
สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่าน ในสัปดาห์น้ีมาพบ
กับครูนุ๊กเกอร์ กับเรื่องราวข่าวสารในสายใยละออ วันน้ี
ครูนุ๊กเกอร์มีเรื่องราวและสาระดีๆ เก่ียวกับทักษะพัฒนา
กล้ามเน้ือมัดใหญ่-มัดเล็ก ที่มีต่อเด็กปฐมวัย มาฝากกัน    

ส าหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่คงเคยได้ยินเรื่องการ
พัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กมัดใหญ่กันมาบ้าง แล้วอาจจะ
สงสัยว่ามันคืออะไร แตกต่างกันอย่างไร และเราจะ
สามารถช่วยส่งเสริมให้ลูกได้พัฒนากล้ามเน้ือเหล่า น้ี
อย่างไร

ทักษะการพัฒนากล้ามเน้ือ (Motor Skills) คือ 
ทักษะการเคล่ือนไหวกล้ามเน้ือส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซ่ึง
จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ทักษะพัฒนากล้ามเน้ือมัดใหญ่ (Gross Motor 
Skills) เป็นการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ 
การวิ่ง การคลาน การกระโดด การท ากิจกรรมพละต่างๆ  
พ่อแม่ควรให้โอกาสเด็กออกก าลังกายนอกบ้านโดยเป็น
สถานที่ที่ปลอดภัย เช่น ปีนป่าย เล่นเครื่องเล่น โยน-รับ-
เตะฟุตบอล
2. ทักษะพัฒนากล้ ามเ น้ือมั ดเล็ ก ( FineMotor
Skills) เป็นการเคล่ือนไหวส่วนของร่างกายที่ เล็กกว่า 
ส่วนใหญ่คือกล้ามเน้ือมือ เช่น การจับปากกา การหยิบ
ของ       ช้ินเล็กๆ พ่อแม่ควรฝกึให้เด็กได้ช่วยเหลือตัวเอง
บ้าง เช่น การแต่งชุดนักเรียนเอง หยิบจับ ช้อนส้อม 
รับประทานอาหารเอง รวมถึงกิจกรรมศิลปะ ฉีก ปั้น -
ขย า เป่าสี ดีดสี พับกระดาษ จับพู่กันระบายสี หนีบ คีบ
จับส่ิงของ  

โดยปกติแล้วทักษะการเคล่ือนไหวทั้งสองชนิดจะ
พัฒนาไปพร้อมๆ กัน แต่หากกล้ามเน้ือมัดใหญ่และเล็ก
ของลูกท างานผิดปกติหรือล่าช้ากว่าพัฒนาการตามวัย 
การเรียนรู้ของพวกเค้าทีเ่กิดจากการเคล่ือนไหวรา่งกายก็
จะต้องชะงักลง หรือส่งผลการใช้ชีวิตประจ าวันและอาจ
ท าให้ลูกมีพัฒนาการด้านอื่นๆ บกพร่องตามไปด้วย

สายใยละออ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 11  ประจ าวันที่ 21 – 25 สิงหาคม  2560

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ล าปาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทรศัพท์ : 054-225089(

