
สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่าน ในสัปดาห์ น้ีมาพบกับ
กิจกรรมพิเศษว่ายน้้า ที่ ส่ง เสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
ระดับอนุบาลกันครับ

การเรียนว่ายน้้าในระดับ ช้ันอนุบาลนอกจากการฝึก
ทักษะต่างๆ ที่ยากข้ึนแล้ว เด็กในวัยน้ีจะต้องลง เรียนในสระ
ว่ายน้้าใหญ่ ก็จะท้าให้นักเรยีนมีอาการต่ืนเ ต้นหรือบางคนก็
กลัวเพราะสระน้้าใหญ่และลึกกว่าเดิมที่เคยเรียนในระดับ ช้ัน
บ้านหนูน้อยและบ้านสาธิต ซ่ึง กิจกรรมที่ครูได้ฝึกให้เ ด็ก
ปฏิบัติประกอบด้วยทักษะการว่ายน้้าดังต่อไปน้ี
(1)  ทักษะการเตะขาที่ถูกต้องในท่าน่ัง
โดยที่ค รูให้นั กเรียน ฝึกน่ัง ที่ขอบสระแล้ วเตะขาข้ึนลง       

ให้ปลายเท้าช้ีไปข้างหน้า ไม่เกรงขาและปลายเท้า และไม่    
ยกเท้าสูงเกินระดับผิวน้้า ไม่งอขาหรอืพับขามากเกินไป ขางอ
ได้นิดหน่อยเท่าน้ัน
(2) การฝึกเตะขาโดยการนอนคว้่าตัวบนขอบสระแล้วเตะขา

ข้ึนลง ลักษณะการเตะจะต้องให้ปลายเท้า ช้ีไปด้านหลังไม่
เกรงขาและเท้า เวลาเตะจะไม่งอขาหรือพับขาและไม่ให้ส้น
เท้าอยู่สูงกว่าระดับผิวน้้า
(3) การฝึกกล้ันหายใจในน้้าโดยการฝึกนอนคว้่าตัวแล้วก้ม

หน้าลงในน้้าโดยที่ไม่ต้องลงมาในสระว่ายน้้าเพราะเ ด็กตัวเ ต้ีย
กว่าความลึกของระดับน้้าท้าให้เด็กกลัว ครูจึงให้เ ด็กนอนคว้่า
ตัวหันหน้าเข้าหาสระว่ายน้้าแ ล้วสูดลมหายใจเ ข้าทางปาก
กล้ันหายใจไว้แล้วก้มหน้าลงในน้้า 

จากการสังเกตการท้ากิจกรรมของเด็กๆ ครูสัง เกตเห็น
ว่าเด็กๆ มีความต้ังใจมุ่งม่ันและมีความพยายามที่ท้ากิจกรรม
ในครัง้น้ีรว่มกับเพ่ือนในช้ันเรยีน สามารถท้าตามค้าส่ังครูได้ดี 
แต่ก็ยังมีบางทักษะเช่น การกล้ันหายใจในน้้าที่ เ ด็กท้าได้ไม่ดี
และเด็กส่วนมากจะรอ้งให้เพราะกลัวการด้าน้้า แ ต่ครูก็ได้
คอยช่วยเหลือและให้ก้าลังใจเพ่ือให้เด็กมีความรู้ สึกว่าตัวเอง
ปลอดภัย

สายใยละออ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 13  ประจ าวันที่ 4 – 8 กันยายน  2560

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ล าปาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทรศัพท์ : 054-225089(

