แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง น้้าฝน น้้าฟ้าชวนมากินผัก (จินตนาการ)
เวลา ๖๗ ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ ขั้นที่ ๕ นักเรียนฝึกทักษะทางภาษา
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
จุดประสงค์ที่ ๑ อ่านและเขียนค้าในหนังสือเล่มใหญ่ได้
นางสาววรัญญา สวัสดิ์แวงควง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สาระส้าคัญ
การอ่านและเขียนคาเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาทักษะทางภาษา
ตัวชี้วัด
๑. อ่านและเขียนคาในหนังสือเล่มใหญ่ได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นาบัตรคามาเทียบกับคาในหนังสือเล่มใหญ่ได้ถูกต้อง
๒. อ่านคาในหนังสือเล่มใหญ่ได้ถูกต้อง
๓. เขียนคาในหนังสือเล่มใหญ่ได้ถูกต้อง
คุณธรรมที่ต้องการเน้น
๑. รักการอ่าน
๒. ความตั้งใจ
๓. ความรับผิดชอบ
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
๑. การอ่านและเขียนคาในหนังสือเล่มใหญ่เรื่องน้าฝน น้าฟ้าชวนมากินผัก หน้า ๑,๒
๒. คาในหนังสือเล่มใหญ่
๓. ผักและผลไม้ต่างๆ
กิจกรรมการเรียนการสอน
๑. ขั้นน้าเข้าสู่บทเรียน
นักเรียนทายปริศนาคาทายผักผลไม้อะไรเอ่ย ๑) “แม่ทากับข้าว ผักสีขาวเป็นก้อน
กลม หวานกรอบไม่ขม นิยมทานสด ทานกับไส้กรอก ลูกชิ้นได้หมด ก้อนกลมขาวสด บอกหน่อย
ผักอะไร”(กะหล่าปลี) ๒) “มีชื่อร้องในเพลง สีส้มเปล่งสวยงาม กระต่ายชอบ วิ่งตามหามา
รับประทาน หนูเอา.....มาฝาก อยากให้เธอได้กิน ผักมีวิตามิน บอกซิกินผักอะไร”
(แครอท) ๓) “มีตามเสารั้ว พันไปทั่วเป็นเถาวัลย์ สีเขียวสวยนั่น แม่ฉันทาต้มจืด พ่อชอบมาทาแกง
แค แม่บอกชอบใส่แกงอ่อม ตอบมาอย่าอ้อมค้อม ใส่แกงแคแกงอ่อมคือผักอะไร” (ตาลึง)
๒. ขั้นสอน
๒.๑ ติดแผนภูมิหนังสือเล่มใหญ่ เรื่อง น้าฝน น้าฟ้าชวนมากินผัก หน้า ๑
บนกระดานดา นักเรียนอ่านข้อความเนื้อเรื่องในแผนภูมิพร้อมกัน
๒.๒ นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติเรื่องน้าฝน น้าฟ้าชวนมากินผัก หน้าที่ ๑

โดยร้องเพลงน้าฝน น้าฟ้าชวนมากินผักประกอบการแสดงประกอบ
๒.๓ นักเรียนแบ่งกลุ่ม เป็น ๖ กลุ่ม โดยการตั้งชื่อกลุ่มเป็นผักผลไม้ใน
เนื้อเรื่องน้าฟ้าชวนมากินผัก เช่น ๑.ผักชี ๒.ผักกาด ๓.แตงกวา ๔.ถั่วฝักยาว ๕.กล้วย ๖.แตงโม
เป็นต้น
๒.๔ นาบัตรคาเนื้อเรื่อง หน้า ๑ ใส่ในกระเป๋าผนัง แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา
จับฉลากใครจะได้เล่นก่อน ครูออกเสียงคาในแผนภูมิหนังสือเล่มใหญ่ หน้า ๑ คนที่ได้เล่นก่อน
เลือกบัตรคาในกระเป๋าผนังไปเทียบกับคาในแผนภูมิที่ครูออกเสียงถ้าเทียบได้ถูกต้องได้คะแนน ๑
คะแนน แล้วหมุนเวียนจนครบสมาชิก ทุกคนทุกกลุ่ม กลุ่มใดได้คะแนนมากกว่าชนะ
๒.๕ นักเรียนอ่านบัตรคาในกระเป๋าผนังพร้อมกัน
๒.๖ นักเรียนทากิจกรรมฝึกทักษะที่ ๑ เรื่อง น้าฝน น้าฟ้าชวนมากินผัก
๓. ขั้นสรุป
นักเรียนอ่านออกเสียงข้อความในแผนภูมิหนังสือเล่มใหญ่ หน้า ๑ โดยการอ่าน
พร้อมกัน อ่านเป็นกลุ่มและอ่านเป็นรายบุคคล นักเรียนทากิจกรรมฝึกทักษะที่ ๒ เรื่อง น้าฝน น้า
ฟ้าชวนมากินผัก เป็นการบ้าน
สื่อการเรียนการสอน
๑. แผนภูมิหนังสือเล่มใหญ่ เรื่อง น้าฝน น้าฟ้าชวนมากินผัก หน้า ๑
๒. กระเป๋าผนัง
๓. บัตรคาเรื่องน้าฝน น้าฟ้าชวนมากินผัก หน้า ๑
๔. หนังสือเรื่อง น้าฝน น้าฟ้าชวนมากินผัก
๕. ปริศนาคาทาย
๖. กิจกรรมฝึกทักษะที่ ๑,๒ เรื่อง น้าฝน น้าฟ้าชวนมากินผัก
๗. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