อนุบาล)/054-228015(ประถม)
facebook;// www.lampanglaor@hotmail.com

สาระน่ารู้  จากครัวละออ

อมรรัตน์  จันทร์เจนจบ ฝ่ายโภชนาการโรงเรียน

สาระน่ารู้..กับพลศึกษา

คุณครูพลกฤษณ ์ ธงสิบสอง

วันที่
รายการอาหาร ของ

หวาน/

ผลไม้

ว่างบ่าย
อนุบาล ประถม

28/08/6

0

ข้าวสวย + หมูซีอ้ิว + 
แกงจืดผักสามสี

ข้าวสวย + หมูซีอ้ิว + แกงจืด
ผักสามสี

+ ผัดดอกกะหล่ าไก่สับ
กล้วยไข่ น้ าส้ม+ เซียงไฮ้

29/08/6

0
ผัดฮ่องเต้

ผัดฮ่องเต้ +
ข้าวสวย + ลาบหมู

ลอดช่อง
น้ ากะทิ

เฟรนฟราย

30/08/6

0
ข้าวหน้าไก่ย่าง + ซุปแตง

ข้าวหน้าไก่ย่าง + ซุปแตง
+ เส้นเล็กน้ าลูกชิน้

ผลไม้ สับปะรดลอยแก้ว

31/08/6

0
บะหม่ีน้ าหมูแดง

บะหม่ีน้ าหมูแดง +
ข้าวสวย + ย าหมูยอ

วุ้นผลไม้ ข้าวเหนียวหมูฝอย

1/09/60 ข้าวผัดอเมริกัน + ซุปใส
ข้าวผัดอเมริกัน + ซุปใส

+ ไส้กรอกคอกเทล
ผลไม้ ขนมปังสังขยา

วันน้ีเรามาท าเมนูทานเล่น ท าง่ายๆ แล้วยัง เ ก็บไว้ทาน
เล่นๆ ได้ด้วยค่ะ
เคร่ืองปรุง

1. ผลไม้ตามฤดูกาล ตามชอบเลยค่ะ (เ ช่น สับปะรด 
แคนตาลูป ส้ม สตอเบอรี่ฯลฯ) 2. ผง วุ้น  3. น้ าเปล่า  4. 
น้ าตาลทราย  
วิธีท า

1. น าผลไม้ที่เตรียมไว้ มาล้างท าความสะอาด จากน้ัน
น ามาหั้นให้เป็นส่ีเหล่ียมลูกเต๋าประมาณ 1 cm. แล้วพักไว้

2. น าผงวุ้นมาละลายในน้ าเปล่า จากน้ันน า ข้ึนต้ัง ไฟ 
คอยคนเรื่อยๆ นะคะ จะได้ไม่ไหม้ก้นค่ะ

3. เม่ือผงวุ้นละลายหมดแล้วเติมน้ าตาลทรายนิดหน่อย
ค่ะอย่าให้หวานมาก รอให้เดือดอีกครัง้ แล้วจึงปิดไฟ

4. น าผลไม้ที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้
5. น าส่วนผสมในข้อที่ 3 มาใส่ในภาชนะที่ เ ราใส่ผลไม้

เตรยีมไว้ จากน้ันทิง้ไว้ให้เย็น หรอืวุ้นเซ็ตตัวแล้ว จึงน าไปแ ช่ใน
ตู้เย็นค่ะ

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ลองไปท าทานกันดูนะคะ



ข่าวสารรอบรั้ว..... ละอออุทิศ การเรยีนการสอนระดับประถมการเรยีนการสอนระดับอนุบาล

“ ลูก ” ไม่ใช่สัตว์เลี้ยง

ท่ีมา : basicskillth

 อย่าใช้จิตวิทยาการเล้ียงลูกแบบ การเล้ียงสัตว์ ที่พ่อแม่
เป็นจ่าฝูง ลูกมีหน้าที่ท าตามค าส่ังเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน 
ไม่มีสิทธ์ิ ไม่มีเสียง ห้ามเถียง ห้ามขัดลูก ก็เป็นคน มีชีวิต 
จิตใจ และ สมอง

 พ่อแม่ควรพูดคุยกับลูก และ พ่อแม่ควรจะรับฟังลูกด้วยมี
ปัญหากัน ลูกด้ือ ลูกไม่ฟัง คุยกันได้ ปรับความเข้าใจกันได้ 
เพราะ เราเป็นคน #มีปาก ไว้คุยกัน บอกความต้องการ 
ความรู้สึก

