co
m

แผนการจัดกิจกรรมและคูม่ ือการจัดกิจกรรมการละเล่น
พื้นบ้านเพื่อพัฒนาความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัย

no

k.

จัดทาโดย

นางสาวพิไลพร ผลฟักแฟง

ob

an

ตาแหน่ง ครูชานาญการ

ro

โรงเรียนบ้านพญาไพร ตาบลเทอดไทย อาเภอแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย

w

w
w
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต3สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ payapai2012@hotmail.com

เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดกิจกรรมและคู่มอื การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อ
พัฒนาความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัย

ทางสังคมของเด็กปฐมวัย
วัตถุประสงค์

co
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คาชี้แจงการใช้คู่มอื การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความพร้อม

กิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้าน

k.

1. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัย ทีไ่ ด้รบั การจัด

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลัง

no

การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
การเป็นผูน้ าผูต้ าม

2.2

การช่วยเหลือแบ่งปันการเล่นและสิง่ ของ

2.3

การเล่นร่วมกับผูอ้ นื่

2.4

การปฏิบตั ติ ามข้อตกลง

ob

เนื้อหา

an

2.1

ro

กิจกรรมการพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการละเล่นทีเ่ ป็นของเด็กแต่
แผนที่ 1

กิจกรรมที่ 1

การเล่นเกมเซอซึววู้ ยุ่ ปา(งูกนิ หาง )

แผนที่ 2

กิจกรรมที่ 2

การเล่นเกมเสอปัง๋ ต้าย(เสือไล่ห่าน)

แผนที่ 3

กิจกรรมที่ 3

การเล่นเกมลมโทลมทอง (ลิงชิงหลัก)

แผนที่ 4

กิจกรรมที่ 4

การเล่นเกมม้าก้านกล้วย(ม้าต๋องกล้วย)

แผนที่ 5

กิจกรรมที่ 5

การเล่นเกมเซอเท้อก่วย(หมากเก็บ)

แผนที่ 6

กิจกรรมที่ 6

การเล่นเกมตัก๊ หม่าเกีย้ ง(อีตกั )

แผนที่ 7

กิจกรรมที่ 7

การเล่นเกมเหล่เหล่คา๊ ง(รีรขี า้ วสาร)

แผนที่ 8

กิจกรรมที่ 8

การเล่นเกมสาลิกาป้อนเหยื่อ

แผนที่ 9

กิจกรรมที่ 9

การเล่นเกมง่วมไข่(กาฟักไข่)

แผนที่ 10

กิจกรรมที่ 10

การเล่นเกมเตย (หลิน่ )

w

w
w
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ละภาคแต่ละเผ่ามารวมกัน ประกอบไปด้วย 30 แผน 30 กิจกรรม โดยมีกจิ กรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 11

การเล่นเกมโกงกาง (หม่อหน่อ)

แผนที่ 12

กิจกรรมที่ 12

การเล่นเกมโมนซ่อนผ้า(มอญซ่อนผ้า)

แผนที่ 13

กิจกรรมที่ 13

การเล่นเกมขีม่ า้ ส่งเมือง

แผนที่ 14

กิจกรรมที่ 14

การเล่นเกมลาหล่อ(สามล้อ)

แผนที่ 15

กิจกรรมที่ 15

การเล่นเกมเรือบก

แผนที่ 16

กิจกรรมที่ 16

การเล่นเกมโมราเรียกชื่อ

แผนที่ 17

กิจกรรมที่ 17

การเล่นเกมหยี(่ ตีจ่ บั )

แผนที่ 18

กิจกรรมที่ 18

การเล่นเกมปิงปองปาก

แผนที่ 19

กิจกรรมที่ 19

การเล่นเกมตะล๊อกต๊อกแต๊ก...ซือ้ ดอกไม้

แผนที่ 20

กิจกรรมที่ 20

การเล่นเกมปลาหมอตกกระทะ

แผนที่ 21

กิจกรรมที่ 21

การเล่นเกมหมายชีกว่า(ขายแตงโม)

