
ตารางกิจกรรมช่วงที่เดก็ไม่ได้มาโรงเรียน  ปีการศึกษา 2563 ชัน้เตรียมปฐมวยั และปฐมวัย 1-3 

 

 

       - ตารางก าหนดการท ากิจกรรม  1  สัปดาห์  3  วัน  จันทร์  พุธ   ศุกร์  เวลา  09.30 น. ส่งผลงานในไลน์ครูประจ าชั้น(ไม่บังคับ) (ผลงาน  หมายถึง การวาดภาพระบายสี ภาพถ่าย/VDO ) 
       - ผู้ปกครองและเด็กร่วมกันท ากิจกรรมตามความสะดวก  ความเหมาะสมของแต่ละครอบครัว  เมื่อเด็กส่งผลงาน  ให้ครูเก็บข้อมูลเพ่ือน าไปเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาเรียนการสอน 
          หลังท ากิจกรรมสนทนาซักถามเด็กเรียนรู้อะไรบ้าง  
       - ผู้ปกครองท่านใดประสงค์กิจกรรมเพ่ิมเติมสามารถแจ้งในไลน์ของครูประจ าชั้นได้  ท่านใดท่ียังไม่ได้เข้ากลุ่ม  หรือไม่สะดวกเข้ากลุ่ม  มิได้มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น 
        *ข้อมลูนีท้ าขึน้เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ในชว่งปิดเรียน(ภาวะโควิดฯ)  ครูทา่นใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเตมิสามารถท าได้ตามความเหมาะสมของแตล่ะระดบัชัน้  ซึง่สง่ผลดี                        
          ตอ่เดก็ให้มากท่ีสดุ 

สัปดาห์ วัน เดือน ปี หัวเรื่อง/หน่วยการเรียน รูปแบบการเรียนทางไกล 
 14  พ.ค.  63 แนะน าตนเอง รูปถ่ายครู/VDO แนะน าตนเอง  https://youtu.be/x23rTDl4AMs 

 Hello ! ฟังบ่อย ๆ แล้วลองร้องเพลงให้ผู้ปกครองฟังกันนะคะ 
1 18 พ.ค. 63 โรงเรียนของหนู 

(บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก) 
Google form หน่วยโรงเรียน/นิทานโรงเรียนแสนสุข/ตอบค าถาม/ส่งผล
งานครู 

 20 พ.ค. 63 คณิตศาสตร์ https://www.youtube.com/watch?v=dLbyvZK0Fqc หาภาพให้ถูกต้อง 

 22 พ.ค. 63 การล้างมือให้สะอาด https://youtu.be/_YgwYeGa2oU เพลงล้างมือ /ค าถาม/วาดภาพ 
2 25 พ.ค. 63 ร่างกายของหนู 

(เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก) 
https://youtu.be/SE0xG9N4c5k วาดภาพ/เขียนสิ่งที่เด็กท าเองได้ 
อย่าลืมแปรงฟันกันด้วยนะคะ 

 27 พ.ค. 63 อังกฤษ https://youtu.be/VIEBE7e_iZY วาดภาพ/เขียนค าศัพท์ที่สนใจ 
 29 พ.ค. 63 ศิลปะ https://youtu.be/0zKdhzdTNxs แมวดุ๊กดิ๊ก/ส่งผลงานมาอวดบ้างนะคะ 

3 1 มิ.ย.  63 หนูน้อยอนามัยดี 
(เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก) 

https://youtu.be/mbiNmBHB_eo เขียน/วาดภาพ/อาหารที่มีประโยชน์ 
ภาพถ่าย /VDO ขณะรับประทานอาหาร 

 3  มิ.ย.  63 วิทยาศาสตร์ https://youtu.be/dUHROIxuHNk        ใครลองท าแล้วส่งมาดูบ้างนะคะ  
 5  มิ.ย.  63 คณิตศาสตร์  https://youtu.be/el5e5N2vVDk  หาสีที่ตรงกับภาพ ท าถูกต้องก่ีข้อคะ 

https://youtu.be/x23rTDl4AMs
https://www.youtube.com/watch?v=dLbyvZK0Fqc
https://youtu.be/_YgwYeGa2oU
https://youtu.be/SE0xG9N4c5k
https://youtu.be/VIEBE7e_iZY
https://youtu.be/0zKdhzdTNxs
https://youtu.be/mbiNmBHB_eo
https://youtu.be/dUHROIxuHNk
https://youtu.be/el5e5N2vVDk


          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 8 มิ.ย.  63 ปลอดภัยไว้ก่อน 
(สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก) 

https://youtu.be/bmgQcaAy79o    วธิีปฏิบัติตนในการใช้รถใช้ถนน 
ที่บ้านเด็ก ๆ มียานพาหนะชนิดใดบ้าง ส่งภาพวาดมาอวดกันค่ะ 

 10  มิ.ย.  63 เชาวน์ 
 

https://youtu.be/uL9aBQf3Pqc เขียนค าจากภาพ/วาดภาพตามใจชอบ
ตอบค าถามส่งครูประจ าชั้น  หาภาพตามค าสั่ง 

