ภาคผนวก

สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ 33 เสียงรอบตัว

ขั้นตอนการประดิษฐ์ไก่กระต๊อก
เรื่อง คุณครูข้าวตู
สุวรรณวารี)
ขั้นที่ 1 เจาะรูบนถ้วยกระดาษ นาไม้เสียบลูกชิ้น(พิทีส่ตมััดยขนาดเหมาะสม
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ใส่เครื่องช่วยฟังคงจะราคาญน่าดูเลย พ่อบอกดีแล้วลูก เราต้องระวังและป้องกัน
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หมายเหตุ
ฟ้าใสบอกดีจังที่ได้คุยกับพ่อวันนี้ เดี๋ยวฟ้าใสจะบอกพวกเพื่อน ๆ
ด้วยว่าไม่ควรอยู่ในที่ ๆ มีเสียงดัง ฟ้าใสว่าเวลาเราพูดคุยกันก็ไม่ควรส่งเสียง
ดังเกินด้วยใช่ไหมคะพ่อ พ่อบอกว่าฟ้าใสฉลาดมากใช่เลยลูก ฟ้าใสมีความสุข
มากทุกครั้งที่ได้คุยกับพ่อ

ขั้นตอนการประดิษฐ์กบจากจานกระดาษ
ขั้นที่ 1 ตัดรูปวงกลมในกระดาษโปสเตอร์สี ให้มีขนาดเท่าวงในของจานกระดาษ
ทากาวแล้วนาวงกลมไปติดในจานกระดาษ (ใช้วงกลมเขียนรูปวงกลม)
ขั้นที่ 2 ใช้คัตเตอร์กรีดกึ่งกลางจานเบา ๆ ไม่ให้ขาดจากันแต่ให้เกิดรอย
พับครึ่งจานกระดาษ
ขั้นที่ 3 ใช้ปากกาเมจิกสีดาวาดรูปตาดาในกระดาษขาว 2 ตา ตัดวงกลม
ให้ขนาดใหญ่กว่าตาดาในกระดาษโปสเตอร์สี 2 วง ตัดกระดาษโปสเตอร์แข็งสาหรับ
เป็นก้านตา 2 เส้น และตัดเส้นอีก 1 เส้นสาหรับทาเป็นสายคาดให้นิ้วสอดได้
เมื่อเวลาต้องการให้กบอ้าปากหุบปาก
ขั้นที่ 4 นาตากบติดบนก้านตา นาไปติดกับจานกระดาษโดยใช้เทปใส พร้อมกับ
ติดสายคาดระหว่างตาทั้ง 2 ข้าง กว้างพอที่นิ้วมือสอด เพื่อขยับปากกบ
ขั้นที่ 5 ใช้กระดาษกาวย่นติดฝาน้าอัดลมด้านในของจานกระดาษ บริเวณที่เป็น
ปากกบส่วนบนและล่าง เมื่อเวลาขยับจานกระดาษทาให้ฝาน้าอัดลมเคาะกันจะเกิดเสียง
เหมือนกบร้อง
ขั้นที่ 6 ใช้ปากกาเมจิกสีดาวาดวงกลมเล็ก ๆ 2 วง ในตาแหน่งจมูกกบ
ดังรูปประกอบ

สื่อประกอบกิจกรรมสร้างสรรค์

นิทาน
เรื่อง คุณครูข้าวตู
(พิสมัย สุวรรณวารี)
วันที่ 4

วันที่ 5

โครงการพัฒนาแผนการจัดการประสบการณ์ระดับปฐมวัย (อนุบาลปีท1ี่ -3)
สานักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันเสาร์เพื่อน ๆ ของข้าวตูมาเล่นที่บ้าน แม่ของข้าวตูเดินผ่าน
ห้องนั่งเล่นได้ยินข้าวตูกาลังเล่นเป็นคุณครูสอนเพื่อนที่แสดงเป็นนักเรียนว่า
"เด็ก ๆ ต้องดูแลรักษาหูของเราให้ดีนะอย่าเอาสิ่งของไปยัดในรูหูนะคะ
ไม่ตะโกนใส่หู ไม่ฟังเสียงที่ดังเกิน ถ้าต้องไปอยู่ในที่มีเสียงดัง เด็ก ๆ ต้องป้องกัน
ด้วยการอุดหูนะคะ" มีเพื่อนของข้าวตูพูดว่า "คุณครูข้าวตูครับ ผมเคยเห็น
คนเล่นตบหูกันแล้วต้องไปหาหมอ เพราะปวดหูมาก" ข้าวตูตอบว่า "ใช่เลย
ไม่ควรเล่นตบหู" เพื่อนอีกคนพูดว่า "แม่ของหนูก็บอกว่า เวลาอาบน้าและ
สระผมอย่าให้น้าเข้าหูเดี๋ยวหูอื้อ"
แม่ของข้าวตูยืนยิ้ม เมื่อฟังเด็ก ๆ พูดกันเพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องในการ
ดูแลรักษาหู และป้องกันอันตรายจากเสียงดัง พอเพื่อนข้าวตูกลับหมดแล้วแม่
เดินไปหาข้าวตูถามว่า "หนูได้ยินเรื่องการดูแลรักษาหู มาจากไหนคะ" ข้าวตู
ตอบแม่ว่า "เมื่อวานคุณครูสอนเรื่อง หูค่ะ"

