
ของเล่นและการเล่นเพ่ือส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก
สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่าน ในสัปดาห์นีม้าพบกับครูนุ๊กเกอร์

กับเรื่องราวข่าวสารในสายใยลออ วันนี้ครูมี เรื่องราวและสาระดีๆ 
เกี่ยวกับของเล่นและการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยครับ

การเล่นกับเด็กเป็นสิ่งท่ีคู่กัน มีผู้ให้ค าจ ากัดความของการเล่นว่า 
เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้เองโดยธรรมชาติ เป็นสัญชาติญาณของมนุษย์ เกิดขึ้น
ด้วยความสมัครใจ อีกท้ังเป็นกิจกรรมท่ีให้ความสนุกสนานแก่เด็ก และ
ยังท าให้เด็กได้เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่ง         สิ่ง
เหล่านีจ้ะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ให้แก่เด็ก          โดย
ประสบการณ์ท่ีเด็กได้จากการเล่นจะน าไปสู่การรับผิดชอบต่อตนเอง 
ผู้อื่น และช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและผู้อื่นได้อ ย่างมี
ความสุข  ดังนั้นการเล่นจึงเป็นหัวใจส าคัญส าหรับการพัฒน า
ความสามารถด้านต่าง ๆ ของเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถด ารงชีวิตอ ยู่ใน
สังคมเมื่อเด็กเติบโตขึ้น

ของเล่นส าหรับเด็ก  มีลักษณะดังนี้
1. ของเล่นเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นของเด็ก ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของ
การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ
2. ของเล่นเป็นสื่อกลางในการกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ในชีวิต
3. ของเล่นท่ีเหมาะสมจะส่งเสริมความสามารถและทักษะทางการ
เคลื่อนไหวท่ีดี

ลักษณะการเล่นท่ีเป็นส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
1. จัดสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ของเล่นและเวลาในการเล่นให้กับเด็ก ได้

เล่นอย่างอิสระเสรีตามความคิดและจินตนาการของเด็ก
2. จัดเวลาให้เด็กได้เล่นอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีพร้อมและท่ีส่งเสริมการเล่น
อย่างเหมาะสม
3. ในการจัดหาอุปกรณ์ จะต้องค านึงถึงความปลอดภัยให้มากท่ีสุด
และมีความเหมาะสมกับอายุของผู้เล่น
4. ควรส่งเสริมการเล่นให้สอดคล้องกับความสนใจของเด็ก เพราะการ
เล่นท่ีเกิดจากความสมัครใจ จะท าให้เด็กได้แสดงออกของความสามารถ
ได้อย่างเต็มท่ี
5.การเล่น ท่ีเหมาะสมควรมีความสอดคล้องตามล าดับขั้นของ
พัฒนาการทางการเล่นของเด็ก

สายใยละออ
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 ประจ าวันท่ี 19 – 23 มิถุนายน 2560

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ล าปาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

โทรศัพท์ : 054-225089(อนุบาล)/054-228015(ประถม)
facebook;// www.lampanglaor@hotmail.com

สาระน่ารู้  จากครัวละออ

อมรรัตน์  จันทร์เจนจบ ฝ่ายโภชนาการโรงเรียน

สาระน่ารู้..กับละออ

คุณครูพลกฤษณ์ ธงสิบสอง

วันท่ี
รายการอาหาร ของหวาน/

ผลไม้
ว่างบ่าย

อนุบาล ประถม

26/06/60
ข้าวสวย +

แกงส้ม +ไข่เจียว
ปลาเล็กปลาน้อย ผลไม้

น้ ากระเจี๊ยบ+
ไฮโฮ

27/06/60 ก๋วยจั๊บ ผัดกะหล่ าปลีปูอัด
สับปะรดลอย

แก้ว
ไส้กรอกลวก

28/06/60 ข้าวหมูแดง  + ซุป
เส้นเล็กน้ าลูกชิน้ + 

หมูสับ
ผลไม้ บัวลอยสามสี

29/06/60 บะหมี่เก๊ียวน้ า คะน้าหมูกรอบ ขนมฝร่ัง ผัดมักกะโรนี

สวัสดีค่ะ ฉบับนีเ้ป็นฉบับท่ี 2 ของเทอมนี้ ได้ลองน าสูตรอาหารไป
ลองท ากันหรือยังคะ ง้ันเราไปดูเมนูของสัปดาห์หน้ากันเลยดีกว่าค่ะ^^