 12  มิ.ย.  63 สุขอนามัย https://youtu.be/EGu76G9pwEg  การรักษาสุขภาพฟัน ท าอย่างไรบ้าง
ให้ฟันเด็ก ๆ แข็งแรง ส่งค าตอบให้ครูประจ าชั้น/วาดภาพระบายสี 

5 15 มิ.ย. 63 บ้านและครอบครัว 
(บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก) 

https://youtu.be/hp0ks-z7Hdc   เขียนค าตอบ/วาดภาพครอบครัวว่ามี
ใครบ้าง  มีก่ีคนในครอบครัวฉัน 

 17  มิ.ย.  63 ศิลปะ https://youtu.be/wgRiBKPSyaA ทดลองท าแล้วอย่าลืมโชว์ผลงานมา
อวดคุณครูนะคะ  

 19  มิ.ย.  63 คณิตฯเกมเชาวน์ปัญญา 
ลับสมอง 

https://youtu.be/k-vL8Yb_cW8  ลองเล่นกันกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ  
แถมนิทานให้ค่ะครอบครัวอบอุ่น  https://youtu.be/POZQhfia3pw  

6 22 มิ.ย.  63 วันไหว้ครู 
(บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก) 

https://youtu.be/39TvPwnqom0  ดูจบแล้ว  ลองมองหาบริเวณบ้าน
ว่ามีอะไรที่น ามาไหว้ครูได้บ้าง  อย่าลืมน ามาไหว้ผู้ปกครองที่บ้านกันนะคะ 

 24  มิ.ย.  63 วิทยาศาสตร์ https://youtu.be/5XRNsDpdOAM   ใครลองท าแล้วยังไม่ถูกต้องลอง
ท าซ้ าดูนะคะ  

 26  มิ.ย.  63 ภาษาอังกฤษ https://youtu.be/3TGmwh9RTrA ฟังหลายๆรอบจะบอกได้หลายชื่อค่ะ 
7 29  มิ.ย. 63 กลางวัน  กลางคืน 

(ธรรมชาติรอบตัว) 
https://youtu.be/Q3IUoTCEi9g เข้าใจการเกิดกลางวัน/กลางคืนกัน
อย่างไรวาดภาพมาเล่าให้คุณครูชมบ้างนะคะ 

 1  ก.ค. 63 วิทยาศาสตร์ https://youtu.be/jkXll_tlS5g  ทายถูกก่ีเสียงกันคะ วาดภาพสัตว์ที่ชอบ
มาให้ดูบ้าง ตอบการบ้านกับผู้ปกครองเสียงที่ได้ยินคือเสียงตัวอะไรนะคะ 

 3  ก.ค. 63 คณิตศาสตร์ https://youtu.be/u5bMRzEG8uo บอกชื่อสีหรือผักได้คนละกี่อย่างคะ 
เขียนชื่อสีหรือวาดภาพผัก  อย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูดูนะคะ 

https://youtu.be/bmgQcaAy79o
https://youtu.be/uL9aBQf3Pqc
https://youtu.be/EGu76G9pwEg
https://youtu.be/hp0ks-z7Hdc
https://youtu.be/wgRiBKPSyaA
https://youtu.be/k-vL8Yb_cW8
https://youtu.be/POZQhfia3pw
https://youtu.be/39TvPwnqom0
https://youtu.be/5XRNsDpdOAM
https://youtu.be/3TGmwh9RTrA
https://youtu.be/Q3IUoTCEi9g
https://youtu.be/jkXll_tlS5g
https://youtu.be/u5bMRzEG8uo


ตารางกิจกรรมช่วงที่เดก็ไม่ได้มาโรงเรียน  ปีการศึกษา 2563 ชัน้เตรียมปฐมวยั และปฐมวัย 1-3 

 

 

 

กิจกรรมเริ่ม  เวลา  09.30  น. ทุกวันจันทร์  วันพุธ  วันศุกร์   หรือดูย้อนหลังตามความสะดวก 
14  พ.ค.  63 18,20,22  พ.ค.  63 25,27,29  พ.ค.  63  1,3,5  มิ.ย.  63   

- ครูประจ าชั้นแนะน าตนเอง  รูปถ่ายครู/
VDO แนะน าตนเอง  
youtu.be/x23rTDl4AMs   Hello ! 