การวัดผลประเมินผล
๑. การสังเกต
๑.๑ การเทียบคาในหนังสือเล่มใหญ่
๑.๒ การอ่านคาในหนังสือเล่มใหญ่
๑.๓ การเขียนคาในหนังสือเล่มใหญ่
๒. การตรวจผลงาน
๒.๑ กิจกรรมฝึกทักษะที่ ๑ เรื่อง น้าฝน น้าฟ้าชวนมากินผัก
๒.๒ กิจกรรมฝึกทักษะที่ ๒ เรื่อง น้าฝน น้าฟ้าชวนมากินผัก

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้นี้ ได้ผลน่าพอใจ นักเรียน
ร่วมกิจกรรมการเรียนด้วยความสนุกสนานและสามารถเทียบคาได้ถูกต้อง
กิจกรรมเสนอแนะ
การเทียบคาในกิจกรรมนี้ นักเรียนสามารถจดจาคาทีต่ นเองเทียบได้เป็นอย่างดี เพราะจาก
การประเมินผล โดยให้นักเรียนเขียนคาที่ตนเองเทียบ ปรากฏว่านักเรียนเขียนได้ถูกต้อง แสดงว่าสิ่งที่
ตนเองคุ้นเคยและมีปริมาณไม่มากนัก นักเรียนจะสามารถเรียนรู้และจดจาได้ดี
ภาคผนวก
- บัตรคา
- กิจกรรมฝึกทักษะที่ ๑ เรื่อง น้าฝน น้าฟ้าชวนมากินผัก
- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
บัตรค้า

น้ ำฟ้ ำ

น้องสำว

น้ ำฝน

คน

เด็ก

เป็ น

สอง

ร้อยเอ็ด

กิจกรรมฝึกทักษะที่ ๑
เรื่อง น้้าฝน น้้าฟ้าชวนมากินผัก

ชื่อ

เลขที่

ชั้น.................

ค้าชี้แจง จงทาเครื่องหมาย √ หน้าคาทีเ่ ขียนถูกต้อง X หน้าคาที่เขียนไม่
ถูกต้อง

๑)

...........น้านฝ

...........นฝน้า

............น้าฝน

๒)

..........น้องสวา

...........น้องสาว ...........น้องสวา

๓)

............น้าฟ้า

........... พ้าน้า

...........น้าฟ้า

๔)

.............ร้อยอ็เด

............ร้ยอเอ็ด

...........ร้อยเอ็ด

๕)

.................นคสอง ...............งอสคน ..............สองคน

กิจกรรมฝึกทักษะที่ ๒
เรื่อง น้้าฝน น้้าฟ้าชวนมากินผัก

ชื่อ

เลขที่

ชั้น.....................

ค้าชี้แจง ๑) จงฝึกอ่านคาที่กาหนดให้ แล้วคัดลงใน ..................ให้ถูกต้อง
สวยงาม

น้้าฟ้า

น้้าฝน

น้องสาว

เด็ก

เป็น

สอง

คน
ร้อยเอ็ด

.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..................................

ค้าชี้แจง ๒) จงอ่านค้าต่อไปนี้ให้เพื่อนและผู้ปกครองฟังแล้วประเมินผลการอ่าน

น้้าฟ้า

น้้าฝน

น้องสาว

เด็ก

เป็น

สอง

คน
ร้อยเอ็ด

การประเมินผล
นักเรียนอ่านได้ถูกต้อง

………..………

คา
.

(ลงชื่อ).................................................ผู้ประเมิน
(...............................................)

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง น้้าฝน น้้าฟ้าชวนมากินผัก (จินตนาการ)
ขั้นที่ ๕ นักเรียนฝึกทักษะทางภาษา จุดประสงค์ที่ ๑ อ่านและเขียนค้าในหนังสือเล่มใหญ่ได้

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

๒๙
๓๐

เขียนคาใน
หนังสือเล่ม
ใหญ่ได้

อ่านคาใน
หนังสือ
เล่มใหญ่ได้

บอกคาที่
หายไปได้

ชื่อ - สกุล

ชี้คาในหนังสือ
เล่มใหญ่ได้

เลขที่

เทียบคาใน
หนังสือเล่ม
ใหญ่ได้

พฤติกรรมที่ประเมิน

๐ ๑ ๒ ๐ ๑ ๒ ๐ ๑ ๒ ๐ ๑ ๒ ๐ ๑ ๒























































































































































สรุปผลการ
ประเมิน
ผ่าน































ไม่ผ่าน