แผนที่ 22

กิจกรรมที่ 22

การเล่นเกมอาเม่อแตะ (ตีวงล้อ)

แผนที่ 23

กิจกรรมที่ 23

การเล่นเกมเดินกะลา

แผนที่ 24

กิจกรรมที่ 24

การเล่นเกมกระโดดจับ

แผนที่ 25

กิจกรรมที่ 25

การเล่นเกมอาจ่าเง่อ (ชักเย่อ)

แผนที่ 26

กิจกรรมที่ 26

การเล่นเกมอาจ่าฉอ (กระโดดเชือก)

แผนที่ 27

กิจกรรมที่ 27

การเล่นเกมเผ่าเขอหน่าผา (วิง่ เปีย้ ว)

แผนที่ 28

กิจกรรมที่ 28

การเล่นเกมตีนตีนเจาะ (กระต่ายขาเดียว)

แผนที่ 29

กิจกรรมที่ 29

การเล่นเกมแมะจูด๊ ะเว (โพงพาง)

แผนที่ 30

กิจกรรมที่ 30

การเล่นเกมจ้าจี้

w
w
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k.
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แผนที่ 11

หลักในการจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้าน

ในแต่ละครั้งเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้รว่ มกับผูอ้ นื่

w

เคลือ่ นไหวร่างกายด้วยความสนุกสนาน ปลอดภัย ได้เรียนรู้จกั การช่วยเหลือและแบ่งปัน

ได้

ในระหว่าง

การทากิจกรรม แสดงความเป็นผูน้ าผูต้ าม และสามารถเล่นได้ตามกฎกติกา ระเบียบวิธีการเล่นทีไ่ ด้กาหนด
ไว้ และส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคมทาให้เด็กมีความพร้อมทางสังคมดังนั้นในการจัดกิจกรรมครูควร
ดาเนินการดังนี้
1. จัดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคม โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนา

ความพร้อมทางด้านสังคมในการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ ,วันพฤหัสบดี และวัน
ศุกร์ วันละ 30 นาที
2. การปฏิบตั กิ จิ กรรมแต่ละครั้งควรคานึงถึงความเป็นระเบียบ ความปลอดภัย และ
3. การนาเข้าสูบ่ ทเรียนแบบการจัดกิจกรรมเกมการละเล่น คือ
- การอบอุน่ ร่างกายโดยกายบริหาร
- การสนทนาเกีย่ วกับเกมพร้อมกับตัง้ คาถาม

co
m

จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพอต่อเด็ก

4.1 เด็กและครูรว่ มกันสร้างข้อตกลงในการเล่นเกม

k.

4. การสาธิตแบบการจัดกิจกรรมการเกมโดยเด็กและครูรว่ มกันดาเนินการดังนี้

4.2 เด็กแบ่งกลุม่ แล้วฝึกปฏิบตั เิ ล่นเกมตามข้อตกลงทีเ่ ด็กและครูสร้างร่วมกัน

no

4.3 เด็กและครูรว่ มกันสนทนาถึงวิธีการและประโยชน์ของการเล่นเกมโดยครู
ใช้ คาถามกับเด็กในขณะร่วมสนทนากัน

an

4.4 เด็กและครูรว่ มกันสรุปการเล่นเกมแต่ละเกม

4.5 เด็กฝึกและปฏิบตั กิ จิ กรรมร่วมกับเพื่อน ๆอย่างสนุกสนาน

ob

5. เด็กฝึกและปฏิบตั กิ จิ กรรมร่วมกับเพื่อน ๆอย่างสนุกสนาน

6. เด็กร่วมกันวางแผนถ่ายทอดความคิดและจินตนาการร่วมกันสูก่ ารปฏิบตั กิ จิ กรรม

ro

7. สร้างบรรยากาศทีเ่ ป็นกันเอง

8. ครูให้ความเป็นกันเองกับเด็กในขณะทีเ่ ด็กปฏิบตั กิ จิ กรรมกระตุน้ ให้แรงเสริมต่าง ๆ จะทาให้

