
 

 

 

 

แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่บ้าน 

ส าหรับผู้ปกครองและครูของเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 
 

 

 

 

 

    
 
 
 

    

 

    

 

 

 

● ในเวลาเช่นนี้ เมื่อเด็กมีระดับความเครียดและความกังวลรอบตัวที่สูงขึ้น กิจวัตรจะช่วยให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย  
    มั่นคง มีขวัญและก าลังใจ 

● เป็นเรื่องส าคัญที่เด็ก ๆ ต้องมีกิจวัตรประจ าวันที่บ้าน เพ่ือให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างมีความหมายและตระหนัก 

    ถึงสิ่งที่ต้องท า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ไม่มีตารางเรียน หรือตารางกิจวัตรที่ชัดเจน เด็กๆ ไม่รู้ว่าจะต้องท า 
    อะไรบ้างในขณะนี้ และไม่รู้ว่าจะต้องท าอะไรต่อไป ซ่ึงอาจน าไปสู่ความยากล าบากในการจัดการกับปัญหา 
    พลังงานเกิน และพฤติกรรมที่อยู่ในตัวเด็ก 

● เด็กทุกคนอาจไม่เต็มใจที่จะเรียนในลักษณะห้องเรียนที่บ้านทั้งวัน การจัดกิจกรรมหรือโครงการง่ายๆ เพ่ือให้ 
    พวกเขาได้ร่วมกิจกรรมทุกวัน ทั้งใน และรอบๆ บ้านจะเป็นโอกาสส าหรับเด็กที่จะเรียนรู้ และเข้าใจในเนื้อหา 
    วิชาต่างๆ ของโรงเรียน ผ่านการฝึกทักษะในขณะร่วมกิจกรรม เช่น การใช้ชีวิตอิสระ การท างาน และการน า 

    ทักษะวิชาการมาใช้ในชีวิตที่จะช่วยให้พวกเขามีชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองในอนาคต 

● สร้างตารางเวลาอย่างง่ายส าหรับลูกของคุณ เพ่ือให้เขาปฏิบัติตาม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่บ้าน 

● การสร้างตารางเวลาควรท าให้เด็กสามารถเข้าถึงได้ด้วยการใช้รูปภาพ สิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนของ 
    กิจกรรม การเขียนเป็นค า ษรทั่วไปด้วยอัก  และอักษรเบรลล์ ที่เด็กสามารถมองเห็นต าแหน่งในวางแล้วน ามา  

    ได้หรือสัมผัส  และช่วยให้เด็กรับรู้ต าแหน่งและคุ้นเคยกับตารางเวลา และใช้ตารางเวลาทั้งก่อนและหลัง 
    กิจกรรมแต่ละกิจกรรมตลอดวัน 

● ตั้งเป้าหมายและพร้อมวางแผนการให้รางวัลกับความส าเร็จของเด็ก รางวัลอาจเป็นคะแนน และวิธีการอ่ืนๆ 

    เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ลูกของคุณท างานให้ส าเร็จ 



 

การดูแลตนเองของผู้ปกครอง 

ในภาวะที่ทุกคนต้องอยู่ห่างทางสังคม ภาวะกดดันทางเศรษฐกิจ การต้องดูแลลูกและครอบครัว ผู้ปกครอง 
รวมทั้งคุณครูต่างก็มีความเครียดสูง ความวิตกกังวลที่เกิดจากการติดตามทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลก บ้านที่เต็มไปด้วยสมาชิก
ทุกคนตลอดเวลา แรงกดดันจากการท างานของคุณ ดังนั้น ในช่วงเวลาที่ทุกคนต้องอยู่บ้านเพื่อชาติ จึงไม่ใช่วันหยุดพักผ่อน
ของผู้ปกครอง รวมทั้งคุณครู และหลายคนก าลังดิ้นรน เพื่อเรียนรู้วิธีการท างานจากที่บ้าน แรงกดดันในการสอนลูกของ
คุณที่ได้รับบทเรียนที่ส่งมาจากโรงเรียน หรือเรียนออนไลน์ การวางแผนท ากิจกรรม เพื่อไม่ให้เด็กๆ ว่าง อยู่ในความสงบ 
พร้อมกับเรียนรู้จึงไม่ใช่เรื่องง่าย การมีลูกที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษนั้น คุณจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น        
ในการสร้างสมดุลให้กับทุกสิ่ง  ส าหรับผู้ปกครองค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อไปนี้เป็น  

ลองหาเวลาว่างที่คุณสามารถปล่อยตัวเองให้อยู่คนอย่างเงียบๆ คนเดียว สัก 15 นาที ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ คุณจะ 
ประหลาดใจว่า มันสามารถช่วยอะไรคุณได้อย่างมากมาย 

จัดท าตารางกิจวัตรประจ าวัน และการปฏิบัติตามกิจวัตร! 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณท าตารางกิจวัตรประจ าวันส าหรับเด็กที่ช่วยให้คุณมีช่วงเวลาหยุดพักจากการก ากับดูแล
พวกเขา และให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดโอกาสให้เขาได้ช่วยงานที่มีอยู่ทั้งในและรอบๆบา้น ซึ่งจะเป็นเวลาที่ดีในการสอนให้เด็กๆ 
ได้ท าประโยชน์ให้กับครอบครัวและบ้านของพวกเขา! 

ตัวอย่างตารางกิจวัตรประจ าวัน 
เวลา กิจกรรม 

06:00 - 07:30 ตื่นนอน กิจกรรมการดูแลตนเอง 

07:30 – 08:00 ออกก าลังกาย : แอร์โรบิค ออกก าลังกายกลางแจ้ง  

08:00 - 08:30 อาหารเช้า : จัดเตรียมโต๊ะอาหาร ล้างท าความสะอาด 

09:00 - 10:00  งานโครงการ 

● วันจันทร์ และวันพธุ : ประดิษฐ์ส่ิงของใช้ในบ้าน  

● วันอังคาร : งานศิลปะ  

● วันพฤหัส : ท าอาหาร  

● วันศุกร์ : ท าความสะอาดบ้าน  

● วันเสาร ์: บันทึกรายสัปดาห ์ 

● วันอาทิตย ์: ถ่ายรูปมุมๆ ต่างๆ ในบา้น  

10:00 - 11:00  ดูทีวี / ซักและตากผา้ 

11:00 - 12:00  เล่นในบ้าน / กลางแจ้ง 

12:00 – 01:00  อาหารกลางวัน : จัดเตรียมโต๊ะอาหาร ล้างท าความสะอาด 

13:00 – 14:00  งานวิชาการ / วิชาการในชีวิต 

14:00 – 15:00  การท าสวน 

15:00 – 16:00  การเล่น / การระบายสีอิสระ 

16:00 –17:00  การฝึกพิมพ์คอมพิวเตอร ์/ หรือดูทีว ี

17:00 – 17:30  การอ่าน 

17:30 –19:00 การช่วยเหลือการเตรียมอาหารเย็นในครัว / การใช้เวลาวา่ง 

19:00 20:00 อาหารค่ า : จัดเตรียมโต๊ะอาหาร ล้างท าความสะอาด 



 

 
 
การให้เด็กท าตามตารางข้างต้นนั้นอาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้  จริงๆ มันไม่ได้เป็นอย่างท่ีคิด หากคุณมีความ

ชัดเจนและแน่วแน่ และมีการตั้งความคาดหวังที่ชัดเจน บุตรหลานของคุณจะปฏิบัติตาม  ! 

