1 วัน ของการจัดการเรียนรู้แบบ High Scope ตามแนวทางของ RIECE Thailand
เวลา
กิจกรรม/รูปภาพประกอบ
07.30 – 08.00 น. 1. กิจกรรมเช็คอิน / เช็คเอาท์

รายละเอียดกิจกรรม
การ Check in เป็นกิจวัตรที่เด็กจะต้องทาทุกวัน ถือเป็นหน้าที่ของ
เด็กเมื่อมาถึงโรงเรียนในทุกเช้า ต้องมีการเก็บกระเป๋า ส่งหนังสือนิทาน
ส่ งการบ้าน และติดรูปตัว เองบนแผ่ น Check in เพื่อเป็นการเช็ ค ว่ า
ตัวเองมาโรงเรียน เด็กจะได้เรียนรู้สัญลั กษณ์ประจาตัว และกลุ่ ม ของ
ตนเอง และครูกับนักเรียนจะได้ร่วมตรวจสอบช่วยกันว่าเด็กคนไหนที่มา
โรงเรียน และเด็กจะต้องเก็บรูปตัวเองไว้ในกล่องทุกวันหลังเลิกเรียน
เป็นการ Check out ซึ่งจะทาในช่วงเสร็จกิจกรรมตามกิจวัตรประจาวัน
บทบาทของครู
- แนะน ากระตุ้ น การจัด เก็ บ ของใช้ ส่ ง หนั ง สื อ นิ ท าน และใช้ แ ผ่ น
เช็คอินเมื่อมาถึงโรงเรียน
- แนะนาให้เด็กเก็บสัญลักษณ์จากแผ่นเช็คอิน ใส่ลงในกล่อง เมื่อกลับ
บ้าน

08.00 – 08.30 น.
เข้าแถวเคารพธงชาติ / กิจกรรมหน้าเสาธง
08.45 – 09.00 น 2. กิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรง
กิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรง เป็นกิจกรรมหลังเข้าแถวเคารพ
* สาหรับเด็กอายุ
ธงชาติ ที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายในรูปแบบและ
5-6 ปี หรือเด็ก อ.3
ทิศทางต่างๆ ตามจังหวะเสียงตบมือ กลอง ฉิ่ง แทมบูริน ฯลฯ โดยมี
จะเพิ่มเวลาอีก 5
รูปแบบการเคลื่อนไหวหลายรูปแบบ เช่น การเคลื่อนไหวร่างกายอิสระ
นาที.
การเคลื่อนไหวประกอบเพลง/คาคล้องจอง การเคลื่อนไหวประกอบคา
บรรยาย การเคลื่อนไหวตามข้อตกลง และ การเคลื่อนไหวประกอบ
อุปกรณ์ เป็นต้น จากนั้นจึงเป็นการใช้กิจกรรม เคลื่อนไหวเบาๆ ปรับ
คลื่นสมองให้เด็กเตรียมพร้อมสาหรับการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นนา
- เด็กและครูสร้างข้อตกลงร่วมกันในการเคลื่อนไหวร่างกายพื้นฐาน
ตามจังหวะเสียงตบมือ หรือเครื่องดนตรีที่ครูเคาะ เช่น ให้เด็ก
เคลื่อนไหวร่างกายไปรอบๆ บริเวณอย่างอิสระ โดยเมื่อครูเคาะจังหวะ
ช้า ปานกลาง เร็ว ก็ให้เด็กเคลื่อนไหวตามจังหวะนั้น และเมื่อครูเคาะ
จังหวะเป็นสัญญาณว่าหยุดให้เด็กๆ หยุดเคลื่อนไหวร่างกายในท่านั้น
ทันที
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- ครูให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายพื้นฐานตามข้อตกลง
ขั้นสอน
- เด็กเคลื่อนไหวร่างกายสัมพันธ์กับเนื้อหาประจาหน่วยการเรียนรู้
เช่น การเคลื่อนไหวตามข้อตกลง หรือ การเคลื่อนไหวประกอบเพลง/คา
คล้องจอง หรือการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ หรือการเคลื่อนไหว
ประกอบคาบรรยาย หรือ การเคลื่อนไหวตามสัญญาณ เป็นต้น
ขั้นสรุป
- เด็กและครูร่วมกันสรุปกิจกรรมที่ทา
- ครูชักชวนให้เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อลาตัว แขน ขา หายใจ เข้า
ออกลึกๆ ช้าๆ และนั่งพักผ่อนก่อนทากิจกรรมต่อไป

