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กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเพิ่มเติม: ระดับ 3–6 
ในส่วนนี้ ท่านจะได้พบกับกิจกรรมเพิ่มเติมที่ท่านสามารถทำาที่บ้านกับลูกของท่านได้เพื่อ
จะขยายการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบัตรความรู้ – กิจกรรมเพิ่มเติมจะช่วยให้ลูกของ
ท่านนำาสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษของพวกเขาไปใช้ในบริบทของการ
ใช้ชีวิตประจำาวัน – การขอให้พวกเขาใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุยเกี่ยวกับตัวเอง ความ
สนใจและกิจกรรม จะทำาให้ลูกของท่านได้รับการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่าง
ภาษาอังกฤษและโลกของพวกเขา – จุดมุ่งหมายของกิจกรรมเหล่านี้คือการส่งเสริมการ
เชื่อมต่อเพื่อให้ลูกของท่านพบว่าภาษาอังกฤษน่าสนุก มีความสัมพันธ์และเริ่มที่จะเข้าใจ
คุณค่าของภาษาอังกฤษ

'ด้วยการแลกเปลี่ยน ผู้ปกครองไม่เพียงแต่สามารถนำาภาษาและกิจกรรมของลูกเข้ามาใน
ชีวิตครอบครัว - แต่ยังสามารถมีอิทธิพลต่อทัศนคติของลูกที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาและ

วัฒนธรรมอื่นๆ'

Opal Dunn ทีป่รึกษาด้ านการศกึษาและนกัเขียน

กิจกรรมถูกออกแบบให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ระดับใด และเรา
ขอแนะนำาให้พ่อแม่ทุกคนให้การสนับสนุนลูกของท่านในการทำากิจกรรมเพิ่มเติม – ควร
จะทำากิจกรรมกับลูกของท่านหลังจากที่พวกเขาได้ทำาบัตรความรู้เสร็จสิ้น – กิจกรรมถูก
เขียนเป็นภาษาไทยเพื่อให้ท่านและลูกสามารถหารือเกี่ยวกับกิจกรรมร่วมกัน – เราแนะนำา
ให้ท่านอ่านกิจกรรมร่วมกันแบบผ่านๆ ก่อนและหารือเกี่ยวกับแต่ละขั้นตอน – ปล่อยให้ลูก
ของท่านใช้เวลาในการทำากิจกรรมในขั้นตอนที่ 2 ให้เสร็จสิ้นอย่างเป็นอิสระ

ขั้นตอนที่ 1: ขอให้ลูกของท่านย้อนกลับไปดูกิจกรรมจากบัตรความรู้และวิเคราะห์ - ขอ
ให้พวกเขาบอกท่านเกี่ยวกับกิจกรรมเป็นภาษาไทย

ขั้นตอนที่ 2: ขอให้ลูกของท่านทำากิจกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์สั้นๆ ตัวอย่างเช่นการ
ทำาโปสเตอร์หรือการเขียนเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษ – กิจกรรมนี้ต่อเนื่องมาจากกิจกรรม
บนบัตรความรู้และส่งเสริมให้ลูกของท่านมีความเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษมากขึ้น – ส่ง
เสริมให้ลูกของท่านใช้พจนานุกรม English World และหนังสือเรียนสำาหรับการอ้างอิง

ขั้นตอนที่ 3: ทำากิจกรรมร่วมกับลูกของท่าน – ส่งเสริมให้พวกเขาพูดเกี่ยวกับกิจกรรมเป็น
ภาษาอังกฤษ แม้ว่าท่านจะไม่ได้พูดภาษาอังกฤษก็ตาม และจากนั้นให้ลูกสรุปสั้น ๆ เป็น
ภาษาไทย
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ข้อแนะนำาสำาหรับพ่อแม่/สิ่งที่ต้องจำา:

●  ไม่ต้องกังวลถ้าลูกของท่านจำาคำาศัพท์จากบทเรียนไม่ได้ทุกคำา - จุดมุ่งหมายของ
กิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้ทำาเพื่อทดสอบพวกเขา! คำาศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์จะถูก
ทบทวนและนำากลับมาใช้อย่างสม่ำาเสมอผ่าน English World เพื่อเตรียมลูกของท่าน
ก่อนเจอคำาศัพท์อีกครั้งในบทเรียนข้างหน้า

●  ส่งเสริมให้ลูกของท่านใช้ภาษาอังกฤษที่พวกเขารู้ ไม่เพียงแค่คำาที่อยู่บนบัตรความรู้ – 
กิจกรรมมีความเกี่ยวข้องกับการปรับใช้ภาษาอังกฤษให้เข้ากับตนเองและการสร้างการ
เชื่อมต่อกับชีวิตของลูก ดังนั้นปล่อยให้พวกเขาใช้พจนานุกรมหรือทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อ
หาคำาศัพท์และวลีที่พวกเขาต้องการ

