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เรื่อง Lifestyle สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนวัดห้วยกรวด

Unit 1:Daily Routines
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ชุดกิจกรรมการเรีย นรู้ภ าษาอังกฤษ เรื่อ ง Lifestyle สาหรับนักเรีย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง Unit 1 Daily Routines
จัดทาขึ้ น ตามหลักสูต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั กราช 2551 เพื่อฝึก
ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในเรื่อง
ของกิจวัตรประจาวัน
นั ก เรี ย นสามารถศึ ก ษาค้ น คว้ า และสร้ า งความรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเองทาให้
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ของนักเรียนโดยตรงเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
มีเจตคติที่ดีต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)เพิ่มขึ้น
ผู้ จั ด ทาหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษ
เรื่อง Lifestyle สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง Unit 1 Daily Routines จะเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทาให้นักเรียนมีความสุขอยากเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น
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คาชี้แจง
สาหรับการใช้ชุดกิจกรรมที่ 1
เรื่อง Daily Routines
คาชี้แจงสาหรับนักเรียน
1. การเรียนชุดกิจกรรมนี้ใช้เวลาเรียน จานวน 4 ชั่วโมง
2. ให้นักเรียนรับซองเอกสารกิจกรรมจากครู ดังนี้
2.1 ซองคู่มือนักเรียน
2.2 ซองบัตรกิจกรรมที่ 1
2.3 ซองบัตรเฉลยคาตอบ
2.4 ซองแบบฝึกทักษะชุดกิจกรรมที่ 1
2.5 แบบทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรม
3. จุดมุ่งหมายของการเรียน
เมื่อนักเรียนฝึกชุดกิจกรรมนี้แล้วนักเรียนสามารถ
3.1 ออกเสียงและระบุคาศัพท์ ประโยคจากการฟังข้อความเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจาวันแล้วจับใจความสาคัญได้
3.2 พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันของตนเองได้
3.3 เรียงเหตุการณ์เกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันของตนเองได้
3.4 เขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันของตนเองได้
3.5 เขียนประโยคตามโครงสร้าง Present Simple Tense ได้
4. กิจกรรม
ในชุดกิจกรรมนี้มีกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติ 13 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1. What do we do every day ?
2. Everyday Activities
3. What will we do first ?
4. Present Simple Tense : How to use /spell

ค

5. Present Simple Tense : sentence
ง
6. John’s Routines
7. Paul’s day
8. Adverbs of frequency
9. Mike’s daily routines
10. Your daily routines ?
11. What are your routines ?
12. Jim’s day.
13. Your typical days
5. บทบาทของนักเรียน
5.1 ก่อนเรียนบทเรียนนักเรียนต้องทากิจกรรมตามลาดับขั้นตอน
5.2 ขณะที่นักเรียนต้องทากิจกรรมตามลาดับขั้นตอน
5.2.1 ทากิจกรรมขั้นนาพร้อมกับครูผสู้ อน
5.2.2. ทากิจกรรมแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ซึ่งประกอบด้วยคนเก่ง 1 คน
ปานกลาง 2 คน อ่อน 2 คน
5.2.3 ทากิจกรรมตามค าสั่งในบัตรกิจกรรม โดยสมาชิกทุกคนต้องมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2.4 ร่วมกันคัดเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด และเขียนคาตอบในบัตร
กิจกรรมของตนเองตรวจคาตอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
5.3 ขณะสรุปบทเรียนนักเรียนต้องทากิจกรรม ดังนี้
ร่วมกันสรุปบทเรียนกับครูโดยตองคาถามต่างๆและแสดงความคิดเห็น
กลุ่มที่ตอบได้จะได้รับคะแนน

จ

จุดประสงค์

จุดประสงค์ประจาหน่วย (UO)
ฟัง พูด อ่าน เขียน ข้อความ ประโยค เกี่ยวกับกิจวัตรประจาวัน
ของตนเอง กิจกรรมและบุคคลในครอบครัวได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง
จุดประสงค์ย่อย (SO):
1. ออกเสียงและระบุคาศัพท์ ประโยคจากการฟังข้อความเกี่ยวกับ
กิจวัตรประจาวันแล้วจับใจความสาคัญได้
2. พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันของตนเองได้
3. เรียงเหตุการณ์เกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันของตนเองได้
4. เขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันของตนเองได้
5. เขียนประโยคตามโครงสร้าง Present Simple Tense ได้

