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คํานํา 
 
 เอกสารน้ี คือ แผนการจัดประสบการณ์ Project Approach ระดับปฐมวัย ซึง่เป็นการเรียนรู้
ประสบการณ์ต่างๆ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 2 เรื่องไก่      
ซึ่งเป็นนวัตกรรมของโรงเรียนที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้าน
อารมณ์ - จิตใจ และด้านสังคม ให้นักเรียนได้รู้จัดการสืบค้นหาข้อมูลอย่างลึกตามหัวเรื่องที่เด็กสนใจ         
คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยผ่านทางกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตรงต่างๆ   อย่างหลากหลาย   รวมท้ัง
กิจกรรมหลกัทัง้   6   กิจกรรม   คือ  กิจกรรมเคลื่อนไหว  
กิจกรรมเสรมิประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกจิกรรมเกมการศึกษา  
 ดังน้ันแผนการจัดประสบการณ์จึงมีความสําคัญอย่างย่ิง เพ่ือใช้เป็นเอกสารร่องรอยให้บุคคลต่างๆ ได้
ศึกษาหาความรู้ได้ไม่มากก็น้อย 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย  
โรงเรียนสตรมีารดาพิทักษ์ 
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หน่วยการเรียนรู้เรื่อง “ไก่” 
ครูผูส้อน นางสาวสิรินทรา  นาคเสนีย์ ครูผูช้่วย  นางสาวสุวรรณา  กัมพลาวลี  ระดับปฐมวัยปีที่ 2/4 

เวลาเรียน 4 สัปดาห์ วันที่ 2 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ไก่ (อังกฤษ: Chicken)  จัดอยู่ในประเภทสตัว์ปีกจําพวกนก ช่ือวิทยาศาสตร์ Gallus gallus  มีหลาย
วงศ์ บินได้ในระยะสั้น หากินตามพ้ืนดิน ตกไข่ก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัว ตัวผู้หงอนใหญแ่ละเดือยยาว   เช่น    ไก่
แจ ้ไก่อู ไก่ตะเภา ไก่เบตง ไก่ดํา ไก่นา 
 ไก่แต่ละชนิดจะมีลักษณะและขนาดที่แตกต่างกัน เสียงร้องของไก่ที่เราได้ยินแสดงถึงความรู้สึกต่างกัน
อาหารท่ีไก่กินไม่ได้มีเพียงแค่ข้าวเปลือกแต่ยังคุ้ยเขี่ยดินหาสัตว์ตัวเล็กๆกินด้วย นอกจากน้ีไก่ยังมีประโยชน์กับ
เรามากมาย เช่น เป็นสัตว์เลี้ยง นํามาประกอบอาหาร เครื่องใช้ เป็นต้น 
จุดประสงค ์
 1. เพ่ือให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ผ่านกิจกรรมและสื่อในโอกาสต่างๆ รู้จักต้ังคําถาม สํารวจและ
ทดลอง ( มฐ. 4.1, มฐ.ค. 12.1 ) 
 2. เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการกระทําและปฏิบัติการด้วยตนเอง มีความคิดรวบยอด
เก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ( มฐ. 4.2, มฐ.ค. 8.1, 9, 10 ) 
 3. เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ของตนให้ผู้อ่ืนรับทราบด้วยวิธีที่
หลากหลาย ( มฐ. 4.3, มฐ.ค. 11.1 ) 
 4. เพ่ือให้เด็กเกิดทักษะการเรียนรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางสงัคม และนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ ( มฐ. 4.4, มฐ.ค. 2.2, 12 ) 
 5. เพ่ือให้ครูพัฒนาทักษะในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบ Project Approach ได้ดีย่ิงขึ้น  
( มฐ. 11.1, 11.2 ) 
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แผนผังมโนทัศน์ 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนิด

เพศ 

ที่อยู่อาศัย 

สํานวนไทย

ประโยชน์

อาหาร

เสียงร้อง 

วงจร

ลักษณะ

ไทย ต่างประเทศ

ไข่ 

ลูกเจี๊ยบ 

ไข่

ไก่

ไก่ 

ตัวผู้ ตัวเมีย 

ไก่ 

ลูกเจี๊ยบ 

ไข่ 

ความแตกต่างไก่ตัวผู้มีความ
สวยงามกว่าตัวเมีย   มีเดือย
ที่ด้านหลังแข้ง มีหงอนและ
เหนียง ใหญ่กว่าตัวเมีย

กรง  โรงเรือน  
เล้าไก่  สุม่ไก่ 

ไก่โร้ดไอแลนด์เร้ด
ไก่เล็กฮอร์น ไก่
บาร์พลีมัธร็อค ไก่
เตอเก้น ไก่ซัสเซ็ก 

ไก่เขี่ย ปล่อยไก่ งงเป็น
ไก่ตาแตก เหยียบขี้ไก่ไม่
ฝ่อ ไก่อ่อน ไก่งามเพราะ
ขน คนงามเพราะแต่ง

ทําอาหาร เป็นส่วนผสมใน
การทําขนม นํามาทํางาน
ประดิษฐ์ นําไปทําปุ๋ย

ไก่ไข่ ไก่เน้ือ ไก่ชน 
ไก่แจ้ ไก่ป่า ไก่ต๊อก 
ไก่โต้ง ไก่บ้าน 
ไก่ฟ้า

หงอน ตา จมกู ปาก เหนียง 
หงอน ปีก ขน น้ิวเท้า เดือย 
แข้ง หน้าและคอเป็นหนัง
เกลี้ยงไม่มีขน

ไก่ขันปลุก เลี้ยงไว้ดูเล่น 
เป็นอาหาร เลี้ยงไว้ขาย 
เล่นชนไก่ ไม้ปัดฝุ่น ,ขี้ไก่ 
นํามาทําปุ๋ยและเป็น

สีเน้ือ ผิวเปลือก
หยาบด้าน ทรงรี 
ข้างหน่ึงป้านกว่า
ี ้

ขนนุ่มปุย ตัวเล็ก 
ขนสีเหลือง ยังไม่
มีหงอน เหนียง 

ข้าวเปลือก ข้าวสาร เศษ
อาหาร หนอน ไส้เดือน 
แมลงต่างๆ กุ้ง หอย 
ปลาตัวเล็กๆ ก้อนกรวด

คําศพัท์

chicken    egg   
chick  cock   
hen  

ท่าทาง 

กุ๊ก กุ๊ก กระโต๊ก 
กระโต๊ก ก๊อก ก๊อก 
กระต๊าก กระต๊าก 

คลุกตัวกับดินทราย 
ขนหัวต้ังชันและตัว
สั่นเทา  ทําเสยีงเบาๆ
ในลําคอ

ความเชื่อ 

โรค

ของใช้ที่มี
คําว่าไก่ 

ไก่(ปีระกา) ดาวลูกไก่ 
หนังสือแบบเรียน  ก.ไก่ 

ไข้หวัดนก 

ไม้ขนไก่ สุ่มไก่ 
ปากไก่  ตาไก่ 
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สัปดาห์ที่ 1 หน่วย ไก่ 
วันที่ 2 - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  

 
กิจกรรมเคลื่อนไหว 

 
จุดประสงค ์

1. เพ่ือให้เด็กโยกตัวอยู่กับที่ได้ 
2. เพ่ือให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงและคําสั่งได้ 

 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
 2. การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
 3. การร้องเพลง 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 

1. ครูสาธิตวิธีการโยกตัวอยู่กับที่อย่างมีระดับ (ไปข้างหน้า ข้างซ้ายและข้างขวา) ให้เด็กดู 
ขั้นสอน 
2. เด็กยืนเป็นวงกลมห่างกันหน่ึงช่วงแขน และให้เด็กสํารวจร่างกายของตนเองโดยสังเกตหัว คอ ไหล ่

แขน ขา เป็นต้น 
ขั้นสรุป 

 3. เด็กยืนโยกตัว และนั่งโยกตัวอยู่กับที่อย่างมีระดับ 
 
สื่อการเรียนรู ้

1. เครื่องเคาะจังหวะ 
 

ประเมินผล 
 1. สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกาย 

2. สังเกตการปฏิบัติตามคําสั่ง 
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กิจกรรมสร้างสรรค ์
 
จุดประสงค ์

1. เพ่ือให้เด็กพัฒนากล้ามเน้ือเล็กให้แข็งแรง 
2. เพ่ือส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การช่ืนชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 
 2. การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่างๆ 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 

1. ครูแนะนํากิจกรรมในวันน้ี คือ การประดิษฐ์น้องไก่สารพัดนึก 
ขั้นสอน 
2. ครูให้เด็กระบายสีภาพไก่ที่ครูเตรยีมมาตามจินตนาการ 
3. นําไม้ไอติมที่ใช้แล้วมาทากาว 
4. นําภาพไก่ที่ระบายสีเรียบร้อยมาแปะที่ไมไ้อติม 
ขั้นสรุป 

 5. นักเรียนนําเสนอผลงานของตนเองต่อเพ่ือนๆ 
 
สื่อการเรียนรู ้

1. ภาพไก่ 
2. ไม้ไอติม 
3. สีเทียน 
4. กาว 
5. กรรไกร 
 

ประเมินผล 
 1. สังเกตการร่วมกิจกรรม 

2. สังเกตการนําเสนอผลงาน 
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กิจกรรมเสรี 
 
จุดประสงค ์

1. เพ่ือให้เด็กฝึกการสังเกตและการคิดแก้ปัญหา 
2. เพ่ือให้เด็กช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้ 
3. เพ่ือให้เด็กเล่นรวมกับผู้อ่ืนและรู้จักแบ่งปันผู้อ่ืนได้ 

 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การเล่นรายบุคคล เล่นเป็นกลุ่ม 
 2. การแก้ปัญหาในการเล่น 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 

1. ครูแนะนําวิธีการเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆ โดยสร้างข้อตกลงร่วมกัน 
ขั้นสอน 
2. ให้เด็กเลือกเล่นตามมุมอย่างอิสระ เมื่อได้ยินสัญญาณ หยุด ให้เก็บของเข้าที่เตรียมเล่นมุมอ่ืนต่อไป 
ขั้นสรุป 

 3. เมื่อหมดเวลาเล่นให้เด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย ครแูละเด็กร่วมกันสรุปถึงการเล่นที่ถูกวิธี 
 
สื่อการเรียนรู ้

1. มุมบล็อก 
2. มุมดนตรี 
3. มุมหนังสือ 
4. มุมบทบาทสมมติ 
5. มุมศิลปะ 
6. มุมเกมการศึกษา 
 

ประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรม 

2. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง 
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กิจกรรมกลางแจ้ง 
 
จุดประสงค ์

1. เพ่ือให้เด็กเล่นเคร่ืองเล่นสนามได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย 
2. เพ่ือให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงได้ 

