หนังสือเรื่องนมจากเต้า
4. พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9
5. แป้งข้าวเหนี่ยว
6. กาวลาเท็กซ์
7. สีน้ำหรือสีผสมอาหาร
8. โลชั่นทาผิวหรือน้ำมันพืช
9. แผ่นรองปั้น
10. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
11. สนามเด็กเล่น
12. เกมภาพตัดต่อภาพปกหนังสือนม
จากเต้าและเกมชุดเดิม
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน
3. สีเทียน
4. ธงสัญลักษณ์วันแม่
5. ดอกมะลิ
6. กระดาษแข็งเจาะรู
7. เชือกผูกรองเท้าสีต่าง ๆ
8. สีน้ำ
9. ดอกมะลิซ้อน (ดอกไม้ประดิษฐ์)
10. กระดาษขาวเทา

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
11. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
12. ลานทรายและอ่างน้ำในสนาม
13. อุปกรณ์แบบพิมพ์ต่าง ๆ
14. อุ ป กรณ์ ใ ช้ ฝั ง ในทราย เช่ น
เปลือกหอย หุ่นจำลองต่าง ๆ
15. เกมจำแนกสัญลักษณ์วันแม่

49

11 ส.ค. 2564

2.30

วันแม่ (3)

EP.50

50

13 ส.ค. 2564

2.30

วันแม่ (4)

EP.51

1. แท่งไม้บล็อก ให้มากกว่าจำนวนเด็ก
2. เครื่องเคาะจังหวะ
3. หนังสือเรื่องนมจากเต้า
4. แถบประโยค
5. กระดาษโปสเตอร์สีหน้าเดี่ยว 8 สี
6. กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า
7. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
8. ลานทรายและอ่างน้ำในสนาม
9. อุปกรณ์แบบพิมพ์ต่าง ๆ
10. อุปกรณ์ใช้ ฝังในทราย เช่น
เปลือกหอย หุ่นจำลองต่าง ๆ
11. อุปกรณ์เล่นน้ำจมลอย
12. เกมเรี ย งลำดั บ เหตุ ก ารณ์ จ าก
หนังสือภาพนมจากเต้า
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. หนังสือเรื่องนมจากเต้า
3. กระดาษขาว-เทาแผ่นใหญ่
4. กระดาษกาวสำเร็จรูป (Post it)
5. กระดาษแข็งเจาะรู
6. เชือกผูกรองเท้าสีต่าง ๆ
7. กระดาษโปสเตอร์สีหน้าเดี่ยว 8 สี
8. กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า
9. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
10. แผ่นภาพอธิบายกิจกรรมโป้งแปะ
11. เกมจับคู่ภาพสัญลักษณ์ (บัตรคำ)
พร้อมบัตรตรวจสอบจากนิทาน
นมเต้าและเกมชุดเดิมที่เคยเล่น
มาแล้ว

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

51

16 ส.ค. 2564

2.30

วันแม่ (5)

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562
EP.52

52

17 ส.ค. 2564

2.30

รักเมืองไทย (1)

EP.53

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. หนังสือเรื่องนมจากเต้า
3. อุปกรณ์เกี่ยวกับการเขียน
4. บัตรคำ สัญลักษณ์
5. ไม้บล็อก
6. บัตรตัวเลข 1-7
7. กระดาษวาดภาพ
8. สีน้ำ
9. สีเทียน
10. จานสี
11. แก้ว
12. ลูกปัด แป้งข้าวเหนียว
13. เชือกร้อย
14. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
15. เกมรับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจาก
พื้นได้
16. เกมจับคู่ภาพการแสดงจำนวน 1-7
(ตัวเลขกับแท่งไม้)และเกมชุดเดิม
1. มงกุฎกระดาษ
2. นิทานเรื่องฉันรักเมืองไทย
3. ภาพพระราชกรณี ยกิ จของในหลวง
รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10
4. สีเทียน
5. กระดาษ
6. เศษวัสดุธรรมชาติ เช่นใบไม้ กิ่ง
ไม้ เมล็ดพืช ฯลฯ
7. กาว
8. อุ ป กรณ์ ม ุ ม ประสบการณ์ ใ น
ห้องเรียน
9. เครื่องเล่นสนาม
10. เกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
11. เครื่องเขย่าจากเศษวัสดุ
12. กลองหรือเครื่องเคาะจังหวะ
13. ภาพหรือแบบจำลองบ้านทรงไทย
ศาลาไทย บ้านแบบต่าง ๆ

ครั้ง
ที่

53

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

18 ส.ค. 2564

จำนวนชั่วโมง

2.30

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

รักเมืองไทย (2)