ฉ

สาระสาคัญ
การนาเสนอเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันของตนเองและผู้อื่นนอกจากจะได้สร้าง
องค์ความรู้ด้านคาศั พท์ ส านวน โครงสร้างภาษาแล้ วยั งได้พัฒนาทักษะการเขี ย น
การพูด การฟังและการอ่ านโดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองอันจะช่วยให้
มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ให้ ก ารสื่ อ สารในชี วิ ต ประจ าวั น บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
ชุดกิจกรรมที่ 1 Daily Routines
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
*************************************************
คาชี้แจง แบบทดสอบนี้มี 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 10 นาที
Choose the best answer.
คาสั่ง เลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.
a. He washes the dishes.
b. He washes the car.
c. He often goes shopping.
d. He gets dressed.
2.
a. He washes the dishes.
b. He washes the car.
c. He often goes shopping.
d. He gets dressed.
3.
a. He washes the dishes.
b. He washes the car.
c. He often goes shopping.
d. He gets dressed.

อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม ข้อ 4-5
Pim lives in Suratthani. She gets up at seven o’clock.
She goes to school by bike. She shares her lunch with
her friend. She plays tennis and does homework.
She washes the dishes after dinner.
4.

5.

6.

What does Pim do after lunch?
a. She feeds the animal.
b. She washes the dishes.
c. She plays tennis.
d. She watches TV.
How does she go to school?
a. By boat
b. By train
c. By bike
d. By bus
ดูภาพแล้วเติมอักษรที่หายไป w _ _ _ es
a. a,s,h
b. i,s,h
c. e,s,h
d. i,w,h
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7.

8.

He always watch TV. in the evening.
คาที่ขีดเส้นใต้ควรเปลี่ยนเป็นคาใด
a. watching
b. watched
c. watches
d. watchex
ดูภาพแล้วตอบคาถาม
What is she doing?
She____________.

a.
b.
c.
d.

She is using the computer.
She is watering the plant.
She is cleaning the floor.
She is reading the book.

อ่านข้อความแล้วหาคาที่ถูกต้องลงในช่องว่างข้อ 9-10
A : Good morning.
B : Hello
A : How are you?
B : I’m very well, thank you.
A : Would you like to join me for___(9)____.
B : I’d like it ,but____(10)___.
A : You’re welcome.
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9.
a.
b.
c.
d.

doing my homework
lunch
breakfast
watch TV

a.
b.
c.
d.

doing my homework
lunch
breakfast
watch TV

10.

Good luck
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Activity 1

What do we do everyday ?

จุดประสงค์การเรียนรู้ : เขียนและบอกความหมายของคาศัพท์กิจวัตรประจาวันได้
Look at the pictures and complete the words.
ดูรูปภาพแล้วเติมคาศัพท์ต่อไปนี้ให้ถกู ต้อง
1.

ge_ _p
2.

t_ke a sh_ we_
3.

g_t dr_ _ _ _d
4.

h_ve br_akf_st

5.

g_ to sch _ _ l

6

6.

st _ d _
7.

pl_y f_ _tball
8.

s_t the tab_ _
9.

d_ h_ mew_rk
10.

g_ to b_d

Everyday Activities

Activity 2

จุดประสงค์การเรียนรู้ : เขียนและบอกความหมายของคาศัพท์กิจวัตรประจาวันได้
Match the everyday activities with the picture.
จับคู่คาศัพท์สานวนกิจวัตรประจาวันกับรูปภาพ โดยเขียนตัวเลขหน้าคาศัพท์
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 use the computer
 water the plants
 clean the floor
 go shopping
 feed the animal
 take the dog for a walk

 set the table
 watch TV
 cook dinner
 read the book
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Activity 3

What will we do first?

จุดประสงค์การเรียนรู้ : เรียงประโยคกิจวัตรประจาวันตามลาดับก่อน-หลังได้
Put the sentences in the correct order you do them in a day.
ให้นักเรียนเรียงประโยคกิจวัตรประจาวันต่อไปนี้ ตามลาดับก่อน-หลัง

I watch TV.

I get dressed.

I get up.

I take a shower.

I have breakfast.

I go to school.

I go to bed.

I do homework.

I have dinner.

I have lunch.

