เดือน “พฤษภาคม”
ยินดีตอ้ นรับทุกๆท่านสู่ปีการศึกษาใหม่ค่ะ สิ่งที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยนในเดือนแรกนี้ เป็ นหน่วย
เกี่ยวกับ “โรงเรี ยน” ที่นักเรี ยนทุกๆคนจะได้เรี ยนรู ้เรื่ องราวเกี่ยวกับโรงเรี ยนของเรา ได้ทาความรู ้จกั
กับเพื่อนๆ คุณครู และสิ่ งแวดล้อมใหม่ ๆ เรี ยนรู ้การอยูใ่ นสังคมร่ วมกับผูอ้ ื่นเป็ นงานที่ทา้ ทายมาก
สาหรับนักเรี ยนระดับเตรี ยมอนุบาล นักเรี ยนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน นักเรี ยนหลายคนปรับตัวได้
เร็ ว ในขณะที่นักเรี ยนบางคนต้องใช้เวลาอย่างมากในการปรับตัว จึงขอให้ผปู ้ กครองช่วยสนับสนุ น
และเป็ นกาลังใจให้นกั เรี ยนด้วยค่ะ
สาหรับแนวทางการสอนในระดับเตรี ยมอนุ บาล ในเดือนแรกนี้ คุณครู จะฝึ กนักเรี ยนในเรื่ องของ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่ างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา เช่น การพัฒนากล้ามเนื้ อเล็กและ
ใหญ่ การสื่ อ สารทั้งภาษาท่าทาง และภาษาพูด การฟั งและตอบคาถามง่ายๆ การฝึ กพูดให้ชัดเจน การ
ช่วยเหลือตนเอง การทากิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ื่น เป็ นต้น
ในขณะเดี ยวกัน ทางโรงเรี ย นขอความร่ วมมื อ จากท่ านผูป้ กครองได้มี ส่ วนร่ ว มในการพัฒ นา
นักเรี ยนให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกับโรงเรี ยน โดยฝึ กให้นักเรี ยนช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่วยั
ของเขาจะท าได้ เช่ น การใส่ ร องเท้า การเก็ บ ของ การรับ ประทานอาหาร เป็ นต้น โดยคุ ณ ครู ไ ม่ ไ ด้
คาดหวังว่านักเรี ยนจะต้องทาได้ท้ งั หมด แต่เป็ นการฝึ กฝนไปเรื่ อยๆ เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้ใช้ความพยายามจน
ทาได้ดว้ ยตนเอง นักเรี ยนจะรู ้สึกภาคภูมิใจในผลงานเมื่อเขาทาได้เอง เป็ นการปลูกฝังให้ นกั เรี ยนเป็ นผูท้ ี่มี
ความพยายามในการทางานต่างๆให้สาเร็จด้วยค่ะ

เดือน “มิถุนายน”
ในเดือนมิถุ นายนนี้ เป็ นหน่ วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง “หนู ทาได้” ที่นักเรี ยนทุก ๆคนจะได้เรี ยนรู ้
เรื่ องราวเกี่ยวกับการฝึ กปฏิบตั ิการทากิจวัตรประจาวันต่างๆ เช่น การเข้าห้องน้ า การล้างมือ การสวม
รองเท้า การเก็บของใส่กระเป๋ า ในเดือนนี้นกั เรี ยนหลายคนปรับตัวได้ดีมากขึ้นแล้ว ยอมที่จะแยกจาก
ผูป้ กครองที่มาส่ งตอนเช้าและเดินมาหาคุณครู ดว้ ยรอยยิม้ สามารถร่ วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
กับพีๆ่ ได้ จึงขอให้ผปู ้ กครองช่วยสนับสนุนและเป็ นกาลังใจให้นกั เรี ยนด้วยค่ะ
สาหรับ แนวทางการสอนในระดับเตรี ยมอนุ บาล ในเดือ นนี้ คุ ณครู จะได้ฝึกนักเรี ยนในเรื่ องของ
พัฒ นาการทั้ง 4 ด้านอย่างต่อ เนื่ อ ง คือ ด้านร่ างกาย อารมณ์ -จิ ตใจ สังคม สติ ปัญ ญา เช่ น การพัฒ นา
กล้ามเนื้อเล็กและใหญ่ การสื่อสารทั้งภาษาท่าทางและภาษาพูด การฟังและตอบคาถามง่าย ๆ การฝึ กพูดให้
ชัดเจน การช่วยเหลือตนเอง การทากิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ื่น เป็ นต้น
ในขณะเดี ยวกัน ทางโรงเรี ย นขอความร่ วมมื อ จากท่ านผูป้ กครองได้มี ส่ วนร่ ว มในการพัฒ นา
นักเรี ยนให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกับโรงเรี ยน โดยฝึ กให้นักเรี ยนช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่วยั
ของเขาจะทาได้ เช่ น การใส่ รองเท้า การเก็บของ การรับ ประทานอาหาร เป็ นต้น รวมถึ งการฝึ กเรื่ อ ง
มารยาทไทย เช่ น การไหว้ผูใ้ หญ่ การอยู่ร่วมกับเพื่อ นๆ การรู ้จกั แบ่งปั นและไม่ ทาร้ายผูอ้ ื่ น ฯลฯ โดย
คุณครู ไม่ได้คาดหวังว่านักเรี ยนจะต้องทาได้ท้งั หมด แต่เป็ นการฝึ กฝนไปเรื่ อยๆ เพือ่ ให้นักเรี ยนได้ใช้ความ
พยายามจนท าได้ด้วยตนเอง นักเรี ยนจะรู ้สึ กภาคภู มิ ใจในผลงานเมื่ อ เขาท าได้เอง เป็ นการปลู กฝั งให้
นักเรี ยนเป็ นผูท้ ี่มีความพยายามในการทางานต่างๆให้สาเร็จด้วยค่ะ
สาหรับในด้านการเรี ยนรู ้ มีการจัดบูรณาการในเรื่ องคณิ ตศาสตร์ (ตัวเลข 0-4 ) รู ปทรง สี โดยผ่าน
ภาษาในด้านการสื่อสารกับกิจกรรมต่างๆ เช่น Cooking งานศิลปะ งานปั้ นแป้ งโดว์ฯ ซึ่ งเป็ นการสร้างความ
ภาคภูมิใจกับผลงานของตนเองค่ะ

