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กจิกรรมส ำหรับเดก็เลก็: ฝึกพฒันำกำร 
(Activities for Young Children: Providing Practice for Development) 

 

 เด็กเล็กท่ีมีปัญหาไม่สามารถเรียนรู้ในด้าน

ต่างๆ ได ้อาจตอ้งการโอกาสในการฝึกฝนทกัษะนั้นๆ 

ดังนั้ น พ่อแม่และพี่ เ ล้ียงควรจัดกิจกรรมส าหรับ 

เสริมสร้างพฒันาการในดา้นนั้นๆ ดว้ย อาจใชว้ิธีการ       

ให้เล่นเกม ท่ีใช้ตวัอกัษร และค าท่ีเพิ่งเรียนมาใหม่ๆ 

เช่น ใหค้น้หาตวัเลข ตวัอกัษรและค าในค าพูดท่ีไดย้ิน 

และได้ใช้อยู่บ่อยๆ ทุกวนั หรือเกมอ่ืนๆ ท่ีช่วยฝึก

เก่ียวกบัตวัเลข ตวัอกัษร ค าและความหมาย รวมถึงการใช้เกมหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยฝึกทกัษะ

ส่วนท่ีได้เรียนรู้มาแล้วด้วย เม่ือใดท่ีเรามีความคุน้เคยกบัวิธีการช่วยให้เด็กตระหนักถึงวิธีการใช้ตวัเลข 

ตวัอกัษร และค า ตามท่ีกล่าวมาน้ีแลว้ เราก็จะมีโอกาสมากข้ึนในชีวิตประจ าวนั ท่ีจะเน้นการฝึกทกัษะใหม่

ใหก้บัเด็กดว้ย 

เกมทีเ่น้นให้เด็กเรียนรู้ตัวอกัษรและค ำใหม่ที่ได้เรียนมำ  (Play word and letter games that 

emphasize newly learned letters and words.)  
  ขอย  ้าวา่ใหน้ าเอาตวัอกัษรหรือค าส่วนท่ีเรียนใหม่กบัท่ีเรียนมาแลว้มาผนวกใชใ้นเกมท่ีเล่น เช่น 

 เกมสร้างสมาธิ ใหเ้ด็กเขียนตวัเลข ตวัอกัษร หรือค า เป็นคู่ๆ บนบตัรค าขนาด 3 x 5 น้ิว  

 เกมบตัรบิงโก ้ (Bingo cards) ใหเ้ตรียมบตัรค าแบบง่ายๆ ท่ีมีตวัเลข ตวัอกัษร และค า เพื่อใชเ้ล่น 

 เกมแฮงแมน (Hangman) ใหเ้ล่นเกมแฮงแมน โดยใชค้  าท่ีเรียนมาใหม่ๆ จากเร่ืองท่ีอ่าน  

      จากตารางสะกดค า จากหนงัสือวทิยาศาสตร์ หรือสังคม ท่ีเพิ่งไดเ้รียนมา ตวัอยา่งเช่น ใหฝึ้กค า 

      ท่ีอ่านจากหนงัสือเร่ืองอวกาศ โดยใหเ้ติมค า present _ _ _ _ _ _ ซ่ึงค าท่ีถูกตอ้งคือ “planet”  

      เป็นตน้ 

 เกมรัมม่ี (Rummy) ใชบ้ตัรค าขนาด 3 x 5 น้ิว เขียนค าลงไป ค าละสามบตัรส าหรับใชใ้นการฝึก 
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ช่วยกนัหำ ตัวเลข ตัวอกัษร หรือค ำใหม่ (Take turns looking for numbers, letters or words) 
พยายามเนน้ในส่ิงท่ีเพิ่งเรียนมาใหม่ๆ ควบคู่ไปกบัส่ิงท่ีชอบท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ 

และอายขุองเด็กดว้ย กิจกรรมท่ีจะแนะน ามีดงัน้ี 

1. หาตวัเลขในป้ายทะเบียนรถ เช่น ใหห้าเลข 3 หรือเลข 8 ในป้ายทะเบียนรถท่ีจอดอยู ่หรือท่ีวิง่ผา่น 

