โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกประถม)
กาหนดเนื้อหาบทเรียน ภาควิชาการไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วิชา

หน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : สายน้า สายชีวิต

-

ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ครอบครัวพอเพียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : คนละไม้ คนละมือ

-

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ภัยเงียบ

คณิตศาสตร์

-

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :
จ้านวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร
-

เนื้อหาบทเรียน
การสรุปใจความส้าคัญและการตอบค้าถามบทเรียน
เรื่อง ก้าเนิดผิดพ้นคนทังหลาย
การเขียนสะกดค้าศัพท์และการบอกความหมาย
บทเรียนเรื่อง ก้าเนิดผิดพ้นคนทังหลาย
บทอาขยานบทหลัก “ก้าเนิดพระสังข์”
การสรุปใจความส้าคัญและการตอบค้าถามบทเรียน
เรื่อง กระเช้าของนางสีดา
การเขียนสะกดค้าศัพท์และการบอกความหมาย
บทเรียนเรื่อง กระเช้าของนางสีดา
การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
โวหาร
การอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
มารยาทในการอ่าน
การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค้าสั่งข้อแนะน้า
และปฏิบัติตาม (พจนานุกรม)
ชนิดและหน้าที่ของค้า (ค้าบุพบท)
ชนิดและหน้าที่ของค้า (ค้าสันธาน)
ชนิดและหน้าที่ของค้า (อุทาน)
ส่วนประกอบของประโยค
การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจ้านวน
การเรียงล้าดับจ้านวน
หลัก ค่าประจ้าหลักและค่าของเลขโดด
ตามค่าประจ้าหลัก
การเขียนตัวเลขในรูปกระจาย
การหาค่าประมาณใกล้เคียงจ้านวนเต็มสิบ
และจ้านวนเต็มร้อย
การหาค่าประมาณใกล้เคียงจ้านวนเต็มพัน
ประเมินผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านเขียน
ตัวเลขแสดงจ้านวนและการประมาณค่า
การบวกและการลบจ้านวนที่มีหลายหลัก

วิชา

หน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : มุม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เส้นขนาน
คณิตศาสตร์

-

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : สถิติและความน่าจะเป็น

วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต

-

การคูณจ้านวนที่มีหลายหลัก
การหารจ้านวนที่มีหลายหลัก
การบวก การลบ การคูณและการหารระคน
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณและ
การหารระคน
แบบรูปของจ้านวน
ประเมินผลการเรียนรู้ เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร
และแบบรูปของจ้านวน
เนื้อหาบทเรียน
ชนิดของมุมและสัญลักษณ์แทนมุม
การสร้างมุมโดยโดยใช้ไม้โปรแทรกเตอร์
การวัดขนาดของมุมกลับ
ประเมินผลการเรียนรู้เรื่องมุม
เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน
การสร้างเส้นขนานผ่านจุดที่ก้าหนดให้โดยใช้ไม้ฉาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจ้าแนกข้อมูล
การอ่านแผนภูมิแท่ง
การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะ
ของเส้นแสดงจ้านวน
การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
การคาดคะเนการเกิดขึนของเหตุการณ์
ประเมินผลการเรียนรู้เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็น
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ลักษณะทางพันธุกรรมของตนเองกับคนในครอบครัว
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ศึกษาชีวิตพืช
พืชดอก
ส่วนประกอบของดอก
การสืบพันธุ์ของพืชดอก
การขยายพันธุ์พืช
การเพาะเมล็ด
การปักช้า
การติดตา
การทาบกิ่ง
การเสียบยอด
การเพาะเลียงเนือเยื่อ
วัฏจักรของพืชดอก
การเรียนรู้ชีวิตสัตว์

วิชา

ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :
ความส้าคัญของพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 :
พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ความเป็นมาของท้องถิ่น

สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :
ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
พลศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 :
ฝึกประเมินผลด้วยตนเอง
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

-

การสืบพันธุ์ของสัตว์
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
การขยายพันธุ์สัตว์
การคัดเลือกพันธุ์สัตว์
วัฏจักรของสัตว์
ความหลากหลายของพืชและสัตว์
ความหลากหลายของพืช
พืชดอกและพืชไม่มีดอก
พืชใบเลียงเดี่ยวและพืชใบเลียงคู่
ความหลากหลายของสัตว์
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
เนื้อหาบทเรียน
พระพุทธศาสนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
พุทธประวัติ
พุทธสาวก
ชาดก
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
พระไตรปิฏก
การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น
การตังค้าถามและตอบค้าถามทางประวัติศาสตร์
ความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น
ความส้าคัญของระบบย่อยอาหาร
การดูแลรักษาระบบย่อยอาหาร
ความส้าคัญของระบบขับถ่าย
ความส้าคัญของระบบขับถ่ายและการดูแลรักษา
ยืนกระโดดไกล
วิ่งเก็บของ
ดึงข้อหรืองอแขนห้อยตัว
ก้มตัวไปข้างหน้า
ลุก - นั่ง 30 วินาที
วิ่ง 50 เมตร

- ฝึกประเมินผลด้วยตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 :
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 :
การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย

-

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : การออกก้าลังกาย

วิชา

พลศึกษา

ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 :
การเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
หน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 :
การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 : การเล่นเกม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 :
การเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
หน่วยการเรียนรู้ : Activity 12 :
เรื่อง นก
หน่วยการเรียนรู้ : Activity 13 :
เรื่อง เด็กชายไทย
หน่วยการเรียนรู้ : Activity 14 :
เรื่อง เด็กหญิงไทย
หน่วยการเรียนรู้ : Activity 12, 13, 14 :
เรื่อง เทคนิคสีชอล์ค