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆ ที่ช่วยให้เด็กสามารถปฏิบัติตามตารางเวลาได้ง่ายข้ึน 
 

ตารางเวลาของฉัน 

ตอนเช้า 

       ตื่นนอน 

 
 

ดูแลตนเอง 

 

ออกก าลังกาย 

 

กินอาหารเช้า 

 

เวลาท า
โครงการ 

    

ดูทีวี 
 

 

อาหารลางวัน 
 

 

ตอนบ่าย 

งานโรงเรียน 

 

ท าสวน 

 

เล่น

 

    ระบายสี 
 

  

อ่านหนังสือ 

 

ช่วยงาน   
ในครัว 

 

อาหารค่ า 
 

 

● ขั้นแรก แสดงตารางเวลาทั้งสัปดาห์ให้เด็กได้รับรู้และเข้าใจ จากนั้น ในทุกๆ เช้าน าตารางของแต่ละวันให้เด็กท าความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามตารางของแต่ละวัน ส าหรับเด็กเล็กอาจน าตารางมาให้เด็กปฏิบัติตามครั้งละครึ่งหนึ่งของตารางเวลา หรือในเด็กบางคนอาจ
ใช้เพียงแค่สัญลักษณ์แทนกิจกรรมที่เขาจะท าในขณะนี้ และสิ่งที่เขาจะต้องท าต่อไปหลังเสร็จกิจกรรมแรกจนครบวัน สิ่งที่ส าคัญ คือ 
ต้องท าให้ต่อเนื่อง และไม่เปลี่ยนแปลง! 

 

 
                             

สนับสนุนการแปลโดย 

1. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

    Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of H.M. The Queen 

2. มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

   The Christian Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of H.M. 

the King 



เสริมสร้างการพ่ึงพาตนเองในการท ากิจกรรมต่าง ๆ                

ในชีวิตประจ าวัน 
 

 

อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น: 

● ความอดทนท่ีจะให้เด็กท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

● ความเชื่อท่ีว่า เด็กสามารถเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติได้ 

● วัตถุ สิ่งของที่ใช้ในครัวเรือนทุกวัน 
 

 

 
 

 

 ทักษะที่ต้องการพัฒนา 
ด้านพัฒนาการ และวิชาการ 

1. การช่วยเหลือตนเอง ความเข้าใจตนเอง และการเห็นคุณค่าในตนเอง 
2. คณิตศาสตร ์
ก) ทิศทางและความต่อเนื่อง 
ข) การชั่ง ตวง วัด 
ค) ทักษะด้านจ านวน 
3. วิทยาศาสตร ์
ก) ความสะอาด และสุขอนามัย 
ข) อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ในบ้านท างานอย่างไร 

ทักษะการด ารงชีวิต  
1. ทักษะการจัดการ  
ก) การท าตามล าดับขั้นตอน  
ข) การจัดระเบียบพื้นท่ีและวัสด ุ
2. ทักษะการท างาน  
ก) การท างานส าเรจ็ไดด้้วยตนเอง  
ข) การประเมินผลงานของตนเอง  
3. การสื่อสาร  
ก) การขอความช่วยเหลือได้เมื่อจ าเป็น  
ข) การตดัสินใจเลือก  
4.ความปลอดภัย  
ก) การใช้กรรไกร กาวอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
5. ทักษะการเคลื่อนไหว และการใช้มือและนิ้ว 
ก) การทรงตัว การประสานงานของร่างกาย และการยกสิ่งของ  
ข) การพับ การเท การตดั 

เพราะอะไรเรื่องนี้จึงมีความส าคัญที่สุด 

● จะช่วยให้เด็กพึ่งพาตนเองมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 
    ในอนาคต 

● เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นใจในตนเอง 

 เพราะอะไรจึงต้องท าเดี๋ยวนี้ 

● เด็กที่มีความต้องการจ าเปน็พิเศษอาจใช้เวลานาน 
    กว่าในการฝึกฝนทักษะ ดงันัน้เร่ิมการเรียนการสอน 
    เร็วเท่าไรก็จะได้ผลที่ดีกว่า 

● ช่วงหยุดอยู่บา้น เด็กจะมีเวลาเรียนรู้และฝึกฝน 
    ทักษะได้มากกว่า โดยไม่จ าเป็นต้องรีบร้อนและ 
    รีบเดินทางไปโรงเรียน 

 



การก าหนดกิจวัตรของการตื่นนอน 

 

   
 

 
 

ตื่นนอนเม่ือมีเสียงนาฬิกาปลุกตามเวลาที่ก าหนดทุกวัน 

● ผู้ปกครองกับลูกชว่ยกันตั้งเวลานาฬิกาปลุกก่อนนอนและวางไว้   
    ที่หัวเตียงของลูกทุกคืน 

● เลือกรางวัลกับลูกของคุณ ถา้เขาสามารถตื่นตามนาฬิกาปลกุได้  
    5 วันติดต่อกัน! จะได้รบัรางวัลนั้น 

● ให้ลูกของคุณเลือกเวลาตื่นนอนในวันหยุดสุดสัปดาห์ได้ - แตต่้อง –  
    ตั้งนาฬิกาปลุก – อย่าให้เสียรูปแบบกิจวัตร! 

 

 
 
 

 

ให้ลูกท ากิจกรรมเตรียมความพร้อมเหมือนวันไปโรงเรียนตามปกติ 

● แปรงฟัน อาบน้ า แต่งตวั 

● ให้เขาน า / ขอสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการอาบน้ าหรือชุดที่จะเปลีย่น 

● ให้เขาเลือกเสื้อผ้าที่ต้องการสวมใส ่

● ระบุขั้นตอนการท ากิจกรรมในแต่ละกิจกรรมที่ลูกยังคงต้องพึง่พา 
    ผู้ปกครอง หรือติดขัด หรือไม่รู้ว่าจะท าอะไร อย่างไร 

● สาธติและท าตัวอย่างให้ลูกรู ้

● จับมือลูกท าเมื่อจ าเป็นจริงๆ 

● ให้ค าแนะน าด้วยการพูดและกระตุ้นเตือน 

● ถ้าลูกไมส่ามารถท าได้ด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ก็ให้เขาท าในส่วนที ่
    เขาท าได้  

● สอนให้ลูกแต่งตัวในพืน้ที่สว่นตัวที่มีประตูปิดมิดชิด 

● สอนให้ลูกน าเสื้อผา้ทีส่กปรกใส่ในตะกร้าส าหรับเตรียมน าไปซักรีด 

● ให้เวลาลูกเรียนรู้ด้วยการท า 

● หากลูกของคุณไม่เคยได้รับการฝึกการเข้าห้องน้ า เวลานี้อาจเป็น 
    เวลาที่ดีที่คุณจะสอนเร่ืองการใช้ห้องน้ าและเลิกการใช้แพมเพิส 

 



การช่วยงานบ้าน  

 

 

 

 

การช่วยเตรียมอาหารกลางวัน 

● นึกถึงงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะมอบให้ลูกท าได้ 

● การล้างผักในน้ า 

● ปอกมันฝรั่ง แครอท แตงกวา 

● ถ้าลูกพร้อมที่จะใช้มีด ให้เขาช่วยงานหั่นผัก 

● ล้างอ่างล้างจาน 
 

 
 

 
 
 

 

การซักและตากผ้า 

● เด็กอาจเข้าไปมีส่วนร่วมได้หลายวิธี อาจท าได้ในทุก 
    ขั้นตอน หรือบางขั้นตอน เด็กบางคนอาจมีตารางซัก 
    เสื้อผ้าของตัวเองเป็นประจ า 

● สอนเด็กแช่เสื้อผ้าในน้ าผสมผงซักฟอกก่อนซักตาม 
    จ านวนนาทีที่ก าหนดหรือสอนการหยิบเสื้อผ้า 
    สกปรกใส่ลงในเครื่องซักผ้า 

● สอนให้เด็กทราบว่าต้องเติมผงซักฟอกเท่าไร  
   ‘จ านวนช้อนตวง’ ในปริมาณท่ีเหมาะสม 

● ซักผ้าด้วยมือ หรือเรียนรู้การใช้งานเครื่องซักผ้า  
    เด็กบางคนอาจท าได้เพียงแค่ขั้นตอนเดียว 

● น าผ้าที่ซักแล้วออกไปตากให้แห้ง สอนการใช้ที่หนีบ 
    ผ้าเวลาตาก 

● ให้เขาร่วมซักผ้ากับคุณ เปิดโอกาสให้เขาเป็นผู้ช่วย 
    ตัวน้อยของคุณ!  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

การพับผ้า 

● เลือกผ้าแห้งจากราวตากผ้า 

● จัดแยกเสื้อผ้าตามตามเจ้าของเสื้อผ้า 

● ร่วมกันพับเสื้อผ้าพร้อมกับลูก หรือให้พ่ีน้อง 
    ร่วมกันพับผ้าด้วยกัน 

● ให้เด็กน าเสื้อผ้ากลับไปเก็บบนชั้น   /ตู้เสื้อผ้า  
    ของตนเอง 

 

 



การออกก าลังกาย 
แอโรบิค โยคะ การเต้น 

 

การออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพกาย และจิตใจที่แข็งแรง! การออกก าลังกายอาจเป็น 

กิจกรรมครอบครัวและเป็นประโยชน์ต่อทุกคน!  

