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เกมและกิจกรรม

ถ้าท่านต้องการที่จะส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของลูก ทำาไมไม่เล่นเกมสนุกกับพวกเขา? 
นี่เป็นแนวคิดบางอย่างสำาหรับการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติที่บ้านเพิ่มเติม

ความสนุกสนานจากการร้องเพลงพร้อมกัน (ทุกระดับ) 
เพลงเป็นวิธีที่ดีสำาหรับเด็กที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ – ในขณะที่พวกเขา
เรียนรู้คำาศัพท์ด้วยความรู้สึก พวกเขาจำาแนกรูปแบบการใช้ในบทเพลงและ
จับคู่มันให้ตรงกับเสียง - นี่คือเทคนิคการถอดรหัสที่สำาคัญ – ท่านสามารถพบเพลง
และเนื้อร้องได้บนเว็บไซต์ผู้ปกครอง - ส่งเสริมให้ลูกของท่านร้องเพลงด้วยกัน

 

เกาะคำาศัพท์ (ระดับ 1 และ 2) 
1.  ในพื้นที่กลางแจ้งบนพื้นคอนกรีตหรือผิวทางที่ปูแล้ว ใช้ชอล์กสีวาดหมู่

เกาะจำานวนหนึ่ง แต่ละเกาะมีขนาดไม่น้อยกว่ากระดาษ A4 - ตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าแต่ละเกาะอยู่ใกล้กันพอที่ลูกของท่านจะสามารถกระโดดจาก
เกาะหนึ่งไปยังเกาะต่อไปได้โดยไม่ต้องสัมผัสพื้นดินระหว่างเกาะ

2.  เลือกคำาศัพท์บางคำาจากหนังสือเรียนของลูก เช่น cat (แมว), taxi (แท็กซี่), girl 
(เด็กหญิง)

3. เขียนคำาศัพท์หนึ่งคำาด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่บนแต่ละเกาะ

4.  บอกให้ลูกของท่านกระโดด หรือก้าวจากคำาหนึ่งไปยังอีกคำาหนึ่ง เช่น ลูก
กระโดดไปที่คำาว่า taxi ได้ไหม? ลูกก้าวไปที่คำาว่า girl ได้ไหม? ลูกกระโดดไป
ที่คำาว่า cat ได้ไหม?

เกม ABC (ระดับ 1–3) 
เกมนี้จะช่วยให้ลูกของท่านจำาตัวอักษรและคำาศัพท์ – ท่านอาจจะต้องดู
จากหนังสือเรียนของลูกหรือรายการคำาศัพท์บนเว็บไซต์ผู้ปกครอง – ผลัด
กันกับลูกของท่านพูดคำาศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรไล่ตั้งแต่ a ถึง z – ตัวอย่างเช่น 
ท่านพูดว่า apple ( แอปเปิ้ล) แล้วลูกของท่านจะต้องพูดต่อด้วยคำาศัพท์ที่ขึ้นต้น
ด้วย b.

•  ส่งเสริมให้ลูกของท่านใช้คำาศัพท์ใหม่บางคำาที่พวกเขาได้เรียนรู้ผ่านไปเมื่อเร็ว ๆ นี้

•  ท่านกับลูกสามารถไล่คำาศัพท์ไปจนถึง z หรือไม่? ถ้าไม่ พยายามที่จะไล่คำาศัพท์
ให้ได้มากขึ้นกว่าครั้งก่อน
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เล่นเป็นครู (ทุกระดับ) 
หนึ่งในสิ่งที่ง่ายที่สุดที่ท่านสามารถทำาได้คือการขอให้ลูกของท่านสอนคำา
ศัพท์ใหม่ที่พวกเขาได้เรียนรู้แก่ท่าน - การสอนบุคคลอื่นเป็นหนึ่งในวิธี
ที่ดีที่สุดในการฝึกสิ่งที่ลูกได้เรียนรู้ – นอกจากนี้ เมื่อลูกของท่านได้สอนให้ท่าน
เรียนรู้คำาศัพท์ใหม่ ท่านสามารถใช้มันในการเล่นเกมอื่น ๆ

 

อะไรหายไป? (ทุกระดับ) 
นี่เป็นเกมสร้างคำาศัพท์ที่สนุกสนานซึ่งลูกของท่านจะเพลิดเพลินกับมัน