09.00 – 09.15 น. 3. กิจกรรมกลุ่มใหญ่
* สาหรับเด็กอายุ
5-6 ปี หรือเด็ก อ.3
จะเพิ่มเวลาอีก 5
นาที

กิจกรรมกลุ่มใหญ่-เป็นช่วงเวลาที่เด็กทุกคนในห้องจะมารวมตัวกัน
โดยมีลักษณะของกิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่จัดมุ่งฝึกให้
เด็กได้มีโอกาสฟัง พูด สังเกต คิดแก้ปัญหา ใช้เหตุผลและฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้
กิจกรรมกลุ่มใหญ่สามารถจัดได้หลากหลายลักษณะ เช่น การ
สนทนาโต้ตอบ การอภิปราย/ระดมสมอง การร้องเพลง การท่องคา
คล้องจอง การสาธิต การทดลอง การทัศนศึกษานอกห้องเรียน เป็นต้น
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นนา
- ครูนาเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนนาโต้ตอบ ร้องเพลง ท่องคาคล้อง
จอง หรือ การใช้ปริศนาคาทาย เป็นต้น
ขัน้ สอน
- ครูดาเนินกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้เนื้อหาตามหน่วยการเรียนรู้
ประจาวัน โดยใช้การสนทนาโต้ตอบ การอภิปราย/ระดมสมอง การร้อง
เพลง การท่องคาคล้องจอง การสาธิต การทดลอง หรือ การทัศนศึกษา
นอกห้องเรียน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกันขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของเนื้อหา เพื่อให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดในเนื้อหานั้นๆ
ขั้นสรุป
- ครูเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนรู้
อย่างอิสระ
- ครูและเด็กช่วยกันสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนรู้ประจาวัน
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กิจกรรม/รูปภาพประกอบ
09.15 – 09.45 น. 4. กิจกรรมสร้างสรรค์

รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกถึง
ความคิด ความรู้สึก การรับรู้สิ่งต่างๆ ผ่านกิจกรรมทางศิลปะ เช่น การ
วาดภาพ การปั้น การเล่นกับสี การฉีกตัดปะกระดาษ การประดิษฐ์
การพับกระดาษ การร้อย การสาน ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้ทาให้เด็กได้
แสดงออกถึงจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการที่
หลากหลายภายใต้กระบวนการที่เด็กได้ลงมือทากิจกรรมด้วยตนเอง
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นนา
- ครูสนทนาโต้ตอบกับเด็กเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในกิจกรรมกลุ่มใหญ่
เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การทากิจกรรมสร้างสรรค์ประจาวัน
ขั้นสอน
- ครูแนะนากิจกรรมประจาวัน วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทากิจกรรม
ศิลปะ
- ครูสาธิตวิธีทากิจกรรมศิลปะประจาวัน
- เด็กทากิจกรรมศิลปะตามขั้นตอนที่ครูสาธิตให้ดู โดยมีครูคอยดูแล
อย่างใกล้ชิด
ขั้นสรุป
- เมื่อเสร็จกิจกรรม หรือหมดเวลาในการทากิจกรรมให้เด็กช่วยกัน
เก็บอุปกรณ์ และทาความสะอาดห้องเรียน
- เด็กนาเสนอผลงานของตนให้ครูและเพื่อนฟัง

09.45 – 10.45 น. 5. กิจกรรมเสรี วางแผน ปฏิบัติ
ทบทวน (PDR)

กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมที่เรียนรู้ผ่านกระบวนการวางแผน (Plan)
ปฏิ บั ติ ( Do) ทบทวน(Review) หรื อ กระบวนการ PDR ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการสาคัญของการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างมีชีวิตชีวา
(Active Participatory Learning) ที่ มีองค์ประกอบครบถ้ว น ทั้งด้าน
การมีสื่อวัสดุอุปกรณ์ การให้เด็กได้จัดกระทากับวัตถุ การให้เด็กได้เลือก
การใช้ภาษาและการคิดของเด็ก และการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ โดยเป็น
ช่วงเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ที่เด็กจะใช้เวลาในการเล่นอิสระตามความ
สนใจ ในมุ ม เล่ น หรื อ มุ ม ประสบการณ์ ห รื อ ศู น ย์ ก ารเรี ย นที่ จั ด ไว้ ใ น
ห้องเรียน เช่น มุมบล็อก มุมบ้าน มุมภาษา มุมวิทยาศาสตร์ มุมศิลปะ
เป็นต้น
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
กิจกรรมการวางแผน (Plan)
- ครูนาเข้าสู่บทเรียนด้วยการชักชวนให้เด็กร่วมกันร้องเพลงวางแผน
เพลงวางแผน
ลั้นลันลา ลั้นลันลา ลั้นลันลา ลันลา ลันลา (ซ้า)
มะเรามา มะเรามา มาวางแผนก่อนเล่นกันเถอะ
คิดดีดี คิดดูซี เราจะเล่นอะไรกันเอ่ย? (ร้องซ้า 2 รอบ)
- ครูถามทบทวนความจาว่าในห้องเรียนขอเรามีมุมประสบการณ์กี่มุม
ได้แก่มุมอะไรบ้าง
- ครูให้เด็กทบทวนข้อตกลงในการเล่นตามมุมประสบการณ์ คือ
1) คิดให้ดีก่อนวางแผนการเล่นมุม
2) เล่นในมุมที่เลือกจนหมดเวลา
3) เด็กกลุ่ม review ให้เตรียมผลงานของมาเล่าให้เพื่อนฟัง
4) เล่นกับเพื่อนดีๆ แบ่งปันของเล่นซึ่งกันและกัน
5) เมื่อได้ยินสัญญาณร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆ เก็บของเล่นเข้าที่ให้
เรียบร้อย
- ครูให้เด็กกลุ่มประจาวันออกมาวางแผนการเล่นตามมุม
ประสบการณ์เป็นกลุ่มแรก โดยนาแผ่นสัญลักษณ์ของตนไปวางมุมที่
ต้องการเล่นในแผ่นวางแผน และเล่าให้ครูและเพื่อนฟังว่าตนวางแผน
จะไปเล่นที่มุมใด ทาอะไรบ้าง กับใคร และอย่างไร เป็นต้น ครูบันทึก
การวางแผนนั้นในสมุดบันทึก จากนั้นเด็กไปเล่นตามมุมที่วางแผนไว้
- เด็กกลุ่มที่เรียนกิจกรรมกลุ่มย่อย (กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ให้แยกไปรอครูหรือทากิจกรรมกับครูคู่
ชั้น ณ บริเวณที่ครูกาหนดไว้
- เด็กกลุ่มอื่นทยอยมาวางแผนการเล่นตามมุมประสบการณ์กับครู ครู
รับฟังการวางแผนนั้นโดยไม่ต้องจดบันทึก