 

 

 

 ทักษะที่ต้องการพัฒนา 

ด้านพัฒนาการ และวิชาการ 
1. การรู้คิด 
    ก) การท าท่าเลียนแบบ 
    ข) ความจ า 
2. คณิตศาสตร์ 
    ก) การนับจ านวน 

ด้านการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 1. ทักษะการจัดการ  

     ก) การปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน 
2. ทักษะการท างาน 
     ก) ความใส่ใจในงาน 
3. ทักษะการเคลื่อนไหว 
    ก) การประสานงานของกล้ามเนื้อและข้อต่อในการเคลื่อนไหว 
        และการทรงตัว    

  

 

 

 

จุดมุ่งหมาย: 

1. ท าตามขั้นตอนการออกก าลังกาย 15 ถึง 30 นาที ในรูปแบบ 

   ของแอโรบคิ ออกก าลังกายกลางแจ้ง เต้นร าหรือโยคะ  

2. เริ่มต้นเช้าวันใหมด่้วยความกระฉับกระเฉง 

3. ให้ลูกได้ใช้พลังงาน เผาผลาญแคลอรี่ และมีรา่งกายที่ฟิต 

 อุปกรณ์ทีจ่ าเป็น: 

● วิดีโอแสดงข้ันตอนการออกก าลังกาย 

● สมาชิกของครอบครัวที่สามารถสอนการออกก าลัง

กายได้ในกรณีที่ไม่มีวิดโีอ 

 



แอโรบิกส์ 

              

 

 

 

 

 

 

คุณสามารถท าอะไรไดบ้้าง:  

● ดาวนโ์หลดวิดีโอเพลงออนไลนแ์ละฝึกเต้นตามจังหวะ  

● ติมตามลิงค์ต่อไปนีไ้ด้เลย! 
1. https://www.youtube.com/watch?v=T2I4kbiV8yQ 
2. https://bit.ly/3bny7v1 
3. https://www.youtube.com/watch?v=qSrWyQMuIhE&t=96s 
4. https://bit.ly/39eyG8W 
5. https://bit.ly/3agC9oA 
6. https://www.youtube.com/watch?v=HpUawAyIq4o 

 

 

ขั้นตอนการออกก าลังกายอย่างง่ายๆ: 

● ในกรณีที่ไม่มีวิดีโอ คณุอาจท าขั้นตอนการออกก าลังกายอย่างง่ายๆ  
1. วิ่งช้าๆ อยู่กับท่ีนับถึง 30 ครั้ง  2 รอบ 

     2. วิ่งรอบบ้าน / รอบห้อง 5 -10 รอบ 
     3. กระโดดด้วยรปูแบบท่ีแตกต่างกัน, นั่งและยืน  
        กระโดดครั้งท่ี 4 และนั่ง: ใช้การนับ 1,2,3,4,5 หรือค าสั่ง - กระโดด 4 ครั้ง และนั่ง 
     4. ผู้ปกครองพาเด็กออกก าลังกายด้วยท่าง่าย ๆ ท่ีบ้าน โดยไม่ใช้อุปกรณ์ดังนี ้
        1) เริ่มต้นใหผู้้ปกครองและเด็กยืนตัวตรงหันหน้าเข้าหากัน แยกขาทั้งสองข้างออก 
            จากกันเล็กน้อยพร้อมยื่นแขนมาจับมือกัน 
        2) เตะขาข้างใดข้างหนึ่งไปข้างล าตัวให้สูงมากท่ีสุด แล้วดึงขากลับมาสู่ท่าเริม่ต้น  
            ท าซ้ าประมาณ 10-15 ครั้ง เมื่อท าครบแล้ว ให้ท าสลบัอีกข้างด้วย  
        3) ผู้ปกครองและเด็กยืนหนัหน้าเข้าหากัน ยืดตัวตรงแล้วแยกขาออกพร้อมยื่น 
            แขนมาจับมือกัน 
        4) ย่อขาโดยให้ต้นขาท้ังสองข้างและก้นขนานกับพ้ืน จากนั้นทิ้งก้นไปด้านหลัง  
            นับ 1-3 แล้วยืนตรงในท่าเริ่มต้น ท าซ้ าประมาณ 5 ครั้ง      
        5) เริ่มต้นใหผู้้ปกครองและเด็กยืนแยกขาออก แล้วยกแขนทั้งสองข้างให้ขนานพ้ืน 
            อยู่ในระดับเอว 
        6) ยกเข่าขึ้นมาแตะกับฝ่ามอืข้างเดียวกัน แล้วท าสลับซ้าย-ขวาประมาณ 5-10 ครั้ง 

การเต้น 

                   

● ดวูิดีโอและเต้นตาม เริ่มสนุกได้เลย! 
1. https://bit.ly/2WDYfh8 
2. https://www.youtube.com/watch?v=zDeIGqZaddIhttps://bit.ly/2UB2nMe 
3. https://www.youtube.com/watch?v=hz2mgPUa8OEhttps://bit.ly/3dpLZX9 

   4. https://bit.ly/3dqjzMI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T2I4kbiV8yQ
https://bit.ly/3bny7v1
https://www.youtube.com/watch?v=qSrWyQMuIhE&t=96s
https://bit.ly/39eyG8W
https://bit.ly/3agC9oA
https://www.youtube.com/watch?v=HpUawAyIq4o
https://bit.ly/2WDYfh8
https://www.youtube.com/watch?v=zDeIGqZaddI
https://bit.ly/2UB2nMe
https://www.youtube.com/watch?v=hz2mgPUa8OE
https://bit.ly/3dpLZX9
https://bit.ly/3dqjzMI


โยคะ 
 

 
 

                  
 
 

 

เลียนแบบงู  
1. เร่ิมด้วยท่านอนคว่ าลงบนพื้นห้อง  
2. ท าล าตัวให้ยืดยาวเป็นเสน้ตรงจากปลายนิ้วมือไปถึงปลายนิ้วเท้า บอก 
    ให้ลูกสมมติว่าเป็นงู “ให้นึกว่าตนเองเป็นงูที่อยู่บนพื้นหญ้าและเหยียด 
    ตัวรับแสงอาทิตย”์ 
3. โดยท าค้างไวป้ระมาณ 30 วินาท ี
4. ค่อยน ามือกลับมาวางอยู่ในระดับไหล่ให้ฝา่มืออยู่บนพืน้ 
5. ยืดแขนให้สุดพร้อมกับยกศีรษะและล าตัวตัง้แต่เอวขึ้นไปให้สูงที่สุด 
   เท่าที่ท าได้ ให้ข้อศอกแนบกับล าตัวแล้วท้ิงน้ าหนักตัวลงที่มือทั้งสองข้าง 

  
 

 

 

เลียนแบบจระเข ้
1. อยู่ในท่านอนคว่ าให้ฝา่มือทั้งสองวางบนพืน้ระดับไหล่ ยกศีรษะขึ้น  
    พร้อมกับใช้แขนทั้งสองข้างดันพื้นยกล าตัวตัง้แต่เอวขึ้นแล้วยืดศีรษะ 
    โค้งไปด้านหลัง 
2. บอกเด็ก ๆ ว่า "เราเป็นจระเข้ในหนองน้ าหรือแม่น้ า 
3. วันนี้เราจะหาอะไรกินดี ดูโนน่! มีกบ "แล้วให้เด็กขยับขากรรไกรเปิด 
    และปิดเหมือนจระเข้  

  

