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✄

คํานํา

อาน

หนึ่ง
ONE

ระบายสีคัด

 ชวงวัยเด็กเล็ก อายุ 2-3 ป เปนชวงที่สมองมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว จึงควรใหเด็กไดรูจักจํานวน

และตวัเลขทางคณติศาสตรอยางงายๆ เพือ่สงเสรมิพฒันาการดานสตปิญญา ดวยการสรางความคุนเคยกบั

จํานวนและตัวเลข  ปลูกฝงความมีเหตุผล ซึ่งจะทําใหเด็กมีนิสัยชางสังเกต ชางสงสัย อันจะเปนพื้นฐาน

ในการศึกษาสาระความรูตาง ๆ  ตอไป

 ชุดกิจกรรมเตรียมความพรอม จํานวนและตัวเลข สนุกกับตัวเลข 1-10 เลมนี้  มีการออกแบบ

กิจกรรมที่สัมพันธกับอายุและพัฒนาการของเด็กเล็ก (อายุ 2-3 ป) โดยสอนใหเด็กรูจักจํานวนและตัวเลข

ผานกระบวนการเรียนรู โดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้

 จากกระบวนการเรียนรูนี้ ชวยสรางแรงจูงใจและเจตคติที่ดีในการเรียน สรางความมั่นคงในการ

ใชมอื นิว้มอื การประสานสมัพนัธระหวางมอืกบัตา  ขณะเดยีวกนัมกีารทบทวนซํา้ๆ ดวยกจิกรรมฝกทกัษะสงัเกต 

เปรยีบเทยีบ จะชวยสรางการจดจาํ และพฒันาการคดัเขยีนจนเกดิความชาํนาญ สามารถคดัเขยีนตวัเลขเอง

ไดคลองและถูกตองตามหลักการในระดับชั้นตอไป  อันสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูโดยใชสมอง

เปนฐาน (Brain-based Learning) 

          ศูนยพัฒนาสื่อเด็กเล็ก อจท.

อานออกเสียงตัวเลขดวยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษตามครู
พรอมนับจํานวนภาพ

คัดตัวเลข
เพื่อฝกการควบคุม
กลามเนื้อมือ 

ใชนิ้วมือลากเสนตามทิศทาง
ของลูกศรในตัวเลข เพื่อกระตุน
ประสาทสัมผัสสรางการจํา

ระบายสีตัวเลข และภาพ
เพื่อฝกกลามเนื้อมือ

อยางอิสระ

ลากเสน

2



✄
เรียนรู้จ�ำนวนและตัวเลข 1-5
ฝึกอ่ำน และนับจ�ำนวน 1-5

หนึ่ง

สี่ ห้า

สอง สาม
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✄

หนึ่ง

ONE
วัน

เรียนรู้จ�ำนวนและตัวเลข 1-2

คัดเลข 1 ตำมรอยประ

4

ฝึกอ่ำนตำมคร ูแล้วใช้นิว้มือลำกเส้นจำกจุดตำมทิศทำงของลูกศรในเลข 1 และระบำยสีตัวเลข



✄

วัว     ตัว
55

นับจ�ำนวนภำพ ระบำยสีภำพ และคัดตัวเลข



2
✄

TWO
ทู

สอง

คัดเลข 2 ตำมรอยประ

6

ฝึกอ่ำนตำมคร ูแล้วใช้นิว้มือลำกเส้นจำกจุดตำมทิศทำงของลูกศรในเลข 1 และระบำยสีตัวเลข2



✄

สุนัข      ตัว
77

นับจ�ำนวนภำพ ระบำยสีภำพ และคัดตัวเลข



✄

หนึ่ง

สอง

ทบทวนชวนจ�ำ

8

ระบำยสีตัวเลข วำดภำพตำมรอยประ และระบำยสีภำพ
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999

ฝึกอ่ำนตัวเลข แล้วลำกเส้นตำมรอยประจำกตัวเลขไปหำภำพ
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THREE

สาม

ธรี

เรียนรู้จ�ำนวนและตัวเลข 3-4

คัดเลข 3 ตำมรอยประ

10

ฝึกอ่ำนตำมคร ูแล้วใช้นิว้มือลำกเส้นจำกจุดตำมทิศทำงของลูกศรในเลข 1 และระบำยสีตัวเลข3
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กระต่าย     ตัว
1111

นับจ�ำนวนภำพ ระบำยสีภำพ และคัดตัวเลข
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FOUR

สี่

โฟ

1 2

คัดเลข 4 ตำมรอยประ

12

ฝึกอ่ำนตำมคร ูแล้วใช้นิว้มือลำกเส้นจำกจุดตำมทิศทำงของลูกศรในเลข 1 และระบำยสีตัวเลข4
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