- เด็กที่เรียนกลุ่มย่อยเมื่อเรียนเสร็จแล้วให้กลับมาวางแผนการเล่น
ตามมุมประสบการณ์ในห้องเรียนเป็นกลุ่มสุดท้าย
กิจกรรมการปฏิบัติ (Do)
- เด็กทุกคนไปเล่นตามมุมประสบการณ์ที่ตนเองวางแผนเลือกไว้
- ครูตามไปสังเกตพฤติกรรมการเล่นของเด็กกลุ่มแรก หรือ กลุ่มที่
ต้องออกมาทบทวนกิจกรรมให้เพื่อนและครูฟังหน้าชั้นเรียน (กลุ่ม
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review)รอบแรก โดยมีประเด็นการสังเกต คือ “เด็กเล่นตามแผนที่วาง
ไว้หรือไม่ ถ้าไม่ครูต้องเตือนความจาของเด็กว่าเด็กวางแผนไว้ว่าจะทา
อะไร อย่างไรบ้าง และชักชวนให้เด็กทาตามแผนที่วางไว้” จนครบทุก
คน
- ครูสังเกตอย่างมีส่วนร่วม และร่วมเล่นกับเด็กกลุ่ม review รอบสอง
ให้ครบทุกคน โดยมีประเด็นการสังเกต ดังนี้
1) การใช้อุปกรณ์การเล่นอย่างถูกวิธี สร้างสรรค์และมีจินตนาการ
ที่ดี
2) การเล่นร่วมกับผู้อื่น รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน ไม่มีความขัดแย้งใน
การเล่นร่วมกัน
3) ความมุ่งมั่นในการเล่นในมุมประสบการณ์
4) การแก้ปัญหาในการเล่นด้วยตนเอง หรือการแก้ปัญหาในการ
เล่นเมื่อมีครู/เพื่อนเป็นผู้ชี้แนะ
- ถ้ายังไม่หมดเวลาให้สังเกตการเล่นเด็กคนอื่นๆ ในกลุ่มอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
- ก่อนหมดเวลาประมาณ 5 นาที ครูเตือนเด็กกลุ่ม review ให้เตรียม
ผลงานออกมานาเสนอให้เพื่อนฟัง
- เมื่อหมดเวลาครูร้องเพลงเก็บของเพื่อเป็นสัญญาณให้เด็กได้เก็บของ
เล่นภายในมุมให้เรียบร้อย
- เด็กกลุ่ม review นาผลงานมาวางบนโต๊ะวางผลงานที่ครูจัดเตรียม
ไว้เพื่อเตรียมนาเสนอผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
- เด็กกลุ่มที่เก็บของเล่นเรียบร้อยแล้วให้มานั่งประจาที่ของตนเตรียม
ฟังการนาผลงานจากเด็กกลุ่ม review
- เด็กและครูร่วมกันตรวจสอบการเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยในมุม
ประสบการณ์ทุกมุม
กิจกรรมการทบทวน (Review)
- เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “ทบทวน”
เพลง ทบทวน
ลั้นลันลา ลั้นลันลา ลั้นลันลา ลันลา ลันลา (ซ้า)
มะเรามา มะเรามา มาทบทวนการเล่นกันเถอะ
คิดดีดี เล่ามาซี เราไปเล่นอะไรมาเอ่ย (ร้องซ้า 2 รอบ)
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09.45 – 10.05 น. 6. กิจกรรมกลุ่มย่อย
(อยู่ในช่วงเวลา
เดียวกันกับกิจกรรม
PDR)