 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การเล่นเคร่ืองเล่นสนาม 
 2. การเล่นอิสระ 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 

1. ครูพาเด็กไปที่สนามเครื่องเล่น แล้วให้เด็กสํารวจและอบอุ่นร่างกาย 
ขั้นสอน 
2. ครูแนะนําวิธีการเล่นและสร้างข้อตกลงในการเล่นร่วมกัน 
ขั้นสรุป 

 3. ให้เด็กเล่นเคร่ืองเล่นสนามอย่างอิสระตามความสนใจและความสามารถ โดยครูคอยดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 
 
สื่อการเรียนรู ้

1. เครื่องเล่นสนาม 
 

ประเมินผล 
 1. สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

2. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง 
3. สังเกตความมีนํ้าใจ ช่วยเหลือเพ่ือน 
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กิจกรรมเกมการศึกษา 
 
จุดประสงค ์

1. เพ่ือให้เด็กฝึกการสังเกต การจําแนก และการเปรียบเทียบ 
2. ส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
3. เพ่ือฝึกการทํางานหรือร่วมกับผู้อ่ืน 

 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การเล่นและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
 2. การสังเกตสิ่งต่างๆและสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 

1. ครูแนะนําและสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคูภ่าพสัตว์กับที่อยู่อาศัยให้เด็กดู 
ขั้นสอน 
2. สร้างข้อตกลงร่วมกันในการเล่นเกม  
3. แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5 - 6 คน  
4. ให้เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์กับที่อยู่อาศัย และเกมอ่ืนที่เคยเล่นมาแล้วโดยหมุนเวียนกัน 
ขั้นสรุป 

 5. เมื่อหมดเวลาให้เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย 
 
สื่อการเรียนรู ้

1. เกมจับคู่ภาพสัตว์กับที่อยู่อาศัย 
2. เกมอ่ืนที่เคยเล่นมาแล้ว 
 

ประเมินผล 
 1. สังเกตการร่วมกิจกรรมกับเพ่ือน 

2. สังเกตการเล่นเกม 
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กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 
จุดประสงค ์
 1. เพ่ือให้เด็กรู้จักช่ือของไก่ 
 2. เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาทักษะการคาดเดาช่ือของไก่จากการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผสั 
 3. เพ่ือให้เด็กร่วมสนทนากับครูและเพ่ือนได้ 
 
สาระที่ควรเรยีนรู ้
 ไก่มีมากมายหลากหลายชนิด  แต่ละชนิดมีช่ือเรียกที่แตกต่างกัน  เพ่ือให้เด็กได้รู้จักไก่และเรียกช่ือไก่
ได้ถูกต้อง เช่น  ไก่ไข่ ไก่เน้ือ ไก่ชน ไก่แจ้ ไก่ป่า ไก่ต๊อก ไก่โต้ง เป็นต้น 
 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การแสดงความรู้สึกด้วยคําพูด 

2. การเรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัส 

3. การคาดเดาและการบอกช่ือของไก่ 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 
 1. ครูนําภาพไก่ชนิดต่างๆ ให้เด็กดู 
 ขั้นสอน 
 2. ให้เด็กๆ สังเกตภาพไก่ที่ครูนํามาให้ดู 
 3. ให้เด็กๆ ช่วยกันบอกช่ือไก่ที่รู้จัก และช่ือไก่จากภาพที่ครูนํามาให้ดู 
 4. ให้เด็กอ่านช่ือไก่ตามครูจากภาพที่ครูนํามาให้ดู 
 ขั้นสรุป 
 5. ครูและเด็กๆ ร่วมกันสรุปช่ือไก่ชนิดต่างๆ 
 
สื่อการเรียนรู ้
 1. ภาพไก่ 
 2. บัตรคํา 
 
ประเมินผล 
 1. สังเกตการสนทนาซักถามขณะทํากิจกรรม 
 2. สังเกตจากการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น 
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กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 
จุดประสงค ์
 1. เพ่ือให้เด็กรู้จักสายพันธ์ุไก่ไทยและสายพันธ์ุไก่ต่างประเทศ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออก 
 3. เพ่ือให้เด็กร่วมสนทนากับครูและเพ่ือนได้ 
  
สาระที่ควรเรยีนรู ้
 สายพันธ์ุไก่มีทั้งสายพันธ์ุไก่ไทยและสายพันธ์ุไก่ต่างประเทศ เด็กๆ รู้จักช่ือของไก่สายพันธ์ุไทยแล้ว 
ส่วนไก่สายพันธ์ุต่างประเทศน้ันก็มีอยู่มากมายที่ยังไม่รู้จกั  เช่น  โร้ดไอแลนด์เร้ด เล็กฮอร์น บาร์พลีมัธร็อค 
เตอเก้น ซัสเซก็ เป็นต้น 
 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การแสดงความรู้สึกด้วยคําพูด 
 2. การรับรู้ และแสดงความรู้สึก 
 3. การวางแผน ตัดสินใจเลือก และลงมือปฏิบัติ 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 
 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “กระต๊าก กระต๊าก” 
 ขั้นสอน 
 2. ครูและเด็กร่วมกันสนทนาเน้ือหาในนิทาน 
 3. ครูนําภาพไก่สายพันธ์ุต่างประเทศให้เด็กดู 
 ขั้นสรปุ 
 4. เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงไก่สายพันธ์ุต่างประเทศ 
 
สื่อการเรียนรู ้
 1. นิทาน “กระต๊าก กระต๊าก” 
 2. ภาพไก่สายพันธ์ุต่างประเทศ 
 
ประเมินผล 
 1. สังเกตการสนทนาและการตอบคําถาม 
 2. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น 
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กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 
จุดประสงค ์
 1. เพ่ือให้เด็กจัดและแยกเพศของไก่ ได้ 
 2. เพ่ือให้เด็กได้ใช้ทักษะทางด้านความคิด 
 3. เพ่ือให้เด็กร่วมสนทนากับครูและเพ่ือนได้ 
 
สาระที่ควรเรยีนรู ้
 ไก่มี   2   เพศ  คือ เพศผู้และเพศเมีย   ไก่เป็นสัตว์ที่ตัวผู้มีความสวยงามกว่าตัวเมีย   สังเกตลักษณะ
ภายนอกง่ายๆ คือ ไก่ตัวผู้สีขนสวยสดกว่าและมีเดือยที่ด้านหลังแข้ง มีหงอนและเหนียงใหญ่กว่าตัวเมีย 
 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การแสดงความรู้สึกด้วยคําพูด 
 2. การมีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดของผู้อ่ืน 
 3. การรู้จักสิ่งต่างๆ ด้วยการมอง 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 
 1. ครูนําภาพไก่เพศผู้และเพศเมียให้เด็กดู 
 ขั้นสอน 
 2. ให้เด็กดูภาพไก่ ให้สังเกตรูปร่าง ลักษณะของไก่ 
 3. ให้เด็กแยกแยะเพศของไก่ 
 4. ให้เด็กอ่านบัตรคําเพศไก่ตามครู 
 ขั้นสรุป 
 5. ครูและเด็กร่วมกันถึงเพศของไก่ 
 
สื่อการเรียนรู ้
 1. ภาพไก่ 
 2. บัตรคํา 
  
ประเมินผล 
 1. สังเกตการสนทนาและการตอบคําถาม 
 2. สังเกตการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น 
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กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 
จุดประสงค ์
 1. เพ่ือให้เด็กร่วมสนทนากับครูและเพ่ือนได้ 
 2. เพ่ือให้เด็กบอกความแตกต่างระหว่างไก่ตัวผู้กับไก่ตัวเมียได้ 
 3. เพ่ือให้เด็กฝึกทักษะการฟัง  
 
สาระที่ควรเรยีนรู ้
 ไก่ตัวผู้มีความสวยงามกว่าตัวเมีย   สังเกตลักษณะภายนอกง่ายๆ   คือ   ไก่ตัวผู้สีขนสดสวยกว่าและมี
เดือยที่ด้านหลังแข้ง ส่วนไก่ตัวเมียมีหงอนและเหนียง เล็กและบางกว่าตัวผู้ ขาหรือแข้งไม่มีเดือย 
 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การแสดงความรู้สึกด้วยคําพูด 
 2. การคาดคะเนสิ่งต่างๆ 
 3. การรู้จักสิ่งต่างๆ ด้วยการมอง ฟัง 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 
 1. ครูเปิดเพลงแม่ไก่ใจดีให้เด็กดูและฟัง 
 ขั้นสอน 
 2. ให้เด็กเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับไก่ที่เด็กเคยเห็น 
 3. ให้เด็กดูภาพไก่ ให้สังเกตรูปร่าง ลักษณะของไก่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 ขั้นสรุป 
 4. ครูและเด็กร่วมกันสรุปว่าไก่ตัวผู้และไก่ตัวเมียต่างกันอย่างไร 
 
สื่อการเรียนรู ้

1. ภาพไก่ตัวผู้และตัวเมีย 
2. เพลงแม่ไก่ใจดี 

  
ประเมินผล 
 1. สังเกตการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น 
 2. สังเกตจากการเล่าประสบการณ์เดิม 
 3. สังเกตจากการใช้ภาษาขณะทํากิจกรรม 
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กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 
จุดประสงค ์
 1. เพ่ือให้เด็กร่วมสนทนากับครูและเพ่ือนได้ 
 2. เพ่ือให้เด็กพูดคําศัพท์ภาษาอังกฤษได้ 
 3. เพ่ือให้เด็กฝึกทักษะการฟัง การดู  
 
สาระที่ควรเรยีนรู ้
 คําศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ที่เด็กควรรู้จัก เพ่ือที่จะได้สื่อสารกับผู้อ่ืนได้ เช่น chicken (ไก่)   egg (ไข่)
chick (ลูกไก่)   cock (ไก่ตัวผู้)   hen (ไก่ตัวเมีย)    
 
ประสบการณส์ําคัญ 

1. การแสดงความรู้สึกด้วยคําพูด 
 2. การรู้จักสิงต่างๆ ด้วยการมอง ฟัง 
 3. การสังเกตสิ่งต่างๆและสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 
 1. ครูนําภาพไก่และบัตรคําให้เด็กดู 
 ขั้นสอน 
 2. เด็กและครูร่วมสนทนาถึงคําศัพท์ภาษาอังกฤษของไก่ 
 ขั้นสรุป 
 3. เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงคําศัพท์ภาษาอังกฤษของไก่ 
 
สื่อการเรียนรู ้
 1. ภาพไก่ 

2. บัตรคําภาษาอังกฤษ 
  
ประเมินผล 
 1. สังเกตจากการสนทนาซักถาม 
 2. สังเกตจากการร่วมกิจกรรมในห้องเรียน 
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สัปดาห์ที่ 2 หน่วย ไก่ 
วันที่ 9 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  

