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บฝ. ทักษะ อ่านได้ คิดเป็น ภาษาอังกฤษ อ.3
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 แบบฝกทักษะ ชุด อานได คิดเปน ภาษาอังกฤษ มีแนวคิดเพื่อพัฒนาสงเสริมคุณภาพมาตรฐานการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

ทีเ่ริม่เรยีนรูภาษาองักฤษเบือ้งตน ใหมคีวามรูความเขาใจและพฒันาการอานตวัอกัษรภาษาอังกฤษ หมวดคาํศพัท์งายๆ ฝกอานออกเสยีง 

คําที่คลายกัน อานเรื่องจากภาพ และประโยคทักทายกัน โดยเรียงลําดับจากเรื่องงายๆ ใกลตัวเด็ก และคอยๆ ขยายความรูสูเรื่องที่

เด็กควรเรียนรูในโลกปจจุบัน เพื่อเสริมสรางเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่  21 กาวสูอนาคตอยางมั่นใจ

 ครูและผูปกครองสามารถเชื่อมโยงใหเด็กเขาใจวา การเรียนภาษาอังกฤษไมใชเรื่องยาก เด็กๆ สามารถเรียนภาษาอังกฤษ

ไดอยางมีความสุข และนําไปใชในชีวิตประจําวันได  โดยเนนการพัฒนากระบวนการคิดจากเรื่องที่เรียนเพื่อใหเด็กสามารถอาน        

ภาษาอังกฤษ และตอบคําถาม รวมทั้งขอสงสัยที่เกิดขึ้นระหวางการเรียนไดอยางมั่นใจ 

            ศนูย์พัฒนาสือ่ปฐมวยั ตระหนกัถงึความสาํคญัของการเรียนรูภาษาองักฤษ ซึง่มคีวามสําคญัในโลกยคุปจจบุนั จงึไดออกแบบ               

แบบฝกทักษะ ชุด อานได คิดเปน ภาษาอังกฤษ  โดยคํานึงถึงความสอดคลองของพัฒนาการดานภาษาของเด็ก ครอบคลุมเนื้อหา

สาระที่เด็กควรเรียนรู  

 คณะศนูย์พฒันาสือ่ปฐมวยั  มีความม่ันใจวา  หนงัสือชดุนี ้จะเปนเคร่ืองมอืชวยพฒันาและเพิม่พนูประสบการณ์ใหเดก็มทีกัษะ

พืน้ฐานดานภาษา สามารถอานออก เขียนได และคิดเปน อยางเหมาะสมกับวัย  สงผลใหการเรียนรูภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ    

มากยิ่งขึ้นและสามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการสื่อสารไดอยางมั่นใจ

ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย 

เนนปูพื้นฐานการอานออกเสียง

ภาษาองักฤษทีถ่กูตองสาํหรับเด็กปฐมวัย

เนนปลูกฝงนิสัยรักการอาน เนนสรางความคุนเคยกบัภาษาอังกฤษ เพือ่

เตรยีมความพรอมสูระดบัชัน้ประถมศกึษา

คํานํา

แบบฝกทักษะ ชุด อานได คิดเปน ภาษาอังกฤษ  แบงเปน  3 ระดับชั้น ดังนี้
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คาํถามชวนคดิ?
เด็กๆ คิดวา ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เปนสระมีทั้งหมดกี่ตัว และมีตัวใดบาง 3

lphabetsA

Ant
แอ็นท มด

Elephant
แอ็ลลิฟนท ชาง

Bird
เบอด นก

Dog
ด็อก สุนัข

Cat
แค็ท แมว

Fish
ฟช ปลา



4

Girl
เกอล เด็กผูหญิง

Ink
อิงค หมึก

Kite
ไคท วาว

Monkey 
มังค ิลิง

Owl
เอาล นกฮูก

Hen
เฮ็น แมไก

Jug
จัก เหยือก

Lion
ไลอัน สิงโต

Nest
เน็สท รัง

Pig
พิก หมู
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lphabetsA

Queen 
ควีน พระราชินี

Sun
ซัน ดวงอาทิตย

Umbrella
อัมเบร็ลละ รม

Whale
เวล วาฬ

Yo-yo
โย-โย ลูกดิ่ง

Rat
แร็ท หนู

Tree
ทร ีตนไม

Van
แว็น รถตู

X-ray
เอ็กซเร รังสีเอกซ

Zoo
ซ ูสวนสัตว



ord BankW On the farm

I can see two horses.

horse
ฮอส มา 

duck
ดัค เปด

sheep
ชีพ แกะ

6



ord BankW

คาํถามชวนคดิ?
เด็กๆ คิดวา มีสัตวอะไรบางที่เลี้ยงในฟารมไดอีก ยกตัวอยางมา 3 ชนิด

I can see four cows.

I can see six ducks.

hen
เฮ็น แมไก

cow
คาว แมวัว

pig
พิก หมู
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คาํถามชวนคดิ?
เด็กๆ คิดวา สลัดผักมีสวนประกอบอะไรบาง ถาตองทําสลัดกินเองตองทําอยางไร8

milk
มิลค นม

salad
แซลัด สลัด

cake
เคค ขนมเคก

I like banana.

I like noodles.

I like cake.
My foods



คาํถามชวนคดิ?
เด็กๆ ชอบกินอาหารชนิดใดบาง อาหารนั้นมีชื่อภาษาอังกฤษวาอะไร

ice cream
ไอซกรีม ไอศกรีม

noodles
นูดึล กวยเตี๋ยว

banana
บะนานะ กลวย

I like banana.

I like milk.
I like salad.

I like cake.

ord BankW
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คาํถามชวนคดิ?
เด็กๆ คิดวา สภาพอากาศในวันนี้เปนอยางไร และเด็กๆ ชอบอากาศแบบไหนมากที่สุด10

The weather It’s raining.

It’s hot.

raining
เรนิง ฝนตก

hot
ฮ็อท รอน



ord BankW

คาํถามชวนคดิ?
เด็กๆ คิดวา ฤดูใดท่ีเหมาะแกการเลนวาวมากที่สุด เพราะอะไร

It’s windy.

It’s cold.

windy
วินดิ ลมแรง

cold
โคลด หนาว
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My town

12

doctor
ด็อคเทอ หมอ

nurse
เนอส นางพยาบาล

farm
ฟาม ทุงนา

postman
โพสทมึน บุรุษไปรษณีย

hospital
ฮ็อสปทัส โรงพยาบาล

post office
โพสท อ็อฟฟส ที่ทําการไปรษณีย

temple
เท็มเพิล วัด

farmer
ฟาเมอ ชาวนา


	ภาษาอังกฤษ_อ3
	0332032 อ่านได้ คิดเป็น อังกฤษ อ.3_W