.k

เด็กมีกาลังใจในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
9. ระยะดาเนินการ

w
w

9.1 ประเมินความพร้อมทางด้านสังคมโดยการสังเกตพฤติกรรมในช่วงการจัดกิจกรรม

กลางแจ้งและบันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมความพร้อมทางด้านสังคม
9.2 สัปดาห์ที่ 1 -10 ดาเนินการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านในช่วงกิจกรรม

w

กลางแจ้ง เริ่มจากแผนที่ 1 ถึงแผนที่ 30 ในขณะปฏิบตั กิ จิ กรรมแต่ละครั้ง สังเกตการเล่นในขณะ ทีเ่ ด็ก
ปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยวิธีการสังเกตพฤติกรรมเด็ก ตามจุดประสงค์ทตี่ งั้ ใจไว้และสนทนาซักถามร่วมกั
เกีย่ วกับข้อดีขอ้ เสีย และประโยชน์จากการปฏิบตั กิ จิ กรรมโดยให้คะแนนตามเกณฑ์ประเมินทีต่ งั้ ขึน้

น

9.3 สัปดาห์ที่ 11 ประเมินการพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคมหลังการจัดกิจกรรมครบ

1

– 30 กิจกรรม จากรายการประเมินพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคมเช่นเดียวกับก่อนการจัดกิจก รรม สังเกต
และบันทึกในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมความพร้อมทางด้านสังคม
ในการจัดกิจกรรมการเกมการละเล่นพื้นบ้านในกิจกรรมกลางแจ้ง
1. ศึกษาคาชี้แจงในแบบการจัดกิจกรรมให้เข้าใจก่อนลงมือจัดกิจกรรม
2. จัดเตรียมสือ่ และวัสดุอปุ กรณ์ให้พร้อมและเพียงพอ
- การอบอุน่ ร่างกายโดยกายบริหาร

no

- การสนทนาเกีย่ วกับเกมพร้อมกับตัง้ คาถาม

k.

3. นาเข้าสูบ่ ทเรียนด้วยการ

co
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บทบาทครู

4. สร้างข้อตกลงด้วยการปฏิบตั กิ จิ กรรมอธิบายขัน้ ตอนปฏิบตั กิ จิ กรรมให้แก่เด็กให้เข้าใจชัดเจน
5. เปิดโอกาสให้เด็กร่วมกันวางแผน ถ่ายทอดความสูก่ ารปฏิบตั กิ จิ กรรม

an

6. ประเมินความสามารถพฤติกรรมการพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคมของเด็กก่อนการ
พัฒนาเช่นการช่วยเหลือเพื่อน, การเล่นร่วมกับผูอ้ นื่ , การเป็นผูน้ าผูต้ ามทีด่ ี , การปฏิบตั ติ ามข้อตกลง

ob

7. พยายามจัดกิจกรรมให้อยู่ในช่วยเวลาทีก่ าหนด และเป็นช่วงทีอ่ ยู่ในความสนใจของเด็ก
8. สังเกตและเชิญชวนเด็กให้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทัว่ ถึง ให้ความสาคัญและสนใจกับเด็กทุก

ro

คน ถ้ารู้วา่ เด็กคนไหนไม่สนใจ ต้องมีการกระตุน้ ให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
9. ในระหว่างทีเ่ ด็กปฏิบตั กิ จิ กรรม ครูควรดูแลอย่างใกล้ชิดเน้นเรื่องความปลอดภัยและระเบียบวินัย

.k

10. ประเมินผลการปฏิบตั กิ จิ กรรมของเด็ก โดยการสังเกตพฤติกรรมของเด็กเน้นเป็นรายบุคคล
11. ประเมินการพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคม หลังการพัฒนาเพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้า

w
w

บทบาทเด็ก

ครูควรอธิบายขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ ห้เด็กทราบ ดังนี้