1st_________________

2nd__________________

3rd_________________

4th__________________

5th_________________

6th__________________

7th_________________

8th__________________

9th_________________

10th_________________

ใบความรู้ที่ 1
Present Simple Tense : How to use/spell
1.คากริยาที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, o, x เติม es เช่น
wash
washes
watch
watches
teach
teaches
push
pushes
2.คากริยาที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es
เช่น
dry
dries
study
studies
cry
cries
3.คากริยาที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นสระให้เติม s เช่น
play
plays
say
says
joy
joys
4.คากริยาทั่วไป (ไม่อยู่ในข้อ 1-3) เติม s เช่น
Get
gets
live
lives
Come
comes
speak
speaks
Work
works
eat
eats
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Present Simple Tense
:How to use/spell

Activity 4

จุดประสงค์การเรียนรู้ : เติม s หรือ es หลังคากริยาได้
Write the verbs in the correct box.
เขียนคากริยาต่อไปนี้ให้ถูกต้องตามหัวข้อ

watch

box

pass

live

fly

carry

buy

come

try

push

verbs that take-s
in the third person
…………………………
…………………………
…………………………

verbs that take-es
in the third person
…………………………
…………………………
…………………………

verbs that take-ies
in the third person
…………………………..
…………………………..
…………………………..
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ใบความรู้ที่ 2
Present Simple Tense : sentences
ใช้เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจา เป็นปัจจุบัน เกิดขึ้นทุกวัน
เป็นกิจวัตร
โครงสร้างประโยคบอกเล่า (Affirmative)
I
She
You
He
get up at
gets up at six
They
It
six o’clock
o’clock
My brother
We
Pim
I
You
They
We

โครงสร้างประโยคปฏิเสธ (Negative)
She
He
don’t get up at
doesn’t get up at
It
six o’clock
six o’clock
My brother
Pim

หมายเหตุ : ตัวย่อ do not คือ don’t , does not คือ doesn’t
โครงสร้างประโยคคาถาม (Interrogative)
She
I
He
get up
You
It
Do
Does
They at six o’clock ?
My brother
We

Pim

get up
at six o’clock
?

12

Present Simple Tense
: sentence

Activity 5

จุดประสงค์การเรียนรู้ : เขียนประโยคตามโครงสร้าง Present Simple Tense
ให้ถูกต้อง
Complete the verbs. เติมคากริยาต่อไปนี้ให้ถูกต้องตามประธาน
1. I play football.

They________football.

He________the room.
2. I clean the room.

3. They________TV.
Tom watches TV.
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4. We _______ English.

5.Pim _______ lunch.
They have lunch.
He studies English.

6. You wash the dishes.
She _______ the dishes.

7.I feed the duck.

She _______ the duck.

14

Activity 6

John’s routines

จุดประสงค์การเรียนรู้ : เติม s หรือ es หลังคากริยาได้และเขียนประโยค
ตามโครงสร้าง Present Simple Tense ได้
Complete with the correct from of the verbs
เติมคากริยาที่ถูกต้องตามประธานของประโยคให้ถูกต้อง

John’s routines

He______(get up) early, and he_____(sit up) before breakfast.
After breakfast, he_____(ride) bike to school. His first class of the day
is English. He______(like) that.
His last class is Science. He_____(have) lunch when he gets
home. He_____(play) the guitar in the afternoon, and he _____(do) his
homework before dinner. After dinner, he_____(read) a book and
he_____(watch) TV. He_____(take) a bath at night, and he sometimes
______(go) to the bed late.

15

Activity 7

Paul’s day.

จุดประสงค์การเรียนรู้ : ฟังข้อความแล้วจับใจความสาคัญได้
Listen to the teacher’s talk : Paul’s day and write number the sentences
in the correct order.
ฟังและใส่หมายเลขประโยคตามลาดับก่อนหลัง
He gets up.
He goes to school by bike.
He has lunch.
He takes a shower.
He plays the guitar.
He does his homework.
He reads a book.
He goes to bed.
He watches TV.
He studies science.
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ใบความรู้ที่ 3
Adverbs of Frequency
Adverbs of Frequency หมายถึง คาวิเศษณ์ที่แสดงความถี่
always