 
 

 

เลียนแบบแมว 
1. เร่ิมด้วยท่าคุกเข่าและปลายเท้าทั้งสองข้างชีไ้ปด้านหลัง ฝา่มอืทั้งสอง 
   ข้างวางบนพืน้อยู่ในแนวไหล่ แขนเหยียดตึงพร้อมกับไหล่ที่ผอ่นคลาย 
   แล้วยกศีรษะขึ้นมองไปข้างหน้า 
2. บอกเด็กๆ ว่า "มาเป็นแมวกันเถอะ" กระตุ้นให้เด็กท าเสียง "เหมียว" 
3. ยกส่วนหลังให้โค้งขึ้นเหมือนแมวที่ก าลังขู่อย่างโกรธเกรี้ยว 
4. ให้เด็กท าสลับกนัระหว่างทา่ศีรษะตั้งแล้วร้อง “เหมียว” และ 
    ท าหลังโค้งไม่เปลง่เสียงสลับไปมา 2-3 คร้ัง โยให้หายใจเข้าลึกๆ เมื่อ 
    หลังของพวกเขาโค้ง 

 

 

 



 

 

 
 

 

เลียนแบบสุนัข 

1. เร่ิมด้วยเท้าและมือทั้งสองข้างวางราบอยู่บนพื้นในท่าเตรียมคลานสี่ขา  
    ยกสะโพกข้ึนให้เหยียดตรง เหยียดแขนและขาให้ตรง ท่านี้อาจยาก 
    ส าหรับเด็กๆ ที่ต้องท าท่านี้ค้างไว ้
2. น าสะโพกกลับลงไปสัมผสักับพื้น โดยให้ขาและแขนยังคงเหยียดตรง 
    และยกศีรษะเหมือนสุนัข 
3. กระตุ้นให้ลูกพูดว่า “หมาป่า” 
4. ให้เด็กเปลี่ยนจากยกสะโพกขึ้นและลงสลบักัน 
5. จบด้วยท่ายกสะโพกข้ึน  

 
 

 
 
 

 

เลียนแบบหนู 
1. เร่ิมด้วยนั่งคุกเข่าปล่อยขาราบไปกบัพื้นวางแขนทั้งสองข้างเหยียดตรง 
    ไปดา้นหลังขา้งล าตัว 
2. วางก้นลงบนส้นเท้าของตนเอง โน้มตัวไปข้างหน้าราบกับพืน้และวาง 
    แขนเหยียดตรงไปด้านหลังขา้งล าตัวชีไ้ปทางปลายเท้า 
3. กระตุ้นให้เด็กๆ “ท าท่าคล้ายหนูอย่างสงบ” ให้นานเทา่ที่เขาสามารถ 
    ท าได้ โดยปกตปิระมาณ 30 วินาที  

 
 
 
 
 



เล่นเกมท้าทาย! 
 

ผลัดเปลี่ยนกันออกค าสั่งระหว่างสมาชิกในครอบครัว:  

● ใครสามารถยืนขาเดียวได้นานที่สุด 

● ใครสามารถกระโดดเท้าคู่ได้ไกลที่สุด 

● นั่งบนเก้าอ้ีเมื่อมีค าสั่ง “เริ่ม!” ให้ยืนขึ้นและนั่งลงสลับกัน 30 วินาที ดูซิว่า!  ใครสามารถท าได้มากกว่ากัน  
 

เกมท้าทายเช่นนี้ สามารถสร้างความสนุกสนานได้ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการรู้แพ้ รู้ชนะ สอนทักษะคณิตศาสตร์
และพัฒนาความมุ่งมั่น - และพร้อมทั้งช่วยให้มีสุขภาพที่ดี!  
 



 

วนัจนัทร์กบัวนัพธุ 

มาผลิตส่ิงของกนั ! 

  

 

อุปกรณ์ที่จ ำเป็น: 

 วัสดุที่พบในบ้ำน หรือร้ำนค้ำใกล้เคียง 

 เป้ำหมำย: 

 เพื่อให้มีความพยายามและประดษิฐ์ช้ินงานให้ส าเร็จ  

 เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ความส าเร็จและได้รับ
ความรูส้ึกถึงความส าเร็จ 

 เพื่อพัฒนาทักษะการท างานและทกัษะการใช้มือและนิ้ว                                                          

 

 

 

 ทักษะที่ต้องกำรพัฒนำ 
ด้ำนพัฒนำกำรและวิชำกำร 

1. บุคลิกภำพ กำรช่วยเหลือตนเอง และควำมเข้ำใจตนเอง 
2. ทักษะทำงสังคม 
3. คณิตศำสตร์ 
   ก) ความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวน  
   ข) การช่าง ตวง วัด  

ด้ำนกำรด ำรงชีวิต 
1. ทักษะกำรจัดกำร  
   ก) การปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน 
   ข) การจัดการพื้นท่ีและอุปกรณ ์
2. ทักษะกำรท ำงำน 
   ก) การท างานให้ส าเร็จไดด้้วยตนเอง  
   ข) การประเมินผลงานของตนเอง 
3. กำรสื่อสำร  
   ก) การแสดงความคดิเห็น และการตัดสินใจ 
   ข) การขอความช่วยเหลือได้เมือ่จ าเป็น 
   ค) การตัดสินใจเลือก 
4. ควำมปลอดภัย 
   ก) การใช้กรรไกร กาวอย่างถูกต้อง และปลอดภัย 
5. ทักษะกำรใช้มือและนิ้ว 
   ก) การตัด การพับ ท ารอยจีบ การตัดแปะ 



กำรท ำกำร์ดอวยพร 

 

 

อุปกรณ์ทีจ่ ำเป็น: 

● กระดาษโปสเตอร์ / กระดาษส ี/ กระดาษสีขาว /  
   กล่องบรรจุภณัฑ์ / พลาสติกใสส าหรับหุ้มของ 

● ปากการ่างภาพ / สเีทียน / ส ี

● กรรไกร 

● ไม้บรรทัด 

● กาว 

 สิ่งที่ต้องท ำ: 
สิ่งที่ต้องตัดสินใจร่วมกัน  

● เราจะท า/ผลิตอะไรกันด ี

● เราจะผลิตจ านวนเท่าไร – อย่างน้อยสองช้ิน 
● เราจะน าไปให้ใคร 

 

 

    

      
 
     

          
 
 

    

 ขั้นตอน: 
1. พับกระดาษเป็นครึ่งหนึ่ง ให้เดก็เรียนรู้วิธีการพับท่ี 
   จ าเป็นใช้ดินสอลากเส้นกึ่งกลางกระดาษที่ต้องการพับ  
   ครึ่ง น ามุมกระดาษเข้าหากันแล้วพับ 
2. พับไปตามรอยพับตามขั้นตอนจากบนลงล่าง โดยใช้ 
    มือกดไปท่ีกระดาษตามรอยพบัแล้วนับค้างไว ้3 - 5 
3. วาดรูปต่างๆ ลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ – รูปหัวใจ เมฆ 

   ต้นไม้ ดวงดาว บ้าน เป็นต้น และใช้กรรไกรตัดตามรอย 

   ที่วาด แล้ว ไปติดกาวและแปะบนการ์ดตามที่ออกแบบ 

   ไว ้โดยอาจระบายสีเพิ่มเติมใหส้วยงาม   

4. ให้ลูกเขียนข้อความ คุณสามารถเขียนร่างข้อความ 
    คร่าวๆ บนกระดาษ อ่านใหลู้กฟังและแล้วถามเขาว่า  
    ลูกต้องการเพิ่มหรือ เปลี่ยนแปลงอะไรบา้ง ใช้การ 
    พูดคุยถึงค าอวยพร หลายๆ แบบ – ให้ลูกเลือก 
    ข้อความที่ชอบ หรืออ่านข้อความที่ลูกเขียน 
    หรือให้ลูกคัดลอกข้อความจากสิ่งที่คุณเขียน 

 

 

 

 



ถุงช้อปป้ิงจากเสือ้ยดืเก่า 

 
 
 