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

EP.54

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
14. กระดาษ A4 พั บ เป็ น สี ่ ช ่ อ ง
สำหรั บ ใช้ เ ป็ น สมุ ด ภาพชี ว ิ ต ที่
พอเพียง
15. วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ เช่ น กล่ อ งนม
กระป๋อง ขวดน้ำดื่มพลาสติกฯลฯ
16. เมล็ ด ถั ่ ว เขี ย วหรื อ สิ ่ ง อื ่ น ที่
คล้ายกัน
17. ผ้า
18. หนังยาง
19. เศษกระดาษสีสำหรับตกแต่ง
20. ไม้ไอติมหรือวัสดุอื่นที่หาได้
21. สีเมจิก
22. กระดาษเหลือใช้สำหรับร่างแบบ
23. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
24. บ่อทราย
25. บ่อน้ำ
26. สนามเล่น
27. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น ลูกบอล
เชือกกระโดด โยนห่วงฯลฯ
28. เกมจับคู่บ้านที่เหมือนกัน
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. บัตรหมายเลข 1-3
3. บัตรภาพเลขไทยและเลขอารบิก
4. ตะกร้าใส่ของขนาดเล็กจำนวน
4-5 ใบ
5. สิ่งของสำหรับใส่ตะกร้า เช่น
ดินสอ ของเล่น ไม้บล็อก
6. กระดาษต้ น แบบเลขไทย (ครู
อาดวาดหรือพิมพ์) สำหรับเด็ก
คนละตัว
7. สีเมจิก หรือไม้
8. กระดาษสำหรับสาน
9. อุ ป กรณ์ ม ุ ม ประสบการณ์ ใ น
ห้องเรียน
10. สว นหรื อ สนามเล่ น ภ ายใน
บริเวณโรงเรียน

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

54

19 ส.ค. 2564

2.30

รักเมืองไทย (3)

EP.55

55

20 ส.ค. 2564

2.30

รักเมืองไทย (4)

EP.56

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
11. บัตรภาพเลขไทย
12. ก้อนหิน ไม้ไอติม
13. หรือสิ่งอื่น
1. เครื่องเสียง
2. เพลงรำวง
3. นิ ท านเรื ่ อ ง สุ ข สุ ข สั น ต์ วั น
สงกรานต์
4. ภาพเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ของไทย
5. อุ ป กรณ์ สิ ่ ง ของต่ า ง ๆ สำหรั บ
จำลองเหตุการณ์เทศกาล
6. สีเทียน
7. กระดาษ A4 สำหรับตัวว่าว
8. เศษกระดาษสี
9. เศษวัสดุ
10. กาวหรือแป้งเปียก
11. หลอดหรือไม้เสียบลูกชิ้น
12. เชือกสำหรับทำสายว่าว
13. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
14. สนามหรือบ่อทราย
15. อุ ป กรณ์ ห รื อ วั ส ดุ เพื ่ อ ตกแต่ งใน
การเล่นทราย
16. ชุดบัตรภาพแสดงเหตุการณ์ต่าง
1. ชุดคำสั่ง
2. เครื่องเคาะจังหวะ
3. เพลงค่านิยมสิบสองประการ
4. ภาพประกอบบทเพลง
5. กระดาษวาดภาพ
6. สีไม้
7. กระดาษ A4 หน้าเดียว
8. สีไม้
9. เศษวัสดุต่าง ๆ เช่น กล่อง ขวด
เศษผ้ า ฯลฯ หรื อ จากวั ส ดุ
ธรรมชาติ เช่ น กะลามะพร้ า ว
กาบมะพร้าว ก้านกล้วย ฯลฯ
10. กรรไกร
11. กาว

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
12. ยางรัดของ
13. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
14. ห่วงฮูลาฮูปหรือห่วงเชือกขนาดใหญ่
15. เกมจัดหมวดหมู่ภาพเชิงซ้อน

56

23 ส.ค. 2564

2.30

รักเมืองไทย (5)

EP.57

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

เพลงหน้าที่ของเด็ก
วิทยุเทป
หนังสือนิทาน
เที่ยวเมืองไทย
ดินน้ำมัน
ดินเหนี่ยว
แผ่นรองปั้น
ผลไม้จริงหรือผลไม้จำลอง
มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
ห่วงฮูลาฮุปหรือห่วงเชือกขนาดใหญ่
เกมจับคู่ภาพกับจำนวนที่เท่ากัน 1-8

57

24 ส.ค. 2564

2.30

ของเล่นของใช้ (1)

EP.58

1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. ไม้ บ ล็ อ กรู ป ทรงต่ า ง ๆ จำนวน
มากกว่าจำนวนเด็กในห้องเรียน
3. แถบกระดาษที่เตรียมไว้
4. ปากกาเคมี
5. กระเป๋าผนัง
6. คำคล้องจอง
7. “ของเล่น-ของใช้”
8. ของเล่นของใช้ ในห้องเรียน
9. ตลับชาด
10. สีเทียน
11. ดินน้ำมัน
12. แผ่นรองปั้น
13. สื่อมุมบทบาทสมมติ
14. สื่อในมุมหนังสือ
15. สื่อมุมบล็อก

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
16. สื่อมุมธรรมชาติ
17. สื่อมุมเครื่องเล่นสัมผัส
18. สื่อมุมเกมการศึกษา
19. เครื่องเล่นสนาม
20. เกมจับคู่ภาพของใช้กับสัญลักษณ์
ตัวเลข 1-8
21. เกมที่เคยเล่น

58

25 ส.ค. 2564

2.30

ของเล่นของใช้ (2)