เสมอ

100%

usually

ปกติ

75-80%

often

บ่อยครั้ง

60%

sometimes

บางครั้ง

30%

never

ไม่เคย

0%

หลักการ
1. ใช้วางไว้หน้ากริยาแท้ เช่น
Pim always shares our lunch.
Jane sometimes goes to school by bus.
2. ใช้วางไว้หลัง Verb to be (is , am, are) เช่น
I am never brave.
They aren’t often sick.
3. ใช้วางหลัง not และหน้ากริยาแท้ในประโยค เช่น
Natalee doesn’t often speak Thai.
I don’t always drink coffee in the morning.
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Activity 8

Adverbs of frequency

จุดประสงค์การเรียนรู้ : เขียนประโยคโดยการใช้ Adverbs of frequency ให้ถูกต้อง
ตามโครงสร้าง
Write sentences and questions using the correct form of the verb in the
parentheses with the given adverbs.
เขียนประโยค โดยใช้คากริยาวิเศษณ์ที่กาหนดให้ได้ถูกต้องตามรูปแบบ Adverbs of
frequency
Example

: She (go) to bed at eleven thirty.(usually)
เป็น She usually goes to bed at eleven thirty.

1.My father (swim) on Sunday. (often)
____________________________________________
2.Dan (brush)his hair. (never)
____________________________________________
3.Pim (go) to school late. (always)
____________________________________________
4.Jane (drink)coffee for breakfast.(sometimes)
_______________________________________________
5.Paul doesn’t (eat) in the resturant?(often)
__________________________________________
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Mike’s daily routines

Activity 9

จุดประสงค์การเรียนรู้ : เขียนประโยคโดยการใช้ Adverbs of frequencyให้ถูกต้อง
ตามโครงสร้าง
Look at the chart and write sentences from the chart.
ดูตารางกิจกรรมของ Mike แล้วเขียนประโยคจากข้อมูลในตาราง
Time

activities

Take a
shower
Set the table
In the Play game
Afternoon Play football
Watch T.V.
At night Read the
book

In the
morning

Example
1.

2.

3.

4.

5.

Monday Tuesday Wednesday Thursday




















Friday

Saturday

Sunday

























: Mike always takes a shower in the morning.
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Your daily routines

Activity 10

จุดประสงค์การเรียนรู้ : เขียนประโยคตามโครงสร้าง Present Simple Tenseได้
Complete the chart about yourself and write sentences

เติมข้อมูลในตารางเกี่ยวกับตนเองแล้วเขียนประโยค
Time
In the
morning
In the
Afternoon
At night

activities

2.

3.

4.

5.

Tuesday





Wednesday Thursday

Friday

Saturday

Sunday







Take a shower
Clean the floor
Play sport
do homework
Read the book
Watch T.V.

Example
1.

Monday



: I always watch TV at night.
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Activity 11

What are your routines?

จุดประสงค์การเรียนรู้ : เขียนและพูดเกี่ยวกับ กิจวัตรประจาวันได้
A : Fill in the conversation. เติมบทสนทนาต่อไปนี้
What do you do in the morning.

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

What do you do in the afternoon.

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

What do you do in the evening.

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

B: practice speaking the conversation with your friend.
ฝึกพูดบทสนทนากับเพื่อน
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Activity 12

Jim’s day.

จุดประสงค์การเรียนรู้ : ฟังข้อความแล้วจับใจความสาคัญได้
Listen and read about Jim’s day and answer the questions.
ฟังและอ่านข้อความเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันของ Jim แล้วตอบคาถาม

I get up early, and I take a shower before breakfast. After
breakfast. I ride my bike to school. My first class of day is
English. I like that. My last class is science. I have lunch
when I get home . I play the guitar in the afternoon, and
I usually do my homework before dinner. After dinner,
I read the book and watch TV. I take a shower at night,and
I sometimes go to bed late.
1.What does Jim’s do before breakfast ?
_____________________________________________________
2. How does he go to school?
_____________________________________________________
3. What subject does he like to study?
_____________________________________________________
4. What does he do after dinner?
_____________________________________________________
5.Does he go to bed late?
_____________________________________________________
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Activity 13

Your typical days

จุดประสงค์การเรียนรู้ : เขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันของตนเองได้
Write 8-10 sentences about your typical days
เขียนกิจวัตรประจาวันของตนเอง 8-10 ประโยค

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ชุดกิจกรรมที่ 1 Daily Routines
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
*************************************************
คาชี้แจง แบบทดสอบนี้มี 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 10 นาที
Choose the best answer.
คาสั่ง เลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.
a. He washes the dishes.
b. He washes the car.
c. He often goes shopping.
d. He gets dressed.
2.
a. He washes the dishes.
b. He washes the car.
c. He often goes shopping.
d. He gets dressed.
3.
a. He washes the dishes.
b. He washes the car.
c. He often goes shopping.
d. He gets dressed.

อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม ข้อ 4-5
Pim lives in Suratthani. She gets up at seven o’clock.
She goes to school by bike. She shares her lunch with
her friend. She plays tennis and does homework.
She washes the dishes after dinner.
4. What does Pim do after lunch?
a. She feeds the animal.
b. She washes the dishes.
c. She plays tennis.
d. She watches TV.
5. How does she go to school?
a. By boat
b. By train
c. By bike
d. By bus
6. ดูภาพแล้วเติมอักษรที่หายไป w _ _ _ es
a. a,s,h
b. i,s,h
c. e,s,h
d. i,w,h
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7. He always watch TV. in the evening.
คาที่ขีดเส้นใต้ควรเปลี่ยนเป็นคาใด
a. watching
b. watched
c. watches
d. watchex
8. ดูภาพแล้วตอบคาถาม
What is she doing?
She____________.

a.
b.
c.
d.

She is using the computer.
She is watering the plant.
She is cleaning the floor.
She is reading the book.

อ่านข้อความแล้วหาคาที่ถูกต้องลงในช่องว่างข้อ 9-10
A : Good morning.
B : Hello
A : How are you?
B : I’m very well, thank you.
A : Would you like to join me for___(9)____.
B : I’d like it ,but____(10)___.
A : You’re welcome.

26

9.
a.
b.
c.
d.

doing my homework
lunch
breakfast
watch TV

a.
b.
c.
d.

doing my homework
lunch
breakfast
watch TV

10.

Good luck
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ภาคผนวก
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กระดาษคาตอบ
Unit 1 Daily Routines
โรงเรียนวัดห้วยกรวด อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อ................................เลขที่.........ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แบบทดสอบก่อนเรียน
ข้อ
a
b
c
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

d

ข้อ

แบบทดสอบหลังเรียน
a
b
c

d

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แบบบันทึกคะแนน
ประเมินผล
เต็ม
ได้

ก่อนเรียน
10

หลังเรียน
10

ความก้าวหน้า

ความก้าวหน้า หมายถึง คะแนนทดสอบหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน
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เฉลยกิจกรรม (Activities 1-13)
Activity 1 :

1.t,u
6.u,y

Activity 2 :

1.set the table
2.take the dog for a walk
3.water the plant
4.feed the animal
5.use the computer
6.clean the floor
7.read the book
8.watch TV
9.cook dinner
10.go shopping

Activity 3 :

1. I get up.
2. I take a shower.
3. I get dressed.
4. I have breakfast.
5. I go to school.

Activity 4 :

take –s
take –es
take – ies

2.a,o,r 3.e,e,s,s,e,d
7.a,o,o 8.e,l,e

4.a,e,a
9.o,o,o

6. I have lunch.
7. I do homework.
8. I watch TV.
9. I have dinner.
10.I go to bed.

buy , live , come
watch , box , push , pass
flies , tries , carries

5.o,o,o
10.o,e
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Activity 5 :

1.play
5.has

Activity 6 :

gets up, sits up , rides , likes , has , plays, does,
reads , watches ,takes , goes

Activity 7 :

1, 3, 5, 2, 6, 7, 9, 10, 8 ,4

Activity 8 :

1. My father often swims on Sunday.
2. Dan never brushes his hair.
3. Pim always goes to school late.
4. Jane sometimes drinks coffee for breakfast.
5. Paul doesn’t often eats in the resturant.

Activity 9 :

1. Mike sometimes sets the table in the morning.
2. Mike usually plays game in the afternoon.
3. Mike often plays football in the afternoon.
4. Mike sometimes watches TV at night.
5. Mike always reads the book at night.

2.cleans 3.watch
6.washes 7.feeds

Activity 10 :

ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครู

Activity 11 :

ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครู

4.study
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Activity 12 :

Activity 13 :

1. He takes a shower.
2. He rides a bike.
3. He likes English.
4. He reads the book and watches TV.
5. Yes, he does.
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครู
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อน-หลังเรียน
ชุดกิจกรรมที่ 1 Daily Routines

1.

b

2.

d

3.

c

4.

c

5.

c

6.

a

7.

c

8.

a

9.

c

10. a
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