1.  โปรดดูรายการคำาศัพท์บนเว็บไซต์ผู้ปกครอง แล้วเลือคำาศัพท์ห้าถึงสิบคำาจาก
บทเรียนที่สามารถแสดงเป็นภาพได้อย่างง่ายดาย

2.  แสดงคำาศัพท์ออกมาเป็นภาพ (ไม่ว่าจะวาดด้วยมือ ตัดออกมาจากนิตยสาร
หรือสั่งพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต)

3. วางภาพบนโต๊ะ

4. บอกให้ลูกของท่านมองไปที่ภาพและพูดคำาศัพท์ทั้งหมด

5.  บอกให้ลูกของท่านมองไปทางอื่น แล้วเอาภาพหนึ่งออกและย้ายตำาแหน่งภาพที่
เหลืออยู่เพื่อไม่ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าภาพไหนหายไป

6. ลูกของท่านสามารถจำาได้หรือไม่ว่าภาพไหนหายไป?

7.  เล่นซ้ำาตามที่ต้องการ แต่ละครั้งให้นำาภาพที่แตกต่างกันกับครั้งก่อนออก

เพื่อทำาให้เกมง่ายขึ้น: 

• ใช้ภาพไม่เกิน 6 ภาพ

•  วางภาพในรูปแบบที่ชัดเจนดีกว่าแบบกระจัดกระจาย - รูปแบบจะช่วยให้พวกเขา
จำาได้

การทำาให้เกมยากขึ้น: 

• เพิ่มจำานวนของภาพ

• ขอให้ลูกของท่านสะกดคำาศัพท์แต่ละคำาแทนที่จะเพียงแค่พูดมันออกมา
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แปะคำาศัพท์ (ทุกระดับ) 
ใช้แผ่นโน๊ตแปะเพ่ือช่วยให้ลูกของท่านเรียนรู้ช่ือภาษาอังกฤษของส่ิงของใน
ชีวิตประจำาวัน – สำาหรับหัวข้อเก่ียวกับบ้าน ลูกของท่านสามารถเขียนคำาศัพท์
ภาษาอังกฤษบนแผ่นโน้ตและแปะไว้บนส่ิงของ เช่น cupboard (ตู้), fridge (ตู้เย็น), 
freezer (ช่องแช่แข็ง), sofa (โซฟา), television (โทรทัศน์), table (โต๊ะ ฯลฯ)

 

โซ่คำาศัพท์ (ทุกระดับ) 
เกมนี้จะช่วยให้ลูกของท่านได้ฝึกคำาศัพท์ – ท่านอาจจะต้องดูรายการคำา
ศัพท์บนเว็บไซต์ผู้ปกครองเพื่อเป็นตัวช่วยในกิจกรรมนี้

1. พูดคำาศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ เช่น dog (สุนัข)

2.  ขอให้ลูกของท่านพูดคำาศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวสุดท้ายของคำาศัพท์ที่ท่าน
เพิ่งพูด เช่น girl (เด็กหญิง)

3.  คราวนี้ท่านต้องหาคำาศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวสุดท้ายของคำาศัพท์ที่ลูกของ
ท่านพูด ในกรณีนี้คือตัวอักษร I.

4. เล่นเกมต่อไปเรื่อยๆ – ท่านและลูกของท่านสามารถต่อศัพท์ได้กี่คำาโดยไม่ซ้ำา?

5.  ในการเล่นครั้งต่อไป พยายามต่อศัพท์ให้ได้มากกว่าในการเล่นครั้งก่อนหน้า - 
นอกจากนี้ท่านยังสามารถจำากัดเวลาในการเล่นแต่ละครั้ง หรือท่านอาจจะจำากัด
คำาศัพท์ให้อยู่ในหัวข้อเฉพาะ

 

สับเปลี่ยนประโยค (ทุกระดับ) 
เกมนี้เป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยให้ลูกของท่านฝึกสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

1.  เลือกประโยคจากหนังสือเรียนของลูก (เลือกจากหนึ่งในบทเรียนที่พวกเขาได้
เรียนจบแล้ว)