EP.59

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เครื่องเคาะจังหวะ
คำคล้องจองของเล่น-ของใช้
ของเล่นของใช้
ในห้องเรียน
ตะกร้า
แผ่นโฆษณาหรือนิตยสาร สิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ
7. กาว
8. กรรไกรปลายมน
9. สีเทียน
10. สื่อมุมบทบาทสมมติ
11. สื่อในมุมหนังสือ
12. สื่อมุมบล็อก
13. สื่อมุมธรรมชาติ
14. สื่อมุมเครื่องเล่นสัมผัส
15. สื่อมุมเกมการศึกษา
16. เกมจับคู่ภ าพรู ปเรขาคณิ ต ตาม
แบบรูปและเกมที่เคยเล่น

59

26 ส.ค. 2564

2.30

ของเล่นของใช้ (3)

EP.60

1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. คำคล้องจอง “เพื่อนจ๊ะเพื่อนจ๋า”
3. ของจริงของเล่นที่อาจเป็น
อันตราย
4. ถ้วยโฟม หรือ ถ้วยพลาสติก
5. กาว กรรไกรปลายมน กระดาษ
โปสเตอร์ ส ี เข็ ม เย็ บ ขนาดใหญ่
ด้ายเส้นใหญ่
6. สีเทียน

ครั้ง
ที่

60

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

27 ส.ค. 2564

จำนวนชั่วโมง

2.30

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

ของเล่นของใช้ (4)

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

EP.61

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
7. กระดาษ A4
8. สื่อมุมบทบาทสมมติ
9. สื่อในมุมหนังสือ
10. สื่อมุมบล็อก
11. สื่อมุมธรรมชาติ
12. สื่อมุมเครื่องเล่นสัมผัส
13. สื่อมุมเกมการศึกษา
14. เกมพาลูกบอลใส่ตะกร้า
15. ลูกบอล 5 ลูกขนาดเล็ก (หรือใช้
ไม้บล็อกแทนได้)
16. นกหวีด
17. เกมจับคู่ภาพของเล่นกับบัตรคำ
พร้อมบัตรตรวจสอบ
18. เกมที่เคยเล่น
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลง “เก็บของ”
3. เครื่องดนตรีที่มีอยู่ในห้องเรียน
4. เพลง “ของแหลมคม”
5. ของใช้ของจริง เช่น มีด กรรไกร
ปลายแหลม ตะปู เข็ม ส้อม
6. สีเทียน
7. กระดาษ A4
8. สื่อมุมบทบาทสมมติ
9. สื่อในมุมหนังสือ
10. สื่อมุมบล็อก
11. สื่อมุมธรรมชาติ
12. สื่อมุมเครื่องเล่นสัมผัส
13. สื่อมุมเกมการศึกษา
14. บริเวณเล่นน้ำ
15. เล่นทราย
16. อุปกรณ์การเล่นน้ำเล่นทราย
17. นกหวีด
18. เกมจั บ คู ่ ภ าพของใช้ ก ั บ บั ต รคำ
พร้อมบัตรตรวจสอบ
19. เกมที่เคยเล่น

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

61

30 ส.ค. 2564

2.30

ของเล่นของใช้ (5)

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562
EP.62

62

31 ส.ค. 2564

2.30

ชุมชนของเรา (1)

EP.63

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
1.
2.
3.
4.

เครื่องเคาะจังหวะ
เพลงเล่นแล้วเก็บ
นิทานเรื่องต๋องจ๋าของเล่นลาก่อน
วัส ดุห รือสิ่งของที่ใช้แล้ว ที่เด็ก
นำมาจากบ้านและครูเ ตรี ย มไว้
ส่วนหนึ่ง
5. กาว กรรไกรปลายมน
6. กระดาษกาวย่น
7. ไม้เสียบลูกชิ้นปลายทู่
8. ลวด
9. ฝาน้ำอัดลม
10. มุมประสบการณ์การเรียนเดิม
11. เกมเดินตะขาบ
12. นกหวีด
13. เกมการจั ด คู ่ ภ าพที ่ ส มบู ร ณ์กับ
ภาพแยกส่วนและเกมชุดเดิม
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. ลู ก บอลขนาด ขนาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 1.5 ซม
3. คำขวัญ“อำเภอหัวหิน”
4. ภาพพระราชวังไกลกังวล
5. กระดาษ A 4
6. กระดาษสีต่างๆ
7. สีเทียน
8. ดินน้ำมัน
9. จานรองผลงาน
10. อุปกรณ์จากมุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
11. เครื่องเล่นสนาม
12. เกมจัดหมวดหมู่
13. เกมการศึกษาชุดเดิม
14. เพลง “โรงเรียนของเราน่าอยู่”
15. คำคล้องจอง “ชุมชนของเรา”
16. ภาพสถานที่ในชุมชน
- ตลาด
- วัด

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
- สถานีตำรวจ
- สถานีรถไฟ
- โรงพยาบาล
17. เศษวัสดุ
18. กาว
19. อุปกรณ์จากมุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
20. อุปการณ์ในการเล่นน้ำ เล่นทราย
21. นกหวีด
22. เกมตารางความสัมพันธ์ภาพและ
สัญลักษณ์ชุมชนของเรา
23. เกมการศึกษาชุดเดิม

