เคล็ดลับสำหรับพ่ อแม่
บทนำ
เด็กเล็กมีทกั ษะการเรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ โดยส่วนใหญ่แล้ว
เด็กจะใช้ สญ
ั ชาตญาณในการเรียนรู้และเข้ าใจภาษาผ่าน การทากิจกรรมและจากภาษาของผู้ใหญ่ในกิจกรรมต่างๆ
ผู้ปกครองสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ‘วิธีกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษของลูก’ ได้ จาก British Council Booklet ในเว็บไซต์
LearnEnglish Kids

วำงแผนช่ วงเวลำกำรเรี ยนรู้ ภำษำอังกฤษ
คุณพ่อคุณแม่สามารถวางแผนการเรียนภาษาอังกฤษให้ ลกู ได้ ไม่ว่าจะเป็ นที่บ้าน หรื อในวันธรรมดา ซึ่งใช้ เวลาประมาณ 10 ถึง 20
นาที หรื อตามระดับความสามารถที่ลกู จะจดจ่อกับการเรียนได้
ตารางเรียนทีว่ ่านี ้จะช่วยลูกในการทบทวนและสอนสิ่งใหม่ๆไปพร้ อมๆ กัน

เรี ยนภำษำอังกฤษในช่ วงเวลำสัน้ ๆ
การเรี ยนภาษาอังกฤษลักษณะนี ้สามารถทาได้ ในทุกที่ เช่น ในรถยนต์ เวลาอาบน ้า
ตอนรอคิวในซุปเปอร์ มาร์ เก็ตและสามารถทาได้ ทกุ เวลาเช่นกัน
โดยควรดูความพร้ อมของอารมณ์ในการเรียนรู้และสถานการณ์พิเศษเป็ นหลัก เมื่อระดับภาษาอังกฤษของลูกดีขึ ้นเป็ นลาดับ
การเรี ยนภาษาอังกฤษแบบสั ้นๆ ก็จะมีได้ บ่อยขึ ้น และเมื่อเด็กสามารถเข้ าใจภาษาอังกฤษได้ มากขึ ้น ผู้ปกครองสามารถนาประโยค
ภาษาอังกฤษมาสอดแทรกบทสนทนาในชีวิตประจาวันกับลูกได้
กำรวำงแผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ โปรแกรมการเรี ยนควรมีการกาหนดรูปแบบการเรียนที่เหมือนเดิมในแต่ละครัง้
เพราะการที่เด็กรู้
โปรแกรมพืน้ ฐำน • เตรี ยมความพร้ อม – ให้ เริ่ มด้ วยเพลง เพราะทานองจะสร้ างความคุ้นเคยในเรื่องเสียงและแยกแยะเสียงใน
ภาษาอังกฤษก่อน • การแนะนาคาศัพท์ใหม่ – ทบทวนคาศัพท์เก่าและแนะนาคาศัพท์ใหม่ • กิจกรรม – เกม งานฝี มือ และกิจกรรม
ครอบครัว • ปิ ดท้ ายด้ วยการอ่านหนังสือร่วมกัน • กิจกรรมติดตามผล – เช่นการเพิ่มโซนวาดเขียนในมุมภาษาอังกฤษ •
กิจกรรมที่มีสว่ น ร่ วมกันในครอบครัว – การโชว์ผลงาน การร้ องเพลงร่ วมกัน เล่นเกมด้วยกัน
กำรแนะนำสื่อกำรสอนหรือเกมใหม่ ๆ
การใช้ สื่อการสอนให้ เกิดประโยชน์สงู สุดขึ ้นอยูก่ ับว่าคุณสามารถทามันให้ มีชีวิตได้ หรื อเปล่า
ผู้ปกครองควรปรับเปลี่ยนการเลือกสื่อการสอนให้ เหมาะกับความสนใจของลูกคุณ เพราะจะส่งผลโดยตรงกับการเรี ยนรู้