●  ท่านไม่พูดภาษาอังกฤษใช่ไหม? ท่านยังคงสามารถสนับสนุนลูกในขณะที่พวกเขาทำา
กิจกรรม – โปรดดูรายการคำาศัพท์ใน English World บนเว็บไซต์ของพ่อแม่  
(http://macmillanyounglearners.com/englishworld/parent) สำาหรับคำาแปลคำา
ศัพท์ที่ใช้ในบทเรียนและเตือนให้ลูกเชื่อมโยงคำาศัพท์กับทั้งบัตรความรู้และหนังสือเรียน
หากลูกไม่แน่ใจ - สนับสนุนให้ลูกสอนคำาศัพท์หรือวลีสองสามคำาแก่ท่านและเปลี่ยน
กิจกรรมให้เป็นเวลาแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน!

การอ้างอิง

 http://learnenglishkids.
britishcouncil.org/en/
parents/articles/how-
young-children-learn-
english-another-language

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/parents/articles/howyoung-children-learnenglish-another-language
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กิจกรรมเพิ่มเติมระดับ 3
บทที่ 1:  ลูกเรียนอะไรที่โรงเรียนเมื่อวานนี้? เขียนเกี่ยวกับบทเรียนที่ลูกเรียน - แต่ละ

บทเรียนเริ่มต้นเวลาไหน? บทเรียนน่าสนใจ ง่าย น่าตื่นเต้นหรือสนุกหรือไม่?

 ตัวอย่าง:  At quarter past eight we had Science. It was very 
interesting. 
เมื่อเวลาแปดนาฬิกาสิบห้านาทีเราเรียนวิทยาศาสตร์ - มันน่าสนใจ
มาก

บทที่ 2:  ดูโฆษณาของลูกเกี่ยวกับ Pear Tree Farm บนบัตรความรู้ - วาดแผนที่ของ
ฟาร์มเพื่อให้ผู้เข้าชมใช้ – ติดป้ายบนแผนที่ - พูดคุยเกี่ยวกับมัน

These are the stables. There are three horses. เหล่านี้คือคอกม้า - มีม้าสามตัว

บทที่ 3:  ทำาโปสเตอร์งาน - หาภาพของคนที่ทำางานแตกต่างกันสามภาพ - ตัดออกมา - 
ติดลงบนกระดาษ - เขียนเกี่ยวกับงานแต่ละงาน

 ตัวอย่าง:  This doctor works in a hospital. She wears a white coat. 
แพทย์คนนี้ทำางานอยู่ในโรงพยาบาล - เธอสวมเสื้อคลุมสีขาว

บทที่ 4:  ดูการออกแบบบนบัตรความรู้ของลูกอีกครั้ง – ลูกจะสร้างบ้านสัตว์เลี้ยง
อย่างไร? - เขียนคำาแนะนำา - ใช้คำาศัพท์ในช่องความคิดรูปเมฆเป็นตัวช่วย – 
นับจำานวนคำาแนะนำา

choose cut fetch 
fold  keep need 

stick put

เลือก ตัด นำามา 
พับ เก็บ ต้องการ 

แปะ ใส่

 ตัวอย่าง:  Find a strong box. Draw the shape for the door. 
หากล่องที่แข็งแรง – วาดภาพรูปทรงเป็นประตู
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บทที่ 5:  ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเก่า - เลือกเครื่องจักรกลหนึ่งชนิดจากช่อง
รูปเมฆหรือจากความคิดของลูกเอง - ดูในหนังสือหรือถามคนในครอบครัว -
วาดภาพเครื่องจักรกลและเขียนข้อมูล

phonograph 
gramophone 

black and white television 
black and white camera 

black and white film 
music box

เครื่องเล่นแผ่นเสียง 
เครื่องเล่นแผ่นเสียง 

โทรทัศน์ขาวดำา  
 กล้องขาวดำา 

ภาพยนตร์ขาวดำา  
กล่องดนตรี

 ตัวอย่าง:  A gramophone played songs. Usually there was one singer. 
เครื่องเล่นแผ่นเสียงเล่นเพลง – ตามปกติมีนักร้องหนึ่งคน

บทที่ 6:  ดูผลสำารวจของลูกบนบัตรความรู้อีกครั้ง – กีฬาใดที่คนจำานวนมากชอบดู? 
กีฬาอื่นๆ ที่คนชอบคืออะไรและทำาไม? เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้

 ตัวอย่าง:  Lots of people liked cycling. It’s very fast. 
คนจำานวนมากชอบการขี่จักรยาน – มันเร็วมาก