63

1 ก.ย. 2564

2.30

ชุมชนของเรา (2)

EP.64

64

2 ก.ย. 2564

2.30

ชุมชนของเรา (3)

EP.65

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เครื่องเคาะจังหวะ
เพลง “อย่าทิ้งต้องเก็บ
รูปภาพถังขยะ
ถังขยะแห้ง สีเหลือง
ถังขยะเปียก สีเขียว
ถังขยะมีพิษ สีแดง
ถังขยะรีไซด์เคิล สีน้ำเงิน
ถังขยะ (ของจริง)
เพลง “อย่าทิ้งต้องเก็บ”
เศษวัสดุฝาขวดน้ำดื่มแต่ละชนิด
กาว
สีน้ำ
อุปกรณ์จากมุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
10. เชือกฟาง
11. นกหวีด
12. เกมภาพจับคู่ภาพกับคำ
13. เกมการศึกษาชุดเดิม
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลง “โตขึ้นหนูจะเป็นอะไร”
3. กระดาษ A4
4. เศษกระดาษสี
5. โปสเตอร์อ่อน
6. กรรไกร

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
7. หลอด
8. สีน้ำ
9. อุปกรณ์จากมุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
10. สนามโรงเรียน
11. นกหวีด
12. ผ้าเช็ดหน้า
13. เกมเรียงลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับอาชีพ
14. เกมการศึกษาชุดเดิม

65

3 ก.ย. 2564

2.30

ชุมชนของเรา (4)

EP.66

66

6 ก.ย. 2564

2.30

ชุมชนของเรา (5)

EP.67

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เครื่องเคาะจังหวะ
คล้องจอง คำขวัญอำเภอ “หัวหิน”
ภาพโผน กิ่งเพชร
เศษกระดาษสีโปสเตอร์อ่อนสีต่าง ๆ
ภาพชุดกีฬา
สีน้ำ/แท่นหมึก
อุปกรณ์จากมุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
8. กะลา 5 คู่
9. นกหวีด
10. เกมภาพตัดต่อเกมการศึกษาชุดเดิม
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. คำคล้องจอง, คำขวัญอำเภอหัว
หิน
3. ภาพโพนกิ่งเพชร
4. เศษกระดาษสีโปสเตอร์อ่อนสีต่าง ๆ
5. ภาพชุดกีฬา
6. สีน้ำ/แท่นหมึก
7. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
8. กะลา เป็นคู่ตามความเหมาะสม
9. นกหวีด
10. เกมภาพตัดต่อและเกมการศึกษา
ชุดเดิม

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

67

7 ก.ย. 2564

2.30

ต้นไม้ที่รัก (1)

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562
EP.68

68

8 ก.ย. 2564

2.30

ต้นไม้ที่รัก (2)

EP.69

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
1.
2.
3.
4.

เครื่องเคาะจังหวะ
เพลงต้นไม้
เพลงชมไพร
ภาพป่าหลาย ๆ แบบและภาพสิ่ง
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในป่า เช่น ต้นไม้
สัตว์ น้ำตก
5. ปริศนาคำทายเกี่ยวกับต้นไม้
6. กระดาษวาดภาพ
7. สีเทียน
8. กรรไกร
9. กระดาษ
10. กาว
11. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
12. เกมลิงชิงบอลกระดอน
13. ลูกบอล
14. นกหวีด
15. เกมสังเกตรายละเอียดภาพต้นไม้
16. เกมการศึกษาในหน่วยที่ผ่านมา
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. นกหวีด
3. ต้นไม้
4. บัตรภาพตัวเลข 1 - 9
5. กระดาษปรู๊พแผนภูมิ
6. บัตรภาพไม้ดอก ไม้ใบ ไม้ผล
7. กระดาษวาดภาพ
8. สีน้ำ
9. ฟองน้ำ
10. ผ้าเช็ดมือ
11. พู่กัน
12. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
13. เครื่องเล่นสนาม
14. อุปกรณ์การเล่นน้ำ เล่นทราย
15. เกมพื้นฐานการบวกจำนวน 1 - 9
16. เกมการศึกษาในหน่วยที่ผ่านมา

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

69

9 ก.ย. 2564

2.30

ต้นไม้ที่รัก (3)

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562
EP.70

70

10 ก.ย. 2564

2.30

ต้นไม้ที่รัก (4)

EP.71

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ดนตรีบรรเลง
คำบรรยาย
ต้นไม้ 2 กระถาง
ต้นกระสัง
น้ำสี
กระดาษบันทึกผลการทดลอง
กระดาษวาดภาพ
สีเทียน, ดินสอสี
เศษวัสดุ เช่น กล่อง กระดาษ
วารสาร กระดาษหนังสือพิมพ์ กิ่ง
ไม้ ใบไม้แห้ง ฯลฯ
10. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
11. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
12. เกมเรียงลำดับการเจริญเติบโต
ของต้นไม้
13. เกมการศึกษาในหน่วยที่ผ่านมา
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. ใบไม้
3. นกหวีด
4. คำคล้องจอง ป่าแสนสวย
5. แปลงผัก หรือเรือนเพาะชำต้นไม้
6. บัวรดน้ำ
7. กระดาษ
8. สีน้ำ
9. หลอด
10. ดินน้ำมัน
11. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
12. หนังสือ นิทาน เรื่อง ป่าไม้
13. กระบะทรายและวั ส ดุ ต กแต่ ง
กระบะทราย
14. เครื่องเล่นสนาม
15. อุปกรณ์การเล่นน้ำ เล่นทราย
16. เกมจั บ คู ่ ภ าพส่ ว นที ่ พ ื ช ใช้
ขยายพันธุ์ เกมการศึกษาในหน่วย
ที่ผ่านมา