กิจกรรมเคลื่อนไหว 
 
จุดประสงค ์

1. เพ่ือให้เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ 
2. เพ่ือให้เด็กฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้ 
3. เพ่ือให้เด็กปฏิบัติตนเป็นผู้นํา - ผู้ตามได้ 

 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
 2. การเล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
 3. การวางแผนตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติ 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 

1. ครูให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระไปทั่วๆ บริเวณตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ หยุด ให้หยุด
เคลื่อนไหวในท่าน้ันทันท ี

ขั้นสอน 
2. ครูแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆละ 5 คน 
3. ให้เด็กแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเป็นผู้นําการเคลื่อนไหวร่างกายตามสัญญาณ 
ขั้นสรุป 

 4. เมื่อสัญญาณ หยุด เปลี่ยนให้เด็กคนอ่ืนออกมาเป็นผู้นํา หมุนเวียนกันเป็นผู้นําจนครบทุกกลุ่ม 
 
สื่อการเรียนรู ้

1. เครื่องเคาะจังหวะ 
2. เพลงกายบริหาร 

ประเมินผล 
 1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ 

2. สังเกตการเป็นผู้นํา ผู้ตาม 
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กิจกรรมสร้างสรรค ์
 
จุดประสงค ์

1. เพ่ือให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง 
2. เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาทักษะการนําสิ่งต่างๆ มาสร้างสรรค์มาเป็นงานประดิษฐ์ 

 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านวัสดุต่างๆ 
 2. การช่ืนชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 

1. ครูแนะนํากิจกรรมในวันน้ี คือ ไข่ดุ๊กด๊ิก 
ขั้นสอน 
2. ครูเทปูนปลาสเตอร์ลงในไข่ที่เจาะรูมาเรียบร้อย รอจนปูนปลาสเตอร์แห้ง 
3. ให้เด็กติดผม ติดดวงตา และปากบนไข่ 
4. หลังจากน้ันให้เด็กสร้างสรรค์ตามจินตนาการ 
ขั้นสรุป 

 5. เด็กนําเสนอผลงานของตนเองให้ครูและเพ่ือนฟัง 
 
สื่อการเรียนรู ้

1. ไข่ที่เจาะรูแล้ว 
2. ปูนปลาสเตอร์ 
3. กาว 
4. กรรไกร 
5. สต๊ิกเกอร์ 
6. ที่เจาะกระดาษ 
7. กระดาษสี 
 

ประเมินผล 
 1. สังเกตการร่วมกิจกรรม 

2. สังเกตการนําเสนอผลงาน 
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กิจกรรมเสรี 
 
จุดประสงค ์

1. เพ่ือให้เด็กฝึกการสังเกตและการคิดแก้ปัญหา 
2. เพ่ือให้เด็กช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้ 
3. เพ่ือให้เด็กเล่นรวมกับผู้อ่ืนและรู้จักแบ่งปันผู้อ่ืนได้ 

 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การเล่นรายบุคคล เล่นเป็นกลุ่ม 
 2. การแก้ปัญหาในการเล่น 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 

1. ครูแนะนําวิธีการเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆ โดยสร้างข้อตกลงร่วมกัน 
ขั้นสอน 
2. ให้เด็กเลือกเล่นตามมุมอย่างอิสระ เมื่อได้ยินสัญญาณ หยุด ให้เก็บของเข้าที่เตรียมเล่นมุมอ่ืนต่อไป 
ขั้นสรุป 

 3. เมื่อหมดเวลาเล่นให้เด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย ครแูละเด็กร่วมกันสรุปถึงการเล่นที่ถูกวิธี 
 
สื่อการเรียนรู ้

1. มุมบล็อก 
2. มุมดนตรี 
3. มุมหนังสือ 
4. มุมบทบาทสมมติ 
5. มุมศิลปะ 
6. มุมเกมการศึกษา 
 

ประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรม 

2. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง 
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กิจกรรมกลางแจ้ง 
 
จุดประสงค ์

1. พัฒนากล้ามเน้ือใหญ่เล็กให้มีความคล่องแคล่ว 
2. ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวและการบังคับกล้ามเน้ือ 
3. ฝึกการรอคอย 
4. ร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนได้ 

 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การเล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
 2. การแก้ปัญหาในการเล่น 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ  

1. ให้เด็กๆเข้าแถวตอนเรียงหน่ึงและอธิบายวิธีการเล่น 
ขั้นสอน 
2. ครูนําเก้าอ้ีมาวางเรียงกัน 4-5 ตัว ห่างกันพอประมาณ 
3. ให้เด็กๆว่ิงซอกแซกอ้อมเกา้อ้ีจากจุดเริ่มต้นไปจนหมดเก้าอ้ีทุกตัวและว่ิงกลับมาต่อท้ายแถวโดย

ไม่ให้ส่วนใดของร่างกายโดนเก้าอ้ี 
4. ครูสาธิตวิธีการเล่น 
ขั้นสรุป 

 5. ให้เด็กเริ่มเล่นโดยเริ่มจากคนแรกของแถวจนหมดทุกคน 
 
สื่อการเรียนรู ้

1. นกหวีด 
2. เก้าอ้ี 
 

ประเมินผล 
 1. สังเกตการร่วมกิจกรรม 

2. สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกาย 
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กิจกรรมเกมการศึกษา 
 
จุดประสงค ์

1. เพ่ือให้เด็กฝึกการสังเกต การจําแนก และการเปรียบเทียบ 
2. ส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
3. เพ่ือฝึกการทํางานหรือร่วมกับผู้อ่ืน 

 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การเล่นและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
 2. การสังเกตสิ่งต่างๆและสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 

1. ครูแนะนําและสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคูส่่วนหัวสัตว์กับหางสัตว์ให้เด็กดู 
ขั้นสอน 
2. สร้างข้อตกลงร่วมกันในการเล่นเกม  
3. แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5 - 6 คน  
4. ให้เด็กเล่นเกมจับคู่ส่วนหัวสัตว์กับหางสัตว์ และเกมอ่ืนที่เคยเล่นมาแล้วโดยหมุนเวียนกัน 
ขั้นสรุป 

 5. เมื่อหมดเวลาให้เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย 
 
สื่อการเรียนรู ้

1. เกมจับคู่ส่วนหัวสัตว์กับหางสัตว์ 
2. เกมอ่ืนที่เคยเล่นมาแล้ว 
 

ประเมินผล 
 1. สังเกตการร่วมกิจกรรมกับเพ่ือน 

2. สังเกตการเล่นเกม 
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กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 
จุดประสงค ์
 1. เพ่ือให้เด็กร่วมสนทนากับครูและเพ่ือนได้ 
 2. เพ่ือให้เด็กรู้จักและเข้าใจวงจรชีวิตของไก่ 
 3. เพ่ือให้เด็กได้ใช้ทักษะทางด้านความคิด 
 
สาระที่ควรเรยีนรู ้
 แม่ไก่จะออกไข่วันละฟองจนได้ไข่ประมาณ 8-12 ฟอง จากนั้นแม่ไก่เริ่มฟักไข่จนครบ 21 วัน ออกมา
เป็นลูกเจี๊ยบ เวลาผ่านไป 8 สัปดาห์ ลูกไก่เติบโตเป็นไก่หนุ่มไก่สาว 
 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การแสดงความรู้สึกด้วยคําพูด 
 2. การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ 
 3. การรู้จักสิ่งต่างๆ ด้วยการมอง 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 
 1. ครูนําภาพวงจรชีวิตของไก่ มาให้เด็กดู 
 ขั้นสอน 
 2. ครูและเด็กสนทนาถึง ภาพวงจรชีวิตของไก่ ร่วมกัน 
 ขั้นสรุป 
 3. ครูและเด็กร่วมกันสรุปวงจรชีวิตของไก่ 
 
สื่อการเรียนรู ้
 1. ภาพวงจรชีวิตของไก่ 
  
ประเมินผล 
 1. สังเกตการสนทนาซักถามขณะทํากิจกรรม 
 2. สังเกตการแสดงความคิดเห็น 
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กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 
จุดประสงค ์
 1. เพ่ือให้เด็กร่วมสนทนากับครูและเพ่ือนได้ 
 2. เพ่ือให้เด็กบอกรูปทรง ลกัษณะของไข่ไก่ได้ 
 3. เพ่ือให้เด็กฝึกทักษะการฟัง 
 
สาระที่ควรเรยีนรู ้
 ไข่มีสีเน้ือ ผิวเปลือกหยาบด้าน ส่วนใหญ่มีรปูทรงรี โดยมีขา้งหน่ึงป้านกว่าอีกข้างหน่ึง ช่วยให้ไข่ไม่
กลิ้งไปไกลๆหรือตกจากรัง เมื่อเรานําไข่มากลิ้งดูจะเห็นว่าไข่กลิ้งเป็นวงกลม 
 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การแสดงความรู้สึกด้วยคําพูด 
 2. การคาดคะเนสิ่งต่างๆ 
 3. การรู้จักสิ่งต่างๆ ด้วยการมอง ฟัง 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 
 1. ครูแนะนําสิ่งของที่นํามา คือ ไข่ไก่ 
 ขั้นสอน 
 2. ครูถามเด็กว่าสิ่งของที่นํามามีลักษณะอย่างไร 
 3. เด็กๆ ออกไปใช้อวัยวะต่างๆ ของตนในการสัมผัสสิ่งของ  เช่น  ดู  จับ   
 ขั้นสรุป 
 4. ครูและเด็กร่วมกันสรุปลักษณะของไข่ไก่ 
 
สื่อการเรียนรู ้
 1. ไข่ไก่ 
  
ประเมินผล 
 1. สังเกตการตอบคําถาม 
 2. สังเกตความสนใจในการร่วมกิจกรรม 
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กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 
จุดประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออก 
 2. เพ่ือให้เด็กร่วมสนทนากับครูและเพ่ือนได้ 
 3. เพ่ือให้เด็กบอกรูปร่าง ลักษณะ ของลูกเจี๊ยบได้ 
  
สาระที่ควรเรยีนรู ้
  ลูกเจี๊ยบมีขนนุ่มปุย ตัวเล็ก สีขนยังไม่ชัดเจน ส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลือง ยังไม่มีหงอน เหนียง และหาง 
 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การแสดงความรู้สึกด้วยคําพูด 
 2. การคาดคะเนสิ่งต่างๆ 
 3. การมีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดของผู้อ่ืน 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 
 1. ครูนําลูกเจี๊ยบจําลองและภาพลูกเจี๊ยบให้เด็กดู 
 ขั้นสอน 
 2. ครูและเด็กร่วมสนทนาถึงลูกเจี๊ยบที่ครูนํามา 
 ขั้นสรุป 
 3. ครูและเด็กร่วมกันสรุปถึงรูปร่าง ลักษณะ ของลูกเจี๊ยบ 
 