บทที่ 7:  เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถไฟที่น่าตื่นเต้น - ใช้คำาศัพท์ทั้งหมด
ในกล่องคำาศัพท์ – ใช้คำาศัพท์จากช่องรูปเมฆเพื่อเป็นตัวช่วยหรือจากความคิด
ของลูกเอง

wait hurry run pull 
sleep hungry surprised  

exciting angry

passengers station train 
platform suitcase ticket

รอ รีบเร่ง วิ่ง ดึง 
นอนหลับ หิว ประหลาดใจ 

น่าตื่นเต้น โกรธ

ผู้โดยสาร สถานี รถไฟ 
ชานชลา กระเป๋าเดินทาง ตั๋ว

 ตัวอย่าง:  There were lots of passengers waiting on the platform. 
มีผู้โดยสารจำานวนมากกำาลังรออยู่บนชานชาลา
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บทที่ 8:  หากระดาษแผ่นใหญ่ - วาดภาพร้านค้าสามหรือสี่ร้านในห้างสรรพสินค้า – หา
ภาพสิ่งของที่ลูกสามารถซื้อได้ - ตัดมันออกมาและแปะบนร้านค้าให้ถูกต้อง – 
จินตนาการว่าลูกไปซื้อของในห้างสรรพสินค้า - พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งของที่ลูกซื้อ

 ตัวอย่าง:  I went to the clothes shop. I bought a pink scarf and a red 
jacket. 
ฉันไปที่ร้านขายเสื้อผ้า – ฉันซื้อผ้าพันคอสีชมพูและแจ็คเก็ตสีแดง

บทที่ 9:  เขียนฉากแรกของบทละครสำาหรับหุ่นเชิดที่ลูกวาดบนบัตรความรู้ - หุ่นเชิดพูด
อะไร? เขียนคำาถามและคำาตอบ

 ตัวอย่าง:  Princess: What are you doing? 
Clown: I’m standing on my hands!  
Princess: Why?  
เจ้าหญิง: เธอกำาลังทำาอะไร? 
ตัวตลก: ฉันกำาลังยืนอยู่บนมือของฉัน! 
เจ้าหญิง: ทำาไมล่ะ?

บทที่ 10:  อ่านโปสการ์ดที่ลูกเขียนบนบัตรความรู้เก่ียวกับการเดินทางไปยังกรุงลอนดอน –  
วาดภาพแสดงสถานที่ที่ลูกเข้าเยี่ยมชมระหว่างการเดินทางของลูก - เขียนคำา
บรรยาย

 ตัวอย่าง:  This is the London Eye. It’s very high! 
นี่คือชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย – มันสูงมาก!

บทที่ 11:  วาดโปสเตอร์งานเทศกาลจากบัตรความรู้ลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ – ระบายสี
ภาพ - เพิ่มบางประโยคเพื่อบรรยายถึงงานเทศกาล

 ตัวอย่าง:  Come to the winter festival! The fireworks are fantastic! 
มาเที่ยวงานเทศกาลฤดูหนาวสิ! ดอกไม้ไฟน่าอัศจรรย์มาก!

บทที่ 12:  เลือกเมืองหนึ่งจากตารางบนบัตรความรู้ที่ลูกทำาเสร็จ - ค้นหาข้อมูลบางส่วน
เกี่ยวกับเมือง – ถามจากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว หรือดูในหนังสือ 
นิตยสารหรือจากอินเทอร์เน็ต - เขียนข้อเท็จจริงที่น่าสนใจสามข้อเกี่ยวกับ
เมืองนี้

 ตัวอย่าง:  Dubai has some amazing new buildings. 
ดูไบมีอาคารใหม่บางแห่งที่น่าพิศวง
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กิจกรรมเพิ่มเติมระดับ 4
บทที่ 1:  คิดถึงการสร้างชมรมใหม่ที่โรงเรียน – ลูกจะทำาอะไร? ออกแบบโลโก้สำาหรับ

ชมรม - วาดภาพและระบายสีเสื้อยืดคอกลมที่มีโลโก้อยู่ด้านหน้า - เขียนคำา
บรรยายสั้น ๆ ของโลโก้

 ตัวอย่าง:  My school club is Garden Club. We grow plants. My logo has 
the letters GC. It has a red rose. 
ชมรมของฉันที่โรงเรียนคือชมรมทำาสวน - เราปลูกต้นไม้ – โลโก้
ของฉันมีตัวอักษร GC – และดอกกุหลาบสีแดง

บทที่ 2:  อ่านสิ่งที่ลูกเขียนบนบัตรความรู้เกี่ยวกับเวลาที่ลูกตกใจ - มันเกิดขึ้นที่ไหน? 
ใครอยู่ที่นั่นและพวกเขารู้สึกอย่างไร? วาดภาพเหตุการณ์และเขียนป้ายและ
ฟองคำาพูด