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

71

13 ก.ย. 2564

2.30

ต้นไม้ที่รัก (5)

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562
EP.72

72

14 ก.ย. 2564

2.30

ดินหินทราย (1)

EP.73

73

15 ก.ย. 2564

2.30

ดินหินทราย (2)

EP.74

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลง ต้นไม้ใหญ่
3. นิทาน เรื่อง ป่าไม้
4. กระบะทราย
5. วัสดุสำหรับจัดกระบะทราย
6. คำคล้องจอง
7. กระดาษสี
8. กรรไกร
9. เชือก
10. แก้วพลาสติก
11. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
12. เกม มอญซ่อนใบไม้
13. เ ก ม จ ั ด ห ม ว ด ห ม ู ่ ภ า พ กั บ
สัญลักษณ์
14. เกมการศึกษาในหน่วยที่ผ่านมา
1. เครื่องให้จังหวะ
2. เพลงหิน ดิน ทราย
3. คำคล้องจอง ดิน หิน ทราย
4. ใบบันทึกกิจกรรม
5. ดิน หิน ทรายหลายลักษณะ
6. ภาชนะสำหรับใส่ ดินหิน ทราย
7. ดินเหนียว
8. ทราย
9. ภาชนะสำหรับใส่ทราย
10. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
11. เครื่องเล่นสนาม
12. เกมเรียงลำดับขนาดของหิน
1. เครื่องให้จังหวะ
2. คำคล้องจอง ดิน หิน ทราย
3. ดิน หิน ทราย มา 1 ถ้วย
4. น้ำ 1 แก้ว
5. ขวดน้ำพลาสติก
6. น้ำที่สกปรก
7. ถุ ง น่ อ งชนิ ด บางหรื อ กระดาษ
กรอง

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
8. กระดาษบรู๊ฟ
9. กระดาษลัง
10. กาว
11. หินสี
12. สีเทียน
13. กระดาษ
14. .ก้อนหิน
15. ตัวเด็ก
16. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
17. เกมจัดหมวดหมู่ภาพดิน หิน ทราย
18. เกมที่เคยเล่นแล้ว

74

16 ก.ย. 2564

2.30

ดินหินทราย (3)

EP.75

1.
2.
3.
4.

เครื่องให้จังหวะ
เพลง ระบำเต่าทอง
ร้องเพลง “คนสร้างบ้าน”
ของจริงหรือภาพสิ่งประดิษฐ์ที่ได้
จากดิน หิน ทราย
5. คำคล้ อ งจองประโยชน์ ข องดิน
หิน ทราย
6. ดินเหนียว
7. สีเทียน
8. กระดาษ
9. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
10. มุมเล่นน้ำ เล่นทราย
11. มุมก่อสร้าง
12. ทราย
13. มือเด็ก
14. เกมภาพตัดต่อดินหินทราย
15. เกมที่เคยเล่นแล้ว

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

75

17 ก.ย. 2564

2.30

ดินหินทราย (4)

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562
EP.76

76

20 ก.ย. 2564

2.30

ดินหินทราย (5)

EP.77

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
1. เครื่องให้จังหวะ
2. เพลง ทะเลแสนงาม
3. แบบบันทึก
4. สิ่งที่พบในดิน หิน ทราย
5. กระดาษบรู๊ฟ/กระดาน
6. สีเทียน
7. กระดาษทราย
8. กรรไกร
9. กระดาษสี
10. กระดาษนิตยสาร หนังสือพิมพ์
11. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
12. ลูกเทนนิส
13. ก้อนหิน
15. เกมโดมิโ น ดิน หิน ทรายเกมที่
เคยเล่นแล้ว
1. เครื่องให้จังหวะ
2. วิทยุเทป
3. ริบบิ้นสี
4. เครื่องให้จังหวะ
5. วิทยุเทป
6. ริบบิ้นสี
7. กระดาษ
8. สีเทียน
9. สีน้ำ
10. ก้อนหิน
11. พู่กัน
12. ดินเหนียว
13. วัสดุเหลือใช้ เช่น ไม้จิ้มฟัน
หลอดกาแฟ กระดาษ
14. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
15. ก้อนหิน
16. นกหวีด
17. .เกมเรียงลำดับภาพเหตุการณ์
การปั้นโอ่งและเกมที่เคยเล่นแล้ว

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

77

21 ก.ย. 2564

2.30

สัตว์น่ารัก (1)

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562
EP.78

78

22 ก.ย. 2564

2.30

สัตว์น่ารัก (2)

