
สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่าน ในสัปดาห์น้ีมาพบ
กับกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ระดับบ้าน
หนูน้อยและบ้านสาธิต น่ันคือกิจกรรมพิเศษว่ายน้้า 

เด็กในระดับบ้านหนูน้อยและบ้านสาธิตได้ฝึกการ
สร้างความคุ้นเคยกับน้้าแล้วในช่วงระยะเวลาหน่ึง ท้าให้
นักเรียนเริ่มเกิดความสนุกสนานกับการเรียนว่ายน้้า 
มากช้ึน ซ่ึงก่อนหน้าน้ันนักเรียนยังจะกลัวน้้า เพราะ เด็ก 
ในวัยน้ียังมีอาการกลัวน้้าอยู่โดยเฉพาะเด็กที่ยังไม่เคย
เรียนว่ายน้้าก็จะกลัวน้้ามากกว่าเด็กคนอื่น พอมาถึงช่วงน้ี
ก็เริ่มให้นักเรียนฝึกกิจกรรมใหม่คือ 
1.การฝึกลอยตัวในท่าปลาดาวคว ่า ซ่ึงเป็นทักษะการ
ลอยตัวที่ยังไม่ต้องให้เด็กก้มหน้าเพราะเด็กยงักล้ันหายใจ
ในน้้าไม่เป็น แต่ครูจะให้เด็กฝึกลอยตัวโดยการใช้ห่วงยาง
และกล้ันหายใจไว้ให้นานที่สุด 
2.การฝึกกลั้นหายใจในน่้า เป็นทักษะที่จ้าเป็นในการ
ว่ายน้้าเพราะการว่ายน้้าน้ันจะต้องมีการด้าน้้าและกล้ัน
หายใจ โดยที่การฝึกกล้ันหายใจในน้้าน้ันครูจะฝึกให้เด็ก
สูดลมหายใจเข้าทางปากแล้วกล้ันหายใจไว้ให้นานที่ สุด 
จากน้ันครูใช้มือวักน้้าข้ึนมาแล้วลูบที่ใบหน้าของเด็กจาก   

ทั้งสองกิจกรรมน้ีได้ฝึกให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ดังต่อไปน้ี 
1.ทักษะการลอยตัวในน่้า 2.ทักษะการกลั้นหายใจ 
3.วิธีเรียนรู้การฝึกใช้อุปกรณ์ต่างๆในการว่าย น่้า   
เช่น ห่วงยาง แว่นกันน้้า แผ่นโฟม เป็นต้น 
ถึงแม้เด็กในวัยน้ีจะปฏิบัติทักษะต่างๆเหล่าน้ียังได้ไม่ค่อย  
ดีนักเพราะเด็กยังกลัวการด้าน้้า แต่กิจกรรมทั้งหมดน้ี     
ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะต่อยอดทักษะการว่ายน้้าของ
นักเรียนในระดับช้ันที่สูงข้ึนไป

สายใยละออ
ปีที  8 ฉบับที  12  ประจ่าวันที  28 – 1 กันยายน  2560

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ล่าปาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทรศัพท์ : 054-225089(

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

สาระน่ารู้  จากครัวละออ

อมรรัตน์  จันทร์เจนจบ ฝ่ายโภชนาการโรงเรียน

สาระน่ารู้..กับพลศึกษา

คุณครูอาทิตย์   บุญมั น

วันที 

รายการอาหาร ของ

หวาน/

ผลไม้

ว่างบ่าย
อนุบาล ประถม

4/09/60
ข้าวสวย + แกงจืด

กะหล้่าปลี + หมูต้มเค็ม

ข้าวสวย + แกงจืด
กะหล้่าปลี + หมูต้มเค็ม + 

ย้าวุ้นเส้น
ผลไม้ เต้าส่วน

5/09/60 เส้นใหญ่ผัดซีอ้ิว
เส้นใหญ่ผัดซีอ้ิว + 

ข้าวสวย + ผัดถ่ัวฝักยาวหมู
ฟรุ๊ตสลัด

ข้าวเหนียวหมู
หวาน

6/09/60 ข้าวหมูอบ + ผักลวก
ข้าวหมูอบ + ผักลวก

+ ผัดยากิโซบะ
ผลไม้

น้้าองุ่น + โดนัท
กล้วยหอม

7/09/60 หม่ีขาวน้้าหมูตุ๋น
เส้นใหญ่น้้าหมูตุ๋น +

ข้าวสวย + ผัดผักสามสี
วุ้นกะทิ ซุบมักกะโรนี

8/09/60
ข้าวสวย + ซุปมันฝร่ัง 

+ หมูบดทอด

ข้าวสวย + ซุปมันฝร่ัง +
หมูบดทอด +

แกงเขียวหวานหมู
ผลไม้ ลูกชิน้ลวก

อาทิตย์น้ี เรามาท้า “หมูบดทอด”  กันดีกว่านะคะ เมนู
ง่ายๆ ที่เด็กๆ ชอบค่ะ
เครื องปรุง 1. หมูบด 2. ไข่ไก่  3. ซีอ๊ิวขาว  4. ซอสปรุงรส   
5. น้้าตาลทราย  6. น้้ามันหอย  7. หอมหัวใหญ่ 8. แครอท
9. ผักชี 10. น้้ามันพืช 11. น้้าเปล่า 12. แป้งทอดกรอบ
วิธีท่า