สื่อการเรียนรู ้
 1. ลูกเจี๊ยบจําลอง 
 2. ภาพลูกเจี๊ยบ 
 
ประเมินผล 
 1. สังเกตการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น 
 2. สังเกตจากการร่วมกิจกรรมในห้องเรียน 
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กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 
จุดประสงค ์
 1. เพ่ือให้เด็กร่วมสนทนากับครูและเพ่ือนได้ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงความคิดเห็น 
 3. เพ่ือให้เด็กบอกรูปร่าง ลักษณะ ของไก่หนุ่มไก่สาวได้ 
  
สาระที่ควรเรยีนรู ้
  เมื่อไก่โตเต็มที่แล้วจะมีรูปรา่ง ลักษณะที่ชัดเจน ไก่มีหงอน ตา จมูก ปาก เหนียง หงอน ปีก ขน 
น้ิวเท้า เดือย แข้ง หน้าและคอเป็นหนังเกลี้ยงไม่มีขน   
 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การแสดงความรู้สึกด้วยคําพูด 
 2. การรับรู้ และแสดงความรู้สึก 
 3. การมีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดของผู้อ่ืน 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 
 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “กว่าไข่จะเป็นไก่กุ๊ก” ให้เด็กฟัง 
 ขั้นสอน 
 2. ครูและเด็กร่วมสนทนาถึงนิทานที่ครูเล่า 
 ขั้นสรุป 
 3. ครูและเด็กร่วมกันสรุปถึงรูปร่าง ลักษณะ ของไก่หนุ่มไก่สาว 
 
สื่อการเรียนรู ้
 1. นิทานเรื่อง “กว่าไข่จะเป็นไก่กุ๊ก” 
 2. ภาพไก่หนุ่มไก่สาว 
 
ประเมินผล 
 1. สังเกตการสนทนาและตอบคําถาม 
 2. สังเกตจากการร่วมกิจกรรมในห้องเรียน 
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กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 
จุดประสงค ์
 1. เพ่ือให้เด็กร่วมสนทนากับครูและเพ่ือนได้ 
 2. เพ่ือให้เด็กรับรู้ถึงอาหารที่ไก่กิน 
 3. เพ่ือให้เด็กได้ใช้ทักษะทางด้านความคิด 
 
สาระที่ควรเรยีนรู ้
 นอกจากไก่จะชอบกินข้าวเปลือก ข้าวสารหรือเศษอาหาร มันยังคุ้ยเขี่ยดินหาสัตว์ตัวเล็กๆ เช่น หนอน 
ไส้เดือน แมลงต่างๆ ถ้าอยู่ใกล้แหล่งนํ้าจะกนิกุ้ง หอย ปลาตัวเล็กๆ นอกจากน้ียังกินก้อนกรวดเล็กๆเขา้ไปช่วย
ย่อยอาหาร 
 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การแสดงความรู้สึกด้วยคําพูด 
 2. การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ 
 3. การรู้จักสิ่งต่างๆ ด้วยการมอง 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 
 1. ครูนําภาพอาหารที่ไก่กิน มาให้เด็กดู 
 ขั้นสอน 
 2. ครูและเด็กสนทนาถึง ภาพอาหารที่ไก่กิน ร่วมกัน 
 ขั้นสรุป 
 3. ครูและเด็กร่วมกันสรุปอาหารที่ไก่กิน 
 
สื่อการเรียนรู ้

1. ภาพอาหารที่ไก่กิน 
  

ประเมินผล 
 1. สังเกตการสนทนาซักถามขณะทํากิจกรรม 
 2. สังเกตการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น 
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สัปดาห์ที่ 3 หน่วย ไก่ 
วันที่ 16 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  

 
กิจกรรมเคลื่อนไหว 

 
จุดประสงค ์

1. เพ่ือให้เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก 
3. เพ่ือให้เด็กฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้ 

 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
 2. การเล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
 3. การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 

1. ครูให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระไปทั่วๆ บริเวณตามจังหวะ ช้า เร็ว หยุด  
ขั้นสอน 
2. ร่วมกันกําหนดข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาณและท่าทางการเคลื่อนไหวตามสัญญาณ ดังน้ี 

สัญญาณ   กลอง   ให้เดินก้มตัว 
สัญญาณ   กรุง๋กริ๋ง   ให้คลาน 
สัญญาณ   กลอง   ให้กระโดดไปข้างหน้า 

3. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตามสัญญาณ ช้า เร็ว หยุด  
ขั้นสรุป 

 4. เมื่อสัญญาณ หยุด แต่ละคร้ังให้ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ 
 
สื่อการเรียนรู ้

1. เครื่องเคาะจังหวะ 
 
ประเมินผล 
 1. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

2. สังเกตการปฏิบัติตามสัญญาณ 



28 
 

 

กิจกรรมสร้างสรรค ์
 
จุดประสงค ์

1. เพ่ือให้เด็กพัฒนากล้ามเน้ือเล็กให้แข็งแรง 
2. เพ่ือส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
3. นําเสนอผลงานของตนเองได้ 

 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ 
 2. การช่ืนชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 
 3. การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านวัสดุต่างๆ 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 

1. ครูแนะนํากิจกรรมในวันน้ี คือ ไก่จิ๊กโก๋ 
ขั้นสอน 
2. ให้เด็กทากาวที่กระดาษแล้วนํามาหุ้มรอบแกนกระดาษทิชชู่ 
3. ให้เด็กติดผม หาง ดวงตา ปาก ปีก และส่วนขา ที่ครูเตรียมไว้ให ้
4. หลังจากน้ันให้เด็กสร้างสรรค์ตามจินตนาการ 
ขั้นสรุป 

 5. เด็กนําเสนอผลงานของตนเองให้ครูและเพ่ือนฟัง 
 
สื่อการเรียนรู ้

1. แกนกระดาษทิชชู่ที่ใช้หมดแล้ว 
2. กระดาษแข็ง 
3. กระดาษสี 
4. กรรไกร 
5. สต๊ิกเกอร์ 
6. ที่เจาะกระดาษ 
7. กาว 

ประเมินผล 
 1. สังเกตการสร้างผลงาน 

2. สังเกตการนําเสนอผลงาน 
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กิจกรรมเสรี 
 
จุดประสงค ์

1. เพ่ือให้เด็กพัฒนาความคิดและจินตนาการได้ 
2. เพ่ือให้เด็กช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้ 
3. เพ่ือให้เด็กเล่นรวมกับผู้อ่ืนและรู้จักแบ่งปันผู้อ่ืนได้ 

 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การเล่นรายบุคคล เล่นเป็นกลุ่ม 
 2. การแก้ปัญหาในการเล่น 
 3. การวางแผนตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติ 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 

1. ครูแนะนําวิธีการเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆ โดยสร้างข้อตกลงร่วมกัน 
ขั้นสอน 
2. ให้เด็กเลือกเล่นตามมุมอย่างอิสระ เมื่อได้ยินสัญญาณ หยุด ให้เก็บของเข้าที่เตรียมเล่นมุมอ่ืนต่อไป 
ขั้นสรุป 

 3. เมื่อหมดเวลาเล่นให้เด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย ครแูละเด็กร่วมกันสรุปถึงการเล่นที่ถูกวิธี 
 
สื่อการเรียนรู ้

1. มุมบล็อก 
2. มุมดนตรี 
3. มุมหนังสือ 
4. มุมบทบาทสมมติ 
5. มุมศิลปะ 
6. มุมเกมการศึกษา 
 

ประเมินผล 
 1. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง 

2. สังเกตจากการเก็บของเข้าที่อย่างมีระเบียบ 
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กิจกรรมกลางแจ้ง 
 
จุดประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนากล้ามเน้ือใหญก่ล้ามเน้ือเล็ก 
2. ฝึกความคลอ่งแคล่วในการเคลื่อนไหวร่างกาย 
3. ฝึกทักษะการฟัง 

 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
 2. การแก้ปัญหาในการเล่น 

3. การเล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ  

1. ครูเปิดเพลง  รถไฟ  ให้เด็กๆฟังและอธิบายวิธีการเล่น 
ขั้นสอน 
2. ให้เด็กแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุม่เท่าๆกัน 
3. ให้เด็กเอามือกอดเอวกันเป็นแถวยาวเหมือนรถไฟแล้วให้เด็กมาอยู่ทีจุ่ดเริ่มต้น 
4. ครูให้สญัญาณ นกหวีด ให้ทุกกลุ่มออกว่ิง 
ขั้นสรุป 

 5. เมื่อถึงเส้นชัยขบวนรถไฟกลุ่มไหนไม่ขาดถือว่าเป็นกลุ่มชนะ 
 
สื่อการเรียนรู ้

1. เพลง รถไฟ 
2. เกม รถไฟ 
3. นกหวีด 
 

ประเมินผล 
 1. สังเกตเด็กขณะเล่นเกม 

2. สังเกตการฟังสัญญาณนกหวีดและกติกาในการเล่นเกม 
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กิจกรรมเกมการศึกษา 
 
จุดประสงค ์

1. มีทักษะการสังเกตในการเล่นเกมภาพตัดต่อ 
2. รู้จักการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และรอคอย 
3. เพ่ือให้เด็กเล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การเล่นและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
 2. การเล่นอิสระ 
 3. การทดลองสิ่งต่างๆ 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 

1. ครูแนะนําและสาธิตวิธีการเล่นเกม ภาพตัดต่อ ให้เด็กดู 
ขั้นสอน 
2. สร้างข้อตกลงร่วมกันในการเล่นเกม  
3. แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน 
4. ให้เด็กเล่นเกมภาพตัดต่อ และเกมอ่ืนที่เคยเล่นมาแล้วโดยหมุนเวียนกัน 
ขั้นสรุป 

 5. เมื่อหมดเวลาให้เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย 
 
สื่อการเรียนรู ้

1. เกมภาพตัดต่อ 
2. เกมอ่ืนที่เคยเล่นมาแล้ว 
 

ประเมินผล 
 1. สังเกตการช่วยเหลือเพ่ือน การรอคอยและแบ่งปัน 

2. สังเกตการเล่นเกม 
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กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 
จุดประสงค ์
 1. เพ่ือให้เด็กพัฒนาด้านภาษาสื่อสารได้ 
 2. เพ่ือให้เด็กบอกที่อยู่อาศัยของไก่ได้ 
 3. เพ่ือให้เด็กกล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมตามวัย 
 