EP.79

79

23 ก.ย. 2564

2.30

สัตว์น่ารัก (3)

EP.80

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เครื่องเคาะจังหวะ
เพลงสัตว์เลี้ยง
นิทานเรื่องตัวอะไรกำลังมา
ดินเหนียว
แผ่นรองปั้น
อุปกรณ์มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
7. สนามเด็กเล่นของโรงเรียน
8. เกมภาพตัดต่อสัตว์เลี้ยง
9. เกมชุดเดิมในมุมเกมการศึกษา
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. นิทานเรื่อง ตัวอะไรกำลังมา
3. สีน้ำ
4. สีเทียน
5. กระดาษ
6. จานสี
7. แก้วน้ำ
8. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
9. อุปกรณ์เล่นน้ำ
10. อุปกรณ์เล่นทราย
11. พลาสติกกันเปื้อน
12. เกมโดมิโนภาพเหมือนสัตว์เลี้ยง
ภาพหลัก 4 ภาพ
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. ห่วงโซ่พลาสติก
3. นิทานเรื่อง ตัวอะไรกำลังมา
4. แถบประโยค
5. สีน้ำ
6. สีเทียน
7. กระดาษ โปสเตอร์สี
8. จานสี
9. แก้วน้ำ
10. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
11. อุปกรณ์ลูกบอล
12. เกมจำแนกสัตว์เลี้ยงชนิดต่าง ๆ
13. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

80

27 ก.ย. 2564

2.30

สัตว์น่ารัก (4)

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562
EP.81

81

28 ก.ย. 2564

2.30

สัตว์น่ารัก (5)

EP.82

82

29 ก.ย. 2564

2.30

คมนาคม (1)

EP.83

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. นิทานเรื่อง
ตัวอะไรกำลังมา
3. กระดาษปิดคำ
4. กระดาษขาว A4
5. กระดาษโปสเตอร์สี
6. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
7. การละเล่นพื้นบ้าน วิ่งกระสอบ
8. เกมจับคู่ภาพสัตว์เลี้ยงกับบัตรคำ
พร้อมบัตรตรวจสอบ
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. นิทานเรื่อง ตัวอะไรกำลังมา
3. กระดาษใช้แล้วนิตยสารต่างๆ
4. กระดาษโฆษณาต่างๆ
5. ดินน้ำมัน
6. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
7. ไม้บล็อกขนาดต่างๆ
8. เกมจั บ คู ่ ภ าพสั ต ว์ เ ลี ้ ย งกั บ
จำนวน 1-9
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. บั ต รภาพยานพาหนะทางบก
ไ ด ้ แ ก ่ ร ถ ไ ฟ ม อ เ ต อ ร ์ ไ ซ ค์
รถพยาบาล แพ เรือพาย
เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์
3. ดินน้ำมัน
4. สีเทียน
5. กระดาษ A4
6. นิ ต ยสารที ่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว ที ่ ม ี ภ าพ
ยานพาหนะ
7. บล็อก
8. หนังสือที่เกี่ยวกับยานพาหนะ
9. เครื่องดนตรี เครื่องเคาะจังหวะ
10. ชุดเครื่องแบบคนขับรถโดยสาร
คนขับรถมอเตอร์ไซค์ หมวกกัน
น็อก
11. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

83

30 ก.ย. 2564

2.30

คมนาคม (2)

EP.84

84

1 ต.ค. 2564

2.30

คมนาคม (3)

EP.85

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
12. ลานสนามเด็กเล่น และ เครื่ อ ง
เล่นสนาม
13. เกมภาพตัดต่อการคมนาคมที่มี 3 วิธี
1. บั ต รภาพ รถไฟ มอเตอร์ ไ ซค์
รถพยาบาล
2. คำคล้องจอง “ยานพาหนะทางบก”
3. บัตรภาพรถไฟ
4. กระดาษ A4
5. สีเทียน
6. กรรไกร
7. ที่เจาะรูกระดาษ
8. ไม้แขวนเสื้อ
9. บล็อก
10. หนังสือที่เกี่ยวกับยานพาหนะ
11. เครื่องดนตรี เครื่องเคาะจังหวะ
12. ชุ ดเครื ่ องแบบคนขั บรถโดยสาร
คนขับรถมอเตอร์ไซค์ หมวกกันน็อก
13. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
14. เครื่องเล่นสนาม
15. เกมจับคู่จำนวนตู้รถไฟกับตัวเลข 1-10
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. ไม้หุ้มสำลี
3. สีเทียน
4. กระดาษ A4
5. สีน้ำ
6. ดินน้ำมัน
7. บล็อก
8. หนังสือที่เกี่ยวกับยานพาหนะ
9. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
10. เครื่องดนตรี เครื่องเคาะจังหวะ
11. ชุดเครื่องแบบคนขับรถโดยสาร
คนขับรถมอเตอร์ไซค์ หมวกกัน
น็อก
12. เกมการศึกษาเกมโดมิโนเรือ

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

85

4 ต.ค. 2564

2.30

คมนาคม (4)

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562
EP.86

86

5 ต.ค. 2564

2.30

คมนาคม (5)