รายละเอียดกิจกรรม
- เด็กและครูร่วมกันทบทวนข้อตกลงในการ review
1) พูดเสียงดังฟังชัด
2) รายงานตัว และเล่าเรื่องราวการไปเล่นในมุม
3) ยกมือก่อนถามคาถาม
4) ถามคาถามที่ไม่ซ้ากัน
- เด็กกลุ่มที่ review ประจาวันออกมา review พร้อมผลงานของตน
หน้าชั้นเรียนให้เพื่อนและครูฟัง
- ครูใช้คาถามกระตุ้นให้เด็กเล่าเรื่องราวการเล่นของตนในมุม
ประสบการณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ เช่น
1) หนูทาอะไรบ้างในมุม....
2) ยังมีอะไรที่หนูอยากเล่าให้เพื่อนฟังอีกบ้าง
- เมื่อเด็กเล่าจบ หรือพอใจการเล่าเรื่องราวของตนเองแล้ว ให้เด็ก
ถามเพื่อนๆ ว่า “เพื่อนๆ มีอะไรสงสัยไหมคะ/ครับ หรือ เพื่อนๆ อยากรู้
อะไรอีกไหมคะ/ครับ”
- ครูชักชวนและกระตุ้นให้เด็กในชั้นตั้งคาถามและทบทวนคาถามและ
คาตอบของเด็กๆ ก่อนถามคาถามต่อไปเสมอ
- ครูหลักและคุณครูคู่ชั้น ควรกระตุ้นให้เด็กตั้งคาถามและตอบคาถาม
โดยช่วยกันตั้งคาถามเป็นตัวอย่างและตอบคาถามเพื่อกระตุ้นเด็กก่อน
ในช่วงแรก
- ครูคู่ชั้นจดบันทึกคาถามและคาตอบของเด็กๆทุกคนโดยจดเป็น
คาพูดของตัวเด็กเอง
- เมื่อให้เด็กกลุ่มประจาวันทาการ Review เสร็จครูให้เด็กกลุ่ม
ประจาวันเก็บแผ่นสัญลักษณ์ของตนจากแผ่นวางแผนเพื่อนาไปไว้ใน
แผ่น Check จากนั้นเรียกกลุ่มที่ปฏิบัติตามข้อตกลงได้มากที่สุดทีละ
กลุ่มจนหมด
- เด็กที่เก็บแผ่นสัญลักษณ์ของตนเรียบร้อยแล้วให้ไปเข้าแถวเพื่อ
เตรียมตัวไปทากิจกรรมเล่นสนุกนอกห้องเรียนต่อไป
เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กแต่ละกลุ่มได้ทากิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์และภาษา ซึ่งเด็กจะได้
เรียนรู้เป็นรายบุคคลตามศักยภาพของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่มีเป้าหมาย
ซึ่งเกิดจากการวางแผนร่วมกันของครู
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รายละเอียดกิจกรรม
ช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมจะอยู่ในช่วงเดียวกันกับกิจกรรม
เสรี คื อ ในระหว่ า งที่ เ ด็ ก กลุ่ ม ประจ าวั น ก าลั ง วางแผน เด็ ก ที่ เ รี ย น
กิจกรรมกลุ่มย่อยให้แยกออกไปทากิจกรรมกับครูอีกคนยังบริเวณที่ครู
ได้ จั ด เตรี ย ามไว้ ซึ่ ง อาจจะเป็ น นอกห้ อ งเรี ย น หรื อ บริ เ วณอื่ น ๆ ที่
เหมาะสมในห้องเรียน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
- ครูนาเข้าสู่บทเรียนด้วยการเล่าเรื่องราว หรือเหตุการณ์ที่สอดคล้อง
กับกิจกรรมการเรียนการสอน หรือสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้
- ครูแนะนาอุปกรณ์ ให้เด็กสังเกตอุปกรณ์ ครูตั้งคาถามกระตุ้นให้เด็ก
คิดในกิจกรรมที่ต้องการให้เด็กได้รับประสบการณ์
- ครูชักชวนให้เด็กค้นหาคาตอบด้วยตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย
โดยก่อนทาการทดสอง หรือหาคาตอบให้เด็กๆ คาดคะเนคาตอบก่อน
ทุกครั้ง
- ครูชักชวนหรือแนะนาให้เด็กหาคาตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย
รวมทั้งวิธีการของครูเพื่อให้เด็กได้ข้อมูลที่สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง
- ครูและเด็กสรุปทบทวนในสิ่งที่ทา และครูเชื่อมโยงผลที่ได้จากการ
ทดลองหรือการหาคาตอบเข้าสู่ความคิดรวบยอด (วิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์) ที่ต้องการให้เด็กได้รับในแต่ละกิจกรรม
- ก่อนที่ครูจะให้ เ ด็ กไปวางแผนเลื อ กเล่ นตามมุม ประสบการณ์ ใ น
ห้องเรียนครูควรทดสอบความเข้าใจของเด็กเป็นรายบุคคล โดยเริ่มจาก
เด็กที่มีความเข้าใจมากที่สุดก่อน แล้วค่อยทดสอบเด็กคนที่มีความเข้าใจ
มากเป็นล าดับรองลงมา ต่อไปจนหมด เพื่อให้ เด็กที่ยังไม่เข้าใจได้ มี
โอกาสเรียนรู้จากเพื่อนที่เข้าใจหรือมีประสบการณ์มากกว่า แล้วเกิด
ความเข้าใจ และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองได้มากยิ่งขึ้น
*หมายเหตุ การจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยเริ่มในเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 – 6 ปี