สาระที่ควรเรยีนรู ้
 แต่เดิมคนเลี้ยงไก่แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ เลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้าน ในปัจจุบันมกีารนําไก่พันธ์ุ
ต่างประเทศมาเลี้ยง ใช้วิธีเลี้ยงในกรง  โรงเรือน  เล้าไก่  และสุ่มไก่ 
 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การแสดงความรู้สึกด้วยคําพูด 
 2. การมีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดของผู้อ่ืน 
 3. การรู้จักสิ่งต่างๆ ด้วยการมอง ฟัง 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 
 ครูเล่านิทานเรื่อง “ไก่ได้พลอย” ให้เด็กฟัง 
 ขั้นสอน 
 2. ครูและเด็กร่วมสนทนาถึงนิทานที่ครูเล่า 
 ขั้นสรุป 

3. ครูและเด็กร่วมกันสรุปถึงที่อยู่อาศัยของไก่ 
 

สื่อการเรียนรู ้
 1. นิทานเรื่อง “ไก่ได้พลอย” 
  
ประเมินผล 
 1. สังเกตการตอบคําถาม 
 2. สังเกตความสนใจในการร่วมกิจกรรม 
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กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 
จุดประสงค ์
 1. เพ่ือให้เด็กร่วมสนทนากับครูและเพ่ือนได้ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออก 
 3. เพ่ือให้เด็กบอกความรู้สึกท่าทางของไก่ได้ 
  
สาระที่ควรเรยีนรู ้
  ท่าทางต่างๆของไก่จะบ่งบอกถึงความรู้สึกที่ต่างกัน  เช่น คลุกตัวกับดินทราย เป็นวิธีดูแลรักษาความ
สะอาดของไก่, ขนหัวต้ังชันและตัวสั่นเทา   บ่งบอกว่ากําลังต่ืนกลัว, ทําเสียงเบาๆในลาํคอ  รู้สึกว่ามสีิ่งผิดปกติ
ภายในเล้า 
 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การแสดงความรู้สึกด้วยคําพูด 
 2. การรู้จักสิ่งต่างๆ ด้วยการมอง 
 3. การคาดคะเนสิ่งต่างๆ 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 
 1. ครูนําภาพไก่แสดงท่าทางต่างๆให้เด็กดู 
 ขั้นสอน 
 2. ครูและเด็กร่วมสนทนาในท่าทางของไก่ 
 ขั้นสรุป 
 3. ครูและเด็กร่วมกันสรุปถึงความรู้สึกท่าทางของไก่ 
 
สื่อการเรียนรู ้
 1. ภาพไก่แสดงทา่ทางต่างๆ 
  
ประเมินผล 
 1. สังเกตการสนทนาซักถามขณะทํากิจกรรม 
 2. สังเกตการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น 
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กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 
จุดประสงค ์
 1. เพ่ือให้เด็กร่วมสนทนากับครูและเพ่ือนได้ 
 2. เพ่ือให้เด็กฝึกทักษะการฟัง การดู 
 3. เพ่ือให้เด็กบอกความรู้สึกเสียงร้องของไก่ได้ 
  
สาระที่ควรเรยีนรู ้
  เสียงร้องของไก่แต่ละเสียงจะบ่งบอกถึงความรู้สึกที่ต่างกัน   เช่น   กุ๊ก กุ๊ก แม่ไก่ปลอบลูกขณะฝักไข่, 
กระโต๊ก กระโต๊ก ตัวผู้ร้องแสดงความโกรธ, ก๊อก ก๊อก ตัวผู้ร้องตอบรับตัวเมีย, กระต๊าก กระต๊าก  เป็นเสียงแม่
ไก่ร้องแสดงความต่ืนเต้นว่าไข่ออกแล้ว  
 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การแสดงความรู้สึกด้วยคําพูด 
 2. การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
 3. การสังเกตสิ่งต่างๆและสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 
 1. ครูเปิดเสียงไก่แต่ละเสียงให้เด็กฟัง 
 ขั้นสอน 
 2. ครูและเด็กร่วมสนทนาในเสียงร้องของไก่ 
 3. ครูให้เด็กพูดในเสียงร้องของไก่แต่ละเสียง 
 ขั้นสรุป 
 4. ครูและเด็กร่วมกันสรุปถึงความรู้สึกเสียงร้องของไก่ 
 
สื่อการเรียนรู ้
 1. เสียงไก่แบบต่างๆ 
  
ประเมินผล 
 1. สังเกตการสนทนาซักถามขณะทํากิจกรรม 
 2. สังเกตการแสดงความคิดเห็น 
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กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 
จุดประสงค ์
 1. เพ่ือให้เด็กร่วมสนทนากับครูและเพ่ือนได้ 
 2. เพ่ือให้เด็กรู้จักความเช่ือเก่ียวกับไก่ได้ 
 3. เพ่ือให้เด็กฝึกทักษะการฟัง การดู 
  
สาระที่ควรเรยีนรู ้
  ไก่ (ปีระกา)   เป็นหน่ึงในรอบปีนักษัตรซึ่งมี  12  ปี   หากแหงนหน้ามองท้องฟ้าต้ังแต่หัวค่ําในเดือน
พฤศจิกายนจะเห็นกลุ่มดาวลูกไก่จํานวน  7  ดวง  และเปิดดูในหนังสือแบบเรียน  ก.ไก่ จะเห็นไก่ถูกนํามาเป็น
ตัวอักษรตัวแรกของแบบเรียน 
 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การแสดงความรู้สึกด้วยคําพูด 
 2. การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ 
 3. การแสดงออกอย่างสนุกสนาน 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 
 1. ครูนํารูปภาพความเช่ือเก่ียวกับไก่ให้เด็กดู 
 ขั้นสอน 
 2. ครูและเด็กสนทนาถึงความเช่ือเก่ียวกับไก่ 
 ขั้นสรุป 
 3. ครูและเด็กร่วมกันสรุปถึงความเช่ือเก่ียวกับไก่ 
 
สื่อการเรียนรู ้
 1. รูปภาพความเช่ือเก่ียวกับไก่ 
  
ประเมินผล 
 1. สังเกตการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น 
 2. สังเกตการสนทนาซักถามขณะทํากิจกรรม 
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กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 
จุดประสงค ์
 1. เพ่ือให้เด็กร่วมสนทนากับครูและเพ่ือนได้ 
 2. เพ่ือให้เด็กรู้จักสุภาษิต คําพังเพย และสํานวนไทยที่มีคําว่า ไก่ ได้ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออก 
  
สาระที่ควรเรยีนรู ้
  สุภาษิต คําพังเพย และสํานวนไทยที่มีคําว่า ไก่ น้ันมมีากมายด้วยกัน ซึ่งแต่ละคําจะมีความหมายที่
แตกต่างกันออกไป เช่น ไก่เขี่ย หมายถึง ใช้เรียกลายมือที่เขียนหวัดจนเกือบอ่านไม่ออก ,ปล่อยไก่,งงเป็นไก่ตา
แตก,เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ,ไก่อ่อน,ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง เป็นต้น 
 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การแสดงความรู้สึกด้วยคําพูด 
 2. การรู้จักสิ่งต่างๆ ด้วยการมอง ฟัง 
 3. การแสดงออกอย่างสนุกสนาน 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 
 1. ครูพูด สุภาษิต คําพังเพย และสํานวนไทยที่มีคําว่า ไก่ ให้เด็กฟัง 
 ขั้นสอน 
 2. ครูนําบัตรคํา สุภาษิต คําพังเพย และสํานวนไทยที่มีคําว่า ไก่ ให้เด็กดู 
 ขั้นสรุป 
 3. ครูและเด็กร่วมกันสรุปถึงสุภาษิต คําพังเพย และสํานวนไทยที่มีคําว่า ไก่ 
 
สื่อการเรียนรู ้
 1. บัตรคํา สุภาษิต คําพังเพย และสํานวนไทย 
  
ประเมินผล 
 1. สังเกตการสนทนาและการตอบคําถาม 
 2. สังเกตจากการร่วมกิจกรรมในห้องเรียน 
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สัปดาห์ที่ 4 หน่วย ไก่ 
วันที่ 23 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  

 
กิจกรรมเคลื่อนไหว 

 
จุดประสงค ์

1. เพ่ือให้เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ 
2. เพ่ือให้เด็กฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก 

 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
 2. การเล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
 3. การวางแผนตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติ 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 

1. ครูให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระไปทั่วๆ บริเวณตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ หยุด ให้หยุด
เคลื่อนไหวในท่าน้ันทันท ี

ขั้นสอน 
2. ร่วมกันกําหนดข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาณและท่าทางการเคลื่อนไหวตามสัญญาณ ดังน้ี 

สัญญาณ   เคาะ  1  ครั้ง  ใหเ้ดินท่าไก่ 
สัญญาณ   เคาะ  2   ครั้ง  ให้เดินท่าไก่พร้อมส่งเสียงร้อง 
สัญญาณ   เคาะ  3   ครั้ง  ให้หยุดการเคลื่อนไหว 

3. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตามสัญญาณ 
ขั้นสรุป 

 4. เมื่อสัญญาณ หยุด แต่ละคร้ังให้ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ 
 
สื่อการเรียนรู ้

1. เครื่องเคาะจังหวะ 
ประเมินผล 
 1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ 

2. สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกาย 
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กิจกรรมสร้างสรรค ์
 
จุดประสงค ์

1. เพ่ือให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง 
2. เพ่ือให้เด็กพัฒนากล้ามเน้ือเล็กให้แข็งแรง 

 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านวัสดุต่างๆ 
 2. การช่ืนชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 

1. ครูแนะนํากิจกรรมในวันน้ี คือ ไก่กระป๋องร้องเพลง 
ขั้นสอน 
2. ครูให้เด็กติดตา ปีก ที่ครูเตรียมมาตามจินตนาการ 
3. ร้อยเชือกที่รูกระป๋องที่ครูเจาะไว้ให้แล้ว 
4. ผูกปลายเชือกในกระป๋องให้เป็นปม 
ขั้นสรุป 

 5. นักเรียนนําเสนอผลงานของตนเองต่อเพ่ือนๆ 
 
สื่อการเรียนรู ้

1. กระป๋องนมที่ทานหมดแลว้ 
2. เชือกปอ 
3. เศษผ้า 
4. กาว 
5. กรรไกร 
6. กระดาษ 
 

ประเมินผล 
 1. สังเกตการร่วมกิจกรรม 

2. สังเกตการนําเสนอผลงาน 
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กิจกรรมเสรี 
 
จุดประสงค ์

1. เพ่ือให้เด็กฝึกการสังเกตและการคิดแก้ปัญหา 
2. เพ่ือให้เด็กช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้ 
3. เพ่ือให้เด็กเล่นรวมกับผู้อ่ืนและรู้จักแบ่งปันผู้อ่ืนได้ 

 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การเล่นรายบุคคล เล่นเป็นกลุ่ม 
 2. การแก้ปัญหาในการเล่น 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 

1. ครูแนะนําวิธีการเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆ โดยสร้างข้อตกลงร่วมกัน 
ขั้นสอน 
2. ให้เด็กเลือกเล่นตามมุมอย่างอิสระ เมื่อได้ยินสัญญาณ หยุด ให้เก็บของเข้าที่เตรียมเล่นมุมอ่ืนต่อไป 
ขั้นสรุป 

 3. เมื่อหมดเวลาเล่นให้เด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย ครแูละเด็กร่วมกันสรุปถึงการเล่นที่ถูกวิธี 
 
สื่อการเรียนรู ้

1. มุมบล็อก 
2. มุมดนตรี 
3. มุมหนังสือ 
4. มุมบทบาทสมมติ 
5. มุมศิลปะ 
6. มุมเกมการศึกษา 
 

ประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรม 

2. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง 
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กิจกรรมกลางแจ้ง 
 
จุดประสงค ์

1. พัฒนากล้ามเน้ือใหญ่เล็กให้มีความคล่องแคล่ว 
2. ฝึกการรอคอย 
3. ร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนได้ 

 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การเล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
 2. การแก้ปัญหาในการเล่น 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 

1. ครูพาเด็กไปที่สนามเครื่องเล่น แล้วให้เด็กสํารวจและอบอุ่นร่างกาย 
ขั้นสอน 
2. ครูแนะนําวิธีการเล่นและสร้างข้อตกลงในการเล่นร่วมกัน 
ขั้นสรุป 

 3. ให้เด็กเล่นเคร่ืองเล่นสนามอย่างอิสระตามความสนใจและความสามารถ โดยครูคอยดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 
 
สื่อการเรียนรู ้

1. เครื่องเล่นสนาม 
 
ประเมินผล 
 1. สังเกตการร่วมกิจกรรม 

2. สังเกตความมีนํ้าใจ ช่วยเหลือเพ่ือน 
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กิจกรรมเกมการศึกษา 
 
จุดประสงค ์

1. เพ่ือให้เด็กฝึกการสังเกต การจําแนก และการเปรียบเทียบ 
2. ส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
3. เพ่ือฝึกการทํางานหรือร่วมกับผู้อ่ืน 

 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การเล่นและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
 2. การเล่นอิสระ 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 

1. ครูแนะนําและสาธิตวิธีการเล่นเกม  โดมิโน  ให้เด็กดู 
ขั้นสอน 
2. สร้างข้อตกลงร่วมกันในการเล่นเกม  
3. แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5 - 6 คน  
4. ให้เด็กเล่นเกมโดมิโน และเกมอ่ืนที่เคยเลน่มาแล้วโดยหมุนเวียนกัน 
ขั้นสรุป 

 5. เมื่อหมดเวลาให้เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย 
 
สื่อการเรียนรู ้

1. เกมโดมิโน 
2. เกมอ่ืนที่เคยเล่นมาแล้ว 
 

ประเมินผล 
 1. สังเกตการร่วมกิจกรรมกับเพ่ือน 

2. สังเกตการเล่นเกม 
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กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 
จุดประสงค ์
 1. เพ่ือให้เด็กร่วมสนทนากับครูและเพ่ือนได้ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงความคิดเห็น 
 3. เพ่ือให้เด็กบอกประโยชน์ของไก่ได้ 
  
สาระที่ควรเรยีนรู ้
  คนนิยมเลี้ยงไก่ไว้ฟังเสียงไก่ขันปลุกบอกเวลายามเช้า นอกจากน้ี คนยังนิยมเลี้ยงไว้ดูเล่นสวยงาม 
เป็นอาหาร เลี้ยงไว้ขาย และเล่นชนไก่ซึ่งเป็นกีฬาที่มีมานาน ขนไก่ นํามาทําไม้ปัดฝุ่น ,ขี้ไก่ นํามาทําปุ๋ยและ
เป็นอาหารสําหรับปลาได้ 
 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การแสดงความรู้สึกด้วยคําพูด 
 2. การรับรู้ และแสดงความรู้สึก 
 3. การมีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดของผู้อ่ืน 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 

1. ครูนําภาพประโยชน์จากไก่ให้เด็กดู 
 ขั้นสอน 
 2. ครูและเด็กร่วมสนทนาถึงประโยชน์จากไก่ 
 ขั้นสรุป 

3. ครูและเด็กร่วมกันสรุปถึงประโยชน์ที่ได้จากไก่ 
 
สื่อการเรียนรู ้
 1. ภาพประโยชน์ได้จากไก่ 
  
ประเมินผล 
 1. สังเกตการสนทนาและตอบคําถาม 
 2. สังเกตจากการร่วมกิจกรรมในห้องเรียน 
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กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 
จุดประสงค ์
 1. เพ่ือให้เด็กร่วมสนทนากับครูและเพ่ือนได้ 
 2. เพ่ือให้เด็กฝึกทักษะการฟัง การดู 
 3. เพ่ือให้เด็กบอกประโยชน์ที่ได้จากไข่ 
  
สาระที่ควรเรยีนรู ้
  ประโยชน์จากไก่มีมากมาย และยังมีประโยชน์ที่ได้จากไข่อีกด้วย เช่น นํามาทําอาหาร เป็นส่วนผสม
ในการทําขนม นํามาทํางานประดิษฐ์ นําไปทําปุ๋ย เป็นต้น 
 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การแสดงความรู้สึกด้วยคําพูด 
 2. การรู้จักสิงต่างๆ ด้วยการมอง ฟัง 
 3. การสังเกตสิ่งต่างๆและสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 

1. ครูนําภาพประโยชน์ที่ได้จากไข่ให้เด็กดู 
 ขั้นสอน 
 2. ครูและเด็กร่วมสนทนาถึงประโยชน์ที่ได้จากไข่ 
 ขั้นสรุป 

3. ครูและเด็กร่วมกันสรุปถึงประโยชน์ที่ได้จากไข่ 
 
 
สื่อการเรียนรู ้
 1. ภาพประโยชน์ที่ได้จากไข่ 
  
ประเมินผล 
 1. สังเกตการสนทนาซักถามขณะทํากิจกรรม 
 2. สังเกตการแสดงความคิดเห็น 
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กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 
จุดประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออก 
 2. เพ่ือให้เด็กร่วมสนทนากับครูและเพ่ือนได้ 
 3. เพ่ือให้เด็กบอกเหตุผลที่ไก่ขันแต่เช้าได้ 
  
สาระที่ควรเรยีนรู ้
  ทําไมไก่ขันแต่เช้า  ความจริงแล้วไก่ขันในเวลาอ่ืนด้วย   แต่เวลาเช้าเงียบสงัดกว่าเวลาอ่ืนเราจึงได้ยิน
เสียงชัดเจน เมื่ออุณหภูมิหรืออากาศเปลี่ยนแปลงอย่างในตอนเช้าอากาศเริ่มอบอุ่นไก่จะขันเสียงดัง บางครั้งไก่
ขันเพราะได้ยินเสียงดังหรือเตือนไก่ตัวอ่ืนที่เข้ามาในอาณาเขต 
 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การแสดงความรู้สึกด้วยคําพูด 
 2. การคาดคะเนสิ่งต่างๆ 
 3. การมีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดของผู้อ่ืน 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 
 1. ครูเปิดเพลง “ไข่ไก่มีวิตามนิ” ให้เด็กดูและฟัง 
 ขั้นสอน 
 2. ครูและเด็กร่วมสนทนาถึงบทเพลงที่ได้ฟัง 
 ขั้นสรุป 
 3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรปุถึงเหตุผลที่ไก่ขัน 
 
สื่อการเรียนรู ้
 1. เพลง “ไข่ไก่มีวิตามิน” 
  
ประเมินผล 
 1. สังเกตการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น 
 2. สังเกตจากการร่วมกิจกรรมในห้องเรียน 
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กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 
จุดประสงค ์
 1. เพ่ือให้เด็กร่วมสนทนากับครูและเพ่ือนได้ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงความคิดเห็น 
 3. เพ่ือให้เด็กบอกของใช้ที่มีคําว่าไก่ได้ 
  
สาระที่ควรเรยีนรู ้
  มีของใช้หลายอย่างที่มีคําว่าไก่ประกอบ มีทัง้ที่ทําจําไก่ หรอืทําจากสิ่งอ่ืน และมลีักษณะคล้ายอวัยวะ
ของไก่   เช่น   ไม้ขนไก่ ที่ปัดฝุ่นทําจากขนไก่,  สุ่มไก่ เคร่ืองจักสานใช้ครอบไก่,  ปากไก่ เครื่องเขียนชนิดหน่ึง, 
ตาไก่ โลหะที่ทาํเป็นรูใช้เลี่ยมรู 
 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การแสดงความรู้สึกด้วยคําพูด 
 2. การรับรู้ และแสดงความรู้สึก 
 3. การมีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดของผู้อ่ืน 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 
 1. ครูนําของใช้ต่างๆท่ีมีคําว่าไก่ให้เด็กดู 
 ขั้นสอน 
 2. ครูและเด็กร่วมสนทนาถึงของใช้ต่างๆ 
 ขั้นสรปุ 
 3. ครูและเด็กร่วมกันสรุปถึงของใช้ต่างๆท่ีมีคําว่าไก่ 
 
สื่อการเรียนรู ้
 1. ของใช้ต่างๆ 
  
ประเมินผล 
 1. สังเกตการสนทนาและตอบคําถาม 
 2. สังเกตจากการร่วมกิจกรรมในห้องเรียน 
 
 



46 
 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 
จุดประสงค ์
 1. เพ่ือให้เด็กร่วมสนทนากับครูและเพ่ือนได้ 
 2. เพ่ือให้เด็กฝึกทักษะการฟัง การดู 
 3. เพ่ือให้เด็กรู้จักโรคที่เกิดจากไก่และวิธีป้องกันได้ 
  
สาระที่ควรเรยีนรู ้
  ไข้หวัดนก เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ช่ือ H5N1 ซึ่งพบได้ในสัตว์ปีกโดยปกติ ไข้หวัดนกไม่
ติดต่อกับมนุษย์ แต่เมื่อเช้ือไวรัสกลายพันธ์ุคนจะติดไวรัส เรียกว่าไข้หวัดนกในคน มกัเกิดขึ้นในฤดูหนาวและ
ฤดูใบไม้ผล ิและส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาว จากอายุ 18 – 20 ปี และมีอัตราการตายสูงกว่า 60% 
การป้องกัน รับประทานอาหารท่ีปรุงสุกแลว้ ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ  หมัน่ล้างมือ
เป็นประจําเพ่ือฆ่าเช้ือโรค และสามารถป้องกันการติดเช้ือได้ 
 
ประสบการณส์ําคัญ 
 1. การแสดงความรู้สึกด้วยคําพูด 
 2. การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
 3. การสังเกตสิ่งต่างๆและสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 
 