1.น้าหอมหัวใหญ่ แครอท ต้นหอม ผักชีมาล้างท้าความ
สะอาด จากน้ันน้าต้นหอมผักชีมาซอยให้เป็นช้ินเ ล็กๆ หั่น
หอมหัวใหญ่และแครอทเป็นส่ีเหล่ียมลูกเต๋าเล็กๆ ค่ะ

2.น้าส่วนผสมทั้งหมด (ยกเ ว้นน้้ามันพืช) มาผสมรวมกัน 
จากน้ันคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วพักไว้ค่ะ

3.น้าน้้ามันพืชเทใส่ลงไปในกระทะ ต้ัง ไฟให้ร้อน จากน้ัน
น้าหมูบดที่ปั้นเป็นก้อนไว้ลงไปทอด ให้สุกเป็นสีเหลืองทอง
สวยงาม (อย่า!! ใช้ไฟแรงนะคะ) พอสุกแล้วตักข้ึนมาให้สะเ ด็ด
น้้ามันค่ะ พรอ้มจัดใส่จานเสิร์ฟค่ะ

เสร็จแล้วค่ะเมนูง่ายๆ ที่ ใครๆ ก็สามารถท้าได้ค่ะ  
อย่าลืม!!ลองท้าทานกัน สามารถท้าเป็นของทานเ ล่นก็ได้นะ
คะ กลับมาพบกับพ่ีกิฟท์ได้ในฉบับหน้านะคะ  สวัสดีค่ะ ^^

เมนูอาหาร ประจ่าสัปดาห์



ข่าวสารรอบรั้ว..... ละอออุทิศ การเรยีนการสอนระดับประถมการเรยีนการสอนระดับอนุบาล

สอนให้ลูกโกรธบ้างก็ได้

ที มา : basicskillth

หากจะสอนลูกให้มีความฉลาดทางอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ 
ความรูสึ้กตัวเองได้ ต้องสอนลูกให้รู้จักความโกรธการแสดงออก
ซ่ึงความโกรธ เป็นองค์ประกอบอย่างหน่ึงของความเป็นมนุษย์ ซ่ึง
คนเราใช้ในการป้องกันตัวเองทั้งด้านรา่งกายและจิตใจ ถ้าถูกห้าม
ไม่ให้โกรธต้ังแต่เด็ก จะท้าให้เด็กขาดความฉลาดทางอารมณ์และ
กลายเป็นคนเก็บกด ซ่ึงอาจน้ามาซ่ึงปัญหาทางจิต

การโกรธเป็นเรื่องปกติ เพราะอารมณ์ ความรู้ สึกเ กิดข้ึนได้
ตามธรรมชาติแต่ต้องสอนให้ลูกรูว่้า เราควรจะท้าอย่าง ไรเ ม่ือเรา
รูสึ้กโกรธ อย่างเช่น เม่ือถูกท้าร้ายด้วยวาจา อาจจะโกรธข้ึนมา แ ต่
ยังไม่แสดงออกใจเย็น และคิดว่า เขาอาจจะ  ไม่ต้ังใจพูดจาท้าร้าย
เรา เพ่ือจะได้ลองพูดคุยกันอย่างดีก่อน ไม่ท้าเรื่อง เ ล็กให้เป็นเรื่อง
ใหญ่จนสรา้งความบาดหมางถาวร เพราะความเ ข้าใจผิด เ ล็กๆ 
น้อยๆ แต่อย่างที่ มีค้ากล่าวไว้ "แ ม้แ ต่พระสงฆ์ ก็ยอมให้ได้แ ค่      
3ครัง้“ อย่าปล่อยให้ลูกแบกรับ ค้าท้าร้าย จนสร้างบาดแผลใน
จิตใจเม่ือชัดเจนว่าเขาจงใจพูดจาท้ารา้ยจิตใจ ว่าร้ายให้เ ส่ือมเ สีย 
หรอืกดดันเราทางสังคมก็สามารถแสดงออกว่าโกรธได้ไม่ว่าตอบ
โต้กลับเ พ่ือแสดงจุดยืนของตัวเอง  รักษาสถานะในสังคมหรือ     
ดึง ตัวเองออกห่างจากมลภาวะทางวาจาเหล่าน้ันถ้าควบคุม
อารมณ์  ได้ดี ความโกรธก็สามารถกลายเป็นความแข็งแรง เ ม่ืออยู่ 
ในสนามกีฬากลายเป็นพลังที่แฝงอยู่ในค้าพูดเม่ือยืนอยู่บนเวทีหรือ
สรา้งความเป็นผู้น้าที่ดี เม่ือต้องปกป้องลูกน้องหรอืครอบครัว