บทที่ 3:  วาดภาพหรือหาภาพของนกหรือสัตว์ที่แตกต่างกันสามชนิด – ถ้าลูกใช้ภาพที่หา
มา ให้ติดมันไว้บนกระดาษ - เขียนสองสามประโยคเพื่อเปรียบเทียบพวกมัน - 
ใช้คำาคุณศัพท์จากช่องรูปเมฆหรือจากความคิดของลูกเอง

beautiful clever fast 
dangerous graceful ridiculous 

slow small tall 

สวยงาม ฉลาด เร็ว 
อันตราย สง่างาม น่าขัน 

ช้า เล็ก สูง

 ตัวอย่าง:  The goose is more beautiful than the duck, but the swan is 
the most beautiful. 
ห่านมีความสวยงามมากกว่าเป็ด แต่หงส์มีความสวยงามมากที่สุด

บทที่ 4:  เขียนคำาแนะนำาสำาหรับวิธีทำาบางสิ่งบางอย่าง - วาดแผนภาพ - ใช้ข้อเสนอแนะ
หนึ่งข้อจากช่องรูปเมฆหรือจากความคิดของลูกเอง

a paper plane 
a birthday card 

a pencil pot paper dolls 
a clay pot 

basket a candle

เครื่องบินกระดาษ 
บัตรอวยพรวันเกิด 

กลอ่งใส่ดนิสอ ตุ๊กตากระดาษ 
หม้อดินเหนียว 
ตะกร้า เทียน

 ตัวอย่าง:  1. Take a big piece of coloured paper. 
1. ใช้กระดาษสีแผ่นใหญ่
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บทที่ 5:  ดูตั๋วที่ลูกได้ออกแบบบนบัตรความรู้ – จินตนาการว่าลูกไปดูละครโรงเรียน – 
ลูกไปกับใคร? ละครเกี่ยวกับอะไร? ลูกชอบการแสดงหรือไม่? เขียนเกี่ยวกับ
เรื่องนี้

 ตัวอย่าง:  Last night my grandma took me to the school play. It was 
excellent. 
เมื่อคืนยายของฉันพาฉันไปดูละครโรงเรียน – มันยอดเยี่ยมมาก

บทที่ 6:  ใช้กระดาษแผ่นใหญ่และวาดภาพไข่ขนาดใหญ่ลงบนกระดาษ - ตัดรอบเส้น - 
หาภาพของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันซึ่งเกิดจากการฟักออกจากไข่ - ตัดและแปะ
ภาพบนไข่ – ติดป้าย - พูดคุยเกี่ยวกับภาพ

 ตัวอย่าง:  This is a red and black snake. Most snakes hatch from eggs. 
นี่เป็นงูสีแดงดำา – งูส่วนใหญ่ฟักจากไข่

บทที่ 7:  ให้คำาแนะนำาสามข้อเกี่ยวกับการเดินทางในทะเลทราย – ใช้คำาว่า ควร หรือ  
ไม่ควร

 ตัวอย่าง:  You should drink lots of water in the desert. 
ท่านควรดื่มน้ำาปริมาณมากเมื่ออยู่ในทะเลทราย

บทที่ 8:  วาดภาพเจ้าชายแห่งจักรวรรดิอินคาใส่เครี่องสวมศีรษะซึ่งลูกได้ออกแบบมา
แล้วบนบัตรความรู้ – ติดป้ายส่วนต่างๆ ของเครื่องสวมศีรษะและเครื่องแต่งกา
ยอื่นๆ ของเจ้าชาย - เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้

 ตัวอย่าง:  There are beautiful jewels and lots of colourful feathers. 
มีอัญมณีที่สวยงามและขนนกที่มีสีสันเป็นจำานวนมาก

บทที่ 9:  เขียนสามประโยคเพื่อพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าคนใช้เครื่องจักรกลที่ลูกออกแบบ
บนบัตรความรู้ - สิ่งประดิษฐ์ที่สนุกอื่น ๆ ซึ่งลูกสามารถนึกออกมีอะไรบ้าง?

 ตัวอย่าง:  If you use the treasure-finding machine, you will be rich. 
ถ้าท่านใช้เครื่องหาสมบัติ ท่านจะรวย
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บทที่ 10:  ดูวันที่ที่มีความสำาคัญของมนุษย์อวกาศในหนังสือเรียนอีกครั้ง – เหตุการณ์
สำาคัญใดได้เกิดขึ้นในชีวิตของลูก? เขียนวันที่ที่มีความสำาคัญและเหตุการณ์ - 
ใช้คำาศัพท์จากช่องรูปเมฆหรือจากความคิดของลูกเอง - พูดคุยเกี่ยวกับชีวิต
ของลูก

