
ออกก ำลังกำยส ำหรับเด็กวัยก่อนเรยีน

สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่าน ในสัปดาห์นี้มาพบกับ      
ครูนุ๊กเกอร์กับเรื่องราวขา่วสารในสายใยละออ เกี่ยวกับ “การ
ออกก าลังกายส าหรับเด็กวัยก่อนเรียน.” มาฝากกันครับ

เด็กในวัยนีเ้ริ่มซุกซน และ เคลื่อนไหวได้ดีไม่ยอมอยู่นิ่ง       
จึงมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ นอกจากนี ้ยังชอบเลียนแบบผู้ ใหญ่  
ดังนั้นการออกก าลังกายของเด็กวัยนีจึ้งมีส่วนช่วยเสริมการเรียนรู้
ทักษะของการเคลื่อนไหว ทักษะในการรับความรู้สึก ทักษะ
ความจ า และช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของ  
ร่างกาย ตลอดจน  ส่งเสริมการท างานท่ีสัมพันธ์กันของอวัยวะ

ต่าง ๆ  กิจกรรมการออกก าลังกายท่ีจัดให้ ได้แก่ การเดิน การ
โยน-รับลูกบอล การเล่นยิมนาสติก การห้อยโหนหรือปืนป่าย 
การกระโดด การวิ่งระยะสั้น ๆ  การปล่อยให้เล่นแบบอิสระ  จัด
กิจกรรมเลียนแบบเสียงหรือเล่นเกม ง่าย ๆ  เช่น โยนห่วง เรียง
ท่อนไม ้โยนลูกบอล  ส าหรับเด็ก ท่ีมีอา ยุ 3 ปีขึ้นไป ให้จัด
กิจกรรมท่ีสร้างความสนุกสนานและเสรมิสร้างสมรรถภาพในการ
อบอุ่นร่างกาย เช่น ท าท่าเครื่องบิน การขยับปลายเท้า  เกมสูง-
เล็ก กิจกรรมเหล่านีจ้ะช่วยเพิ่มหรือรักษาระดับความสามารถใน
ด้านความอ่อนตัวของเด็กได้ และช่วยให้การท างานของระบบ
หมุนเวียนโลหิตดีข้ึน เป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก
และกล้ามเนือ้  รวมท้ังช่วยพัฒนาโครงสร้างของกระดูกด้วย 
ข้อเสนอแนะ ในการออกก าลังกายของเด็กในวัยนี ้ก็คือ  ให้พ่อ
แม่หรือผู้เลีย้งดูเด็กระมัดระวังอันตรายจากการเรียนรู้ของตัวเด็ก 
และไม่ควรกังวลในเรื่องการท ากิจกรรมของเด็กเมื่อมีการ
เปรียบเทียบกับเด็กอื่น  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมไม่มีจ ากัด 
เนื่องจากเด็กต้องการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ท่ีไม่มีการกิน และ 
การนอน และการจัดกิจกรรมควรเน้นเฉพาะการ สร้างสรรค์     
ไม่ควรมีการบังคับ ให้เป็นการเล่นท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  โดยเน้นท่าบริหารกายในรูปแบบ
ของการเล่นและเกมเท่านั้น  อย่าลืมว่าพ่อแม่ควรมีส่วนร่วมใน

การท ากิจกรรมของลูก ๆ  ด้วย  โดยเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพงึ
พอใจและเอาใจใส่ดูแลลูกอย่างใกล้ชนิดเพื่อความปลอดภัยของ
เด็ก  และยังเป็นการสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจเมื่อเขาโตขึ้นคนแรกท่ี
เขาจะปรึกษาปัญหาก็ไมพ่้นคุณพ่อคุณแม่ นั่นเอง
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สำระน่ำรู้  จำกครัวละออ

