เดือน “พฤษภาคม”
ยิน ดี ตอ้ นรับทุ กๆท่ านสู่ ปี การศึก ษาใหม่ ค่ะ สิ่ งที่นักเรี ยนจะได้เรี ยนในเดื อ นแรกนี้ เป็ นหน่ วย
เกี่ ยวกับ “โรงเรี ยน” ที่นักเรี ยนทุกๆคนจะได้เรี ยนรู ้เรื่ อ งราวเกี่ ยวกับโรงเรี ยนของเรา ได้ทาความรู ้จกั กับ
เพือ่ นๆ คุณครู และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ โดยในเรื่ องการเรี ยนรู ้ทางวิชาการนั้น นักเรี ยนได้เรี ยนในวิชาต่างๆ
ที่น่าสนใจดังนี้ คือ
ภาษาไทย

นักเรี ยนได้ฝึกอ่านหนูนอ้ ยอ่านเก่งบทที่ 1 จดจาพยัญชนะไทย 44 ตัว จาก
การเล่นเกมจับคู่ภาพกับคา และฝึ กอ่านคาประสมสระ อา เช่น กา ตา รวมทั้ง
ได้ทบทวนจากการทาแบบฝึ กหัดภาษาไทย

คณิตศาสตร์

นักเรี ยนได้ฝึกนับตัวเลข 1 – 20 และเรี ยนรู ้ค่าจานวน 1 – 10 ผ่านการเล่นเกม
รวมทั้งฝึ กการจดจา ฝึ กการเขียนตัวเลข 1 – 3 อย่างถูกต้อง การนับจานวน
และจับคูต่ วั เลขที่สมั พันธ์กบั ภาพ และทาแบบฝึ กหัดในหนังสือคณิ ตศาสตร์

ประสบการณ์

นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้เรื่ อง “โรงเรี ยนของเรา” เกี่ยวกับชื่อโรงเรี ยน ห้องเรี ยน
สถานที่ต่างๆ ในโรงเรี ยน คุณครู สัญลักษณ์ คติพจน์ของโรงเรี ยน และชื่อ
เพือ่ นๆ การเข้าใจในข้อตกลงและกฎระเบียบของโรงเรี ยน การรักษาสิ่งของที่
เป็ นสาธารณสมบัติของโรงเรี ยน

เตรียมความพร้ อม นักเรี ยนได้ฝึกการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันด้วยตนเอง เช่น การเก็บของ การ
ส่งงานและการบ้าน การเขียนชื่อจริ ง การเข้าห้องน้ า รับประทานอาหาร
และการทากิจกรรมที่ช่วยฝึ กทักษะการสังเกตของนักเรี ยน
ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดับ ชั้น KG.2 ในเดื อ นแรกนี้ เป็ นระยะของการปรับ ตัวกับ สิ่ งแวดล้อ ม
ห้องเรี ยน คุณครู และเพือ่ นใหม่บางคน โดยขอให้ผปู ้ กครองได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนานักเรี ยนให้
เป็ นไปในแนวทางเดียวกับโรงเรี ยน โดยฝึ กให้นกั เรี ยนช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่วยั ของเขา
จะทาได้ เช่น วิธีการใช้ห้องน้ าและทาความสะอาดร่ างกายตนเอง ในเรื่ องการรับประทานอาหาร เช่น
วิธีการจับช้อนส้อมอย่างถูกต้อง ฝึ กการรับประทานอาหารทั้ง 5 หมู่ เป็ นต้น ส่วนในเรื่ องของวิชาการ
นั้น นักเรี ยนจะเรี ยนเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งเป็ นการพัฒนาการเรี ยนรู ้เพิม่ มากขึ้นอีกขั้นหนึ่ ง จึงขอให้
ผูป้ กครองช่วยสนับสนุนและเป็ นกาลังใจให้นกั เรี ยนด้วยค่ะ