born 
started school 
joined a club  

sister or brother born 
learnt to walk  
won a prize 

moved house

My brother was born in May 2013 พี่ชายของฉันเกิดในเดือนพฤษภาคม 2013

เกิด 
เริ่มเรียน 

เข้าร่วมชมรม 
น้องสาวหรือน้องชายเกิด 

เรียนรู้ที่จะเดิน  
ชนะรางวัล 
ย้ายบ้าน

บทที่ 11:  แต่งเรื่องสั้นโดยใช้ฉากในชุมชน - วาดภาพสามภาพเพื่อแสดงถึงสิ่งที่เกิด
ขึ้น - พูดคุยเกี่ยวกับมัน – เรื่องนี้เริ่มต้นอย่างไร? ช่วงกลางของเรื่องดำาเนินไป
อย่างไร? เรื่องจบลงอย่างไร? เรื่องสั้นของลูกจบแบบมีความสุขหรือเศร้า?

 ตัวอย่าง:  Next, the Sami family goes on a long journey. They are 
looking for their lost reindeer. 
ต่อจากนั้น ครอบครัวชาวซามิออกเดินทางไปเป็นระยะเวลานาน - 
พวกเขากำาลังตามหากวางเรนเดียร์ของพวกเขาที่หายไป

บทที่ 12:  ทำาโปสเตอร์ข้อมูลเกี่ยวกับป่าดงดิบสำาหรับนักท่องเที่ยว – โดยประกอบด้วย
ข้อมูลทั่วไป คำาแนะนำาและรายการสิ่งที่ควรทำา

 ตัวอย่าง:  There are lots of amazing animals and beautiful plants. You 
shouldn’t touch them. 
มีสัตว์ที่น่าพิศวงจำานวนมากและต้นไม้ที่สวยงาม – ท่านไม่ควรสัมผัส
พวกมัน
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กิจกรรมเพิ่มเติมระดับ 5
บทที่ 1:  เขียนบทแรกของเรื่องที่ลูกแต่งบนบัตรความรู้ – ผูกเรื่องจากคำาศัพท์ที่อยู่ใน

ช่องรูปเมฆ – ตั้งชื่อเรื่อง - อ่านเรื่องราวให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวฟัง - 
พวกเขาชอบมันหรือไม่? บอกพวกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้น?

interesting characters 
description of setting 

exciting events a surprise 
spelling and punctuation

ตัวละครที่น่าสนใจ 
คำาบรรยายฉาก 

เหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้น ความประหลาดใจ 
การสะกดคำาและเครื่องหมายวรรคตอน

บทที่ 2:  วาดโปสเตอร์และวาดภาพสถานที่ที่สวยงามมากที่สุดในประเทศที่อยู่ - รวมทั้ง
เขียนบางประโยคเกี่ยวกับมัน

 ตัวอย่าง:  Switzerland is fantastic for a mountain holiday.  
The waterfalls are incredible! 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่น่าอัศจรรย์สำาหรับการใช้เวลา
วันหยุดบนภูเขา - น้ำาตกก็เป็นที่น่าพิศวง

บทที่ 3:  หาภาพสะพานสองหรือสามภาพที่แตกต่างกัน – ตัดและแปะลงบนกระดาษแผ่น
ใหญ่ หรือคัดลอกภาพและระบายสี – เขียนเกี่ยวกับสะพาน ตอบบางคำาถามใน
ช่องรูปเมฆ

What kind of bridge is this? 
What is it made of? 

Is it old or new? 
What goes across the bridge 

(people, traffic or trains)? 
How long is it?

นี่เป็นสะพานแบบไหน? 
มันทำามาจากอะไร? 
มันเก่าหรือใหม่? 

วัตถุประสงค์ของสะพานนี้เพื่ออะไร? 
(คน การจราจรหรือรถไฟ) ? 

มันยาวเท่าไหร่?

 ตัวอย่าง:  The bridge is made of stone. 
สะพานทำามาจากหิน

บทที่ 4:  ดูตารางบนบัตรความรู้ - เลือกสถานที่ที่ลูกไม่เคยเข้าเยี่ยมชม – ค้นหาข้อมูล
บางอย่าง – ถามจากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับสถานที่ - ดูจาก
หนังสือหรือจากอินเทอร์เน็ต – จดบันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถทำาได้ที่นั่น - พูด
คุยเกี่ยวกับสถานที่

 ตัวอย่าง:  I’ve never been to Paris. It sounds great! There are beautiful 
buildings and great restaurants. 
ฉันไม่เคยไปปารีส - มันฟังดูดี! ที่นั่นมีอาคารที่สวยงามและร้าน
อาหารที่ดี
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บทที่ 5:  ดูผลสำารวจและแผนภูมิวงกลมที่ลูกวาดบนบัตรความรู้ - เขียนรายงานสั้น ๆ 
กล่าวถึงสิ่งที่ลูกค้นพบเกี่ยวกับวีรบุรุษและยอดมนุษย์ที่ผู้คนชื่นชอบ