อุปกรณ ์
● เสือ้ยืดตวัเก่า – ใชผ้า้หนา ก็จะไดถ้งุแข็งแรง 
● กรรไกรคมๆ  
● ปากการา่งภาพ 
● ชามใบใหญ่ 
● ไมบ้รรทดั 

 ส่ิงทีต่้องท า 
● หาเสือ้ยืดเก่าๆ มาเตรยีมไว ้ – เสือ้ของลกูเอง สมาชิก

ในครอบครวั หรอืเพ่ือนบา้น ใหล้กูเรยีนรูก้ารถามวา่ 
มีเสือ้ยืดเก่าๆ ที่ไมใ่ชจ้ะน ามาท าถงุชอ้ปป้ิงหรอืไม่  

        

    

 

 
 

 

     

     

 

ขัน้ที ่1: วางเสือ้ยืดบนพืน้เรยีบ  ขัน้ที ่2: ใชก้รรไกรตดัแขนเสือ้ออกทัง้สองขา้ง 

  

          
 

 

  

             

 

ขัน้ที่ 3: ตดัคอเสือ้ออกตามโคง้ ในขัน้นีค้ณุอาจใชช้ามใบใหญ่มา
วางทาบเพ่ือชว่ยใหต้ดัไดเ้ป็นรอบโคง้ที่สวยงาม 

 ขัน้ที่ 4: ใชไ้มบ้รรทดัและปากการา่งภาพลากเสน้ตรงหา่งกนัหนึ่ง
นิว้ที่ชายเสือ้ แลว้ตดัเสือ้ตามรอยที่เขียนใหเ้ป็นริว้ตรงๆ โดยใหแ้ต่
ละริว้ที่ตดัมีความยาวพอที่จะจบัมามดักนัได ้ขอ้ควรค านึง ถงุที่
ผลิตขึน้มาเวลาใสข่องแลว้ เม่ือถือจะตอ้งไมย่ืดจนถึงเทา้ 

    

 

    

 



 

   
 

 

   

ขัน้ที ่5: จบัชายเสือ้ที่ถกูตดัเป็นริว้ๆ เป็นคูก่นัแลว้มดัเป็นเง่ือน     
สองชัน้ใหแ้น่น จนครบตลอดชายเสือ้ทีถ่กูตดัมา (ปลอ่ยชายเสือ้
เสน้ที่เป็นตะเข็บขา้งล  าตวัเป็นอิสระ) 

 ขัน้ที ่6: มดัใหแ้น่นเพ่ือปิดผนึกเป็นสว่นกน้ถงุ หากคณุไมต่อ้งการ
เห็นปมที่มดั คณุสามารถผกูเง่ือนจากดา้นใน เพ่ือซอ่นปมที่ผูไ้ว ้
ขา้งในถึงได ้

                                                                 

                                                                   

                                                                  
 

กระเป๋าชอ้ปป้ิงของคณุพรอ้มแลว้! ไมต่อ้งใชถ้งุพลาสติกอกีตอ่ไป ☺ 
● พาลกูของคณุไปโชวผ์ลงานส าเรจ็รูปใหก้บัสมาชิกครอบครวั และเพื่อนบา้นได ้
● พวกเขาสามารถท าการตลาด และเตรยีมรบัค าสั่งท าจากพวกเขาได;้ หรอือาจท าเป็นของที่ระลกึใหเ้พื่อน คนในครอบครวั 
    หรอืขายในโรงเรยีน 

 

 

 

 

 

 



มาท าซองจดหมายกัน 

 

 

 

อุปกรณท์ี่จ าเป็น  สิ่งทีต่้องท า 
● กระดาษที่ใชแ้ลว้/ ยงัไมไ่ดใ้ช/้ หนงัสอืพิมพต์าม

ตวัอยา่งดา้นลา่ง 
● กรรไกร 
● กาว 

 ตัง้เปา้หมาย : นั่งท าแตล่ะครัง้ควรไดส้อง – หา้ซอง 

 

 

       
 

 ขั้นตอน: 
 ● ตดักระดาษตามเสน้สเีขม้ตามรูปดา้นซา้ย 
 ● พบักระดาษ โดยการใชม้ือขา้งหนึง่ตรงึที่

ปลายขา้งหนึง่และใชน้ิว้ทัง้สีก่ดกระดาษและ
กรดีตามรอยสเีทาใหเ้ป็นรอยพบัที่คมชดั 

 ● น าดา้นขา้งทัง้สองดา้นและดา้นยาวหนึง่ดา้น
มาตดิกาวเขา้ดว้ยกนั 

 ● คณุอาจระบายส ีหรอืใชใ้บไมแ้หง้ตกแตง่ให้
สวยงาม 

 

 

     

  
 

     

 



กระถางปลูกต้นไหม้จากขวดพลาสตกิ 

      

 

อุปกรณท์ี่จ าเป็น  สิ่งทีต่้องท า 
● กรรไกร 
● ไมบ้รรทดัส าหรบัวดั 
● ขวดพลาสตกิ 
● แผน่ผา้บางๆ (ประมาณ 2x2 นิว้) 

 

 ● เก็บขวดพลาสติกทีใ่ชแ้ลว้จากในบา้น หรอืจากเพื่อน
บา้น 

● ถา้ตอ้งการระบายส ีหรอืตกแตง่ควรวางแผนไว้
ลว่งหนา้ 

● ปรกึษากบัลกูวา่เราจะปลกูอะไรกนัด ี

 

  
 
 
 

ขั้นตอน 
1. ท าเครือ่งหมายตรงต าแหนง่กึง่กลางของขวด 

2. ตดัขวดแบง่เป็นสว่นบนและลา่งตรงเครือ่งหมาย 

3. ถอดฝาขวดออก 

4. ใชผ้า้ปิดปากขวดแลว้ยดึดว้ยยางรดัรอบคอขวด 

5. ทาสกีระถางตน้ไมด้ว้ยสอีะครลีคิ / โปสเตอร ์หรอืติด 

    สิง่ตกแตง่กระถางตามความตอ้งการ ปลอ่ยใหแ้หง้ 
6. เติมดิน/วสัดทุี่จะใชป้ลกูตน้ไมล้งในขวดสว่นบนท่ีม ี

    ฝาประมาณครึง่หนึง่แลว้น าตน้ออ่นลงไปปลกู 

7. แลว้น าขวดสว่นบนท่ีปลกูตน้ออ่นวางซอ้นลงในขวด 

    สว่นลา่งที่ตดัออกมา ตามรูป 

                               
 

 



ไอเดียดีๆ ในงานศลิปะ 

 

 

จุดมุ่งหมาย 

● เพ่ือให้เด็กแสดงออกในความคิดสร้างสรรค์ 
● เพ่ือช่วยพัฒนาจินตนาการของพวกเขา 

 อุปกรณ์ทีจ่ าเป็น 
● กระดาษ, สี, กาว, กรรไกร และ 

วัสดุที่ใช้ในบ้านเรือน  

 

 

 

 
 

 

 

 ทักษะที่ต้องการพัฒนา 
 ด้านพัฒนาการและวิชาการ 

 1. การแสดงความรู้สึก นึกคิดตนเองผ่านงานศิลปะ 
2. ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
3. วิทยาศาสตร์ 
    ก) สี และวิธีการท า  
4. คณิตศาสตร์  

 ด้านการด ารงชีวิต 
 1. ทักษะการจัดการ  

    ก) การท าตามล าดับขั้นตอน 
    ข) การจัดระเบียบพื้นท่ีและวัสดุ 
2. ทักษะการท างาน 

ก) ท างานให้เสร็จไดด้้วยตนเอง 
ข) การประเมินผลงานของตนเอง 

3.การสื่อสาร  
     ก) การอภิปราย/พูดคุยกัน และการตัดสินใจ 
     ข) ขอความช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น 
     ค) การตัดสินใจเลือก 
4. ทักษะกลไกของมือและนิ้ว 
    ก) การตัด, การพับ, การจับจีบ, การตัดแปะ 

 

 

 



 
 

  

