
สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่าน ในสัปดาห์ น้ีมาพบกับ
ครู นุ๊กเกอร์กับ เรื่องราวข่าวสารในสายใยละออ  วันน้ีครู     
นุ๊กเกอรมี์เรื่องราวและสาระดีๆ เ ก่ียวกับการออกก าลังกาย
อย่างไร ให้เด็ก “สุขภาพดี”มาฝากกันครับ

การส่ ง เสริ มพฤติกรรมเ ด็กในทาง ที่ ผิด เ ช่น กินขนม         
ขบ เ ค้ีย ว โดย ไม่ออกก าลั ง กา ย  ส่ ง ผล เ สีย ต่อร่ า งกา ย 
การออกก าลังกาย เ พ่ือให้เ ด็กเ ติบโตสมวัย จะท าให้ เ ด็ ก        
มีสุขภาพแข็งแรง บทความน้ีจะน าเสนอหลักการง่ายๆ ในการ
ส่งเสรมิการออกก าลังกายส าหรับเด็ก
หลัก การง่ ายๆ ใน  ก ารส่งเสริมก ารออกก าลัง กาย   
ส าหรับเด็ก
 ควรให้เด็กลด หรอืหลีกเล่ียงการน่ัง การนอน ที่ไม่จ าเป็น 

เช่น น่ังหรอืนอนดูโทรทัศน์ น่ังเล่นเกมคอมพิวเตอร์
 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เด็กได้ท ากิจกรรมนันทนาการ 

เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ เล่นดนตร ี รอ้งเพลง เต้นร า 
เป็นต้น 

ส่งเสรมิให้เด็กได้มีการฝึกความแข็งแรงของร่างกายและ
ความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือสม่ าเสมอ เช่น การยืดกล้ามเ น้ือ 
กา รอบอุ่ นร่ า งกา ย ก่อนกา รออกก าลั ง กา ยเ พ่ื อลด
ภาวะการณบ์าดเจ็บขณะออกก าลังกาย
ส่งเสรมิให้เด็กท ากิจกรรมกับครอบครัว เ ช่น ช่วยพ่อแม่
ท างานบ้าน งานสวน
ส่ง เสริมและสนับ สนุนให้เ ด็กโตได้ออกก าลังกายแบ บ      
แอโรบิค อย่าง น้อย วันละประมาณ 20 นาที เ ช่น ว่ิ ง 
กระโดดเชือก เต้นแอโรบิค

ดังน้ันการส่งเสรมิให้เ ด็กเจริญเ ติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ มีสุขภาพ
แข็ง แร ง ใน วั นห น้า  จ ะ ต้อ ง ค า นึ ง ถึ ง การ ส่ ง เ สริม กา ร           
ออกก าลังกายเพ่ือให้เด็กเจรญิเติบโตอย่างสมวัย มีพลานามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

ที่มา : กภ.สรญา สระทองเทียน มหาวิทยาลัยมหิดล 

สายใยละออ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 ประจ าวันที่ 18 – 22 กันยายน  2560

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ล าปาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทรศัพท์ : 054-225089(