 ตัวอย่าง:  The most popular hero is Superman. Five people said he was 
their favourite. 
วีรบุรุษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือซูเปอร์แมน – มีห้าคนบอกว่า
ชื่นชอบเขา

บทที่ 6:  นึกถึงนิทานเก่าแก่หรือตำานานที่แตกต่างไปจากเรื่องที่ลูกได้เรียนในชั้น
เรียนภาษาอังกฤษ – ค้นคว้านิทานจากหนังสือหรือจากอินเทอร์เน็ต – วาด
เหตุการณ์สำาคัญของนิทานสามหรือสี่ภาพ และเขียนคำาบรรยายใต้ภาพ - เล่า
นิทานเรื่องนี้ให้เพื่อนหรือครอบครัวฟัง

 ตัวอย่าง:  This is a story about Robin Hood. One day, when Robin was 
walking in the forest ... 
นี่คือนิทานเกี่ยวกับโรบินฮู้ด – วันหนึ่ง เมื่อโรบินกำาลังเดินอยู่ในป่า ...

บทที่ 7:  เลือกเรื่องจากหน้าแรกบนบัตรความรู้ของลูกและเขียนบทความ - นอกจากนี้
ลูกยังสามารถถามความคิดเห็นของครอบครัวและเพื่อนเกี่ยวกับหัวเรื่อง –  
ลูกสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้หรือไม่?

 ตัวอย่าง:  TOP SPORTSWOMAN VISITS SCHOOL 
Students at Hilltop School were excited this week. An 
Olympic champion visited the school! 
นักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน 
นักเรียนโรงเรียน Hilltop มีความตื่นเต้นในสัปดาห์นี้ แชมป์โอลิมปิก
เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน!

บทที่ 8:  เขียนรีวิวเกี่ยวกับโปรแกรมโทรทัศน์ที่ชื่นชอบ – โดยประกอบด้วยข้อมูล
ทั้งหมดที่ลูกจดบันทึกไว้บนบัตรความรู้และคำาคุณศัพท์บางส่วนจากช่องรูปเมฆ - 
อย่าลืมที่จะตั้งชื่อโปรแกรมตั้งแต่ต้น – รวมถึงหัวเรื่องรีวิว

entertaining excellent fantastic 
fascinating funny great  

interesting popular 

ให้ความบันเทิง ยอดเยี่ยม น่าอัศจรรย์ 
เป็นที่ดึงดูด ตลก ดี 
น่าสนใจ เป็นที่นิยม

 ตัวอย่าง:  THE BEST PROGRAMME ON TV  
‘Freddy’s Fascinating Facts’ is such a good programme that I 
never miss it. 
โปรแกรมที่ดีที่สุดบนโทรทัศน์  
'Freddy’s Fascinating Facts' เป็นโปรแกรมที่ดีที่ฉันไม่เคยพลาด
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บทที่ 9:  เลือกสัตว์ทะเลน้ำาลึกและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมัน - ดูจากหนังสือและ
นิตยสารหรือจากอินเทอร์เน็ต - วาดภาพและติดป้ายภาพของสัตว์และเขียนข้อ
เท็จจริงที่น่าสนใจบางอย่างเกี่ยวกับมัน

 ตัวอย่าง:  The box jellyfish is the most poisonous creature in the world. 
แมงกะพรุนกล่องเป็นสัตว์ที่มีพิษมากที่สุดในโลก

บทที่ 10:  จินตนาการว่าลูกกำาลังสัมภาษณ์นักสำารวจทะเลน้ำาลึก - เขียนสี่คำาถามที่ลูก
ต้องการจะถามเขาหรือเธอและเขียนคำาตอบของนักสำารวจ - ใช้คำาถามบาง
ส่วนจากช่องรูปเมฆและจากความคิดของลูกเอง

At work, what do you enjoy doing?  
What do you hate doing?  

What are you looking forward to 
doing in the future?

ในการทำางาน คุณสนุกกับการทำาอะไร? 
คุณเกลียดการทำาอะไร?

สิ่งที่คุณกำาลังจะทำาในอนาคตคืออะไร?