การท าภาพพิมพ์ ด้วยใบไม้และผัก - 
   1.รวบรวมวตัถุ เพื่อท าการพิมพด์้วย –  
     ใบไม้, ฝาขวด, ผัก, (ตัดเป็นรปูทรงต่างๆ ฯลฯ) 
   2. ทาสี  /จุ่มสีน้ า  แล้วน าไปพิมพ์บนกระดาษ 
      เพื่อสร้างสรรคภ์าพ 

   

 
   
 

 การวาดภาพด้วยแปรงสีฟัน 
1. จุ่มแปรงสีฟันที่ใช้แล้วลงในน้ า และส ี
2. ใช้นิ้วโป้งมือดีดขนแปรงพ่นสีลงบนน้ า 
3. คุณสามารถสร้างลวดลายที่มีสสีัน ด้วยการวาง
วัตถุ เช่น  :ใบไม้  กุญแจ กระดาษทีต่ัดเป็นรูปร่าง
ต่างๆ แล้วใช้นิ้วโป้งดีดใหส้ีสเปรยร์อบ ๆ วัตถ ุ
เพื่อท าตามแบบท่ีคิดไว ้

   

 

      

 วาดภาพด้วยเส้นด้าย 
1. น าเส้นด้าย หรือเชือกเส้นเล็กทีม่ีขนาดยาว 
2. น าเชือกลงไปจุ่มในสีน้ า คณุสามารถจุ่มเป็นสเีดียวกัน 
    ทั้งเส้น หรือแบ่งครึ่งเป็นสองสกี็ได ้
3. วางเส้นเชือกลงบนกระดาษแบบสุ่มเป็นลักษณะ ก็ได้  
    น ากระดาษเปลา่วางทับลงบนเชือกโดยให้ปลายเชือก 
    ยื่นออกมาทางด้านล่างของกระดาษทั้งสองแผ่น 
4. ใช้ฝ่ามือกดกระดาษที่ปิดด้านบนแล้วใช้อีกมือดึงเชือก 
    ออกมาจากกระดาษที่ทับอยู ่
5. คุณจะได้รูปภาพแบบเชิงนามธรรมทีส่วยงาม 

   
 
 
 



        

        
 

 การท าภาพตัดแปะ 
1. น ากระดาษท่ีใช้แล้วมาตัดเป็นช้ินเล็กๆ – กระดาษส ี 
    หนังสือพิมพ ์สมุดบันทึกเก่า กล่อง / กล่องบรรจภุัณฑ์  
    พลาสติกที่ใช้ห่อผลิตภัณฑ ์
2. สร้างภาพตดัปะโดยน ากระดาษที่ตัดแล้วตดิกาวแล้ว 
    น าไปวางเป็นรูปทรงและรูปแบบท่ีคุณต้องการ 

 

   

 

        
         

 งานศิลปะแบบฟรีสไตล ์
1. ให้เด็กวาดสิ่งทีเ่ขาต้องการ 
2. ใหห้ัวข้อกับเด็ก ๆ – ซูเปอร์ฮโีร่  ฉันอยากเป็น  /สตัว ์
   ทีเ่หมือนฉันท่ีสุด (น่ารัก อ่อนโยน ชอบอาหาร) 
3. พวกเขาสามารถใช้สิ่งของ หรือเรื่องราว  เพื่อน ามา 
   วาดภาพตามที่ต้องการ 

   

ประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุดจากกจิกรรมนี้! 
เมื่อลงมือปฏิบตัิอย่างถูกต้อง เด็กจะได้แสดงออกผ่านงานศลิปะ ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ียอดเยี่ยมในการเข้าสู่โลกของเขา และ
เพื่อให้โอกาสเขาได้แสดงออก ดังนั้นเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสดุจากกิจกรรมนีโ้ปรดปฏิบัตติามค าแนะน าต่อไปนี้ - 
1. เมื่อคุณตดัสินใจร่วมกันในการท าโครงงานศิลปะแล้วจงปล่อยใหลู้กของคุณเป็นผู้น า 
2. อย่าควบคุมกิจกรรมในทางใดทางหนึ่ง หรือให้ค าแนะน า ที่ส าคญัต้องไม่ชี้น า หรือคอยแกไ้ข! 
3. เมื่องานศิลปะเสรจ็แล้ว ขอให้ลกูของคุณบอกคุณเกี่ยวกับช้ินงานของเขา คุณอาจเขียนหรือบันทึกตามที่ลูกอธิบาย เด็ก ๆ 
   จะรู้สึกเหมือนคณุสนใจจริงๆ และการสรา้งสรรค์ของพวกเขามีความส าคญั 
4. สนับสนุนให้บุตรหลานของคณุพูดคุยเกี่ยวกับช้ินงานของตนเองกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว 

 

 



วันท ำอำหำร! 

 

 

จุดมุ่งหมำย: 
● เพื่อความสุขและสนุกร่วมกับลูกจากการท าอาหาร

เริ่มจากขั้นแรกจนส าเร็จและแบ่งปันกับผู้อื่น 

 อุปกรณ์ที่จ ำเป็น: 
● อุปกรณ์/ภาชนะส าหรับปรุงอาหาร 

● สูตรท าอาหารที่เด็กรับรู้ เข้าใจ และท าได้  

● การดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ใหญ่ 

 

 

 
 

 
 
 

 

 ทักษะที่ต้องกำรพัฒนำ 
ด้ำนพัฒนำกำรและวิชำกำร 

1. ทักษะกำรด ำรงชีวิตอิสระ 
2. คณิตศำสตร์ 
    ก) ความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวน  
    ข) การชั่ง ตวง วัด  
3. วิทยำศำสตร์ 
    ก) อาหารมาจากไหน  
    ข) ความสมดุลของอาหาร 

ด้ำนกำรด ำรงชีวิต 
1. ทักษะกำรจัดกำร  
    ก) การปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน 
    ข) การจัดการพื้นท่ีและอุปกรณ์ 
2. ทักษะกำรท ำงำน 
    ก) การท างานส าเร็จได้ด้วยตนเอง 
    ข) การประเมินผลงานของตนเอง 
3. กำรสื่อสำร  
    ก) การขอความช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น 
    ข) การตัดสินใจเลือก 
4. ควำมปลอดภัย 
    ก) การใช้อุปกรณ์ในครัว การท างานกับความร้อนและไฟ 
5. ทักษะกำรเคลื่อนไหวมือและนิ้ว 
    ก) การปอก การตัด การคน ฯลฯ 

 
 
 

 
 
 



ก่อนอ่ืนมำจัดเตรยีมกันก่อน 
       สิ่งส าคัญก่อนเริ่มต้นกิจกรรมทุกกิจกรรม คือ การวางแผนร่วมกัน โดยเริ่มด้วย การพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการจะท า มีใครจะต้องก ารบ้าง 
จ านวนชิ้นที่จะท า และเราควรใส่ใจในสิ่งที่เด็กคิดและบอก คุณสามารถจัดท ารายการส่วนผสมของอาหาร รายการภาชนะ ถ้วยชาม ถาด ช้อ น และ
อุปกรณ์ที่จะใช้ จัดเตรียมพื้นที่ท าอาหาร เตรียมถาดรองรับการกระเด็นหรือหกเลอะเทอะ นอกจากนี้ การใช้ถาดยังช่วยในการจัดระเบียบสิ่งต่างๆ         
ในพื้นที่ส าหรับท าอาหาร โดยเฉพาะเด็กบางคนที่มักจะเสียสมาธิหรือสับสนได้ง่าย  
       การเตรียมตัวของคุณเอง - สวมใส่ผ้ากันเปื้อน หรือเส้ือยืดขนาดใหญ่ตัวเก่า เพื่อปกป้องเส้ือผ้า ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนท าอาหาร นี่เป็นโอกาส
ที่ดีที่จะสอนลูกเรื่องสุขอนามัย!  คุณสามารถสอนลูกเกี่ยวกับทักษะที่เฉพาะเจาะจงได้ เช่น การล้าง การปอกเปลือก การใช้กระชอนกรอง ก ารผสม     
การเท หรือวัดปริมาณ มีการวางแผนการใช้อุปกรณ์และภาชนะที่เด็กจ าเป็นต้องใช้เป็นในอนาคต เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับเท หรือฝึกการตัด หรือหั่น      
เหล่านี้เป็นโอกาสที่ดีในการสอนให้ลูกขอความช่วยเหลือเมื่อเธอต้องการ คุณต้องไม่ยื่นมือเข้าช่วย ถ้าลูกไม่ขอความช่วยเหลือ แม้ว่ามันจะท าให้เกิดการ
กระเด็นเล็กน้อย หรือมะเขือเทศจะถูกถูกทุบจนเละ! ช่วยเหลือได้บ้างเล็กน้อยตามความจ าเป็น แต่จ าไว้ว่าเด็กจะต้องมีความสนุกสนานและรู้สึกประสบ
ความส าเร็จ 

