แผนกิจกรรมศิลปะ (ภาคตน/2558)
สัปดาห

วันที่

หนวย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

25-29 พ.ค.58
2-5 มิ.ย.58
8-12 มิ.ย.58
15-19 มิ.ย.58
22-26 มิ.ย.58
29 มิ.ย.-3 ก.ค.58
6-10 ก.ค.58
13-17 ก.ค.58
20-24 ก.ค.58
27-31 ก.ค.58
3-7 ส.ค.58
10-14 ส.ค.58
17-21 ส.ค.58
24-28 ส.ค.58
31 ส.ค.-4 ก.ย.58
7-11 ก.ย.58
14-18 ก.ย.58

เตรียมพรอม อ.1
โรงเรียนและหองเรียนของหนู
ตัวฉันและเพือ่ น
รางกายของฉัน
พระคุณที่สาม
หนูนอยอารมณดี
ปลอดภัยไวกอ น
สุขนิสยั ทีด่ ี
ฉันรักเมืองไทย
เขาพรรษา
กาวทันอาเซียน
พระคุณแม
ครอบครัวแสนสุข
บานของฉัน
สถานที่นารู
อาชีพที่หนูรูจัก
อาหารดีมปี ระโยชน

อนุบาล 1
ดาววิเศษ
ปายชื่อ
โมบายแตงหอง
พัดมือวิเศษ
ระบายสีภาพ
หนากากแฟนซี
ระบายสีน้ํา
หยดสีสรางสรรค
ปะติดธงชาติไทย
เชิงเทียน
ระบายสีภาพ
การดวันแม
กรอบรูปครอบครัว
โรยทรายสีภาพบาน
ระบายสีภาพ
ระบายสีน้ํา
พิมพภาพแสนสวย

ชั้น
อนุบาล 2
ทําปายชื่อ
ที่แขวนถุงผา
หุน นิ้วมือ
ระบาลสีภาพ
ที่คั่นหนังสือ
รอยหวงกระดาษ
ทําผาเช็ดมือ
ธงชาติไทย
ระบายสี
ธงอาเซียน
การดวันแม
กรอบรูปครอบครัว
ตัดแตงภาพบาน
ปนดินน้ํามัน
ประดิษฐหุน
ระบายสีภาพ

อนุบาล 3
ระบายสีภาพโรงเรียน ,พิมพมอื สีน้ํา
ระบายสีตัวเรา , หุนนิ้วมือตัวเรา
หุนยายเชาปากกวาง , บูมเมอแรง
แจกันดอกไม , ระบายสีแสนสวย
หนากาก , ปนดินบอกอารมณ
เปาสีน้ํา , แกะขาว
กระเปาแอปเปล , รองเทากระดาษ
เทสีน้ํา , ปนผลไม
ธงอาเซียน ,ใบงานอาเซียน
การดวันแม , ระบายสีภาพแม
พับแลวตัดครอบครัวจับมือ ,กรอบรูปไม
พับกระดาษเปนบาน , โรยทรายภาพบาน
กระปุกออมสิน , หยดสีน้ํา
หมวกอาชีพ , เลนสีน้ํา
ปนดินน้ํามัน , โรยทราย
โครงงาน

แผนกิจกรรมศิลปะ (ภาคปลาย/2558)
สัปดาห

วันที่

หนวย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2-6 พ.ย.58
9-13 พ.ย.58
16-20 พ.ย.58
23-27 พ.ย.58
30 พ.ย.-4 ธ.ค.58
7-11 ธ.ค.58
14-18 ธ.ค.58
21-25 ธ.ค.58
28-30 ธ.ค.58
4-8 ม.ค.59
11-15 ม.ค.59
19-22 ม.ค.59
25-29 ม.ค.59
1-5 ก.พ.59
8-12 ก.พ.59
15-19 ก.พ.59

ดิน หิน ทราย
ตนไมที่รัก
ดอกไมแสนสวย
วันลอยกระทง
วันพิเศษของพอ
สัตวบกนารัก
สัตวน้ํานารู
แมลงหรรษา
ปใหมสขุ สันต
วันของหนู
กลางวันกลางคืน
ฤดูกาลแสนสนุก
ของเลนของใช
การคมนาคม
การสือ่ สาร
มหัศจรรยพลังงาน

อนุบาล 1
ปนแปงโด
พิมพภาพใบไม
ระบายสีน้ํา
ประดิษฐกระทง
การดวันพอ
ปะติดภาพ
โมบายปลา
โรยทรายสรางสรรค
การดปใหม
ปนแปงโด
ระบายสีภาพ
ปะติดเศษวัสดุ
ประดิษฐกลองสองทางไกล
เรือใบกลองนม
ระบายสีภาพ
ระบายสีภาพ

ชั้น
อนุบาล 2
โรยทราย
ขยํากระดาษ
รอยสรอยดอกไม
ประดิษฐกระทง
การดวันพอ
หนากากสัตวบก
กระเปาสตางค
พับกระดาษเปนผีเสื้อ
บัตรอวยพรปใหม
ระบายสีภาพ
ประดิษฐพดั
ตุกตาหิมะ
ประดิษฐของเลน
ทําเครื่องบิน
โทรศัพท ,โทรทัศน
กังหันลม

อนุบาล 3
ปนดินน้ํามัน , โรยทราย
พับดอกไม , ขยํากระดาษแตงรูปตนไม
ชางจานกระดาษ ,วาดสัตวบก
กระทงใบตอง ,ระบายสีภาพกระทง
การดวันพอ ,ระบายสีภาพพอ
ทําพัด ,ระบายสีรุง
พับแครอท , วงกลมองุน
เตาทอง , ดึงสีน้ํา
บัตรอวยพรปใหม , ระบายสีน้ํา
ปนดินน้ํามัน , ฉีกปะภาพ
กังหันลม ,โมบายลม
ประดิษฐรม , เปาสี
ทําของเลน , ตอเติมรูปทรง
พับจรวด ,ฉีกปะภาพเรือ
ทําตูไปรษณีย , ซองจดหมาย
พัดแสนสวย , พับสี