 ตัวอย่าง:  Interviewer: What do you like about your work?  
Explorer: I love seeing the strange plants and animals. 
ผู้สัมภาษณ์: คุณชอบอะไรเกี่ยวกับงานของคุณ? 
นักสำารวจ: ฉันรักที่จะเห็นต้นไม้และสัตว์แปลกๆ

บทที่ 11:  ใช้บันทึกของลูกบนบัตรความรู้เพื่อช่วยในการเขียนบทความเกี่ยวกับบุคคลที่
ช่วยเหลือคนอื่น - อย่าลืมที่จะเขียนชื่อเรื่อง – ในตอนต้นของบทความ กล่าว
ถึงเหตุผลที่ลูกเลือกบุคคลนั้น

 ตัวอย่าง:  My Aunt Amelia is a doctor. She helps people who have been 
hurt in accidents. 
ป้าของฉันที่ชื่ออมีเลียเป็นแพทย์ - เธอช่วยคนที่ได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ

บทที่ 12:  จินตนาการว่าลูกเดินทางในแถบอาร์กติก - เขียนไดอารี่บอกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็น
เวลาสามวันของการเดินทาง

 ตัวอย่าง:  Tuesday 21st July 
Today it was bright and sunny. 
Our vehicle travelled fast across the ice. 
วันอังคารที่ 21 เดือนกรกฎาคม 
วันนี้อากาศสดใสและมีแดด 
พาหนะของเราเดินทางข้ามน้ำาแข็งอย่างรวดเร็ว



This page has been downloaded from  
www.macmillanyounglearners.com/englishworld

© Macmillan Publishers Limited 2014 

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเพิ่มเติมระดับ 6
บทที่ 1:  ทำาแผ่นพับเก่ียวกับกิจกรรมท่ีลูกบรรยายไว้บนบัตรความรู้ - วาดภาพและเขียน - 

อย่าลืมใส่ความเห็นจากนักเดินทาง

 ตัวอย่าง:  ‘The hot springs are spectacular!’ 
'บ่อน้ำาพุร้อนช่างน่าประทับใจ!'

บทที่ 2:  เลือกพลังงานประเภทหนึ่งจากตารางที่ลูกทำาเสร็จบนบัตรความรู้ - เขียน
รายงานการสัมภาษณ์สั้น ๆ กับนักวิทยาศาสตร์ ถามและตอบเกี่ยวกับชนิดของ
พลังงาน - ใช้ความคิดจากช่องรูปเมฆ - พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์
กล่าวถึง – พึงสังเกตว่าในสถานการณ์เช่นนี้การพูดรายงานอยู่ในรูปปัจจุบันกาล

Where does it come from?  
What is it used for?  

Is it cheap or expensive?  
Does it run out?

มันมาจากไหน? 
มันใช้สำาหรับทำาอะไร? 
มันราคาถูกหรือแพง? 

มันหมดหรือไม่?

 ตัวอย่าง:  Dan: Is solar power renewable?  
Dr Green: Yes, it is. It never runs out. 
แดน: พลังงานแสงอาทิตย์สร้างทดแทนใหม่ได้หรือไม่? 
ดร. กรีน: ได้ มันสร้างทดแทนใหม่ – มันไม่เคยหมด

Dr Green said that solar power never runs out. ดร. กรีนกล่าวว่าพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เคยหมด

บทที่ 3:  วาดกรอบแสดงเรื่องราวความลึกลับที่ลูกชื่นชอบตามลำาดับเหตุการณ์ - เขียน
คำาบรรยายใต้ภาพแต่ละภาพ - ให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวดู – เล่าให้
พวกเขาฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้น

 ตัวอย่าง:  This is my favourite mystery story. The main character is 
Professor Bright. 
นี่คือเรื่องราวความลึกลับที่ฉันชื่นชอบ - ตัวละครหลักคือ
ศาสตราจารย์ไบรท์

บทที่ 4:  หาภาพของสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ – ตัดและแปะมันลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ หรือ
คัดลอกภาพและระบายสี - เขียนวิธีอนุรักษ์สัตว์

 ตัวอย่าง:  Don’t cut down the trees. Plant new forests. Don’t hunt wild 
animals. 
อย่าตัดต้นไม้ – ปลูกป่าใหม่ – ไม่ล่าสัตว์ป่า



This page has been downloaded from  
www.macmillanyounglearners.com/englishworld

© Macmillan Publishers Limited 2014 

กิจกรรมเพิ่มเติม

บทที่ 5:  ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับลวดลายจากประเทศอื่น - พับบัตรอวยพรตรงกึ่งกลาง -  
คัดลอกลวดลายลงบนด้านหน้าของบัตรและระบายสี – ภายในบัตร เขียน
ข้อความถึงเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวและบอกพวกเขาเกี่ยวกับลวดลาย – 
เอาบัตรอวยพรให้พวกเขา

 ตัวอย่าง:  Dear Mum, I copied this pattern from Mexico that I found in 
a magazine. Do you like the colours? 
ถึงแม่ ผมคัดลอกลวดลายแบบเม็กซิโกนี้มาจากนิตยสาร – แม่ชอบสี
ของมันไหมครับ?