เมนูวันนี ้เป็นเมนูท่ีผู้ใหญ่มักคิดว่าเด็กๆ ทานไม่ได้  นั่นก็คือ เมนู 
“แกงส้ม” ค่ะ
เครื่องปรุง
เครื่องแกง 1. พริกแห้งเม็ดใหญ่ผ่า เอา เม็ดออก แล้วแช่น้ า ไว้ 2.
กระชาย  3. หอมแดง  4. กะปิ 5. เกลือ 
วัตถุดิบ 1. น้ าตาลป๊ีบ 2. น้ ามะขามเปียก 3. น้ าปลา  4.ปลาดอลี่บด 5. 
ผักบุ้งไทยห่ันเป็นท่อนยาวประมาณ 1 cm. 6. แครอทห่ันเต๋า 7. น้ าเปล่า
วิธีท า
1. น าส่วนผสมของเครื่องแกงมาต าให้ละเอียด แล้วพักไว้
2. น าน้ าเปล่าใส่หม้อตั้งไฟ แล้วน าพริกแกงมาละลายน้ า   รอจนน้ า

เดือดแล้วจึงใส่เนือ้ปลาบดลงไป รอจนน้ าเดือดอีกครั้งแล้ว จึงปรุง
รสชาติ 

3. น าผักท่ีเตรียมไว้ใส่ลงไป ต้มไปจนผักนิ่ม ชิมรสชาติให้ออกเปรี้ยว 
หวานและเค็มตามนิดหน่อย แต่อย่าให้ให้เผ็ดนะคะ เดีย๋วเด็กๆ ทาน
ไม่ได้ค่ะ จากนั้นจึงปิดไฟแล้วยกลงค่ะ

เวลาทานก็ทานคู่กับไขเ่จียวหรือปลาเล็กปลาน้อยทอด พร้อม
ข้าวสวยร้อนๆ รับรองอร่อยมากค่ะ เป็นไงบ้างคะ เมนูนีไ้ม่ยากเลยใชไ่หม
คะ ลองไปท าทานกันดูนะคะ  ส าหรับวันนี ้สวัสดีค่ะ 



ข่าวสารรอบรั้ว..... ละอออุทิศ การเรยีนการสอนระดับประถม

คุณครูสุพรรษา  ไชยาโส (ครูสุ)

การเรยีนการสอนระดับอนุบาล

สอนให้ "เข้าใจ" ดีกว่าขู่ให้ "กลัว"
การขู่ให้กลัวอาจจะง่ายและได้ผลกวา่การสอนให้เข้าใจ

"ถ้าไม่ท า เด๋ียวแม่ไม่รักแล้วนะ" "ถ้าด้ือ เด๋ียวจะไม่พาไป
เที่ยวแล้วนะ" "ถ้าท าแบบน้ี จะจับไปปล่อยเลยนะ" "ถ้าพูด
ไม่ฟัง แม่จะไม่คุยกับหนูแล้วนะ" การขู่ด้วยค าพูดเหล่า น้ี 
อาจจะท าให้เด็กน้อยหยุดพฤติกรรมที่ไม่ดี หรือด้ือ แต่เด็ก
น้อยไม่ได้เข้าใจว่า"ท าไมท าไมได้"

การขู่ยังส่งผลต่อ Basic Trust ของเด็กน้อยด้วย เด็กน้อย
อาจยิ่งด้ือข้ึน เพราะกลัวไม่ได้รับความรัก เรียกร้องความ
สนใจมากข้ึน เพราะพ่อแม่เอาแต่ดุ หรือ อาจท าให้เด็กน้อย
กลายเป็น "เด็กข้ีกลัว ข้ีกังวล" ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่กล้าลงมือ
ท า นอกจากการขู่แล้ว ก็คือ "ดุไม่ยั้ง อะไรๆก็ดุอย่างเดียว" 
"เอะอะก็ดุ"  "ซนนิดหน่อยก็ดุ" "ผดิพลาดด้วยความไม่รู้ ก็ดุ"
ดุได้ แต่ต้องดุแบบพอดี ดุแบบไม่ใช้อารมณ์และให้เหตุผลกับ
เด็กน้อย การดุไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาเด็กด้ือเสมอ
ไป บางครั้งเราต้องอธิบายเหตุผล พูดคุย ค่อย ๆ สอนไป
ด้วย ให้เวลาเด็กน้อยไปลองเรียนรู้และปรับตัว ที่ส า คัญ
ที่สุด"อย่าสอนเด็กน้อยด้วยอารมณ์"