กิจกรรม 
 ขั้นนาํ 

1. ครูเล่านิทานเรื่อง “ไก่ชนกับหมาจ้ิงจอก” ให้เด็กฟัง 
 ขั้นสอน 
 2. ครูและเด็กร่วมสนทนาถึงนิทานที่ครูเล่า 
 ขั้นสรุป 

3. ครูและเด็กร่วมกันสรุปถึงโรคที่เกิดจากไก่และวิธีป้องกัน 
 
สื่อการเรียนรู ้
 1. นิทานเรื่อง “ไก่ชนกับหมาจ้ิงจอก” 
  
ประเมินผล 
 1. สังเกตการสนทนาซักถามขณะทํากิจกรรม 
 2. สังเกตการแสดงความคิดเห็น 
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ทางการนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ ์
1.ผูส้อนนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ ์
           หลักพอเพียง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน

จุดประสงค ์ - เพ่ือให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
การกระทําและปฏิบัติ 
การด้วยตนเอง 

- เพ่ือให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่ง
รอบตัว  ผ่านกิจกรรมและ
สื่อในโอกาสต่างๆ  รู้จักต้ัง
คําถาม สํารวจและทดลอง 

- เด็กมีความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
-รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

สาระที่ควรเรยีนรู ้ - ไก่มีหลายวงศ์  ตกไข่
ก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัว มี
ลักษณะ     และขนาดที่
แตกต่างกัน  มปีระโยชน์
กับเรามากมาย 

-เด็กได้เรียนรู้อย่างเข้าใจ
ถึงการเจริญเติบโต   และ
การดํารงชีวิตของไก่ 

-ไก่   เป็นสัตว์พ้ืนเมืองที่
เลี้ยงมาต้ังแต่สมัยโบราณ
เราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์
และไม่ทําร้าย 

 
ประสบการณส์ําคัญ -เด็กมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น  การ
วางแผน     ลงมือปฏิบัติ 
-สามารถอธิบายเรื่องราว
เก่ียวกับไก่แบบง่ายๆได้ 

-ไก่   เป็นสัตว์พ้ืนเมืองที่
เลี้ยงมาต้ังแต่สมัยโบราณ 
มีประโยชน์กับเรามากมาย 

-เด็กได้ทํางานร่วมกันทํา
ให้เกิดความสามัคคี    มี
ความสัมพันธ์อันดี    กับ
เพ่ือน   ครู  และวิทยากร
ท้องถิ่น 
-รู้จักไก่มากย่ิงขึ้น 

ประสบการณก์าร
เรียนรู ้

 

- แบ่งกลุม่เด็กให้พอดีกับ
เน้ือหา   กิจกรรม   และ
จํานวนเด็ก 
-กําหนดกิจกรรม   ภาระ
งาน    การสํารวจสืบค้น  
การนําเสนอ     โดยการ
อภิปราย เขียนสรุปในรูป
ของ    Mind  Mapping
ให้เหมาะสมกับเน้ือหาใน
เวลาที่กําหนด 

- ต้องการให้เด็ก  มทีักษะ
ทางสังคมช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน และได้เรียนรู้เต็ม
ตามศักยภาพ  บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือฝึกทักษะการสื่อสาร 
การคิด วิเคราะห์  การแก้ 
ปัญหา    และการทํางาน
ร่วมกัน   มีวินัย   มีความ
รับผิดชอบ   
 
 
 

-ครูช้ีแจงขั้นตอน การทํา
กิจกรรมกลุม่    และการ
สํารวจข้อมูลในชุมชน ให้
ชัดเจน และใหค้ําแนะนํา
ปรึกษาอย่างใกล้ชิด   ใน 
ขณะที่เด็กปฏิบัติการกลุ่ม 
-ผู้สอนมคีวามรอบรู้   ใน
เรื่องที่สอน  มเีทคนิคการ
สอนที่หลากหลายน่าสนใจ 
เหมาะสมกับเน้ือหา  และ
วัยของผู้เรียน 
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           หลักพอเพียง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน

สื่อการเรียนรู ้ -การเลือกใช้สือ่    วัสดุ 
อุปกรณ์ในการเรียนการ
สอน   เหมาะสมกับเน้ือ 
หา กิจกรรม  วัยผู้เรียน
และมีจํานวนเพียงพอ 
กับผู้เรียน 
-กําหนดช้ินงาน     และ
ภาระงาน   ใหเ้หมาะสม
กับเน้ือหา   ในระดับช้ัน   
ปฐมวัย 

-ผู้เรียนใช้สื่ออุปกรณ์อย่าง
ประห ยัดคุ้ มค่ าอ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
-ใช้สื่อ      เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจปฏิบัติ
กิจกรรม      ได้บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 
-ให้เด็ก   ฝึกทกัษะการคิด
วิเคราะห์      และการแก้ 
ปัญหาได้   เกิดการเรียนรู้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
-ใช้สื่อสถานการณ์จริงโดย
ใช้โรงเรือนไก่  โรงเรียนวัด
เกาะขวาง   เพ่ือให้เด็กได้
เรียนรู้  ตามสภาพจริง 

-จัดวางสื่อ    ตามกําหนด
ขั้นตอนก่อนและหลังการ
ใช้ให้สมัพันธ์   กับการจัด
กิจกรรมเพ่ือความสะดวก
ในการหยิบใช้ 
- จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ให้
เพียงพอกับจํานวนผู้เรียน
และมีสํารองไว้  ในกรณีที่
สื่อชํารุด      ใช้การไม่ได้ 
-นัดแนะพูดคุยกับ
วิทยากรเพ่ือให้ทราบถึง  
ขั้นตอนในการถ่ายทอด
ให้เด็กเข้าใจตามวัย 
 

ประเมินผล -ออกแบบวิธีการวัด 
ประเมินผลใหต้รงตาม
ประสบการณ์เด็ก 
-การประเมินผล
เหมาะสม  กับธรรมชาติ
วิชา กิจกรรม เน้ือหา วัย
ของผู้เรียน   และเวลาที่
กําหนด 

-เพ่ือวัดประเมินผลให้ตรง
ประสบการณ์ ในหลักสูตร 
-วัดประเมินผล  ได้ชัดเจน
ผู้เรียน       ได้แสดงความ 
สามารถในการประดิษฐ์ได้
เหมาะสมตามวัย 
 

-วางแผนการวัดประเมิน
ผลให้เป็นขั้นตอนชัดเจน 
-แบบประเมิน      มีการ
ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข
ให้มีความสอดคล้อง  กับ
วัยของผู้เรียน 
-มีเครื่องมือที่วัดผลเพียง 
พอกับจํานวนผู้เรียน 
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ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
  2.1ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติ ตามหลัก 3 ห่วง 2 เง่ือนไขดังน้ี 

 

 

หลักพอเพียง 

 

พอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

1. ผู้เรียนจัดแบ่งหน้าที่
การทํางานในกลุ่มได้
เหมาะสมกับความสามารถ 
ตามศักยภาพของแต่ละคน

2.ใช้เวลาในการศึกษาและ
ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับ
เวลาที่กําหนด 

3. ใช้วัสดุอุปกรณ์ให้คุม้ค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสมตามความรู้
ความสามารถของแต่ละ
คน 

5. ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
ชุมชน 

1.ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่      ที่ได้รับมอบ 
หมาย  มีวินัยในการรักษา
เวลา เพ่ือให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

2.คิดวิเคราะห์ในประเด็น
ที่ศึกษาได้อย่างมีเหตุผล 

3. นําความรู้ทีต่นได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจํา 
วันได้ 

4.อนุรักษ์และภูมิใจในวิถี
ชีวิตท้องถิ่นของตน 

1. มีการวางแผนการทํางาน
อย่างรอบคอบ    ใหท้ันตาม
กําหนดเวลา 

2. เคารพกฎ  กติกา    และ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุม่   ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของการเรียนรู้ตาม
กระบวนการกลุ่ม 

3. ระมัดระวังรอบคอบในการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ 

ความรู ้

- ชนิด ลักษณะ และวงจรชีวิตของไก่
- เพศ และที่อยู่อาศัย 
- ท่าทางและเสยีงร้อง 
- อาหาร และ โรคที่เกิดจากไก่ 
- คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- สํานวนไทย และความเช่ือ 
- ของใช้ที่มีคําว่าไก่ 
- ประโยชน์ 
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คุณธรรม 

 

- มีความอดทนในการร่วมกิจกรรม
- ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
- มีวินัยปฏิบัติตามข้อตกลง 
- เช่ือฟังคุณครู วิทยากร 
- รู้จักจัดเก็บของที่ทําอย่างเรียบร้อยเมื่อหมดเวลาทํางาน 
- ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
- มีนํ้าใจรู้จักแบ่งปัน 
- มีความกตัญญตู่อครูและวิทยากร 
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2.2 ผลลพัธ์ (KPA) 4  มิติ  ผู้เรียนได้เรียนรู้การใชช้ีวิตทีส่มดุลและพร้อมรับการเปลีย่นแปลงใน 4 มิติตาม
หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี ้

ด้าน 

 

องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลีย่นแปลงในด้านต่าง ๆ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู ้(K) 

-มีความรู้ เรื่องการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการทําผลงาน 

-มีความรู้เรื่องการ
จัดแสดงผลงาน 

- รู้กระบวนการ
ทํางานกลุ่มและการ
นําเสนอ 

-มีความรู้ในการ
ปฏิบัติตามข้อตกลง
ร่วมกันในกลุม่ 

-หลักการ เป้าหมาย 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-มีความรู้ในการใช้
แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 

-รู้สาเหตุและปญัหา
ของการเลี้ยงไก่ 

-มีความรู้เรื่อง
วัฒนธรรม ประเพณีที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน
เก่ียวกับการเลี้ยงไก่ 

 

 

ทักษะ (P) 

 

- ใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างระมัดระวัง 
คุ้มค่าและประหยัด 

- การเลือกใช้วัสดุให้
เหมาะสมกับช้ินงาน
ในแต่ละช้ินงาน 

- เกิดทักษะในการ
ทํางานกลุ่ม - ทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

- ทักษะการเป็นผู้นํา
และผู้ตามท่ีดี 
-ทักษะการคิด   แก้ 
ปัญหาโดยนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิต 

-ใช้วัสดุ  อุปกรณ์
อย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 

-ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน 

-มีความเป็นมติรกับ
ผู้อ่ืน 

-ปฏิบัติตนตามขนบ 
ธรรมเนียมประเพณี
ไทยได้อย่างเหมาะสม 
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ค่านยิม (A) 

- เห็นคุณค่า ความ 
สําคัญของวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ 

 

-เห็นคุณค่าและความ
สําคัญ      ของความ
สามัคคี มีนํ้าใจ ความ
เสียสละ   มจีติอาสา 
และกระบวนการ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

