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   ªØ´ เด็กเล็กรู้คิด
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BBL (brain-based learning)
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คํานํา

   เพื่อเตรียมพรอมพัฒนาการทั้ง 4 ดานอยางเต็มศักยภาพ

ผานการทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 2-3 ป ดังนี้

 จัดเนื้อหา 4 สาระ มีหนวยการเรียน 50 หนวย รองรับการใชตลอดป ออกแบบกิจกรรมตามกระบวน
การเรียนรู  ท่ีสอดคลองกับการทํางานของสมอง BBL (brain-based learning) เนนการลงมือปฏิบัติ

เสริมความรูดาน          

ทักษะสมอง EF (Executive Functions)

 คุณธรรม
คุณธรรม

 เสริมทักษะชีวิต
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ทักษะชีวิต

อาเซียน
อาเซียน

เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพี

ยง

สาระ : เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

 ตัวเรา
สาระ : เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
 และสถานที่แวดลอมเด็ก

 บุคคล สถานที่
สาระ : ธรรมชาติรอบตัว

 ธรรมชาติรอบตัว
สาระ : สิ่งตาง ๆ  รอบตัวเด็ก

 สิ่งตาง ๆ  รอบตัว

 สวนทายเลม มีการประเมินพัฒนาการตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 
(สําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป) เพื่อเปนหลักฐานรองรับการประเมินจากหนวยงานตาง ๆ  

ศูนยพัฒนาสื่อเด็กเล็ก อจท.

 เด็กในชวงอายุ 2-3 ป เปนวัยที่สมองของเด็กเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ตองสงเสริมการเรียนรู 
ผานการลงมือปฏิบัติพัฒนาเด็กในดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาใหสมดุลกัน เพื่อการเติบโต
อยางเต็มศักยภาพ เตรียมพรอมเขาสูอนุบาล

 หนังสือเสริมประสบการณ 4 สาระ ชุด เด็กเล็กรูคิด สําหรับเด็ก อายุ 2-3 ป ชุดนี้ ไดกําหนดเนื้อหา
ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 (สําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป) ครอบคลุม 4 สาระ และจัดหนวยการเรียน
ในเลมตรงตามแผนการจัดประสบการณการเรียนรู การศึกษาปฐมวัย สอดคลองหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2560 (อางอิง แผนการสอนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย) ประกอบดวย 4 เลม ดังนี้

  ใชกลามเนื้อเล็กระบายสีภาพ ลากเสน
จับคู ตอเติมภาพ เชื่อมโยงบทเรียน 
เริ่มเสนตรงสูเสนวงกลม

ใชนิ้วมือลากกอน

ใชสีเทียนลากตาม

  รวมกันสนทนา

  แสดงความคิดเห็น และความรูสึก
เชื่อมโยงบทเรียน

   เลียนแบบทาทาง 

   ฟงคําคลองจอง คํากลอน

 ทายปริศนาคําทาย 

   ฟงเรื่องสั้นงาย ๆ  เชื่อมโยงบทเรียน

รางกาย อารมณ จิตใจ

สติปญญา

สังคม
   การใชภาษา ฟง พูด ขีดเขียน 

   การแสดงความคิดสรางสรรค 
และจินตนาการ

   การคิดแกปญหาเรื่องงาย ๆ  จาก
การตอบคําถาม



สาระน่ารู้

Ë¹‹ÇÂ

นักสํารวจนอ้ย

 สนทนาจากภาพ และบอกชื่อเลนของตนเอง แลวระบายสีภาพ

ชื่อเลนของหนู
1

เด็ก ๆ  มองตัวเองในกระจก แลวพูด
ชื่อตนเอง พรอมบอกรูปรางลักษณะ

ของตนเองใหครูและเพื่อนฟง

 ทกุคนมชีือ่เรยีกที่ใชแทนตวัเรา การมชีือ่เรยีกแทนตวั 
ทําใหคนอื่นรูจักเราและเรียกชื่อตัวเราไดถูกตอง

คุณลักษณะที่พึงประสงค  2.2, 3.2, 6.2, 7.1 ประสบการณสําคัญ  1. การใชกลามเนื้อเล็กในการระบายสีภาพ   
 2. การฟงและพูดบอกชื่อเลนของตนเอง

..........................................................................................ชื่อเลนของหนู
(ครูหรือผูปกครองชวยเขียนชื่อให)

áÃ¡ÃÑº»ÃÐ·Ñºã¨ 1

2
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แรกรบัประทับใจ 1

คุณธรรม ทักษะชีวิต

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF

 สนทนาเกี่ยวกับชื่อเลนของเพื่อน และบอกชื่อเลนของเพื่อน 1 คน แลวระบายสีภาพ

ชื่อเลนของเพื่อน

คุณลักษณะที่พึงประสงค  2.2, 3.2, 4.2, 6.2, 7.1 ประสบการณสําคัญ  1. การใชกลามเนื้อเล็กในการระบายสีภาพ 
 2. การฟงและพูดบอกชื่อเลนของเพื่อน   

..............................................................................................ชื่อเลนของเพื่อน
(ครูหรือผูปกครองชวยเขียนชื่อให)

ขอยืมสี
หนอยไดไหมคะ

ไดครับ...
เรามาใชดวยกัน

✄
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แรกรับประทับใจ 1

ทักษะชีวิต
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คุณครขูองหนู
 สนทนาเกี่ยวกับชื่อของคุณครู และใหเด็กบอกชื่อของคุณครู แลวระบายสีภาพ

คุณลักษณะที่พึงประสงค  2.2, 3.2, 4.2, 6.2, 7.1 ประสบการณสําคัญ  1. การใชกลามเนื้อเล็กในการระบายสีภาพ
  2. การฟงและพูดบอกชื่อของครูประจําชั้น