คุณครูนิตยา  เทพนามวงศ์                                                

สวัสดีค่ะ ผู้ปกครองทุกท่าน สัปดาห์น้ีมาพบกับสาระ
ดีๆ ของรายวิชาอ่าน เขียน สะท้อนคิด ซ่ึงเป็นรายวิชาที่มุ่ง
ให้นักเรียนใช้ทักษะทางภาษา และกระบวนการคิดของ
ตนเอง โดยการเรียนการสอนในรายวิชาจะเป็นการใช้ภาพ 
เพ่ือตีความส่ือความหมาย การใช้บทความ เรื่องราวหรือ
นิทานที่เน้นการอ่านออกเสียงเป็นประโยคเพ่ือฟังแล้วรู้เรือ่ง 
การอ่านจับใจความและการอ่านเพ่ือความเข้าใจ และฝึกให้
นักเรียนสามารถเขียนถ่ายทอดความรู้  สะท้อนความคิด
ของตน และฝึกแก้ไขปัญหา (กิจกรรมน้ีไม่มีค้าตอบเฉพาะ 
นักเรียนสามารถตอบได้หลากหลายตามความเข้าใจ และ
ความคิดของนักเรียนเอง)

หนังสือนิทาน ถือเป็นแบบฝึกทักษะที่ ดีส้าหรับการ
เ ริ่ ม ต้ น ข อ ง เ ด็ ก ๆ  โ ด ย เ ฉ พ า ะ  “ นิ ท า น อี ส ป ”                    
เป็นนิทานอมตะที่ไม่มีวันหายไปจากความทรงจ้าของผู้อา่น
ทุกวัย นิทานอีสป ไม่ได้แต่งข้ึนจากเรื่องของนางฟ้าหรือ  
เทพเจ้า แต่นิทานอีสปเป็นเรื่องราวเปรียบเทียบถึงความดี
ความช่ัว เป็นคติสอนใจแก่ผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือ
ผู้ใหญ่ โดยใช้ตัวละครจากสัตว์ต่างๆ เล่าเรื่องราวเพ่ือให้
เกิดความเพลิดเพลิน และเปรียบเทียบคติธรรมสอนใจ 
ค้าว่า “นิทานเรื่องน้ีสอนให้รู้ว่า...” จึงเป็นสัญลักษณ์ของ
การสะท้อนความรู้สึกและข้อคิดในการอ่านเป็นได้ดีที่สุด 

ท้า ย น้ี  อย า กฝา ก ผู้ป กคร องทุ กท่ า น ไ ด้สร้ า ง
กระบวนการอ่าน การคิดที่ดีให้กับเด็กๆ โดยการเริ่มจาก
การหานิทานหรือหนังสือเล่มเล็กสักเล่มที่ มีประโยชน์      
ให้เด็กๆได้ฝึกรักการ อ่าน เ พ่ือพัฒนาทักษะ การ คิด         
ได้อกีทางหน่ึงหน่ึงด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน สัปดาห์น้ีโรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ใ ห้กับ
นักเรียน ดังน้ี
• วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นักเรียนช้ันอนุบาล 2/4
เรียนรู้เก่ียวกับไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี เดินทางไปทัศน
ศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกด้าบรรพ์ธรณีวิทยาและ
ธรรมชาติวิทยา อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
• วันที่ 1 กันยายน 2560 นักเรียนช้ันอนุบาล 2/2

จัด
กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ท่าอากาศยานล้าปาง เพ่ือให้
นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง “เครื่องบิน”
• นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 ได้เรียนบูรณา
การหน่วยชุมชนของเรา โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับสถานที่
ส้าคัญในชุมชนของตนเอง โรงเรียนสาธิตละอออุทศิ จึงจัด
กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สถานีรถไฟล้าปาง และบริเวณ
รอบๆ ชุมชนของโรงเรียน  รวมถึงเส้นทางที่นักเรียนผ่าน
อาทิเช่น ตลาด, ที่ท้าการไปรษณีย,์  สถานีต้ารวจ เป็นต้น
ส่ิงที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการทัศนศึกษา ผ่านเส้นทาง   
ท้าให้เกิดการสังเกตเรียนรู้ เห็นความส้าคัญของสถานที่
ต่างๆ  และสามารถน้าส่ิงที่ได้รับมาใช้ ทั้งในชีวิตประจา้วนั 
และในห้องเรียนร่วมกับบุคคลอื่นได้

กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดข้ึน ล้วนส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสในทุกๆด้าน 
ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวนักเรียน ทั้งที่บ้าน โรงเรียนและ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ล้วนเป็นบทเรียนและแบบฝึกหัดที่
มีประโยชน์โดยตรงต่อทั้งตัวนักเรียนและครู ผู้สอน ที่จะ
ช่วยพัฒ นาทั้ง ร่างกาย การรับ ความรู้ สึก อารมณ์ 
สติปัญญา และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

ภัสสญา  แก้วสุภาพร, ภาธิณี นิธุรัมย์ คุณครูอุบลทิพย์  ไชยรังษี  (ครูเมย์)

https://www.facebook.com/hashtag/basicskillth?source=feed_text&story_id=1320166984770520
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98?source=feed_text&story_id=1318035194983699