เพลง

เกมกลางแจ้ง
เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงและกระโดดเชือกเดี่ยว
"เสียง.....อะไร"
(ประชา พงศ์สุพัฒน์)

เดินไป ฟังไป
เสียงอะไรต่ออะไร
เสียงเล็ก เสียงใหญ่
แว่บไป แว่บมา
เดินไป ฟังไป
เสียงอะไรนักหนา
ใครรู้ก็บอกมา
ทายมาได้เลย ฟังนะ (ซ้า 4 เที่ยว)
(เสียงโทรทัศน์ / นกร้อง / รถไฟกาลังแล่น / หัวเราะ / นาฬิกาติ๊กต๊อก/
ลูกแมวหาแม่ / หมาเห่า ฯลฯ)
(จากเทปเพลง สร้างเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กอนุบาลชุด ก.ไก่ ร็อกเก้)

(พิสมัย สุวรรณวารี)
จานวนผู้เล่น ไม่เพลง
จากัดจานวน
สื่อการเรียน นกหวีด, เชือกยาวขนาดพอดีกับตัวผู้เล่นทีต่ วัดข้ามศีรษะ
ตัวเองได้จานวน 5 เส้น เก้าอี้ 5 ตัว
รูปแบบแถว จัดแถวตอนลึก 5 แถว แต่ละแถวยืนห่างกันพอประมาณ
จุดที่ 1 เป็นเส้นชัย
จุดที่ 2 เป็นจุดเริ่มต้นกระโดดเชือกเดี่ยว ห่างจากเส้นชัย 2 เมตร
จุดที่ 3 เป็นจุดเริ่มต้นเดินต่อเท้าถอยหลังห่างจากจุดเริม่ ต้น
กระโดดเชือก 1.50 เมตร
วิธีเล่น
1. เด็กเข้าแถวตอนลึก 5 แถว
2. เด็กได้ยินสัญญาณนกหวีดให้เด็กกลับหลังหันเดินต่อเท้า
ถอยหลังไปถึงจุดที่ 2 ซึ่งมีเชือกวางอยู่บนเก้าอี้ เด็กคนใด
ถึงก่อนให้จับปลายเชือกทั้ง 2 ข้าง แกว่งเชือกจากข้างหลัง
ข้ามศีรษะไปข้างหน้า ในขณะแกว่งเชือกนั้นให้กระโดด
ข้ามเชือกทีละขาหรือทีละ 2 ขาก็ได้ ปฏิบัติเช่นนี้จนถึงจุดที่ 1
ที่เป็นเส้นชัย นาเชือกกลับมาไว้บนเก้าอี้อย่างเดิม แล้วกลับไป
นั่งหลังเส้นชัย
3. เด็กคนต่อ ๆ มาปฏิบตั ิเช่นเดียวกับคนแรก แถวใดเล่นครบ
ทุกคนก่อนและนั่งลงหมด เป็นแถวที่ชนะ
โครงการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย (อนุบาลปีที่1-3)
สานักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทร้อง

เกมกลางแจ้ง
วิ่งเปรี้ยว

บทร้องประกอบ
จานวนผู้เล่น ไม่จากัดจานวน
สื่อการเรียน 1. ผ้า 2 ผืน
2. หลัก 2 หลัก
3. นกหวีด
วิธีเล่น
1. ปักหลัก 2 ข้าง ข้างละหลักระยะห่างกันประมาณ 50 เมตร
2. แบ่งเด็กเป็น 2 ฝ่าย เท่า ๆ กัน เด็กยืนเข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง
ไปทางด้านหลังของหลัก
3. เริ่มต้นพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง โดยคนที่หนึ่งของแต่ละฝ่ายออกมา
ยืนหน้าหลัก ถือผ้าคนละ 1 ผืน เพื่อเตรียมตัววิ่ง เมื่อครูให้
สัญญาณนกหวีด เด็กคนแรกทั้ง 2 ฝ่ายวิง่ มาถึงหลักของฝ่าย
ตรงข้ามต้องวิ่งอ้อมหลัก แล้วกลับมาที่เดิม เมื่อถึงฝ่ายของตน
ก็ส่งผ้าให้คนรับต่อไป

มอญซ่อนผ้า
ระวังให้ดี

ตุ๊กตาอยู่ข้างหลัง
ฉันจะตีก้นเธอ

4. ขณะที่วิ่งพยายามวิ่งให้ทันกัน ฝ่ายที่วิ่งทันต้องใช้ผ้าที่ถืออยู่
ตีอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าตีได้ถือว่าฝ่ายนั้นชนะ

โครงการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย (อนุบาลปีท1ี่ -3)
สานักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