อมรรัตน์  จันทร์เจนจบ ฝ่ำยโภชนำกำรโรงเรียน

ห่วงใยสุขภำพ...กับละออ

คุณครูพลกฤษณ ์  ธงสิบสอง

วันที่
รำยกำรอำหำร ของ

หวำน/

ผลไม้

ว่ำงบ่ำย
อนุบำล ประถม

20/11/60
ข้าวสวย + แกงจืดหัวไชเท้า

+ หมูบดทอด
ข้าวสวย + แกงจืดหัวไชเท้า
+ หมูบดทอด + ย าไข่ดาว

ผลไม้ บัวลอยสามสี

21/11/60 บะหมี่เกี๊ยวน้ า
บะหมี่เกี๊ยวน้ า + 

ข้าวสวย + ผัดผักกาดขาวปูอดั
ขนมฝรั่ง

ข้าวต้ม
ทรงเครื่อง

22/11/60
ข้าวสวย + แกงจืดวุ้นเส้น + 

หมูเกาหลี

ข้าวสวย + แกงจืดวุ้นเส้น + หมู
เกาหลี

+ ผัดผักบุ้ง
ผลไม้

น้ าส้ม + ขนมปัง
กรอบ

23/11/60 สปาเก็ตตี้
สปาเก็ตตี้ +

ข้าวสวย + หมทูอดกระเทียม
วุ้นน้ าเช่ือม นัคเกต

24/11/60 ข้าวหน้าไก่ย่าง + ซุป
ข้าวหน้าไก่ย่าง + ซุป
+ ผัดแตงกวาใส่ไข่

ผลไม้ ขนมปังน้ าแดง

เมนูอำหำรประจ ำสัปดำห์

วันนีแ้นะน าเมนูท่ีง่ายๆ คุณพ่อ คุณแม่สามารถท าให้น้องๆทานท่ีบ้านได้คือ  เมนู 
“เกี๊ยวน้ า” ค่ะ 
เคร่ืองปรุง
1. แผ่นเกี๊ยว  2. หมูบด 3. ไข่ไก่ 4. ซีอิ๊วขาว  5. ซอสปรุง รส  6. น้ าตาล
ทราย 7. น้ ามันหอย 8. ผักกวางตุง้  9.ส าหรับท าน้ าซุป ใช้โครงไก่         กับ
น้ าเปล่าใส่เกลือเล็กน้อย 
วิธีท า
1.เรามาหมักหมูกันก่อนดกีวา่นะคะ...น าหมูบด  ไข่ไ ก่  ซีอิ๊ วขาว  ซอสปรุง รส  
น้ าตาลทราย  น้ ามันหอย มาผสมแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน (อาจจะผสมน้ าลง ไป
นิดนึงก็ได้นะคะ เพื่อเพิ่มความนุ่มให้กับหมูมากข้ึนคะ่) แล้วพักไว ้ 
2.น าโครงไก่ใส่ลงไปในน้ าเปล่า จากนั้นน าข้ึนตัง้ไฟ พอน้ าเดอืด ปรุงรสชาตดิ้วย
ซีอิ๊วขาว ซอสปรุงรส น้ าตาลทราย เกลือ ชิมรสชาติตามใจชอบค่ะ      แล้วท่ีขาด
ไม่ได้คือ ผักกวางตุ้งค่ะ คุณพ่อ – คุณแม่ ต้องห่ันเป็นช้ินเล็กๆ นะคะ แล้วน า ไป
ลวก เทคนิคก็คือ อย่าลืมใส่เกลือไปในน้ าท่ีจะลวกด้วยนะคะ ผักจะได้มีสีเขียวน่า
ทาน (แล้วถ้าตอ้งการเพิ่มสีสัน จะใส่แครอทไปด้วยก็ไม่ว่ากันค่ะ)
3.ต่อไปก็จะเป็นการห่อตัวเกี๊ยวค่ะ ข้ันตอนนีอ้าจจะให้เด็กๆ มีสว่นร่วมด้วยก็ได้นะ
คะ ข้อส าคัญในการห่อเกี๊ยวคือ อย่าใส่หมูเยอะค่ะ เพราะวา่จะท าให้หมูไม่สุก แล้ว
เราจะทราบได้อย่างไรวา่หมูสุก?? สังเกตได้จากตัวเกี๊ยวค่ะ ถ้าตัวเกี๊ยวลอยแสดง
ว่าหมูสุก ตักผักท่ีลวกไว้ใส่ถ้วย ตามด้วยตัวเกี๊ยว แล้วก็น้ าซุป พร้อมเสิร์ฟให้เด็กๆ  
แล้วค่ะ เห็นรึเปล่าค่ะ วา่ไม่อยากเลย ลองกลับไปท าทานกันดูนะคะ