EP.87

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เครื่องเคาะจังหวะ
นิทานเรื่อง น้องแดนขึ้นสะพานลอย
กระดาษ A4
สีเทียน
สีน้ำ
ดินน้ำมัน
บล็อก
หนังสือที่เกี่ยวกับยานพาหนะ
เครื่องดนตรี เครื่องเคาะจังหวะ
ชุ ดเครื ่ องแบบคนขั บรถโดยสาร
คนขับรถมอเตอร์ไซค์ หมวกกันน็อก
11. ลูกบอล 1 ลูก
12. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
13. เกมจั บ คู ่ เ ปรี ย บเที ย บความ
เหมื อ นความต่ า งของขนาด
สะพานลอย เกมการศึกษาชุดเดิม
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. นิทานเรื่อง น้องหนูไม่ระวัง
3. บัตรภาพ ทางม้าลาย และ บัตร
ภาพม้าลาย
4. เศษวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ กล่องยาสีฟัน
สีต่าง ๆ
5. กาว
6. กรรไกร
7. บล็อก
8. หนังสือที่เกี่ยวกับยานพาหนะ
9. เครื่องดนตรี เครื่องเคาะจังหวะ
10. ชุดเครื่องแบบคนขับรถโดยสาร
คนขับรถมอเตอร์ไซค์ หมวกกัน
น็อก
11. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
12. เครื่องเล่นสนาม
13. เกมภาพตัดต่อคนข้ามทางม้าลาย

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

87

6 ต.ค. 2564

2.30

ปลอดภัยไว้ก่อน (1)

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562
EP.38

88

7 ต.ค. 2564

2.30

ปลอดภัยไว้ก่อน (2)

EP.39

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลงบรรเลง
3. ของจริงของใช้ส่วนตัว
4. ภาพของใช้ส่วนตัว
5. หนังสือนิทานเรื่อง“ตั๊กแตนกระโดด”
6. กระดาษ A4
7. ดินน้ำมัน
8. สีเทียน
9. กระดานรองปั้นหรือผ้ายาง
10. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
11. สนามเด็กเล่น
12. อุปกรณ์ในการเล่นน้ำเล่นทราย
13. เกมจับการคู่ภาพกับจำนวน 1-๗
เกมที่เล่นมาแล้ว

1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลง”ออกกำลัง”
3. หนังสือนิทานเรื่อง “ตั๊กแตน
กระโดด”
4. ลูกบอล หนังสือ จาน ฯลฯ
5. รูป
6. เพลงปลอดภัยไว้ก่อน
7. กระดาษวาดเขียน
8. สีเทียน
9. ดินน้ำมัน
10. กระดานรองปั้นหรือผ้ายาง
11. อุปกรณ์มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
12. อุปกรณ์การเล่นน้ำเล่นทราย
13. . เกมจับคู่ภาพชิ้นส่วนที่หายไป
14. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

89

8 ต.ค. 2564

2.30

ปลอดภัยไว้ก่อน (3)

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562
EP.40

90

11 ต.ค. 2564

2.30

ปลอดภัยไว้ก่อน (4)

EP.41

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. หนังสือเรื่อง “ตั๊กแตนกระโดด”
3. แถบประโยค
4. มีด ตะปู เข็ม
5. เข็มมุด กรรไกร เสียม จอบ
6. ปริศนาคำทาย
7. ของมีคม
8. ดินน้ำมัน
9. กระดานรองปั้นหรือผ้ายาง
10. กระดาษสี
11. กระดาษ A4
12. กาว
13. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
14. นกหวีด
15. เกมกระต่ายขาเดียว(เคลื่อนที่)
เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์กันของมีคม

1. 1.เครื่องเคาะจังหวะ
2. หนังสือนิทาน “ตั๊กแตนกระโดด”
3. หนังสือนิทาน “ชาวนากับงูเห่า”
4. กระดาษที่ขีดเส้นโค้ง
5. สีเทียน
6. กรรไกร
7. ดินน้ำมัน
8. กระดาษบรู๊ฟ
9. กระดานรองปั้นหรือผ้ายาง
10. มุมประสบการณ์ใน ห้องเรียน
11. สถานที่เล่นน้ำ – ทราย
12. อุปกรณ์เล่นน้ำและเล่นทราย
16. เกมจับคู่ภาพกับโครงร่างสัตว์มีพิษ

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

91

12 ต.ค. 2564

2.30

ปลอดภัยไว้ก่อน (5)

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562
EP.42

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
1.
2.
3.
4.
5.