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

สาระน่ารู้  จากครัวละออ

อมรรัตน์  จันทร์เจนจบ ฝ่ายโภชนาการโรงเรียน

สาระน่ารู้..กับพลศึกษา

คุณครูอาทิตย์   บุญมั่น

วันที่

รายการอาหาร ของ

หวาน/

ผลไม้

ว่างบ่าย
อนุบาล ประถม

11/09/6

0

ข้าวสวย +
แกงจืดวุ้นเส้น 
+ไก่เทอริยากิ

ข้าวสวย +
แกงจืดวุ้นเส้น +ไก่เทอริยากิ

+ผัดกะหล้่าปลีหมูกรอบ
ผลไม้

สาคูเปียก
มะพร้าว

12/09/6

0
ราดหน้าหม่ีกรอบ

ราดหน้าหม่ีกรอบ + 
ข้าวสวย + ผัดผักบุ้งหมู

รวมมิตร
น้้าแข็งไส

ข้าวต้มไก่

13/09/6

0

ข้าวสวย + แกงส้ม
ผักบุ้ง + ไข่เจียว

ข้าวสวย+
แกงส้มผักบุ้ง+ ไข่เจียว+
ปลาเล็กปลาน้อยทอด

ผลไม้ ไอศกรีม

14/09/6

0
สปาเก็ตต้ี

สปาเก็ตต้ี + ข้าวสวย + 
ต้มย้าไก่ใส่เห็ด

ฟักทองเชื่อม ขนมปังน้้าแดง

15/09/6

0
ข้าวหมูแดง + ซุปแตง

ข้าวหมูแดง + ซุปแตง
+ กุนเชียงทอด

ผลไม้
เค้กกล้วยหอม+

น้้าส้มแล้ววันนีเ้ราจะมาท้าเมนูอะไรดีนะ...? “บะหม่ีกรอบราดหน้า”   ดีไหมค่ะ? 
เริ่มจาก...
เคร่ืองปรุง 1. เส้นบะหม่ีเหลือง 2. หมูบด 3. ไข่ไก่ 4. ซีอิ๊วขาว 5. ซอสปรุง
รส  6. น้้าตาลทราย  7. น้้ามันหอย  8.คะน้า 9. แครอท 10. ข้าวโพดอ่อน          
11. น้้ามันพืช 12. น้้าเปล่า 13. แป้งมันฯ 14. เตา้เจีย้วด้า ( เต้า เจี้ย วขวด)  

วิธีท า
1. หมักหมูค่ะ (ยังจ้าวิ ธีการหมักหมูในฉบับท่ี 1 ได้กันอยู่หรือ เปล่า ค่ะ )         
หมักเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะ  
2. น้ากระทะมาตั้งไฟให้ร้อนค่ะ จากนั้นเทน้้ามันพืชลง ไปพอใ ห้ท่วมเส้นค่ะ 
จากนั้นคลายเส้นบะหม่ีท่ีเป็นก้อนให้แตกออกจากกัน ใส่ลงไปในกระทะ ทอดให้
เป็นสเีหลอืงทองเลยค่ะ แล้วตักข้ึนมาให้สะเด็ดน้้ามัน
3. ต่อไปมาท้าน้้าราดหน้ากันค่ะ เริ่มจากตั้งน้้าให้เดือด จากนั้นใส่หมูท่ีหมักท้ิง
ไว้ลงไปคนให้หมูแตกออกจากกันค่ะ จากนั้นปรุงรสด้วย เตา้เจีย้ว น้้ า มันหอย 
ซอสปรุงรส ซีอิว้ขาว น้้าตาลทราย ซีอิว้ด้านดิหนอ่ยเพื่อเพิ่มสีสัน คนให้เข้ากัน 
ชิมรสให้จัดหน่อยนะคะ... พอน้้าเดือดอีกครั้ง น้าแป้งมันท่ีผสมน้้าไว้ เทใส่ลงไป 
คนดูให้น้้าราดหนา้เหนยีวค่ะ แตอ่ย่าให้เหนยีวมากนะคะ ^^
4. ห่ันผักท้ังหมดให้เป็นช้ินเล็กๆ ค่ะ แล้วน้าไปลวกในน้้าเดือดใส่เกลือ พอผัก
สุกตักข้ึนแช่น้้าเย็นค่ะ เวลาจัดเสิร์ฟก็น้าเส้นหม่ีกรอบใส่จาน ตามด้วยผักตาม
ชอบแล้วราดน้้าค่ะ

เสร็จแล้วค่ะง่ายใช่ไหมค่ะ?? แล้วอย่าลืม!!ลองท้าทานกันนะคะ ฉบับ
หน้า มาดูวา่พี่กิฟท์จะมาแนะน้าเมนูอะไรอีก รอติดตามกันนะคะ สวัสดค่ีะ

เมนูอาหาร ประจ าสัปดาห์



ข่าวสารรอบรั้ว..... ละอออุทิศ การเรยีนการสอนระดับประถมการเรยีนการสอนระดับอนุบาล

อย่าบังคับให้ลูกเรียนในสิ่งท่ีเราคิดว่าดี
ท่ีมา : basicskillth

เด็กหลายคน เรยีนในส่ิงที่ #พ่อแม่คิดว่าดี แ ต่มันไม่ใช่ส่ิงที่ 
เด็กถนัด ท้าให้เด็กไม่มีความสนุก และเ ม่ือไม่สนุกความ enjoy 
ในการเรยีนจะลดลงไปท้าให้ เค้าไม่จรงิจัง และเม่ือเรียนจบมาก็
เห มือนกับ ไม่ได้อะไรเลย ค้าถามน้ีถามพ่อแม่หลายท่าน       
ว่าท้าไม ต้องไป บังคับลูกให้เรยีน หรือ ช้ีน้า(ไม่ใช่ช้ีแนะ) อันน้ันดี 
เรยีนน่ีสิมีอนาคต อย่าเรยีนอันน้ันเลย ไม่มีอนาคตพ่อแม่หลาย
ท่านก็จะบอกว่า ลูกไม่รู้จะเรยีนอะไร คิดไม่ได้ ไม่รู้จะท้าอะไร 
เพราะ??เพราะต้ังแ ต่เ ด็ก ผู้ปกครองไม่ได้ปล่อย หรือ ไม่ให้
โอกาสที่จะให้เด็กได้เรยีนรู ้และ ฝึกฝนเพ่ือ ค้นพบตัวเอง ท้าให้
เม่ือโตมาถึงจุดหน่ึง เด็กไม่สามารถรูว่้าอะไรที่ เ ค้าชอบ เลยต้อง
เลือกเรยีน ตามที่ สังคม พ่อแม่บอกว่าดี แ ต่พอเ ม่ือโตข้ึน ได้
เรยีนรู ้โลกของตัวเองใหญ่ข้ึนก็มาค้นพบตัวเอง ว่า มันไม่ใช่ ! 
น่ันเองมันคือ วัฏจักร ที่หลอกหลอนเ ด็กไทยมาหลายรุ่นหลาย
สมัยเพราะเ ม่ือคนเราไม่มีความสนุก หรือชอบในส่ิงที่ เ รียน      
เค้าจะไม่สามารถค้นพบได้ว่าตัวเองชอบหรือ ถนัดอะไรน่ันเอง 
แนวทางที่อยากเสนอคือ เราควรเปิดโอกาสให้ลูก เท่าที่ท้าได้ 
ต้ังแต่เด็ก เพ่ือให้เค้าได้มีโอกาสค้นพบและ ค้นหาตัวเอง เ พ่ือที่
เค้าจะตอบตัวเองได้ว่า ชอบ ถนัดอะไรเพราะทุกวันน้ี โลกเรามี
ช่องว่างให้อาชีพใหม่ ๆ อีกมากมาย และ ส่ิงที่จะท้าให้คนเรามี
ความสุขในชีวิตได้น้ัน คือการตอบตัวเองได้ว่า เราคือใคร อย่า
เอาความชอบของตัวเองไปช้ีน้าลูกของเราเพราะ ช้ีน้าไม่ใช่ช้ีแนะ