ฉบับนี้ไว้แค่นีก้่อนค่ะ แล้วรอตดิตามฉบับหนา้ มาดูว่าพี่กิฟท์จะมีเมนู ไ หน
มาแนะน าอีกนะคะ สวัสดีค่ะ



ข่ำวสำรรอบรั้ว..... ละอออุทิศ กำรเรยีนกำรสอนระดับประถมกำรเรยีนกำรสอนระดับอนุบำล

ท าไมคนไทยส่วนใหญ่มองคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ียาก เพราะเราไม่ได้
ถูกสอนแบบ #ปูพืน้ฐาน ให้มั่นคง เราเรียนพืน้ฐานเรื่องการ นับเลข 
บวก ลบ คูณ หาร แบบผ่าน ๆ ยังไม่ทันจะ เข้า ใจดีก็ก้าวข้ามไปยัง
ส มก า ร  ทฤ ษ ฎี แ ล ะ สู ต ร คณิ ต ศ า ส ต ร์ ต่ า ง ๆ  ม า ก ม า ย
ใครเขา้ใจก็ดีไป แต่ใครท่ีมปัีญหาตั้งแต่ต้นก็จะไม่มวีันเขา้ใจเรื่องอื่น ๆ 
ได้เลย เปรียบง่าย ๆ ก็ เหมือนการสร้างบ้าน ตอกเสา เข็มไม่ดี 
โครงสร้างไมแ่ข็งแรง เมื่อต้องรับน้ าหนักส่วนประกอบอื่นมาก ๆ เข้า 

ซักวันก็ต้องพังลง
วันนี้เราเลยจะมาพูดถึงเทคนิคการปูพืน้ฐานคณิตศาสตร์ให้ลูกเข้า ใจ
แบบเป็ นขั้นเป็ นตอน ตามหลั ก#CPA ของประ เทศสิงคโ ปร์กัน
คุณพ่อคุณแม่คงเคยได้ยินกันมาบ้างว่าประเทศสิงคโปร์ถือเป็นหนึ่งใน
ประเทศท่ีประสบความส าเร็จทางการศึกษาท่ีสุดในโลก โดยเฉพาะวิชา
คณิตศาสตร์ ท่ีหลายประ เทศเริ่มน าหลักสูตรของสิงคโปร์ไปใช้
โดยหลักสูตรของสิงคโปร์นั้น จะเน้นสร้างพืน้ฐานท่ีมั่นคง สอนให้เด็ก
เกิดความเข้าใจและน า ไปใช้ต่อได้  ด้วยหลัก  #CPA ท่ีย่อมาจาก 
Concrete-Pictorial-Abstract
#Concrete คือการสอนโดยใช้สิ่งท่ี #จับต้องได้เพื่อให้เด็กเกิดความ
เขา้ใจในขัน้แรก เช่นสอนเรื่องจ านวน เราก็อาจจะใช้บล๊อกไม้ หรือ  
ของรอบตัวมาให้ลูกหัดนับ เมื่อนับจนคล่องก็ให้ หยิบเพิ่ม หรือหยิบ
ออก แล้วนับว่าเหลือเท่าไหร่ หรือใช้สื่อการสอนอย่างลูกคิด ตราช่ังมา
สอนเรื่องอื่น ๆ
#Pictorial เมื่อเขา้ใจผ่านการจับต้องแล้ว  ก็ถ่ายถอดออกมาเป็น
ภาพวาด โดยอาจจะวาดภาพเป็นสิ่งของ หรือวาดเป็นกราฟ เช่น        
มีแอปเป้ิลอยู่ห้าลูก ก็ให้ลูกวาดแอปเป้ิล 5 ลูก ได้มา เพิ่มอีก 3 ลูก 
ก็วาดเพิ่มลงไป หรือถ้าลดน้อยลงก็ให้ขีดฆ่าท้ิงไป แล้วนับจ านวนท่ี
เหลืออยู่
#Abstract เมื่อลูกเข้า ใจเรื่องการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจ านวน     
ผ่า น สิ่ ง ข อ ง และ ภ า พ ว า ด ไ ด้อ ย่ า ง ดี แ ล้ ว  ค่ อ ยแทน ท่ี ด้ ว ย 
สัญลักษณ์ คื อ ตัว เ ลขและ เครื่อง หมาย บวกลบคูณหาร
การสอนด้วยวิธีนีอ้าจมองว่าใช้ระยะเวลานาน วุ่นวาย แต่วิ ธีการนี ้ 
เป็นการสอนให้เด็กได้ #ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ไม่ใช่การ
ท่องจ า จึงเข้าใจคณิตศาสตร์อ ย่างแท้จริง เมื่อ เข้าสู่การ เรียนใน
ระดับสูง เด็กน้อยก็จะมีความพร้อมและสามารถเขา้ใจแนวความคิด
ท า งค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ท่ี ซั บ ซ้ อ น ขึ้ น ไ ด้ เ ป็ น อ ย่า ง ดี นั่ น เ อ งค่ ะ