เดือน “มิถุนายน”
สิ่งที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ในเดือนมิถุนายนนี้ เป็ นหน่วยเกี่ยวกับ “ตัวเรา” ที่นกั เรี ยนทุกๆคนจะได้
เรี ยนรู ้เรื่ องราวเกี่ยวกับร่ างกายของเรา โดยในเรื่ องการเรี ยนรู ้ทางวิชาการนั้น นักเรี ยนได้เรี ยนในวิชาต่างๆที่
น่าสนใจดังนี้ คือ
ภาษาไทย

นักเรี ยนได้ฝึกอ่านหนูนอ้ ยอ่านเก่งบทที่ 2-3 จดจาพยัญชนะไทย 44 ตัว จาก
การเล่นเกมจับคู่ภาพกับคา และฝึ กอ่านคาประสมสระ อี อือ อู ตามแบบสาร
สาสน์ รวมทั้งได้ฝึกทบทวนทาแบบฝึ กหัดภาษาไทย

คณิตศาสตร์

นักเรี ยนได้ฝึกนับตัวเลข 1 – 20 และเรี ยนรู ้ค่าจานวน 1 – 14 ผ่านการเล่นเกม
รวมทั้งฝึ กการจดจา ฝึ กการเขียนตัวเลขอารบิค 7 การสะกดเลขเป็ น
ตัวหนังสือ หนึ่ง-สอง การนับจานวนและจับคูต่ วั เลขที่สมั พันธ์กบั ภาพ และ
ทาแบบฝึ กหัดในหนังสือคณิ ตศาสตร์

ประสบการณ์

นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้เรื่ อง “ตัวเรา” เกี่ยวกับชื่อของตนเอง เรี ยนรู ้ชื่อคาศัพท์
เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ เช่น ตา หู จมูก ปาก คอ แขน ขา เป็ นต้น การดูแลและ
ทาความสะอาดร่ างกาย เช่น การล้างมือ การอาบน้ า สระผม รวมทั้งเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย ตลอดจนมารยาทใน
การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง การดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากสัตว์
และสิ่งของที่อาจเป็ นอันตราย เช่น ยุง ของมีคม เป็ นต้น

เตรียมความพร้ อม นักเรี ยนได้ฝึกการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันด้วยตนเอง ฝึ กการทาแบบฝึ กหัด
เพือ่ พัฒนาเชาว์ปัญญาเกี่ยวกับการจับคู่ภาพที่สมั พันธ์กนั การจัดหมวดหมู่
สิ่งของ การสังเกตภาพเหมือนและแตกต่างกัน การจับคู่ภาพที่มีลกั ษณะ
ตรงกันข้าม
สาหรับในเดื อ นที่ผ่านมานี้ เป็ นระยะของการปรับ ตัวกับสิ่ งแวดล้อ ม คุ ณครู และเพื่อ นๆใหม่
นักเรี ยนหลายๆคนสามารถปรับตัวได้ดีมากขึ้น มาโรงเรี ยนอย่างมีความสุ ขไม่ร้องไห้ จึงขอให้ผปู ้ กครอง
ได้มี ส่วนร่ วมในการพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกับโรงเรี ยน โดยฝึ กให้นักเรี ยนช่วยเหลื อ
ตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่วยั ของเขาจะทาได้ เช่น วิธีการใช้ห้องน้ าและทาความสะอาดร่ างกายตนเอง ใน
เรื่ องการรับประทานอาหาร เช่น วิธีการจับช้อนส้อมอย่างถูกต้อง ฝึ กการรับประทานอาหารทั้ง 5 หมู่ เป็ น
ต้น ส่ วนในเรื่ องของวิชาการนั้น นักเรี ยนจะเรี ยนเนื้ อหาเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งเป็ นการพัฒนาการเรี ยนรู ้เพิ่มมาก
ขึ้นอีกขั้นหนึ่ง จึงขอให้ผปู ้ กครองช่วยสนับสนุนและเป็ นกาลังใจให้นกั เรี ยนด้วยค่ะ