คุณครูนิตยา  เทพนามวงศ์                                                

สวัสดีค่ะผูป้กครองทุกท่าน สัปดาห์น้ีมาพบกับสาระ
ดีๆ ของรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะ  ปัจจุบันสังคมไทย
ก้าลังต่ืนตัวและให้ความส้าคัญในเรื่องของความเป็น
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย กันอย่างมากทีเดียว ไม่เว้น
แม้แต่เด็กๆ ที่ควรจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของความเปน็
พลเมืองดีในวิถี ประชาธิปไตยให้มาก 

การจะปลูกฝังประชาธิปไตยให้แก่เด็กน้ัน เริ่มแรกควร
จะต้องสอนให้เด็กได้เข้าใจวา่ “ประชาธิปไตย” น้ันมีพ้ืนฐาน
มาจาก 3 ส่ิง คือ

1. การฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่อง “หน้าที่” คือ ฝึกให้เด็ก
รู้จักหน้าที่ของตนเอง ฝึกให้เด็กรู้จักหน้าที่ของผู้อืน่ และฝึก
ให้เด็กรู้หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี 

2. การฝกึให้เด็กเข้าใจเรื่อง “ความเสมอภาค” คือ     
ฝึกให้เด็กเข้าใจความเสมอภาคของเพศชายและเพศหญิง
และฝึกให้เด็กเข้าใจความเสมอภาคในครอบครัว

3. การฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่อง “เสรีภาพ” คือเปิดโอกาส
ให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น

การปลูกฝังประชาธิปไตยให้แก่เด็กไม่ใช่เรื่องยากเลย
เพราะสามารถเริ่มต้นง่ายๆจากที่ครอบครัว  โดยคุณ
พ่อคุณแม่มีบทบาทส้าคัญทีต้่องสอนให้ลูกได้เข้าใจถึงค้าวา่ 
“หน้าที่”  “ความเสมอภาค ” และ “เสรีภาพ” เพราะ 3 ส่ิง
น้ีเป็นพ้ืนฐานส้าคัญของประชาธิปไตย น่ันก็คือการสอนให้
ลูกรู้จักหน้าที่และสิทธิข้ันพ้ืนฐานของตนเองควบคู่ไปกับ
การเคารพสิทธิของผู้อื่น ซ่ึงการสอนให้ลูกเข้าใจเรื่อง
ประชาธิปไตยต้ังแต่เขายังเด็กน้ันเท่ากับว่าคุณพ่อคุณแม่ได้
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยให้กับประเทศชาติ
ของเราน่ันเอง

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกทา่น สายใยละออฉบับที ่13 มา
ติดตามข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนกันนะคะ

ดวงฤดี  ก าลังมาก , ภาธิณี นิธุรัมย์ คุณครูภาสินี   ปัญญา

8 กันยายน 2560
ทัศนศึกษา ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3
ณ โหม่งโง่ยซิน

21 กันยายน 2560
กิจกรรม “เด็กละออสดใส
ใส่ใจสุขภาพ” 

ระดับช้ันอนุบาล 1 
ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร

6 – 10 ตุลาคม 2560
ทดสอบกลางปี 

ประจ้าปีการศึกษา 
2560

(ระดับประถมศึกษา)

12 ตุลาคม 2560
นิทรรศการแฟ้มผลงาน
ภาคเรียนที่ 1 /2560

13 - 31 ตุลาคม 
2560
ปิดภาคเรียนที่ 1 / 
2560

1  พฤศจิกายน 2560
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2560

https://www.facebook.com/hashtag/basicskillth?source=feed_text&story_id=1320166984770520
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5?source=feed_text&story_id=1318032544983964
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2?source=feed_text&story_id=1318032544983964
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99?source=feed_text&story_id=1318032544983964
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