2. เขียนมันลงบนกระดาษและตัดคำาศัพท์แยกออกเป็นคำาๆ

3.  คละคำาศัพท์เหล่านั้นและขอให้ลูกของท่านจัดเรียงมันใหม่ตามตำาแหน่งที่ถูก
ต้องของประโยค

4.  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยค อายุและความสามารถของลูก มันอาจจะเป็นความคิดที่
ดีที่จะบอกพวกเขาเป็นภาษาไทยถึงความหมายของประโยคภาษาอังกฤษนั้น

5.  ตรวจสอบกับหนังสือเรียนพร้อมกับลูกว่าลูกเรียงคำาศัพท์เป็นประโยคถูกต้อง
หรือไม่
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แมงมุม (ทุกระดับ) 
นี่เป็นเกมที่ดีอีกเกมหนึ่งสำาหรับทุกระดับการเรียนรู้คำาศัพท์ – เกมแมงมุม
เป็นรูปแบบหนึ่งของเกม Hangman แต่แตกต่างกันเล็กน้อย

1. เลือกคำาศัพท์จากหนังสือเรียนของลูก

2. วาดตัวของแมงมุมบนแผ่นกระดาษ แต่ไม่ต้องวาดขา

3.  ข้างล่างแมงมุม ขีดเส้นประสั้นๆ ตามจำานวนตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำาศัพท์ซึ่ง
ท่านเลือก – ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านเลือกคำาว่า cherry (เชอร์รี่) ท่านจะต้องขีด
เส้นประหกขีดดังนี้ _ _ _ _ _ _

4.  ลูกของท่านจะต้องคาดเดาคำาศัพท์ – ท่านควรจะให้คำาบอกใบ้แก่พวกเขา เช่น 
เป็นผลไม้

5. ถ้าลูกของท่านคาดเดาผิด วาดขาหนึ่งขาบนแมงมุม

6.  เกมจะจบลงหลังจากการคาดเดาผิดแปดครั้ง – ถ้าท่านต้องการให้ลูกของท่าน
เดาเพิ่มเป็นพิเศษอีกสามรอบ ให้วาดใบหน้าลงบนแมงมุม – ซึ่งจะมีสองตาและ
หนึ่งปากเพิ่มขึ้นมา

เกมนี้สามารถเล่นแบบคาดเดาทั้งคำาศัพท์ หรือใช้วิธีแบบดั้งเดิมคือให้ลูกของท่าน
คาดเดาทีละตัวอักษร – ถ้าพวกเขาพูดตัวอักษรที่มีอยู่ในคำาศัพท์ ให้ท่านเขียนตัว
อักษรนั้นลงบนเส้นประในตำาแหน่งที่ถูกต้อง – ถ้าพวกเขาพูดตัวอักษรที่ไม่ได้มีอยู่
ในคำาศัพท์ ให้ท่านวาดขาเพิ่มหนึ่งขาบนตัวแมงมุม

 

Snap (จับ) (ทุกระดับ) 
1.  ดูรายการคำาศัพท์ที่ด้านหลังของหนังสือเล่มนี้ เลือกคำาศัพท์ 26 คำา ตรวจ

สอบให้แน่ใจว่ามันเป็นคำาศัพท์จากบทเรียนที่ลูกของท่านได้ศึกษาแล้ว

2.  ทำาบัตรคำาศัพท์เหมือนกันสองชุด แต่ละชุดประกอบด้วยคำาศัพท์ 26 คำาที่เลือกไว้

3. สับบัตรคำาทีละชุดแยกกัน

4. เล่นเกมกับลูกของท่าน - แต่ละคนจะได้รับบัตรคำาคนละชุดที่สับแล้ว

5.  เลือกบัตรคำาหนึ่งใบและวางมันหงายหน้าขึ้นบนโต๊ะ - ลูกของท่านวางบัตรคำาอีก
ใบจากชุดที่เขามีลงบนบัตรคำาใบแรก – ถ้าใครเห็นว่าบัตรคำาทั้งสองใบมีคำาศัพท์
เหมือนกัน ให้ตะโกนว่า Snap! ใครก็ตามที่พูดว่า Snap! ก่อน ได้สิทธ์เก็บบัตร
คำาทั้งสองใบไว้

6. เกมจบเมื่อบัตรคำาหมด ใครเก็บบัตรคำาได้มากกว่าเป็นผู้ชนะ