1. มีสว่ นร่วมในการจัดเตรียมวัสดุอปุ กรณ์สาหรั บปฏิบตั กิ จิ กรรม

w

2. ร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย ,ร้องเพลงร่วมกับเพื่อน
3. ร่วมกันสร้างข้อตกลงในการปฏิบตั กิ จิ กรรมร่วมกัน
4. ร่วมกิจกรรมในการปฏิบตั ทิ กุ ขัน้ ตอน
5. ร่วมสนทนาซักถามกับครูและเพื่อน
6. ร่วมกันวางแผนถ่ายทอดความคิดสูก่ ารปฏิบตั กิ จิ กรรม

7. ฝึกปฏิบตั กิ จิ กรรมร่วมกับเพื่อนตามกฎกติกา ข้อตกลง
8. สามารถบอกหรืออธิบายเกีย่ วกับผลงานของตนเองรวมทัง้ ข้อดีขอ้ เสียได้

ตัวอย่างเกมการละเล่นพื้นบ้าน

ro

ความหมาย

ob

an

no

k.

เกมการละเล่น หม่อหน่อ (โกงกาง)

co
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9. จัดเก็บอุปกรณ์เข้าทีใ่ ห้เรียบร้อยและทาความสะอาดบริเวณทุกครั้งหลังการจัดกิจกรรม

หม่อหน่อเป็นการละเล่นพื้นบ้านของเด็กๆทีเ่ ล่นกันเพื่อความสนุกสนาน ปัจจุบนั การเล่นหม่อหน่อ

.k

จะเหลือน้อย นอกจากจะเป็นการแสดงหรือสาธิต และเป็นกีฬาของชาวเขาทีใ่ ช้ทาการแข่งขันอยู่ หม่อหน่อ

w
w

เกิดขึน้ ในชนบท

w

จานวนผู้เล่ น

ไม่จากัดเพศและวัย เล่นได้ทกุ คน

สื่อ/อุปกรณ์
1. ไม้ไผ่
2. ไม้สาหรับเหยียบ

co
m

3. ผ้าสาหรับมัด
สถานทีเ่ ล่ น

k.

ทีโ่ ล่งแจ้ง

no

จุดประสงค์
1. เด็กสามารถเป็นผูน้ าผูต้ าม ในการเล่นเกมหม่อหน่อ ได้
2. เด็กสามารถแบ่งปัน เพื่อนในการเล่นเกมหม่อหน่อ ได้

an

3. เด็กสามารถรับฟังความคิดเห็นของ ผูอ้ นื่ ในการเล่นเกมหม่อหน่อ ได้

ob

4. เด็กสามารถปฏิบตั ติ ามข้อตกลง ในการเล่นเกมหม่อหน่อ ได้
กติกาในการเล่ น

.k

วิธีการเล่ น

ro

ใครถึงเส้นชัยก่อนโดยทีไ่ ม่ตกลงมาจากไม้หรือกระโดดลงมาก่อนถือว่าเป็นผูช้ นะ

1. ใช้มอื ถือหน่อหม่อ ตัง้ ขึน้ ให้ตรง

w

w
w

2. แล้วค่อยก้าวเท้าใดเท้าหนึ่ง ขึน้ เหยียบบนไม้ ซึง่ ส่วนใหญ่จะใช้เท้าซ้ายขึน้ ก่อน
3. แล้วก้าวเท้าขวาตามตัง้ ตัวให้สมดุล
4. แล้วค่อยๆก้าวเท้าใดเท้าหนึ่งออกไป ถ้าล้มก็ขนึ้ ใหม่เดินใหม่จนคล่อง

ประโยชน์
1. เด็กได้พัฒนาความพร้อมในด้านการฝึกการเป็นผูน้ าผูต้ ามทีด่ ี
2. เด็กได้พัฒนาความพร้อมในด้านการช่วยเหลือเพื่อน

co
m

3. เด็กได้พัฒนาความพร้อมในด้านการเล่นร่วมกับผูอ้ นื่ อย่างมีความสุข

4. เด็กได้พัฒนาความพร้อมในด้านการแสดงออกถึงการเป็นผูน้ าและผูต้ ามทีด่ ี

5. เด็กได้พัฒนาความพร้อมในด้านการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงของการอยู่รว่ มกันในสังคม
6. เด็กได้พัฒนาความพร้อมในด้านการรู้จกั การรอคอย

k.