-เห็นคุณค่าของการ
รักษาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

-เห็นคุณค่า        และ
ตระหนักถึง  การดํารง 
ชีวิตภายในท้องถิ่นและ
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น 
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ภาคผนวก  
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(นิทาน/เพลง/เกม/อ่ืนๆ) 
นิทาน 

“กระต๊าก กระต๊าก” 
   (เรืองศักด์ิ  ป่ินประทีป) 

  ไก่น้อย กระต๊าก กระต๊าก นกน้อยอยาก กระต๊าก กระต๊าก เหมือนไก่  

เพ่ือนเพ่ือนหัวเราะชอบใจ ร้องไม่เหมือนไก่... จิ๊บต๊าก จิ๊บต๊าก 

ไก่น้อย กระต๊าก กระต๊าก ผึ้งน้อยอยาก กระต๊าก กระต๊าก เหมือนไก่  

เพ่ือนเพ่ือนหัวเราะชอบใจ ร้องไม่เหมือนไก่... หึ่งต๊าก หึ่งต๊าก 

กบน้อย กระต๊าก กระต๊าก นกน้อยอยาก กระต๊าก กระต๊าก เหมือนไก่  

เพ่ือนเพ่ือนหัวเราะชอบใจ ร้องไม่เหมือนไก่... อ๊บต๊าก อ๊บต๊าก 

ไก่น้อย กระต๊าก กระต๊าก แมวน้อยอยาก กระต๊าก กระต๊าก เหมือนไก่  

เพ่ือนเพ่ือนหัวเราะชอบใจ ร้องไม่เหมือนไก่... เหมียวต๊าก เหมียวต๊าก 

ไก่น้อย กระต๊าก กระต๊าก หมนู้อยอยาก กระต๊าก กระต๊าก เหมือนไก่  

เพ่ือนเพ่ือนหัวเราะชอบใจ ร้องไม่เหมือนไก่... อู๊ดต๊าก อู๊ดต๊าก 

ไก่น้อย กระต๊าก กระต๊าก หนูน้อยอยาก กระต๊าก กระต๊าก เหมือนไก่  

เพ่ือนเพ่ือนหัวเราะชอบใจ ร้องไม่เหมือนไก่... จี๊ดต๊าก จี๊ดต๊าก 

ไก่น้อย กระต๊าก กระต๊าก ช้างน้อยอยาก กระต๊าก กระต๊าก เหมือนไก่  

เพ่ือนเพ่ือนหัวเราะชอบใจ ร้องไม่เหมือนไก่... แปร๊นต๊าก แปร๊นต๊าก 

ไก่น้อย กระต๊าก กระต๊าก หมาน้อยอยาก กระต๊าก กระต๊าก เหมือนไก่  

เพ่ือนเพ่ือนหัวเราะชอบใจ ร้องไม่เหมือนไก่... โฮ่งต๊าก โฮ่งต๊าก 

ไก่น้อย กระต๊าก กระต๊าก ลิงน้อยอยาก กระต๊าก กระต๊าก เหมือนไก่  

เพ่ือนเพ่ือนหัวเราะชอบใจ ร้องไม่เหมือนไก่... เจี๊ยกต๊าก เจี๊ยกต๊าก 

ไก่น้อย กระต๊าก กระต๊าก เพ่ือนเพ่ือนอยาก กระต๊าก กระต๊าก เหมือนไก่  

ไก่น้อย หัวเราะชอบใจ เพ่ือนไม่ใช่ไก่... กระต๊าก กระต๊าก 
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นิทาน 
“กว่าไข่จะเปน็ไก่กุ๊ก” 

      (ธีรมน  วงศาโรจน์) 
 

แม่ไก่ตัวหน่ึงน่ังเงียบๆ อยู่ในรัง ดูเหมือนว่ามันหลับอยู่ 

แต่แม่ไก่ไม่ได้หลับหรอก มันกําลังน่ังใจจดใจจ่อ 

ทันใดนั้นแม่ไก่ก็ตีปีก กระดกหางขึ้น แล้วออกไข่มาหน่ึงใบ 

จากน้ันแม่ไก่ก็ลุกเดินยืดเส้นยืดสายไปรอบๆ ส่วนไก่โต้งก็หาอาหารมาให้แม่ไก่กิน 

เมื่อแม่ไก่ออกไข่ได้จํานวนหน่ึงในรัง เธอก็หยุดออกไข่ 

ในไข่แต่ละใบมีลูกเจี๊ยบตัวน้อยๆกําลังเจริญเติบโตอยู่ 

ตอนแรกมันยังเป็นแค่จุดเล็กๆ แล้วลูกเจี๊ยบก็เริ่มโตขึ้น โตขึ้น และโตขึน้ 

จะงอยปากของลูกเจี๊ยบก็เริ่มมีปลายที่แหลมคม 

ทันใดนั้น ลูกเจี๊ยบก็เริ่มเจาะออกมาจากเปลือกไข่ 

ในที่สุดลูกเจี๊ยบก็ฟักเป็นตัวจนครบ 

พวกมันต่างเปียกปอนแลละเหน็ดเหน่ือยจากการเจาะเปลือกไข่ 

ลูกเจี๊ยบพากันซุกอยู่ใต้ปีกแมไ่ก่ แต่สักพัก 

ลูกเจี๊ยบก็ตัวแห้ง และพร้อมที่จะว่ิงเล่นแลว้ 

ลูกเจี๊ยบโตเร็วมาก พวกมันเริ่มหัดเดิน ว่ิงและบินขึ้นไปบนที่เกาะ 

ไม่ช้าลูกเจี๊ยบทั้งหมดก็โตเป็นแม่ไก่และไก่โต้ง พวกแม่ไก่ต่างก็ออกไข่ของตัวเอง 
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นิทาน 
“ไก่ได้พลอย” 

       (บจก.เอเธนส์   พับลซิซิ่ง) 
 

พ่อไก่ตัวหน่ึงคุ้ยเขี่ยพ้ืนดินหาอาหารอย่างสําราญใจอยู่กับฝงูแม่ไก่ในบริเวณใกล้ๆ ทุ่งนา วันหน่ึงมันคุ้ย
เจอพลอย มันเอียงคอดูสักครู่ ก่อนที่จะส่ายหัวแล้วพูดขึ้นว่า “ถ้าหากมนุษย์มาเห็นพลอยน้ีเข้าคงดีใจอย่างมาก
เป็นแน่ แต่สําหรับไก่อย่างฉันแล้ว กลับไมม่ีคุณค่าเลย ฉันอยากได้ข้าวเม็ดงามๆ อร่อยๆ เอาไว้กินมากกว่า
เพชรพลอยใดๆ ในโลก” 

 
 
 
 

นิทาน 
“ไก่ชนกับหมาจ้ิงจอก” 

       (บจก.เอเธนส์   พับลซิซิ่ง) 
 

หมาจิ้งจอกป้วนเป้ียนใกล้ๆ กับเล้าไก่ แต่ไก่ทุกตัวเห็นว่ามีประตูรั้วก้ันอยู่จึงไม่หวาดกลัว ภายในเล้ามี
ไก่ชนตัวหน่ึงมันรีบบินขึ้นไปเกาะบนหลังคาด้วยความตกใจ บรรดาไก่ตัวอ่ืนๆ ในเล้าต่างพากันหัวเราะเยาะ ไก่
ชนกล่าวว่า “ฉันเคยหนีรอดคมเขี้ยวของสุนัขจิ้งจอกมาได้ หากพวกเจ้าผ่านสถานการณ์อย่างน้ัน ก็คงหวาด
ผวาเช่นกัน” ยอมรับว่าเป็นคนขลาด แต่ระมัดระวัง ดีกว่าแสร้งเป็นคนกล้า แต่ประมาท 
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เพลง 
“แม่ไก่ใจดี” 
       (ทิวลิป) 

 
ไก่โอ๊ะแม่ไก่ ออกไข่วันละฟอง  

***เอ๊กอ๊ีเอก เอ๊กอ๊ีเอก เอ๊กอ๊ีเอกอีเอก เอ๊กอ๊ีเอก เอ๊กอ๊ีเอก เอ๊กอ๊ีเอกอีเอก 
เธอต่ืนเช้าตลอด เธอต้อนรับวันใหม่ เธอคือคณุแม่ไก่ นํ้าใจช่างแสนงาม 

เธอต่ืนเช้าตลอด เธอต้อนรับวันใหม่ เธอเตรียมพร้อมออกไข่ ออกไข่วันละฟอง 
ซ้ํา *** 

ฉันน้ันได้พ่ึงเธอ กินอาหารอร่อย กินอยู่ทุกทุกบ่อย ฉันคอยเธอทุกวัน 
ฉันน้ันได้พ่ึงเธอ กินอาหารวันใหม่ เธอใหฉ้นักินไข่ แม่ไก่ผู้ใจดี 

ซ้ํา ***,***,***,*** 
เธอต่ืนเช้าตลอด เธอต้อนรับวันใหม่ เธอคือคณุแม่ไก่ นํ้าใจช่างแสนงาม 

เธอต่ืนเช้าตลอด เธอต้อนรับวันใหม่ เธอเตรียมพร้อมออกไข่ ออกไข่วันละฟอง 
ซ้ํา ***,***,***,*** 
เอ๊กอ๊ีเอก เอ๊กอ๊ีเอก 

 
 
 
 
 

เพลง 
“ไข่ไก่มีวิตามิน” 

       (ทิวลิป) 
 

ไก่ กุ๊ก กุ๊ก ไก่ ไก่ กุ๊ก กุ๊ก ไก่ ไก่น้ันมันมีไข่ ไข่ไก่มีวิตามิน พวกเรามากินไข่ไก่ 
ไก่ กุ๊ก กุ๊ก ไก่ ไก่ กุ๊ก กุ๊ก ไก่ ไก่น้ันมันมีไข่ ไข่ไก่มีวิตามิน พวกเรามากินไข่ไก่ 
ไก่ กุ๊ก กุ๊ก ไก่ ไก่ กุ๊ก กุ๊ก ไก่ ไก่น้ันมันมีไข่ ไข่ไก่มีวิตามิน พวกเรามากินไข่ไก่ 
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เชิญชมนิทรรศการ ไก่ ครับ / ค่ะ 
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ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนกัเรียน 
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ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวสัดุท่ีใชแ้ล้ว 
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วิทยากรน้อยบอกชื่อไก่ชนิดต่างๆ และอธิบายวิธีการทําไข่ดุ๊กดิ๊ก 
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พี่ๆ น้องๆ ทดลองเล่นไก่กระป๋อง 
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เด็กๆ ให้ความสนใจงานประดิษฐ์ท่ีจดัแสดง 
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เด็กๆ สเก็ตรูปไก่ตามท่ีไดเ้ห็น ในอิริยาบถตามสบาย 
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ภาพไก่ท่ีสเก็ตเรียบร้อยแล้ว 
 

 