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

สาระน่ารู้  จากครัวละออ

อมรรัตน์  จันทร์เจนจบ ฝ่ายโภชนาการโรงเรียน

ห่วงใยสุขภาพ...กับละออ

คุณครูพลกฤษณ ์  ธงสิบสอง

วันที่
รายการอาหาร ของ

หวาน/

ผลไม้

ว่างบ่าย
อนุบาล ประถม

25/09/6

0

ข้าวสวย + แกงจืดผักโขม 
+ กุนเชียงทอด

ข้าวสวย + แกงจืดผักโขม + 
กุนเชียงทอด+ยากิโซบะ

ผลไม้
น้ าพันซ์+ครัวซอง

เนย

26/09/6

0
ก๋วยจั๊บ

ก๋วยจั๊บ +
ข้าวสวย + ผัดเห็ด 3 อย่าง

เฉาก๋วย ขนมปังหน้าหมู

27/09/6

0

ข้าวหน้าหมูย่าง +ซุปหัว
ไชเท้า

ข้าวหน้าหมูย่าง +ซุป
+ เส้นเล็กน้ าลูกชิน้หมูสับ

ผลไม้ ไส้กรอกลวก

28/09/6

0
เส้นใหญ่น้ าไก่ตุ๋น

เส้นใหญ่น้ าไก่ตุ๋น +
ข้าวสวย + ผัดดอกกะหล่ า

หมู

ทับทิม
กรอบ

นักเก็ตทอด

29/09/6

0

ข้าวผัดอนุบาล + ชุป
ผักกาดขาว

ข้าวผัดอนุบาล + ชุป
ผักกาดขาว +

ข้าวสวย + ลาบหมู
ผลไม้ ลอดช่องสิงคโปร์

เอ...วันนีเ้รามาท าเมนูอะไรกันดีน๊า...??? ง้ันเรามาท าของหวาน    
กันดีกว่าค่ะ กับเมนู “ทับทิมกรอบ” ค่ะ
เครื่องปรุง

1. แห้วหรือมันแกว  2. แป้งมัน 3. น้ าแดงเฮลล์บลูบอย 4.
น้ าเช่ือม 5. เกลือ 6. กะทิขาว 
วิธีท า

1. น าแห้วหรือมันแกวมาปอกเปลือกแล้วล้างให้สะอาด แล้วน ามา
ห่ันให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็ก แล้วน าน้ าแดงเทใส่ลงไปในแห้วหรือ 
มันแกวท่ีห่ันเตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วพักไว้ค่ะ^^

2.น ากะทิขาวมาตั้งไฟให้เดือด แต่อย่าให้แตกมันนะคะ ใส่ เกลือ   
ลงไปนิดหน่อยค่ะ พอให้มรีสเค็มนิดๆ แล้วปิดไฟพักไว้ค่ะ

3. น าแห้วหรือมันแกวท่ีเราแช่น้ าแดงไว้  มาคลุกกับแป้งมันค่ะ 

(น ามาแต่แห้วหรือมันแกวเท่านั้นนะคะ ) จากนั้นน าน้ า เปล่าตั้งไฟ    
ให้เดือด แล้วจึงน าแห้วหรือมันแกวท่ีคลุกแป้งไว้ใส่ลงไปในน้ า เดือด
เลยค่ะ เราจะสังเกตว่าสุกหรือไม่ ดูจากเม็ดทับทิมจะลอยขึ้นมาค่ะ 
ถ้าลอยแล้ว ตักขึน้มาแช่ในน้ าเย็นได้เลยค่ะ 

เวลาจะทานก็น าเม็ดทับทิมใส่ถ้วยราดด้วยน้ าเชื่อมและน้ ากะทิ ใส่
น้ าแข็งนิดหน่อย ทานแล้วช่ืนใจ ลองไปท าทานกันนะคะ ส าหรับวันนี้
สวัสดีค่ะ ^^



