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  คณะผูจัดทํา ยังไดบูรณาการทักษะทางภาษาที่มีความหมายกับชีวิตประจําวันของเด็กใหสอดคลอง
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เสริมประสบการณภาษาอังกฤษ ชุด ภาษาอังกฤษพัฒนา จะเปนประโยชนตอการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสราง

ทักษะทางภาษาใหกับเด็กมากขึ้นตามเจตนารมณในการออกแบบสื่อชุดนี้
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ดร. อุไรวาส ปรีดีดิลก

 คํานํา
  การจัดประสบการณการเรียนรูและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษ สําหรับ

เด็กในระดับปฐมวัยใหเกิดประสิทธิภาพนั้น เด็กควรไดเรียนรูภาษาอยางถูกหลักวิธี มีกิจกรรมกระตุนความ

สนใจท่ีสอดคลองกับพัฒนาการและความพรอม เพื่อเชื่อมโยงความรูทางภาษาที่มีความหมายตอเด็ก
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ภาษาอังกฤษผานภาพการตูน เกม เพลง และนิทาน ที่เด็กชื่นชอบ เพ่ือเสริมสรางพัฒนาการและความ

ม่ันใจใหกับเด็กในการฟง พูด อาน และเขียน ตอยอดจาก หนังสือเสริมประสบการณภาษาอังกฤษ
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