10.45–11.15 น.

7. กิจกรรมเล่นสนุกนอกห้องเรียน
กิจกรรมเล่นสนุกนอกห้องเรียน หรือกิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรม
ที่ จั ด ให้ เ ด็ ก ได้ มี โ อกาสออกไปนอกห้ อ งเรี ย นเพื่ อ ออกก าลั ง กาย
เคลื่ อ นไหว ร่ า งกายและแสดงออกอย่ า ง เพื่ อ พั ฒ นากล้ า มเนื้ อใหญ่
กล้ามเนื้อมัดเล็ก และกลไกลการควบคุมร่างกาย ให้เด็กได้เล่นและใช้
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกัน รู้จักระมัดระวังอันตรายที่เกิดขึ้นกับตนเอง
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11.15 – 12.00 น.
12.00 – 12.15 น. 8. กิจกรรมพานิทานกลับบ้าน

รายละเอียดกิจกรรม
และผู้ อื่ น ท าให้ เ กิ ด ประสบการณ์ ท างสั ง คมและสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
อนามัยที่ดี
ตัวอย่างกิจกรรมเล่นนอกห้องเรียน ได้แก่
1) การเล่นเครื่องเล่นสนาม
2) การเล่นอิสระในสนาม หรือ ใต้ต้นไม้ หรือ อาคารเอนกประสงค์
3) การเล่นน้า เล่นทราย
4) การเล่นประกอบอุปกรณ์กีฬา
5) การละเล่นพื้นบ้าน หรือเกมการเล่นที่มีกติกา
ฯลฯ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
- ครูให้เด็กอบอุ่นร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ เช่น วิ่งเหยาะๆ อยู่กับที่
กายบริหารตามผู้นา หรือวิ่งรอบสนามเล็กๆ ฯลฯ
- เด็กและครูสร้างข้อตกลง หรือทบทวนข้อตกลงร่วมกันก่อนการเล่น
เช่น
1) เล่นกับเพื่อนดีๆ
2) รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือกัน
3) ทาความสะอาดร่างกายเมื่อเล่นเสร็จ
- ครูแนะนากิจกรรมการเล่นสนุกนอกห้องเรียนประจาวัน พร้อมทั้ง
สาธิตวิธีการเล่นที่ถูกต้อง
- ครูให้เด็กเล่นตามวิธีการที่ครูสาธิต หรือ เล่นตามข้อตกลงที่กาหนด
ไว้ โดยมีครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
- เมื่อใกล้ ห มดเวลาครูและเด็กร่ว มกันสรุปกิจกรรม และทาความ
สะอาดร่างกายก่อนกลับเข้าห้องเรียน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เป็นกิจกรรมที่ เปิดโอกาสให้เด็กได้เลื อกยืมหนังสื อนิทานที่ตนเอง
สนใจ หรือประทับใจกลับไปอ่านที่บ้าน โดยผู้ปกครองเป็นผู้อ่านให้ฟัง
นิทานจะเป็นตัว ช่ว ยในการสร้ างความสั ม พันธ์ ในครอบครัว ของเด็ ก
ระหว่างพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และการเล่านิทานให้เด็กฟัง จะทาให้เด็ก
รู้สึกถึงความอบอุ่น และช่วยเสริมสร้างสติปัญญา ให้เด็กเป็นคนช่างคิด
ช่างถาม เด็กจะได้เรียนรู้ภาษาผ่านการฟั งนิทาน นิทานจะเป็นตัวช่วย
กระตุ้นจินตนาการของเด็ก สร้างสมาธิให้เด็กขณะฟังนิทาน และเป็น
การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
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รายละเอียดกิจกรรม
วิธีดาเนินกิจกรรม
- ครูผู้สอนให้เลือกหนังสือนิทานเป็นกลุ่ม ให้กลุ่มประจาวันเลือกก่อน
และเวียนให้เลือกจนครบทุกกลุ่ม
- เมื่อเด็กเลือกนิทานเสร็จ ให้เด็กถือนิทานมายืนหน้าชั้นเรียน และครู
ชี้ตัว หนังสื อและพาเด็กอ่านตาม อ่านทวนซ้า 2 รอบ พาเด็กอ่านชื่อ
หนังสือนิทานทุกเล่มที่เด็กเลือกกลับบ้าน