ท่ีมา : Basic-Skill for young children

คุณครูนิตยา  เทพนามวงศ์                            

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เปิดเทอมใหม่ผู้ปกครองหลายท่านอาจเป็นกังวล เพราะ

เจอ-ปัญหาในแบบเดียวกันคือ ลูกยัง อ่านไม่ออก เ ขียนไม่ได้ 

เทคนิคง่ายๆ ในหลายโรงเรยีนมีการสอนภาษาไทยแบบใหม่ซ่ึง

เด็กหลายคนมีปัญหาเรื่องการอ่านหนังสือไม่ออก เพราะเป็น

การสอนแบบการจ าสะกดเรยีงตัว  ปัญหาการอ่านผิดน้ี เป็น

จุดเริ่ มต้นที่ ต้อง แ ก้ไ ขในเ รื่อง ของการอ่ านออกเ สี ยงทั้ ง

พยัญชนะ  และสระ  ฝึกให้เด็กออกเสียงให้ถูกต้อง
การอ่านสระ ก็ต้องฝึกให้เ ด็กออกเสียงให้ถูกต้อง เช่น            

อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู ไปจนจบ ให้เด็กรู้จักสระเสียงสั้น  และสระ
เสียงยาว ฝึกให้ออกเสียงบ่อยๆ แล้วเขาจะรู้ว่าสระตัวใดเสียงยาว  

สระตัวใดเสียงสั้น การสอนอ่านถ้าเด็กจะอ่านได้ เด็กจะต้องออก
เสียงพยัญชนะถูก รู้จักตัวพยัญชนะ รู้จักรูปสระ รู้จักเสียงสระ การ
ประสมค า การอ่านสะกดค า

การอ่านประสมค าจะเริ่มจาก พยัญชนะต้นประสมกับสระเสียง
ยาวก่อน เช่น กอ – อา – กา   ,  ขอ – อา – ขา   ,  ตอ – อา – ตา ,  
ปอ – อู – ปู   ,  รอ – อู – รู   เป็นต้น

เมื่อประสมค าในแม่ ก กา  แล้วขั้นต่อไปจะประสมค า ท่ีมี
ตัวสะกด เช่น จอ – อา – นอ – จาน , รอ – โอ – งอ – โรง เป็นต้น

การสอนอ่านแจกลูกประสมค า จะช่วยให้นักเรียนที่ อ่าน
หนังสือไม่ออกสามารถอ่านได้…..

การฝึกอ่านภาษาไทยนั้น ควรอ่านแบบแจกลูกตัวสะกด      
กา ร ส ะก ด ค า  ค า ท่ี มีส ร ะ อยู่หน้ าพ ยัญ ชนะ  ส ระ ล ด รู ป                  
อักษรควบ  ค าอักษรน า และการผันอกัษร ต่ า กลาง สูง ซึ่งเป็นการ
อ่านแบบดั้งเดิม ท าให้เด็กเข้าใจง่าย  และสามารถอ่านหนังสือออก
ได้อย่างรวดเร็ว

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน สัปดาห์น้ีเป็นสัปดาห์ที่ 2 
ของการเปิดภาคเรียนที ่1 ผา่นมา 2 สัปดาห์  นักเรียนเริ่ม
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่คุณครูได้จัดข้ึน 
เน่ืองจากเด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
โดยการปฏิบัติจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า อันจะส่งผล
ต่อพัฒนาการอย่างรอบด้าน ดังน้ัน การประสานความ
ร่วม มือ กันร ะหว่าง พ่อแม่  ผู้ป กครอง  และครู จึง มี
ความส าคัญและจ าเปน็อย่างยิ่งทีจ่ะพัฒนาเด็กให้เปน็ไปใน
แนวทางเดียวกัน              

และในสัปดาห์น้ีทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียน
ก่อนที่จะถึงวันไหว้ครูจริง ที่จะจัดข้ึนในวันพฤหัสบดีที่     
29 มิถุนายนน้ี

ดวงฤดี  ก าลังมาก, ภัสสญา  แก้วสุภาพร

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

ว/ด/ป กิจกรรม

29  มิถุนายน 60 กิจกรรมวันไหว้ครู (ไหว้สาปู่จาครู)

7  กรกฎาคม 60 กิจกรรมสังฆทาน ตานเทียนเข้าวัดกับ

วัดกับเด็กละออ

10 - 11 กรกฎาคม หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา,เข้าพรรษา

21  กรกฎาคม 60 กิจกรรมสนุกคิดส์ กับคณิตศาสตร์