 อย่าใช้อ านาจ (ที่คิดว่าเปน็สิทธ์ิของพ่อแม่) ไปบงัคับ กดข่ี 
ลูกไปหมดทุกเรื่องเล้ียงลูกแบบน้ี คงไม่มีใครมีความสุข ...
พ่อแม่ก็เครียด..ลูกก็กดดัน เก็บกดด้วยความหวังดี

คุณครูนิตยา  เทพนามวงศ์                                                

How to start teaching kids English at home

Many parents would like to teach their children English at 
home, but don’t know how to start. It doesn’t matter if your 
own English is not perfect. The most important thing is that 
you are enthusiastic and that you give your children lots of 
encouragement and praise. 
1. Establish a Routine
The activities should be short and varied in order to hold 
your child’s attention. Try to do certain activities at the same 
time every day. For example, you can play an English game 
every day after school, or read an English story with your 
children before bedtime. 
2. Playing Games 
Children learn naturally when they are having fun. There are 
many other types of games you can play with your children 
to help them practice English such as Action Game, Board 
Game, Word Game or Online Game. 
3. Using Everyday Situations 
The advantage of teaching English at home is that you can 
use everyday situations and real objects from around the 
house to practice the language naturally and in context. 
4. Using Stories
Children love books  with bright colors and attractive 
illustrations.  Look at the pictures together and say the words 
as you point to the pictures. 
5. Using Songs
Songs are a really effective way to learn new words and 
improve pronunciation. 
Whatever your approach, the most important thing is to 
relax, have fun and make learning English an enjoyable 
experience for both you and your child.     Cheer up!

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน เปิดมาวันแรกของสัปดาห์ 
ทางโรงเรียนมีกิจกรรมดีๆ มาให้เด็กๆได้ร่วมกันท า น่ันคือ 
กิจกรรมการปลูกดอกดาวเรือง ร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ 
ใ น ห ลว ง  ร . 9   ซ่ึ ง กิ จ กร ร ม น้ี เ ป็ น กิ จ กร ร ม ที่
กระทรวงมหาดไทย ได้มีการออกประกาศเชิญชวน
ประชาชนคนไทยทัว่ทัง้ประเทศ ร่วมกันปลูกดาวเรอืง หรือ 
ดอกไม้ที่มีสีเหลือง ในวันที่ 15 สิงหาคม เพ่ือให้ออกดอก
บานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซ่ึงเป็นช่วง
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาล   
ที่ 9 และในวันศุกร์ เวลา 09.30–11.30 น. แผนก
อนุบาล จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆ ต้ังแต่บ้านหนู
น้อย – อนุบาล 2 ได้เรียนรู้เรื่อง “สัตว์โลกล้านปี” มีการ
ให้ความรู้เก่ียวกับการก าเนิดไดโนเสาร์ ,  ลักษณะของ
ไดโนเสาร์, การทดลองไข่ไดโนเสาร์ การขุดฟอสซลิ  เป็น
ต้น

สัปดาห์หน้าวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 นักเรียน
ระ ดับ ช้ันอนุบา ล 2/4 จัด กิจ กร รมทัศนศึกษ า ณ  
พิพิธภัณฑ์ซากดึกด าบรรพ์ธรณีวทิยาและธรรมชาติวิทยา 
อ.เกาะคา จ.ล าปาง  เพ่ือศึกษาเก่ียวกับไดโนเสารแ์ละซาก
ดึกด าบรรพ์ 

ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ ดีๆที่จัดให้
นักเรียนอย่างต่อเน่ือง อย่าลืมติดตามกันนะคะ พบกันใหม่
กับข่าวสารรอบรั้วละอออุทิศในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

ภัสสญา  แก้วสุภาพร,ดวงฤดี  ก าลังมาก คุณครูพรพรรณ  ถิรจารุกิตติ์ (ครูติ๊ก)

https://www.facebook.com/hashtag/basicskillth?source=feed_text&story_id=1320166984770520
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C?source=feed_text&story_id=1318277161626169
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81?source=feed_text&story_id=1318277161626169
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88?source=feed_text&story_id=1318277161626169