Google form หน่วยโรงเรียน/นิทาน
โรงเรียนแสนสุข/ตอบค าถาม/ส่งผลงานคร ู

https://youtu.be/SE0xG9N4c5k วาด
ภาพ/เขียนสิ่งที่เด็กท าเองได้  อย่าลืมแปรง
ฟันกันด้วยนะคะ 

https://youtu.be/mbiNmBHB_eo 
เขียน/วาดภาพ/อาหารที่มีประโยชน์ 
ภาพถ่าย /VDO ขณะรับประทานอาหาร 

- กิจกรรมของแต่ละกลุ่มไลน์ 
 

https://youtu.be/dLbyvZK0Fqc 
หาภาพให้ถูกต้อง  

https://youtu.be/VIEBE7e_iZY วาด
ภาพ/เขียนค าศัพท์ที่สนใจ 

https://youtu.be/dUHROIxuHNk 
ส่งผลงาน/วาดภาพ/เขียนอุปกรณ์ 

- ฟังบ่อย ๆ แล้วลองร้องเพลงให้ผู้ปกครอง
ฟังกันนะคะ 

https://youtu.be/_YgwYeGa2oU   เพลง
ล้างมือ /ค าถาม/วาดภาพ 

https://youtu.be/0zKdhzdTNxs                  
แมวดุ๊กดิ๊ก/ถ่ายภาพกิจกรรมของเด็ก 

https://youtu.be/dLbyvZK0Fqc  
ตอบถูกก่ีข้อแจ้งคุณครูด้วยค่ะ 

    

8,10,12  มิ.ย.  63   15,17,19  มิ.ย.  63 22,24,26  มิ.ย.  63 29,30 มิ.ย. 1 ก.ค.63 
https://youtu.be/bmgQcaAy79o วิธี
ปฏิบัติตนในการใช้รถใช้ถนน 
ที่บ้านเด็ก ๆ มียานพาหนะชนิดใดบ้าง ส่ง

ภาพวาดมาอวดกันค่ะ 

https://youtu.be/EGu76G9pwEg  การ
รักษาสุขภาพฟัน ท าอย่างไรบ้างให้ฟันเด็ก 
ๆ แข็งแรง ส่งค าตอบให้ครูประจ าชั้น/วาด

ภาพระบายสี 

https://youtu.be/39TvPwnqom0  ดู
จบแล้ว  ลองมองหาบริเวณบ้านว่ามีอะไรที่

น ามาไหว้ครูได้บ้าง  อย่าลืมน ามาไหว้
ผู้ปกครองที่บ้านกันนะคะ 

https://youtu.be/Q3IUoTCEi9g 
เข้าใจการเกิดกลางวัน/กลางคืนกัน
อย่างไรวาดภาพมาเล่าให้คุณครูชมบ้าง
นะคะ 

https://youtu.be/uL9aBQf3Pqc เขียน
ค าจากภาพ/วาดภาพตามใจชอบตอบ

ค าถามส่งครูประจ าชั้น  หาภาพตามค าสั่ง 

https://youtu.be/wgRiBKPSyaA ทดลอง
ท าแล้วอย่าลืมโชว์ผลงานมาอวดกันนะคะ 

https://youtu.be/5XRNsDpdOAM   
ใครลองท าแล้วยังไม่ถูกต้องลองท าซ้ าดูนะ

คะ  

https://youtu.be/jkXll_tlS5g  ทาย
ถูกกี่เสียงกันคะ วาดภาพสัตว์ที่ชอบมา
ให้ดูบ้าง ตอบการบ้านกับผู้ปกครองเสียง
ที่ได้ยินคือเสียงตัวอะไรนะคะ 

https://youtu.be/EGu76G9pwEg  การ
รักษาสุขภาพฟัน ท าอย่างไรบ้างให้ฟันเด็ก 
ๆ แข็งแรง ส่งค าตอบให้ครูประจ าชั้น/วาด

ภาพระบายสี 

https://youtu.be/k-vL8Yb_cW8      
ลับสมอง ลองเล่นกันกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ  

แถมนิทานให้ค่ะครอบครัวอบอุ่น  
https://youtu.be/POZQhfia3pw 

https://youtu.be/3TGmwh9RTrA ฟัง
หลายๆรอบจะบอกได้หลายชื่อค่ะ 

https://youtu.be/u5bMRzEG8uo 
บอกชื่อสีหรือผักได้คนละกี่อย่างคะ 
เขียนชื่อสีหรือวาดภาพผัก  อย่าลืมส่งผล
งานมาให้คุณครูดูนะคะ 

https://youtu.be/x23rTDl4AMs
https://youtu.be/SE0xG9N4c5k
https://youtu.be/mbiNmBHB_eo
https://youtu.be/dLbyvZK0Fqc
https://youtu.be/VIEBE7e_iZY
https://youtu.be/dUHROIxuHNk
https://youtu.be/_YgwYeGa2oU
https://youtu.be/0zKdhzdTNxs
https://youtu.be/bmgQcaAy79o
https://youtu.be/EGu76G9pwEg
https://youtu.be/39TvPwnqom0
https://youtu.be/Q3IUoTCEi9g
https://youtu.be/uL9aBQf3Pqc
https://youtu.be/wgRiBKPSyaA
https://youtu.be/5XRNsDpdOAM
https://youtu.be/jkXll_tlS5g
https://youtu.be/EGu76G9pwEg
https://youtu.be/k-vL8Yb_cW8
https://youtu.be/POZQhfia3pw
https://youtu.be/3TGmwh9RTrA
https://youtu.be/u5bMRzEG8uo