สื่อการสอนที่ทา เองที่บ้านมักให้ ประโยชน์สงู สุด เพราะมันทาขึ ้นจากความต้ องการของเด็กๆ โดยเฉพาะช่วงแรกของวัยเด็ก
การสร้ าง
สื่อหรื ออุปกรณ์ ประกอบการสอนด้ วยกันที่บ้านสามารถทาได้ ทกุ อย่างไม่ว่าจะเป็ นลูกเล่นต่างๆ
หรื อเสริ มสร้ างความรู้สึกการทาสิ่งต่างให้ สาเร็ จกับลูกได้
กำรจดบันทึกขณะเรียน
จะช่วยให้ คณ
ุ ทราบว่ากิ จกรรมที่ทาไปแล้ วมีอะไรบ้างและช่วยให้ สามารถวางแผนพร้ อมทั ้งประเมินสิง่ ที่ทาไปได้ อีกด้ วย
ทำให้ กำรสอนดำเนินต่ อไป ถ้ าลูกของคุณบอกว่า ‘เรื่ องนี ้ยากไป ไม่อยากเรียนแล้ ว’
คุณพ่อคุณแม่อย่าตามใจและเปลี่ยนมาพูดภาษา แม่ของตัวเอง แต่ค่อยๆ เปลี่ยนวิธีการสอนให้ งา่ ยและให้ สนุกในแบบที่พวกเด็กๆ
ชอบอย่างเงียบๆ หรื อปล่อยให้ พวกเขาเป็ นผู้ชนะหากต้ อง เล่นเกมด้ วยกัน
การทาให้ เด็กมีความรู้สึกที่ดขี ณะเรียนภาษาอังกฤษเป็ นเรื่ องที่สาคัญที่สดุ และค่อยพูดคุยกับพวกเขาทีหลังว่าสิ่งไหนใน
บทเรี ยนที่คิดว่ายากไป และนามาปรับเปลี่ยนในการเรี ยนครัง้ ต่อไป เช่น จานวนสื่อการเรียนการสอน และวิธีการนาเสนอ ในตอนนี ้ก็
อาจจะต้ องปรับวิธีการสอนให้ ง่ายขึ ้นเพื่อเรี ยกความมัน่ ใจของลูกกลับคืนมา

มุมภำษำอังกฤษ หรื อโต๊ ะภำษำอังกฤษ
มุมภาษาอังกฤษหรื อโต๊ ะภาษาอังกฤษในบ้ านจะช่วยสร้ างบรรยากาศในการเรี ยนภาษาอังกฤษ ที่เราจะรวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษเอาไว้ อาทิ เกม ชั ้นวางสมุดภาพ การติดรูปภาพทีแ่ สดงถึงวัฒนธรรมแบบอังกฤษหรื อสัญลักษณ์ ต่างๆ เช่น ธงชาติ
เป็ นต้ น การติดภาพวาดหรื อสมุดภาพทีท่ าเองไว้ ด้วย
แนวควำมคิดในกำรทำกิจกรรมในกำรเรียนภำษำอังกฤษ
งานฝี มือพวกนี ้เป็ นกิจกรรมที่ดีมากถ้ าเรารู้จุดประสงค์ว่าจะทาเพื่ออะไร

ลองทางานฝี มือดูส!ิ

 กำรทำกำร์ ดเพื่อฉลองวันเกิดหรือวันพิเศษอื่นๆให้ กับสมำชิกในครอบครัว
การฉลองวันเกิดและกิจกรรมครอบครัวเป็ น โอกาสที่ดีที่จะให้ เด็กเล่นเกมกับเพื่อนๆ ที่เรี ยนภาษาอังกฤษด้วยกัน
 กำรปะติดภำพต่ ำงๆ ลองให้ ลกู ตัดรูปภาพจากหนังสืออื่นๆ และกาหนดหัวข้ อได้ เช่น ‘ห้ าสิ่งที่เป็ นสีน ้าเงิน’
‘ฉันอยากไปเที่ยว วันหยุดที่ไหน’ หรื อ ‘ฉันอยากได้ อะไรในวันเกิด’ หรื อจะเป็ นเรื่ องกีฬาหรื อดินฟ้าอากาศก็ได้
หรื อให้ ลกู ลองวาดภาพตัวเองหรื อ สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ลงไปในภาพด้ วยก็ได้
 กำรเล่ นหุ่นละคร
การใช้ห่นุ ละครในการเล่าเรื่ องเป็ นวิธีที่ดีหากลูกของคุณอายที่จะพูดภาษาอังกฤษ
ลองทาหุ่นแบบง่ายๆ
โดย
ใช้ กระดาษมาตัดเป็ นรูปวงรี แล้วนามาติดกับไม้ และทาให้ เจ้าหุ่นนั ้นดูมีชวี ิต
เช่น
‘สวัสดี...เราชื่อ.....เราอายุ 6 ขวบ’ เป็ นต้ น และ ต่อไปสามารถทาเป็ นการแสดงหุ่นได้ เลยทีเดียว