7. เด็กได้พัฒนาความพร้อมในด้านการฝึกการแก้ปญ
ั หาในการเล่น

no

8. เด็กได้พัฒนาความพร้อมในด้านการ ออกกาลังกายจากการเคลือ่ นไหว

w

w
w

.k

ro

ob

an

9. เด็กได้พัฒนาความพร้อมในด้านการฝึกการแก้ปญ
ั หาในการเล่น

แผนการจัดกิจกรรมเกมการละเล่ นพืน้ บ้านเพือ่ พัฒนาความพร้อมทางสังคม
สัปดาห์ที่ 4 หน่วย ตัวเรา เรือ่ ง โอวา ...กลางแจ้ง

ชัน้ อนุบาลปีที่ 2/2

การเล่ นเกมหม่อหน่อ (โกงกาง)

แผนที่ 11 สอนวันพฤหัสบดี ที 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554

เวลา 30 นาที

co
m

มาตรฐานและคุณลั กษณะอันพึงประสงค์
มาตรฐานที่ 4 มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และมีจติ ใจทีด่ งี าม

ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีความเมตตา กรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน

มาตรฐานที่ 8 อยู่รว่ มกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุขและปฏิบตั ติ นเป็นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม

no

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เล่นและทางานร่วมกับผูอ้ นื่ ได้

k.

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ปฏิบตั ติ นเบือ้ งต้นในการเป็นสมาชิกทีด่ ขี องสังคมในระบอบ

an

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
สาระสาคัญ

ob

การเล่นเกมหม่อหน่อ (โกงกาง) เป็นการเล่นทีฝ่ กึ ความคล่องแคล่วว่องไวการทรงตัว ความแข็งแรง
ความสัมพันธ์ของกล้าม เนื้อทุกส่ วนในร่างกาย มีไหวพริบ ช่วยเหลื

อซึง่ กันและกัน ฝึกการรอคอยฝึกการ

.k

จุดประสงค์

ro

เป็นผูน้ าผูต้ าม การปฏิบตั ติ ามข้อตกลง และได้เล่นร่วมกันเป็นการเล่นทีพ่ ัฒนา ความพร้อม ทางสังคม

1. เป็นผูน้ าผูต้ ามในการเล่นเกมหม่อหน่อ (โกงกาง)ได้

w

w
w

2. แบ่งปันเพื่อนในการเล่นเกมหม่อหน่อ (โกงกาง)ได้
3. รับฟังความคิดเห็นของ ผูอ้ นื่ ในการเล่นเกมหม่อหน่อ (โกงกาง)ได้
4. ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง ในการเล่นเกมหม่อหน่อ (โกงกาง)ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

หน่วย ตัวเรา

1. การเป็นผูน้ าผูต้ าม ( ด้านสังคม – การเรียนรู้ทางสังคม )

เรื่อง โอวา ...กลางแจ้ง

2. การแบ่งปัน ( ด้านสังคม – การเรียนรู้ทางสังคม )

การเล่นเกมหม่อหน่อ

3. การรับฟังความคิดเห็นของ ผูอ้ นื่ ( ด้านสังคม – การเรียนรู้ทางสังคม )

(โกงกาง)

4. การปฏิบตั ติ ามข้อตกลง ( ด้านสังคม – การเรียนรู้ทางสังคม )
5. การรอคอย ( ด้านอารมณ์ – จิตใจ – การเล่น )

co
m

สาระทีค่ วรเรียนรู้

6. การใช้สว่ นต่าง ๆ ของร่างกาย ( ด้านร่างกาย – การเรียนรู้ทางร่ายกาย )

no

k.