คุณครูนติยำ  เทพนำมวงศ์                                                

ภำษำไทยน่ำรู้...กับครูสุ  (ตอนท่ี ๑)
สวัสดีค่ะ ท่านผู้ป กครอง ในสัปด า ห์นี้ครูสุ  มีสาร ะ

เกร็ดความรู้ภาษาไทย เกี่ยวกับเรื่องเสียงของอักษรไทย มาฝากค่ะ
พจน านุก รมฉ บับร าชบัณฑิต ยสถ าน พ .ศ .2542 ใ ห้

ความหมายของค าว่า “เสียง” ว่า “ สิ่งท่ีได้ยินด้วยหู ถ้อยค าท่ีเปล่ง
ออกมา” เพื่อสนองความต้องการต่าง ๆ เชน่ ขอความช่วยเหลือ 
แสดง-ความรู้สึกรัก เกลียด โกรธ ชอบ ไม่ชอบ พอใจ ไม่
พอใจ ฯลฯ

อวัยวะท่ีท าให้เกิดเสียง ได้แก่ ปอด  หลอดลม  กล่องเสียง   
ลิน้ไก่  ลิน้  เพดานปุ่มเหงือก ฟัน  และริมฝีปาก

เสียงในภำษำไทย มี ๓ ชนิด คือ
เสียงพยัญชนะ หรือเสียงแปร  เป็นเสียงท่ีเปล่งออกมาจาก

ล าคอแล้วมีการดัดแปลงลมในช่องปากท าให้เสียงแตกต่างกันไป 
เสียงพยัญชนะ มี ท้ังหมด ๒๑เสียง สัญลักษณ์ ท่ีใช้แทนเสีย ง
พยัญชนะ เรียกว่า รูปพยัญชนะ มี ๔๔ รูป

เสียงสระ หรือเสียงแท้ เป็นเสียงท่ีเปล่งออกมาโดยมีการ
เปลี่ยนแปลงระดับของลิน้  และรูปริมฝีปาก มีท้ังหมด  ๒๔ เสียง   
มสีัญลักษณ์ท่ีใชแ้ทนเสียงสระ เรียกว่า รูปสระ มี ๒๑รูป

เสียงวรรณยุกต์ หรือเสียงดนตรี เป็นระดับเสียงสูงต่ า ใน
ภาษาไทยเหมอืนเสียงดนตรี ค าท่ีมเีสียงวรรณยุกต์ต่างกันจะท า ให้
ความหมายของค าต่างกันด้วย เสียงวรรณยุกต์มี ท้ังหมด ๕ เสียง 
สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนเสียงวรรณยุกต์ เรียกว่า รูปวรรณยุกต์ มี ๔ รูป