   

    

 

  
วันน้ีจะท ำอำหำรหรือเครื่องดื่มกันด!ี 
1. วางแผนร่วมกับลูกในการท าอาหารร่วมกัน อาจคิดท าเมนู 
    ง่าย ๆ อาหารว่าง หรือเครื่องดื่มที่เด็กโปรดปราน หรืออาจ 
    เป็นอาหารทั่วไปที่มักท าที่บ้าน ขนมปังปิ้ง น้ าผลไม้ หรือ 
    สลัดผัก แซนด์วิช ขนมปังทาแยม และอื่น ๆ! 
2. ท ารายการวัสดุที่จ าเป็น เครื่องใช้ในครัว และรายการวัตถุดิบ  
    – อยา่ลืมจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ต้องให้ลูกสามารถเข้าถึง 
    เข้าใจ และใช้ประโยชน์ได้– อาจใช้การถ่ายภาพ การบันทึกเสียง  
    หรือวีดโีอ เป็นรายการวัตถุดิบ/อุปกรณ์ที่จะใช้ลงในโทรศัพท์ 
3. สร้างสรรค์สูตรอาหารอย่างง่ายๆ และอย่าลืมว่า เด็กต้อง   
    สามารถเขา้ถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์ได้ อาจใช้การถา่ยภาพ  
    การบันทกึเสียง หรือวีดีโอ แล้วน ามาจัดเป็นขั้นตอน 
    การท าอาหาร โดยให้แต่ละขั้นตอนแยกเป็นหน้าๆ ไป 
4. คอยอยู่ใกล้ ๆ และคอยระวังอย่างไกลชิด เมื่อต้องใช้ส่ิงมีคม 
    หรือท าอาหารด้วยความร้อน 
 

 

มีหลำยวธิีในกำรน ำบตุรหลำนของคุณ - เลือกวิธีทีเ่หมำะกับคุณ: 
1. คุณสามารถท าเป็นแบบอย่างให้ลูก - ท าเหมือนกัน คุณท าแซนด์วิชไส้ปลาทนู่าหนึ่งอัน แลว้ให้ลูกท าตาม 
2. คุณสามารถบอกขั้นตอนการท าใหก้บัลูกได้ ในขณะที่เขาก าลังท าตามแผ่นภาพแสดงขั้นตอนการท า 
3. คุณสามารถให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือโดยตรงหากจ าเป็น ที่ส าคัญควรให้เขาท าด้วยตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ – 
   แซนด์วิชที่ท าเสร็จอยา่งเลอะเทอะโดยตัวของลูก ย่อมเป็นแซนด์วิชที่น่าพอใจมากกว่า ชิ้นที่สมบูรณ์แบบแต่มีความช่วยเหลือมากมาย! 

 



วนัศุกร์แลว้มาท าความสะอาดกนั! 

 

จุดมุ่งหมาย 

● ส่งเสริมการเป็นสมาชิกที่ดขีองครอบครัว ในการมี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือท าความสะอาดบ้าน 

● เพื่อใหเ้ด็กได้รับทักษะส าคัญติดตวัไปตลอดชีวิต 

 อุปกรณ์ที่จ าเป็น 

● อุปกรณ์ในบ้าน 
● บุคคลที่คอยให้ค าช้ีแนะและดูแล 

 

 

              

             
 

 การพัฒนาทักษะ 
ด้านพัฒนาการและวิชาการ 

1. การช่วยเหลือตนเองและการเข้าใจตนเอง 
2. ทักษะการด ารงชีวิตอิสระ 

การด ารงชีวิต 
1. ทักษะการจัดการ 
   ก) การปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน 
   ข) การจดัการพื้นที่และอุปกรณ ์
2. ทักษะการท างาน 
   ก) ท างานให้ส าเร็จด้วยตนเอง 
   ข) การประเมินผลงานของตนเอง 
3. ทักษะการเคลื่อนไหว และการประสานงานของมือและนิ้ว 

   

       

 ท าความสะอาดให้หมดจด! 
1. ท ารายการที่จะต้องท าความสะอาดภายในบ้านแล้วให้ลูก

เลือกท าหน่ึงหรือสองรายการ รายการท าความสะอาดอาจ
เป็น กวาดบ้าน น าขยะไปท้ิง การเช็ดโต๊ะหรือช้ันวางของ 
หน้าต่าง ประตู หรือการจัดระเบียบเฟอร์นิเจอร์ใหม่ เป็นต้น  

2. บอกให้ลูกเข้าใจว่า งานท่ีเลือกท าต้องท าให้เสร็จสมบรูณ์ 
และสามารถขอความช่วยเหลือไดถ้้าจ าเป็น  

3. คุณสามารถท าความสะอาดบ้านร่วมกับลูก แสดงเป็น 
   ตัวอย่างและกระตุ้นให้ลูกมสี่วนร่วมด้วย คณุอาจใช้การชี้น า 
เพื่อให้ลูกได้ประเมินผลงานของตนเอง  
    ตัวอย่าง: “ลูกเก่งมาก ไหนลองดูซิ ผ้าคลมุเตยีงตึงดีหรือยัง” 



 



การท าสวน! 

 

เป้าหมาย 

 ให้ลูกได้เรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบต่อการดูแล

เร่ืองการเจริญเติบโตและความเป็นอยู่ที่ดีของ

สิ่งมีชีวิตอื่น ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะเป็นผู้

ที่ได้รับการดูแลเท่านั้น 

 

ทักษะที่ต้องการพัฒนา 
ด้านพัฒนาการ และวิชาการ 

1. บุคลิกภาพ การช่วยเหลือตนเอง และความเข้าใจตนเอง 
2. วิทยาศาสตร์ 

ก) การปลูกต้นไม ้
ข) อาหารที่เรารับประทาน 

ด้านทักษะการด ารงชีวิต 
1. ทักษะการจัดการ 

ก) การปฏิบัติตามขั้นตอน 
ข) การจัดการพื้นที่และอุปกรณ ์

2. ทักษะการท างาน 
ก) การท างานส าเรจ็ไดด้้วยตนเอง 
ข) การแสดงความรับผดิชอบ 

3.ทักษะการเคลื่อนไหวและการประสานงานของมือและนิ้ว 

 

 
 
 
 

 
 

 ขั้นตอน: 

    ● เตรียมแปลงดินหรือพื้นที่เลก็ๆ หรือจัดเรียงกระถาง 
        ต้นไม้ (ซึ่งเด็กท าเอง) รอบๆ บ้าน ส าหรับปลูกต้นไม้  

   ● เตรียมดินให้พร้อม 

   ● ร่วมกันปลูกพืชโดยเลือกพืชที่โตเร็วและลูกชอบกิน  
       เช่น ผักกาด ถั่วงอก และอื่น  

   ● จัดท าค าแนะน าในการดูแลแปลงหรือกระถางต้นไม้ใน 
       รูปแบบทีเ่ป็นรูปภาพหรือเสยีงเพื่อให้ลูกใช้ในการดูแล 
       พืชที่ปลูก 

   ● ก าหนดเวลาทีลู่กจะท าหน้าที่ดูแลแปลงผักและน าไป 
       ลงในตารางเวลาประจ าของเขา 

   ● ส่งเสรมิให้ลูกเขยีนกระบวนปลูกต้นไม้ พร้อมถ่ายรูป 
       และจัดท าบันทึกการเจรญิเติบโตของต้นไม ้