12.15 – 14.15 น.
14.30 – 15.00 น. 9. กิจกรรมสดชื่นหลังตื่นนอน

*หมายเหตุ ถ้าเป็นเด็กเล็ ก หรืออยู่ในระยะเริ่มต้น ครู จ ะนาหนังสื อ
นิทานมาวางให้เด็กเลือกหน้าชั้นเรียน เพราะเด็กอาจจะต้องใช้เวลา ครู
ต้องดูแลเพราะเด็กยังไม่ค่อยรู้กติกา ครูต้องเลือกหนังสือมาเกินจานวน
เด็ก ส่วนเด็กโตให้เลือกนิทานในชั้นวางหนังสือ
นอนพักผ่อน
กิจกรรมสดชื่นหลั งตื่นนอน มีเป้าหมายเพื่อพัฒ นาทักษะการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น การสังเกต การคิดหาเหตุผลเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว กิจกรรมสดชื่นหลังตื่นนอน เป็นกิจกรรมสนุกๆ
ที่ไม่ต้องมีรายละเอียดมากนัก เป็นการทบทวนสิ่งที่เด็กๆ ได้เรียนรู้ในแต่
ละวัน เพื่อสรุปบทเรียนด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
ความคิดรวบยอดในเนื้อหาประจาวัน หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้เด็ก
ผ่อนคลายก่อนกลับบ้าน
ตัวอย่างกิจกรรมสดชื่นหลังตื่นนอน ได้แก่ การฟังนิทาน การท่องคา
คล้องจอง การร้องเพลง การเล่นเกมการศึกษา การเล่นเกมการละเล่นที่
มีกฎ กติกาง่ายๆ การช่วยครูทาความสะอาดห้องเรียน การรดน้าต้นไม้
การเก็บวัสดุอุปกรณ์ หรือการเตรียมสื่อการเรียนการสอนช่วยครู ฯลฯ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
- ครูนาเข้าสู่บทเรียนด้วยการพาเด็กร้องเพลง ท่องคาคล้องจอง ทาย
ปริศนาคาทาย หรือนิทาน ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้
- เด็กและครูร่วมกันสรุปบทเรียนประจาวัน
- ครู แ นะน ากิ จ กรรมประจ าวั น เช่ น เกมการศึ ก ษา หรื อ เกม
การละเล่นที่มีกฎ กติกาง่ายๆ
- ครูสาธิตวิธีการเล่นให้เด็กดู
- ครูชักชวนให้เด็กเล่นเกมการศึกษา หรือเกมการละเล่นที่กาหนดไว้
- ครูและเด็กร่วมกันสรุปบทเรียนประจาวัน
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ช่วงรอยต่อระหว่าง 10. ช่วงรอยต่อระหว่างกิจกรรม
กิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
- เด็กที่ยังไม่กลับบ้านทากิจกรรมสนุกๆ ง่ายๆ เพื่อผ่อนคลายก่อนกลับ
บ้าน เช่น การช่วยครูทาความสะอาดห้องเรียน การรดน้าต้นไม้ การ
เก็บวัสดุอุปกรณ์ หรือการเตรียมสื่อการเรียนการสอนช่วยครู เป็นต้น
ตลอดทั้งวันมีช่วงที่ต้องเปลี่ยนจากกิจกรรมหนึ่งไปสู่ช่วงต่อไปตาม
ตารางกิจวัตรประจาวัน ครู ผู้สอนจึงต้องมีแผนการที่ดีที่จะทาให้ช่วงต่อ
ระหว่ า งกิ จ กรรมด าเนิ น ไปอย่ า งราบรื่ น และเหมาะสม ครู ส ามารถ
สนับสนุนให้เด็กเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมอย่าง เป็นระบบ
ด้วยการปรับปรุงและจัดตารางกิจวัตรประจาวันให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและพัฒนาการของเด็ก ดาเนินกิจวัตรประจาวันอย่างสม่าเสมอ
ตัวอย่างกิจกรรม
- การใช้เทคนิคที่สนุกสนานในการเปลี่ยนกิจกรรม เช่น ใช้เพลง คา
คล้องจอง หรือการทาท่าทางประกอบ เป็นต้น
- การจัดช่วงเวลา การเข้าห้องน้า ดื่มน้า ให้เป็นเวลาและสอดคล้อง
กับบริบทของเด็ก
- การจัดพื้นที่ให้เด็กได้นั่งพัก เพื่อรอทากิจกรรมต่อไป