ข่าวสารรอบรั้ว..... ละอออุทิศ การเรยีนการสอนระดับประถมการเรยีนการสอนระดับอนุบาล

สอนการบ้านลูกใจเย็นไม่ใช้อารมณ์

ท่ีมา : basicskillth

อย่าใช้อารมณ์สอนการบ้านลูก

"ท าไมแค่น้ีท าไม่ได้" "ท าไมท าช้าจัง" "ท าไมไม่เข้าใจสักที" 
"ท าไมเพ่ือนยังท าได้เลย""ง่ายๆแค่น้ีท าไมท าไม่ได้" "สอนหลาย
รอบแล้วนะ ท าไมไม่จ า“ อย่าลืมว่า "ลูกเค้า ไม่ใช่ลูกคุณ “ 
เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน อย่าคาดหวังให้ลูกเราต้องเหมือน
ใคร เข้าใจในแบบที่เค้าเป็น ให้เวลาลูกได้เรียนรู้  ได้ปรับตัว 
ได้พัฒนาไม่มีเด็กคนไหน "โง่" เราแค่ต้องไม่ท้อแท้ก่อนที่เค้าจะ
เข้าใจ อย่ า พ่ึงถอดใจ  อย่ามองว่าลูกโง่กว่ าเด็กคนอื่ น       
การสอนการบ้านลูก เป็นอีกวิธีหน่ึงที่ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างพ่อแม่ลูกได้ อย่าท าให้เวลาสอนการบ้านกลายเป็น
เวลาที่ทรมานทั้งพ่อแม่ทั้งลูก ลูกก็ไม่อยากท า พ่อแม่ก็ไม่
อยากสอน ต้องบังคับ ต้องดุ ต้องเสียน้ าตา ต้องเสียงดัง ต้อง
ตะคอก พอเป็นแบบน้ี เด็กน้อยจะต่อต้าน ยิ่งมีอคติต่อการ
เรียนรู้ ยิ่งไม่ชอบ ไม่อยากเรียนลองใจเย็นลงสักนิด อย่าเพ่ิง
หงุดหงิดอย่าเพ่ิงลงอารมณ์ที่ลูก

คุณครูนิตยา  เทพนามวงศ์                                                

สวัสดีค่ะผู้ปกครอง  ใกล้สอบแล้วคุณครูมีเทคนิคการ
บวกและการลบง่ายๆที่นักเรียนสามารถเห็นภาพได้อย่าง
ชัดเจนมาช่วยในการหาผลลัพธ์   โดยใช้ส่ิงของที่นักเรียน
น ามาโรงเรียนทุกวัน คือไม้บรรทัด  มีวิธีดังน้ีค่ะ

การบวก ท าได้โดยเริ่มที่ตัวต้ังและนับเพ่ิมตามจ านวน

ตัวบวก   เช่น 15 +  6 

ผลลัพธ์ คือ 21

การลบ ท าได้โดยเริ่มทีตั่วต้ังและนับลดตามจ านวน

ตัวลบ  เช่น  23 – 7

ผลลัพธ์ คือ 16

คณิตศาสตร์จะเก่งได้ต้องหม่ันฝึกฝน หม่ัน

ทบทวนเป็นประจ านะคะ

สวัสดีค่ะ ผู้ปกครองทุกท่าน แหลือเวลาอีกไม่ก่ีสัปดาห์ก็จะเ ข้า
สู่ช่วงปิดเทอมกันแล้วนะคะ  จะเห็นว่าในช่วง น้ีเ ด็กๆในแต่ละ
ระดับช้ันจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเ พ่ือให้เ ด็กได้ออกไปศึกษา
เรยีนรูน้อกสถานที่ ได้สัมผัสส่ิงแวดล้อมต่างๆรอบตัว โดยวันที่ 
26 ก.ย. 2560 อนุบาล 2 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เซรามิค
ธนบดี

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
 ก าหนดการช าระค่าเล่าเรยีน ภาคเรยีนที่ 2

วันที่ 25 ก.ย. – 6 ต.ค. 2560 เวลา 08.00 – 16.00
น. ณ ห้องส านักงานโรงรียนแผนกอนุบาล และประถมศึกษา

 ก า ห นดกา รจั ด นิทร รศกา ร แ ฟ้มผลงา น นักเ รี ย น         
ภาคเรยีนที่ 1 วันที่ 12 ต.ค. 2560 

ภัสสญา  แก้วสุภาพร, ดวงฤดี  ก าลังมาก คุณครูเรียมรดา  พาวัน

ระดับการศึกษา ค่าเล่าเรียนในภาคเรียนที่ 2

บ้านหนูน้อย 15,000.-

บ้านสาธิต 14,000.-

อนุบาล 1-3 13,000.-

ประถมศึกษาปีที่ 1-4 30,000

https://www.facebook.com/hashtag/basicskillth?source=feed_text&story_id=1320166984770520

