
แบบฝกทักษะ

Smart HandwritingªØ´
แบบฝกทักษะ

คัดอังกฤษ  Smart Handwriting ».1-».6ªØ´

ÊÐ´Ç¡ÊØ´!
ตารางประเมินทักษะการคัดลายมือ เพื่อใชประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
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ฝกคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษ ถูกตองตามหลักการคัดและพัฒนาการของเด็ก

ฝกคัดคำศัพทเปนหมวดหมู ชัดเจนตามระดับชั้น จำคำศัพทไดแมนยำ

ฝกคัดบทสนทนาถูกตองตามหลักไวยากรณ และนำไปใชในชีวิตประจำวันไดจริง
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ชวงชั้นที่ 1
คัดตัวพิมพใหญ-ตัวพิมพเล็ก

ชวงชั้นที่ 2
คัดตัวเขียนใหญ-ตัวเขียนเล็ก
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ฝกคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษ ถูกตองตามหลักการคัดและพัฒนาการของเด็ก
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คัดตัวเขียนใหญ-ตัวเขียนเล็ก
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หน้า  กิจกรรม

ความตั้งใจ
และมีสมาธิ
ในการคัด

คัดตัวอักษร
ได้ถูกต้อง
ตามแบบ

การเว้น
ช่องไฟ

ความสะอาด
เรียบร้อย

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

4 ฝึกคัดตัวอักษร A-Z

5 ฝึกคัดตัวอักษร a-z 

6 ฝึกคัดค�ำศัพท์ arm, bike

7 ฝึกคัดค�ำศัพท์ crayon, duck

8 ฝึกคัดค�ำศัพท์ ear, finger

9 ฝึกคัดค�ำศัพท์ gift, hen

10 ฝึกคัดค�ำศัพท์ insect, joker

11 ฝึกคัดค�ำศัพท์  kitchen, leg

12 ฝึกคัดค�ำศัพท์ monkey, nest

13 ฝึกคัดค�ำศัพท์ ostrich, pencil

14 ฝึกคัดค�ำศัพท์ queen, rat

15 ฝึกคัดค�ำศัพท์ sweater, tree

16 ฝึกคัดค�ำศัพท์ uncle, vase

17 ฝึกคัดค�ำศัพท์ watch, x-ray

18 ฝึกคัดค�ำศัพท์ yolk, zoo

19 ฝึกคัดค�ำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับ At home

20 ฝึกคัดค�ำศัพท์เกี่ยวกับ Numbers 11-15

21 ฝึกคัดค�ำศัพท์เกี่ยวกับ Numbers 16-20

22 ฝึกคัดประโยคเกี่ยวกับ Greetings

23 ฝึกคัดประโยคเกี่ยวกับ Greetings

24 ฝึกคัดประโยคเกี่ยวกับ Commands

25 ฝึกคัดประโยคเกี่ยวกับ Commands

26 ฝึกคัดค�ำและประโยคเกี่ยวกับ On the farm

27 ฝึกคัดประโยคเกี่ยวกับ On the farm

28 ฝึกคัดค�ำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับ The weather

29 ฝึกคัดประโยคเกี่ยวกับ The weather

30 ฝึกคัดค�ำและประโยค Phonics (-et, -en, -ed, -eg)

31 ฝึกคัดค�ำและประโยค Phonics (-in, -og, -op, -ot)

32 ฝึกคัดเพลง Happy Birthday

สรุปคะแนน

 ให้ครูบันทึกผลกำรประเมินทักษะกำรคัดลำยมือลงในตำรำง
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Write a - z

ตัวอักษรพิมพ์เล็ก
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At home

bathroom
(บาธรูม) หองนํ้า

kitchen (คิชชึน) หองครัว

living room (ลิฟวิงรุม) หองรับแขกdining room (ไดนิงรุม) หองรับประทานอาหาร

bedroom
(เบ็ดรุม) หองนอน
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Greetings

ชื่อคนเป็นค�ำนำมเฉพำะ ต้อง
ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวใหญ่เสมอ 
ไม่ว่ำจะอยู่ส่วนใดของประโยค

เช่น Jenny Brainy
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Phonics

-et

-en

-ed

-eg 

jet (เจ็ท) เครื่องบินไอพน

hen (เฮ็น) แมไก

bed (เบ็ด) เตียงนอน

peg (เพ็ก) ที่หนีบผา

men (เม็น) ผูชายหลายคน

red (เร็ด) สีแดง

keg (เค็ก) ถัง

pet (เพ็ท) สัตวเลี้ยง

ten (เท็น) สิบ

wed (เว็ด) แตงงาน

leg (เล็ก) ขา

net (เน็ท) ตาขาย
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Let's sing "Happy Birthday".

กินเนสบุ๊ค บันทึกไว้ว่ำ
เพลง Happy Birthday

เป็นเพลงภำษำอังกฤษที่มีกำร
น�ำมำร้องบ่อยที่สุดในโลก
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