บทที่ 6: ค้นคว้าที่มาของชุดประจำาชาติบางชุด - เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้

 ตัวอย่าง:  The kilt is the national dress of Scotland. It came from the 
Scottish Highlands. 
คิลต์เป็นชุดประจำาชาติของประเทศสกอตแลนด์ - มันเกิดมาจาก
ที่ราบสูงทางตอนเหนือของประเทศ

บทที่ 7:  หาโฆษณาวันหยุดในนิตยสาร - ตัดออกและแปะลงบนแผ่นกระดาษ – 
จินตนาการว่าลูกไปเที่ยวในวันหยุด - เขียนสิ่งที่เกิดขึ้น

 ตัวอย่าง:  We went on a boat trip. A young man showed us the islands. 
เราเดินทางโดยเรือ - ชายหนุ่มคนหนึ่งชี้ให้เราดูหมู่เกาะ

บทที่ 8:  จินตนาการว่าลูกได้ทำาภาพยนต์เกี่ยวกับเรื่องราวของเผ่า Deganawida และ 
Hiawatha - เขียนสคริปต์สำาหรับการโฆษณาทางวิทยุ – ในสคริปต์ คนสองคน
กำาลังคุยกันเกี่ยวกับภาพยนต์ - ใช้วลีบางส่วนจากช่องรูปเมฆ

I like I enjoy I think 
So do I. Me too. 

I agree. How about you?  
What do you think?

ฉันชอบ ฉันรู้สึกเพลิดเพลิน ฉันคิดว่า 
ฉันก็เหมือนกัน  ฉันด้วย 
-ฉันเห็นด้วย แล้วเธอล่ะ? 

เธอคิดอย่างไร?

 ตัวอย่าง:  Boy: I think it’s a fantastic film.  
Girl: So do I. I like it a lot. 
เด็กชาย: ฉันคิดว่ามันเป็นภาพยนต์ที่น่าอัศจรรย์ 
เด็กหญิง: ฉันก็เหมือนกัน – ฉันชอบมันมาก
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บทที่ 9:  หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพทย์และแพทยศาสตร์ในอดีตที่ผ่านมา - เขียนห้า
คำาถามสำาหรับให้ครอบครัวหรือเพื่อนตอบ - ทำาเป็นคำาถามแบบปรนัย - เขียน
คำาตอบบนแผ่นกระดาษแยกต่างหาก – เริ่มต้นถามคำาถาม

 ตัวอย่าง:  Where were the first hospitals in the world? What did 
doctors use a microscope for? 
โรงพยาบาลแห่งแรกของโลกคือที่ไหน? แพทย์ใช้กล้องจุลทรรศน์ทำา
อะไร?

บทที่ 10:  จินตนาการว่าลูกได้ผลิตยาจากต้นไม้ที่ลูกวาดบนบัตรความรู้ - วาดภาพขวด
ยา - ออกแบบฉลากและเขียนบนฉลาก – ใช้วลีที่อยู่ในช่องรูปเมฆ - พูดคุย
เกี่ยวกับยาของลูก

the name of the medicine 
what the medicine does 

how the medicine should be taken 
a picture of the flower or plant it comes from  

warnings about who should not take the medicine

ชื่อยา 
คุณสมบัติของยา  

วิธีการใช้ยา  
ภาพของดอกไม้หรือต้นไม้ที่ใช้ผลิตยา  

คำาเตือนเกี่ยวกับผู้ที่ไม่ควรใช้ยา

My medicine is called ‘Blackberry syrup’. It’s good for curing coughs.

ยาของฉันเรียกว่า ‘ยาน้ำาเชื่อมแบล็กเบอร์รี’- มันดีสำาหรับการรักษาอาการไอ

บทที่ 11:  ทำาโปสเตอร์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาชนิดใหม่ที่ลูกได้คิดค้นบนบัตรความรู้ - 
พยายามชักชวนคนให้มาลองเล่น - วาดภาพและเขียน

 ตัวอย่าง:  Try new Megaboarding. It’s exciting. It’s not expensive. You’ll 
love it! 
ลองกีฬาใหม่ Megaboarding - มันน่าตื่นเต้น - มันไม่แพงเลย - 
คุณจะรักมัน

บทที่ 12:  เขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับฉากกีฬาที่ลูกเขียนไว้บนบัตรความรู้ - ใช้คำาถามในช่อง
รูปเมฆเป็นตัวช่วย

Who was there? What happened?  
Who are the characters in your story?  
How do your characters speak to each 
other (are they polite, happy, angry)?  
Does your story have a happy ending?

ใครอยู่ที่นั่น? เกิดอะไรขึ้น? 
ตัวละครในเรื่องสั้นของลูกมีใครบ้าง? 

ตัวละครสนทนากันอย่างไร  
(พวกเขาสุภาพ มีความสุข โกรธ)?  

เรื่องสั้นของลูกจบแบบมีความสุขหรือไม่?