-

-

ยืนแตะเท้า
เดินทรงตัว
ดันพืนหรือดึงข้อ
วิ่งกลับตัว 10 เมตร (ไป - กลับ)
วิ่งสลับฟันปลาหรือวิ่งซิกแซก
พิงผนังย่อนั่งขาฉาก
การเคลื่อนไหวแบบสมดุล เช่น การเดินบนเส้นตรง
โดยใช้สิ่งของวางบนศีรษะ
การเคลื่อนไหวแบบรับแรง เช่น การเดินขึน - ลง
บันได การออกแรงรับน้าหนักสิ่งของที่กดลง
ขณะยกของ
การเคลื่อนไหวแบบใช้แรง เช่น การใช้มือดึงเชือก
ลากสิ่งของ การใช้มือผลักดันสิ่งของ
การออกก้าลังกายแบบอยู่กับที่ เช่น นั่งแยกขาก้มตัว
แตะสลับ ยืนแตะปลายเท้า กระโดดตบมือ
การออกก้าลังกายแบบเคลื่อนที่ เช่น วิ่ง เขย่ง
การออกก้าลังกายแบบผสมผสาน เช่น กระโดดเชือก
กีฬาสากลประเภททีม เช่น บาสเกตบอล แฮนด์บอล
แชร์บอล
เนื้อหาบทเรียน
กายบริหารประกอบเพลงหรือสัญญาณนกหวีด
เช่น เพลงเราสู้
เกมเบ็ดเตล็ด เช่น เกมยีราฟหรือกระต่ายน้อย
เกมน้าไปสู่กีฬา เช่น เกมเตะลูกบอลข้ามแดน
เกมแบบผลัด เช่น เกมส่งสลับ
การละเล่นพืนเมือง เช่น งูกินหาง
กีฬาสากลประเภทบุคคล เช่น เทเบิลเทนนิส
แบดมินตัน
การใช้รูปทรงชนิดต่างๆ มาประกอบกันให้เกิดภาพ
นก
น้ารูปทรงเรขาคณิต มาวาดประกอบกันจนเกิดภาพ
เด็กชายไทย
น้ารูปทรงเรขาคณิต มาวาดประกอบกันจนเกิดภาพ
เด็กชายไทย
วาดภาพโดยใช้สีชอล์คในการระบายสี
เป็นเรื่องราวตามจินตนาการ

ดนตรี

การงานอาชีพฯ

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง : Insight Music :
เพลง Joyous Chanukah (50 นาที)
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง : Insight Music :
เพลง Come With Me (30 นาที)
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง : Insight Music :
เพลง Sarasponda (50 นาที)
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง : Insight Music :
เพลง Taffy (50 นาที)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : อาหารและโภชนาการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เริ่มใช้งานโปรแกรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 :
วางโครงร่างและจัดการสไลด์
คอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 :
แทรกและจัดการข้อความบน Slide
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ตกแต่ง Slide

วิชา

ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี (50 นาที)
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี (50 นาที)
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี (50 นาที)
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี (50 นาที)
-

การพับผ้าเช็ดปากที่ใช้บนโต๊ะอาหารแบบที่ 1
การพับผ้าเช็ดปากที่ใช้บนโต๊ะอาหารแบบที่ 2
การจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
ปฏิบัติการประกอบอาหารว่าง
Presentation คืออะไร
แถบเครื่องมือ Ribbon
เปลี่ยนล้าดับ Slide
ใส่องค์ประกอบเนือหา, จัดวาง Layout
การแทรกและจัดเรียงล้าดับ Slide
การก้าหนดมุมมอง, การคัดลอก Slide
การใส่ข้อความลงใน Slide
ก้าหนดรูปแบบและขนาดตัวอักษรให้กับข้อความ
รูปแบบการตกแต่ง Slide
ก้าหนดลักษณะพิเศษให้กับรูปร่างบน Slide
การสร้าง Shapes การปรับแต่ง / แก้ไข Shapes

-

เนื้อหาบทเรียน
การแทรกภาพและการตกแต่งภาพ
การวาดรูปตกแต่ง Slide, จัดการรูปภาพและวัตถุ
การแทรกรูปภาพลงในตาราง
การลบคอลัมน์และแถว
การก้าหนดเส้นแสดงตาราง
Nouns, quantities and articles

หน่วยการเรียนรู้

คอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 :
การแทรกภาพลงบน Slide

Grammar

Unit 1 : Nouns, quantities and articles
Unit 2 :
Some and any; indefinite pronouns
Unit 3 : Quantifiers
Unit 4 :

- Some and any; indefinite pronouns
- Quantifiers
- Personal pronouns; impersonal there and

Personal pronouns; impersonal there
and it / they
Unit 5 : Demonstrative and possessives
Unit 6 : Present simple and continuous
Unit 7 : Past simple
Unit 8 : Past continuous
Unit 9 : Present perfect
Unit 10 :
Present perfect and past simple
Unit 11 : Past perfect

หน้าที่พลเมือง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : หลักธรรมทาง

it / they
-

Demonstrative and possessives
Present simple and continuous
Past simple
Past continuous
Present perfect

- Present perfect and past simple
-

Past perfect
พระพุทธศาสนา
พระรัตนตรัย
ไตรสิกขา
โอวาท
พุทธศาสนสุภาษิต
หลักธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ชาวพุทธ
มารยาทชาวพุทธ
พลเมืองดีของสังคม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ
และหน้าที่พลเมือง
- หน้าที่พลเมืองดี
ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกประถม)