7. การแก้ปญ
ั หาในการเล่น ( ด้านสติปญ
ั ญา – การคิด )
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ทาท่า กายบริหารดังนี้

10

ครั้ง

- หมุนมือ

10

ครั้ง

- หมุนเอว

10

ครั้ง

ro

ob

- วิง่ อยู่กบั ที่

an

1. เด็กเข้าแถวเดินเป็นระเบียบไปยังสนามบาสเกตบอลและอบอุน่ ร่างกายโดย

2. เด็กและครูรว่ มกันสนทนาเกีย่ วกับการเล่นเกม หม่อหน่อ (โกงกาง)ครูใช้คาถาม
-

มีใครเคยได้ยนิ เกม หม่อหน่อ (โกงกาง)บ้างหรือไม่

.k

-

เล่นกันอย่างไรมีใครรู้บา้ ง

w
w

ขั้นฝึกปฏิบตั ิ

3. เด็กและครูรว่ มกันสร้างข้อตกลง และกติกาในการเล่นเกมหม่อหน่อ (โกงกาง) คือ

w

- ใครถึงเส้นชัยก่อนโดยทีไ่ ม่ตกลงมาจากไม้หรือกระโดดลงมาก่อนถือว่าเป็นผูช้ นะ

4. แนะนาและสาธิตวิธีการเล่นเกม หม่อหน่อ (โกงกาง) เด็กได้สงั เกตแล้วทดลองเล่น

โดยครูคอย ดูแลให้คาแนะนา
5. เด็กแบ่งกลุม่ แล้วฝึกปฏิบตั เิ ล่นเกม หม่อหน่อ (โกงกาง) ตามข้อตกลงทีส่ ร้างร่วมกัน

(รายละเอียดวิธีการเล่นอยู่ในคูม่ อื เกมการละเล่นพื้นบ้าน หน้า 39)โดยครูคอยดูแลและสังเกตพฤติกรรมการ
พัฒนาความพร้อมทางสังคมของเด็กตามจุดประสงค์ แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
เป็นรายบุคคล
5 นาที
ขั้นสรุป

co
m

6. เมือ่ ใกล้หมดเวลาครูให้ สัญญาณเด็ก ๆ เลิกเล่นเกม แล้วเล่นเครื่องเล่นสน ามประมาณ

7. เด็กและครูรว่ มกันสนทนาถึงวิธีการและประโยชน์จากการเล่นเกม หม่อหน่อ (โกงกาง) โดยครู
ใช้คาถามดังนี้
เด็กคนไหนเป็นคนเดินให้เพื่อน ๆดูกอ่ นเป็นคนแรก

-

เด็ก ๆ คนใดช่วยเหลือเพื่อนในการเล่นหม่อหน่อ (โกงกาง)บ้าง

-

เด็ก ๆคนไหนทาตามกติกาได้บา้ ง

no

k.

-

- เด็ก ๆได้แบ่งเพื่อน ๆเล่นบ้างหรือเปล่า

an

8. เด็กและครูรว่ มกันสรุป การเล่นเกม หม่อหน่อ (โกงกาง) เป็นการเล่นทีฝ่ กึ ความคล่องแคล่วว่องไว
การทรงตัว ความแข็งแรงของกล้าม เนื้อทุกส่ว นของร่างกาย มีไหวพริบ ช่วยเหลื อซึง่ กันและกันฝึกการรอ

ob

คอย ฝึ กการเป็นผูน้ าผูต้ าม การปฏิบตั ติ ามข้อตกลง และได้เล่นร่วมกันเป็นการเล่นทีพ่ ัฒนา
สังคม

ความพร้อม ทาง

ro

9. เด็กเข้าแถวไปล้างมือ ทาความสะอาดร่างกาย และเตรียมรับประทานอาหารกลางวัน

.k

สื่อ/อุปกรณ์ /แหล่ งการเรียนรู้
1. นกหวีด

w

w
w

2. ไม้ไผ่

3. ไม้สาหรับเหยียบ
4. ผ้าสาหรับมัด
5. บริเวณสนามบาสเกตบอล
6. คูม่ อื เกมการละเล่นพื้นบ้าน หน้า 39