1.เครื่องเคาะจังหวะ
รูปเรขาคณิต
หนังสือนิทาน “ตั๊กแตนกระโดด”
นิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดง
แผ่นภาพเรื่องการระวังภัยจากคน
แปลกหน้า
6. จานกระดาษ
7. ที่เจาะกระดาษ
8. สีน้ำ สีเทียน
9. พู่กัน
10. ดินสอ
11. ยางรัดหรือเชือก
12. กระดานรองปั้นหรือผ้ายาง
13. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
13. สนามเด็กเล่นเกมจับคู่บุคคลที่มี
ลักษณะสัมพันธ์กัน

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

92

14 ต.ค. 2564

2.30

ของเล่นของใช้ (1)

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562
EP.58

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. ไม้ บ ล็ อ กรู ป ทรงต่ า ง ๆ จำนวน
มากกว่าจำนวนเด็กในห้องเรียน
3. แถบกระดาษที่เตรียมไว้
4. ปากกาเคมี
5. กระเป๋าผนัง
6. คำคล้องจอง
7. “ของเล่น-ของใช้”
8. ของเล่นของใช้ ในห้องเรียน
9. ตลับชาด
10. สีเทียน
11. ดินน้ำมัน
12. แผ่นรองปั้น
13. สื่อมุมบทบาทสมมติ
14. สื่อในมุมหนังสือ
15. สื่อมุมบล็อก
16. สื่อมุมธรรมชาติ
17. สื่อมุมเครื่องเล่นสัมผัส
18. สื่อมุมเกมการศึกษา
19. เครื่องเล่นสนาม
20. เกมจับคู่ภาพของใช้กับสัญลักษณ์
ตัวเลข 1-8

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

93

15 ต.ค. 2564

2.30

ของเล่นของใช้ (2)

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562
EP.59

94

18 ต.ค. 2564

2.30

ของเล่นของใช้ (3)

EP.60

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เครื่องเคาะจังหวะ
คำคล้องจองของเล่น-ของใช้
ของเล่นของใช้
ในห้องเรียน
ตะกร้า
แผ่นโฆษณาหรือนิตยสาร สิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ
7. กาว
8. กรรไกรปลายมน
9. สีเทียน
10. สื่อมุมบทบาทสมมติ
11. สื่อในมุมหนังสือ
12. สื่อมุมบล็อก
13. สื่อมุมธรรมชาติ
14. สื่อมุมเครื่องเล่นสัมผัส
15. สื่อมุมเกมการศึกษา
เกมจับคู่ภ าพรู ปเรขาคณิ ต ตาม
แบบรูปและเกมที่เคยเล่น
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. คำคล้องจอง “เพื่อนจ๊ะเพื่อนจ๋า”
3. ของจริงของเล่นที่อาจเป็น
อันตราย
4. ถ้วยโฟม หรือ ถ้วยพลาสติก
5. กาว กรรไกรปลายมน กระดาษ
โปสเตอร์ ส ี เข็ ม เย็ บ ขนาดใหญ่
ด้ายเส้นใหญ่
6. สีเทียน
7. กระดาษ A4
8. สื่อมุมบทบาทสมมติ
9. สื่อในมุมหนังสือ
10. สื่อมุมบล็อก
11. สื่อมุมธรรมชาติ
12. สื่อมุมเครื่องเล่นสัมผัส
13. สื่อมุมเกมการศึกษา

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
14. เกมพาลูกบอลใส่ตะกร้า
15. ลูกบอล 5 ลูกขนาดเล็ก (หรือใช้
ไม้บล็อกแทนได้)
16. นกหวีด
17. เกมจับคู่ภาพของเล่นกับบัตรคำ
พร้อมบัตรตรวจสอบ
เกมที่เคยเล่น
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2.30

ของเล่นของใช้ (4)

EP.61

1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องเคาะจังหวะ
เพลง “เก็บของ”
เครื่องดนตรีที่มีอยู่ในห้องเรียน
เพลง “ของแหลมคม”
ของใช้ของจริง เช่น มีด กรรไกร
ปลายแหลม ตะปู เข็ม ส้อม
6. สีเทียน
7. กระดาษ A4
8. สื่อมุมบทบาทสมมติ
9. สื่อในมุมหนังสือ
10. สื่อมุมบล็อก
11. สื่อมุมธรรมชาติ
12. สื่อมุมเครื่องเล่นสัมผัส
13. สื่อมุมเกมการศึกษา
14. บริเวณเล่นน้ำ
15. เล่นทราย
16. อุปกรณ์การเล่นน้ำเล่นทราย
17. นกหวีด
18. เกมจั บ คู ่ ภ าพของใช้ ก ั บ บั ต รคำ
พร้อมบัตรตรวจสอบ
เกมที่เคยเล่น

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(ออกอากาศ)

จำนวนชั่วโมง

สาระการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน
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ของเล่นของใช้ (5)

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่…
ภาคเรียนที่
1/ 2562
EP.62

สิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม
1.
2.
3.
4.

.เครื่องเคาะจังหวะ
เพลงเล่นแล้วเก็บ
นิทานเรื่องต๋องจ๋าของเล่นลาก่อน
วัส ดุห รือสิ่งของที่ใช้แล้ว ที่เด็ก
นำมาจากบ้านและครูเ ตรี ย มไว้
ส่วนหนึ่ง
5. กาว กรรไกรปลายมน
6. กระดาษกาวย่น
7. ไม้เสียบลูกชิ้นปลายทู่
8. ลวด
9. ฝาน้ำอัดลม
10. มุมประสบการณ์การเรียนเดิม
11. เกมเดินตะขาบ
12. นกหวีด
เกมการจัดคู่ภาพที่สมบูรณ์กับภาพแยก
ส่วนและเกมชุดเดิม