...............................................................................................ชื่อของคุณครู
(ครูหรือผูปกครองชวยเขียนชื่อให)

คุณธรรม

✄
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แรกรบัประทับใจ 1

คุณธรรม ทักษะชีวิต

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF

เพลง โรงเรียนของเรา

เสริมเพลงแสนสนุก

ชื่อโรงเร ียนของเรา
 สนทนาเกี่ยวกับชื่อโรงเรียน และใชนิ้วมือลากเสนพาเด็กไปโรงเรียน แลวใชสีเทียนลากตาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค  2.2, 3.2, 4.2, 6.2, 7.1 ประสบการณสําคัญ  1. การใชกลามเนื้อเล็กในการลากเสน 
  2. การฟงและพูดบอกชื่อโรงเรียน   

(ครูหรือผูปกครองชวยเขียนชื่อให)

.......................................................................................ชื่อโรงเรียนของหนู
(ครูหรือผูปกครองชวยเขียนชื่อให)

✄
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สาระน่ารู้

สวัสดีคะ

สวัสดีครับ

Ë¹‹ÇÂ

นักสํารวจนอ้ย

คุณลักษณะที่พึงประสงค  2.2, 3.2, 6.2, 7.1, 7.2 ประสบการณสําคัญ  1. การใชกลามเนื้อเล็กในการระบายสีภาพ
 2. การฟงและพูดคําทักทายกัน

 ฟงขอความพรอมทําทาประกอบ แลวระบายสีภาพ

2
áÃ¡ÃÑº»ÃÐ·Ñºã¨ 2

เด็ก ๆ  พนมมือสวัสดี แลวสํารวจ
วาจะทําทาทักทายอยางไรไดอีก 

แลวลองทําอยางอิสระ

 บุคคลในโรงเรียนมีมากมายหลายคน มีทั้งผูชาย 
และผูหญิง เมื่อพบกันเราสวัสดีทักทายกัน

สวัสดีทักทายกัน

สวัสดีคะ สวัสดีครับ เราทักทายคุณครู

6

✄



แรกรับประทับใจ 2
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ทักษะชีวิตคุณธรรมเด็กหญิง เด็กชาย
 สนทนาจากภาพ และบอกเพศของตนเอง แลวระบายสีภาพ

คุณลักษณะที่พึงประสงค  2.2, 3.2, 6.2, 7.1 ประสบการณสําคัญ  1. การใชกลามเนื้อเล็กในการระบายสีภาพ 
 2. การฟงและพูดบอกเพศของตนเอง

เด็กผูหญิงระบายสีชมพู
เด็กผูชายระบายสีฟา  

ใหเด็กระบายสีใน  บอกเพศของตนเอง

✄
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แรกรบัประทับใจ 2

คุณธรรม ทักษะชีวิตตัวเราตางกัน
 สนทนาจากภาพ และบอกรูปรางลักษณะของเด็กในภาพ แลวพิมพนิ้วมือจากตลับหมึกตกแตงชุดของเด็ก

คุณลักษณะที่พึงประสงค  2.2, 3.2, 6.2, 7.1, 7.3 ประสบการณสําคัญ  1. การใชกลามเนื้อเล็กในการพิมพภาพ
  2. การฟงและพูดบอกลักษณะของภาพเด็ก

✄
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แรกรบัประทับใจ 2

คุณธรรม ทักษะชีวิต

E
xecut ive Func

t io
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เราตั้งใจเร ียน
 สนทนาจากภาพ และใชนิ้วมือลากเสนจับคูภาพที่เหมือนกัน แลวใชสีเทียนลากตาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค  2.2, 3.2, 6.2, 7.1 ประสบการณสําคัญ  1. การใชกลามเนื้อเล็กในการลากเสน
  2. การรวมสนทนาและการสังเกตภาพที่เหมือนกัน

✄
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แกวนํ้า

แปรงสีฟน

สาระน่ารู้

Ë¹‹ÇÂ

นักสํารวจนอ้ย

คุณลักษณะที่พึงประสงค  2.2, 3.2, 6.2, 7.1 ประสบการณสําคัญ  1. การใชกลามเนื้อเล็กในการระบายสีภาพ
  2. การฟงและพูดบอกชื่อของใชประจําตัวของตนเอง

 สนทนาจากภาพ และบอกชื่อของใชประจําตัวของตนเอง แลวระบายสีภาพแกวนํ้า
 ดวยสีที่ชอบที่สุด

3
à´ç¡´ÕÁÕÇÔ¹ÑÂ

เด็ก ๆ  สัมผัสกับแกวนํ้าของตนเอง 
แลวบอกวามีลักษณะอยางไร

 เด็กดีมีวินัย รูจักใชสิ่งของ ของใช ของเลน เมื่อใช
เสร็จแลวตองเก็บเขาที่ และทําตามขอตกลงของหองเรียน

ของใชประจําตัว
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เด็กดีมีวินัย

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF

ทักษะชีวิตสัญลักษณของหนู
 สนทนาจากภาพ บอกชื่อสัญลักษณ ติดภาพสัญลักษณประจําตัวลงในกรอบ แลวระบายสีภาพ

คุณลักษณะที่พึงประสงค  2.2, 3.2, 6.2, 7.1 ประสบการณสําคัญ  1. การใชกลามเนื้อเล็กในการติดและระบายสีภาพ 
 2. การฟงและพูดบอกชื่อสัญลักษณประจําตัวของตนเอง

................................................................................สัญลักษณของหนู คือ
(ครูหรือผูปกครองชวยเขียนให)

(ติดภาพสัญลักษณประจําตัว)

✄

11


	ตัวเรา(ใส่สัญลักษณ์)
	0030006 ตัวเรา เด็ก 2-3 ปี (ศพด.)_W