ฐำนท่ีเกิดของเสียงพยัญชนะไทย

ฐานท่ีเกิดของเสียงพยัญชนะไทย มี ๖ ต าแหน่ง คือ

ริมฝีปาก ได้แก่ เสียง /บ/ /ป/ /พ/ /ม/ /ว/

ริมฝีปากกับฟัน ได้แก่ เสียง /ฟ/

ฟันและปุ่มเหงือก ได้แก่ เสียง /ซ/ /ด/ /ต/ /ท/ /น/ /ร/ /ล/

เพดานแข็ง ได้แก่ เสียง /จ/ /ช/ /ย/

เพดานอ่อน ได้แก่ เสียง /ก/ /ค/ /ง/

ช่องว่างระหว่างเส้นเสียง ได้แก่ เสียง /อ/ /ฮ

ภัสสญำ  แก้วสุภำพร, ดวงฤดี  ก ำลังมำก คุณครูสุพรรษำ  ไชยำโส (ครูสุ)

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน พบกับสายใยละออ ฉบับที่  20 
สัปดาห์ น้ีแผนกประถมศึกษ าได้จัด กิจกร รม”สนุกคิดกับ
คณิ ตศาสตร์”  ให้ แ ก่ นัก เรี ย นในร ะ ดับ ช้ันอนุบ าล  3  –
ประถมศึกษาปีที่ 4  โดยจัดในวันศุกร์ที่  17  พฤศจิกายน 
กิจกรรมน้ีประกอบไปด้วย การระบายสีและประกอบตัวเลข, 
การแข่งขันคิดเลข, การแข่งขันสร้างภาพจากโปรแกรม GPS, 
กา รออกแบ บรู ปท ร ง เ รขาคณิต , การตอบปัญห าท า ง
คณิตศาสตร ์เป็นต้น กิจกกรมสนุกคิดกับคณิตศาสตร์ น้ีจะช่วย
ฝึกฝนและพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรท์ี่ดีข้ึน

และอีกหน่ึงกิจกรรมดีๆที่นักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย 
ช้ันปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต น ามาจัดให้แ ก่เ ด็กๆระดับ ช้ัน
บ้านหนูน้อย –อนุบาล 2 ในวันศุกร์ น้ี คือ กิจกรรม PLEARN 
DAY (PLAY AND LEARN) ซ่ึงมีฐานกิจกรรมอ่ืนๆอีกมากมายให้
เ ด็กๆได้ เ ข้า ร่ว ม เ พ่ือส่ ง เ สริมทักษ ะทา ง ด้ านสั งคมของ        
เด็กปฐมวัย

ฝำกข่ำวประชำสัมพันธ์ 
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 จะมีการจัดกิจกรรม “กาดหม้ัว
ครัวละออ” ซ่ึงเ ด็กๆและคุณครูแ ต่ะละระดับ ช้ัน จะร่วมกัน
ออกบูธจ าหน่ายสินค้าประจ าของแต่ละห้อง ในการน้ีจึงขอเ ชิญ
ชวนผู้ป กครอง ร่ว มออกบูธ จ า ห น่า ย สิน ค้า ในกิจ กร รม 
“กาดหม้ัวครัวละออ”  หากผู้ปกครองท่านใด มีความสนใจ
ออกบูธจ าหน่ายสินค้า หรอืรว่มสนับสนุนกับการออกบูธของ
เด็กๆ สามารถติดต่อแจ้งความจ านงค์ได้ที่คุณครูประจ า ช้ันทุก
ระดับช้ันค่ะ ......
ในส่วนของรูปแบบ เวลาและสถานที่ของการจัดกิจกรรมน้ี 
สามารถติดตามกันได้ในสายใยละออฉบับต่อไปนะคะ

ติดตามตอนท่ี ๒
ในฉบับหน้านะคะ

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.facebook.com/hashtag/cpa
https://www.facebook.com/hashtag/concrete
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89
https://www.facebook.com/hashtag/pictorial
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94
https://www.facebook.com/hashtag/abstract
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A