  ● ในกรณีที่ลูกปลูกพืชต่างกันสองหรือสามชนิด ใหเ้ขา 
      วาดรูปต้นไม้แล้วเขียนบันทึกและเปรียบเทียบอัตราการ 
      เจริญเติบโตและลักษณะของใบไม้ที่แตกต่างกัน และอื่นๆ 

   ● เมื่อถึงเวลาเก็บเกีย่วผลผลิตใหเ้ก็บและน ามาท าอาหาร 
       ด้วยกัน  

 

 

 

 



 



งานโรงเรียน และทักษะคอมพิวเตอร ์

 

 
 

เป้าหมาย: 

    ● เพ่ือให้เด็กยังคงเชื่อมต่อกับงานที่โรงเรียน 

     ● สร้างรากฐานและการเรียนรูท้ักษะวิชาการ 
         ที่เชื่อมโยงกับชีวิตของเขา 

 
ทักษะที่ต้องการพัฒนา 

ด้านพัฒนาการและวิชาการ 
1. สาระการเรียนรู ้
2. วิชาการที่สอดคล้องกับชีวิต 

ด้านการด ารงชีวิต 

1. ทักษะการท างาน 

ก) การท างานให้ส าเร็จไดด้้วยตนเอง  

ข) การประเมินผลงานของตนเอง 

2. การสื่อสาร  

ก) ร้องขอความช่วยเหลือไดเ้มื่อจ าเป็น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
งานโรงเรียน : สิ่งที่ผู้ปกครองสามารถท าได้ 

 ●           จัดท าตารางเวลาเป็นรูปแบบบล็อกเวลา  

●            (ช่วงเวลา1-2 ชม.) ส าหรับท ากิจกรรม   

● งานท่ีได้รับจากโรงเรียน – ปรับและดดัแปลง   
      งานเท่าท่ีจ าเป็น 

● อ่านหนังสือ 5 นาท ี– หนังสือเรียน เรื่องสั้น 

● เขียนหนังสือ 5 บรรทัด – ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ 

● ฟังนิทานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน : 
ผู้ปกครอง/เด็กสามารถอ่านหรือฟังจากหนังสือเสียง
ตามลิ้งค:์ 

- https://storyweaver.org.in/ 

- https://stories.audible.com/start-listen 

● ออกแบบใบงานคณิตศาสตร์อย่างง่าย  ๆถ้าลูกมี
ปัญหาในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ อาจให้เด็กใช้
ลูกคิด หรือเครื่องคิดเลข ซึ่งก็เป็นเรื่องของทักษะชีวิต  

 

 

 

https://storyweaver.org.in/
https://stories.audible.com/start-listen


 

 

 

 การท างานคอมพิวเตอร์ 
1. ถ้าท่านมีคอมพิวเตอร์หรือแทบ็เล็ตคณุสามารถน ามาใช้
ในการเรียนรู้ทักษะคอมพิวเตอร์ได้ 

● เรียนรู้วิธีการเปดิและปิด การคน้หาและใช้งาน 

● ถ้าต้องการฝึกหดัการพมิพ์ก็สามารถลองฝึกตาม 
    ลิงค์ต่อไปนีไ้ด้: 

https://www.todaysparent.com/family/fu
n-typing-games-for-kids/ 

● ถ้าเด็กสามารถเขยีนได้ ให้พวกเขาพิมพน์ิทาน  
ขอให้เขาพิมพค์ าตามรายการช้อปปิ้ง สูตรอาหาร
ทีลู่กท ากับเรา หรือเขียน 2-3 บรรทัดเกี่ยวกับ
โครงการ/สิ่งที่เขาชอบ 

● ร่วมกับลูกสร้างสรรค์งานเขียน/ออกแบบนิทาน
บน https://storyweaver.org.in/ 

● ช่วยกับท างานศิลปะโดยใช้ MS Paint หรือ
ซอฟท์แวร์อื่นๆ ท่ีมี  

● ค้นหาหัวข้อ ข้อควรจ า! ใช้ kid safe websites 
– หรืออ่านเพิ่มเตมิได้ท่ี
https://www.searchenginewatch.com/20
17/11/13/4-safe-search-engines-for-kids/ 

 

 

https://www.todaysparent.com/family/fun-typing-games-for-kids/
https://www.todaysparent.com/family/fun-typing-games-for-kids/
https://storyweaver.org.in/
https://www.searchenginewatch.com/2017/11/13/4-safe-search-engines-for-kids/
https://www.searchenginewatch.com/2017/11/13/4-safe-search-engines-for-kids/


วันเสาร์มาท าสมุดติดภาพกัน! 

    

   
 

จุดมุ่งหมาย 

        เพ่ือท าสมุดติดภาพ / บันทึก เพ่ือเป็นการแสดง
ความคิดและประสบการณ์อย่างสร้างสรรค์ 

           

 ทักษะที่ต้องการพัฒนา 
การด ารงชีวิต 

1. ทักษะการจัดการ  
ก) การจัดการพื้นที่และอุปกรณ ์

2. ทักษะการท างาน 
ก) ท างานส าเร็จได้ด้วยตนเอง 

3. การสื่อสาร  
ก) การแสดงความรู้สึกของตนเอง 
ข) การแสดงความคดิเห็นและการตัดสินใจ 
ค) การขอความช่วยเหลือไดเ้มื่อจ าเป็น 
ง) การตัดสินใจเลือก 

4. ความปลอดภัย 
ก) การใช้กรรไกร กาวอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

5.ทักษะการประสานงานของมือและนิ้ว 

 

 

 

 
 

 ไอเดียดีๆ 
จินตนาการและความคิดสามารถแสดงออกทางสายตา 
ผ่านตัวอักษร งานฝีมือ - กับสื่อใดหรือท้ังหมด 

● รวบรวมใบไม้ / ดอกไม้นานาพนัธุ์รอบ ๆ บ้านของคุณ 
    และติดมันเพื่อสร้าง "สวนหนังสือของฉัน" 

● สัมภาษณ์ปู่ย่าตายาย/เพื่อนบ้าน: เกิดเมื่อใด/ที่ไหน 
    สิ่งที่ชอบ สถานท่ีที่เคยไป 

● “เกี่ยวกับฉัน” – ใหเ้ด็กสัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัว 
    เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกีย่วกับตัวเอง 

● สร้างแผนภูมติ้นไม้พร้อมรูปถ่าย / ภาพวาดของ 
    สมาชิกในครอบครัว 

● บันทึกประสบการณ์การออกนอกบ้าน คุณสามารถตดิ 
    สิ่งของที่เกี่ยวข้องกนั - ตั๋ว, ห่อขนม  ภาพถ่าย ฯลฯ 

● วันหยุดที่ฉันชอบ 

● สิ่งที่ฉันชอบท า เพื่อนที่ดีท่ีสุดของฉัน 

 

 

 

 



 



วันนี้วนัอาทิตย์มาถ่ายรูปกัน! 

 

 

เป้าหมาย 

● ลองมาเรียนรู้การเป็นช่างภาพ/นักถ่ายท า

วีดิโอ เพื่อพัฒนาความฉลาดด้าน

ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ และความคิด

สร้างสรรค์ 

 
ทักษะที่ต้องการพัฒนา 

การด ารงชีวิต 

1. ทักษะการจัดการ  

ก) การปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน 

2. ทักษะการท างาน 

ก) การใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย 

ข) การประเมินผลงานตนเอง 

3. ทักษะการใช้มือและนิ้ว 

 

 

 

      

       
 

 วิธีการ 
       ใชโ้ทรศัพท์มือถือ หรือกล้องดิจิทัล แล้วให้

หัวข้อของการถ่ายภาพกับเด็ก ๆ 

● การถ่ายภาพบุคคลที่อยู่ในบ้าน เพ่ือนบ้าน  

● สิ่งของ : เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ 

เครื่องมือ 

● ถ่ายภาพคนที่ก าลังท างานบ้าน 

● ธรรมชาติ : ต้นไม้ พืช ดอกไม้ ใบไม้ ฯลฯ 
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