การวัดผลและประเมิน
รายการประเมิน

วิธีการประเมิน

เครือ่ งมือการประเมิน

1. การเป็นผูน้ าผูต้ าม

- สังเกตพฤติกรรมเด็ก

- แบบบันทึกการสังเกต

2. การแบ่งปันเพื่อน

พฤติกรรม

co
m

3 การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่
4 การปฏิบตั ติ ามข้อตกลง

ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
1. การเป็นผูน้ า

- เป็นผูน้ าผูต้ าม

ได้ดว้ ยตนเอง อย่า ง แต่ตอ้ งได้รบั การชี้แนะ
มัน่ ใจ

2. การแบ่งปัน

- แบ่งปันการเล่น

1( ปรับปรุง )

- เป็นผูน้ าผูต้ าม
ในการเล่นเกมไม่ได้
- เล่นคนเดียวไม่แบ่งปัน

เพื่อนด้วยความเต็ มใจ การเล่นกับ เพื่อน แม้จะ
แต่ตอ้ งได้รบั การชี้แนะ

ได้รบั การชี้แนะ

- รับฟังความคิดเห็น

- รับฟังความคิดเห็น

- ใช้ความคิดของตนเอง

ของผูอ้ นื่ ด้วย

ของผูอ้ นื่ แต่ตอ้ งได้รบั

เป็นส่วนใหญ่ไม่รบั ฟัง

ความเต็มใจ

การชี้แนะ

ความคิดเห็นของเพื่อน

ro

ความเต็มใจ

.k

ของผูอ้ นื่

กับเพื่อนด้วย

- แบ่งปันการเล่นกับ

ob

ผูอ้ นื่

ความคิดเห็น

- เป็นผูน้ าผูต้ ามได้

an

ผูต้ าม

3. การ รับฟัง

2( พอใช้ )

no

3( ดี )

k.

เกณฑ์การประเมินผล

- ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง - ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงได้

- ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง

ข้อตกลง

ทุกครั้ง

ในการเล่นเกมร่วมกัน

w
w

4. การปฏิบตั ติ าม

เกณฑ์การประเมินการผ่านจุดประสงค์

w

- ระดับ 2 ขึน้ ไป

โดยการชี้แนะบางครั้ง

ขั้นตอนการปฏิบตั ิกิจกรรม

ขั้นนา

no

k.

co
m

อุปกรณ์

ขั้นสรุป

ro

ob

an

ขั้นปฏิบตั ิ

w

w
w

.k

เกมหม่อหน่อ (โกงกาง)

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก ด้านสังคม
ชัน้ อนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านพญาไพร อาเภอแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย สพป .ชร. 3
แผนที่ 11 สอนวันพฤหัสบดี ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554

3
5
7

w
w

.k

ro

8

12

co
m

ob

6

11

ข้อตกลง

an

4

10

เฉลีย่ ระดับ

no

2

9

รวม

k.

1

สรุปผล
4. การปฏิบตั ติ าม

ความคิดเห็น ผูอ้ นื่

3. การรับฟัง

ชื่อ – สกุล

2. การแบ่งปัน ผูอ้ นื่

เลขที่

1. การเป็นผูน้ าผูต้ าม

รายการประเมิน

13
14

w

15
16
17

รายการประเมิน

สรุปผล

ข้อตกลง

4. การปฏิบตั ติ าม

ความคิดเห็น ผูอ้ นื่

3. การรับฟัง

ชื่อ – สกุล

2. การแบ่งปัน ผูอ้ นื่

1. การเป็นผูน้ าผูต้ าม

เลขที่

รวม

19
20

k.

21
22

no

23
24

an

25
26

ob

27
28

ro

29
30

ระดับ

co
m

18

เฉลีย่

.k

รวม

w
w

เฉลีย่

ค่าเฉลีย่ ร้อยละ

w

หมายเหตุ......... ระดับคุณภาพ

3 ( ดี )

ได้คา่ เฉลีย่

ระหว่าง

2.51 – 3.00

2 (พอใช้ )

ได้คา่ เฉลีย่

ระหว่าง

1.51 – 2.50

1( ปรับปรุง )

ได้คา่ เฉลีย่

ต่ากว่า /เท่ากับ 1.50