2. หาตวัเลข หรือสัญลกัษณ์จากป้ายโฆษณา เช่น ใหห้าเลข 7 หรืออกัษร G หรือค า  “ลดราคา”                  

      ในหา้ง ขา้งถนน หรือริมทางเดิน 

3. หาจากหนงัสือพิมพ ์หรือวารสาร เช่น ใหช้ี้ หรือท าเคร่ืองหมายขีดเส้นใต ้หรือวงกลม ท่ีตวัเลข  

     หรือตวัอกัษร หรือค าท่ีระบุ 

4. ใชค้อมพิวเตอร์และไอแพท็ ใหค้น้หาค า ตวัเลข ตวัอกัษรท่ีก าหนดจากขอ้ความบนจอ 

เล่นเกมที่ช่วยฝึกตัวเลข ตัวอกัษร ค ำ และควำมหมำย  (Play games that provide practice with 
numbers, letters, words and concepts) 
  ใหเ้ด็กเล่นเกมท่ีตอ้งมีผูร่้วมเล่นเพื่อใหไ้ดใ้ชท้กัษะอยา่งใดอยา่งหน่ึงพร้อมกบัโชคดว้ย อาจเป็นเกม

ท่ีมีในทอ้งตลาด หรือท่ีสร้างข้ึนเองก็ได ้เช่น  

1.  เกมทัว่ไปท่ีเล่นบนกระดาน ท่ีก าหนดเส้นจากจุดหน่ึงวนไปสู่หลกัชยั ระหวา่งรายทาง 

ปรากฏมีรูปร่าง ตวัอกัษร หรือภาพ อยูต่ามจุดต่างๆ ให้ใชเ้ข็มส าหรับหมุนช้ี หรือลูกเต๋า เพื่อเดินหมากไปสู่

หลกัชยั แลว้ใหเ้ด็กบอกช่ือของส่ิงท่ีเดินผา่นไป 

2.  เกมโดมิโน โดยใชว้สัดุเป็นชุดๆ ท่ีแต่ละชุดจะมีสี รูปร่าง ตวัอกัษร ค า หรือเคร่ืองหมาย 

ท่ีบอกว่าเป็นพวกเดียวกนั อาจเป็นพวกเคร่ืองแต่งกาย  เช่น หมวกปีกสีแดง กบัหมวกแก๊ปสีน ้ าเงิน หรือ

กางเกงขาสั้ นสีน ้ าตาล กับกางเกงขายาวสีน ้ าเงิน หรืออาจเป็นค าประเภทตรงกันข้าม เช่น ข้ึนกับลง              

เขา้กบัออก หรือหนา้กบัหลงั เป็นตน้  

ใช้คอมพวิเตอร์เกม หรือโปรแกรมช่วยฝึกทักษะทีเ่รียนรู้มำแล้ว (Use computer games and 
software to practice skills already learned) 

  โดยการหาร้านขายคอมพิวเตอร์ท่ียอมให้ดูโปรแกรมก่อนซ้ือ และติดต่อเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ีมี

ค าอธิบายเร่ืองผลิตภณัฑท่ี์ชดัเจน ซ่ึงจะมีตวัอยา่งใหดู้ในดิสเก็ต หรือในเวบ็ วา่เล่นอยา่งไรดว้ย ตวัอยา่ง 

1. โปรแกรมพฒันาทกัษะการพิมพ ์

2. โปรแกรมพฒันาทกัษะการอ่าน 

3. โปรแกรมพฒันาทกัษะคณิตศาสตร์ 

4. โปรแกรมพฒันาทกัษะการเขียน 
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ส่ิงท่ีตอ้งระลึกอยูเ่สมอตลอดเวลาคือ ระยะความสนใจของเด็ก เราตอ้งใหเ้ลิกก่อนท่ีเด็กจะเบ่ือ จะตอ้ง

ใหไ้ดพ้กั ไดก้ าหนดตารางเอง ตอ้งใหกิ้จกรรมมีลกัษณะทางบวก สนุกไปดว้ย เรียนไปดว้ย พฒันาไปดว้ย 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ทีม่ำ: 

  

https://ldaamerica.org/activities-for-young-children-providing-practice-for- development/ 

แปลและเรียบเรียงโดย นายประเสริฐ ตนัสกุล 
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