
การเรียนภาษาอังกฤษ
ในรูปแบบ Online

      โรงเรียนอนุบาลดารวีใหความสำคัญในจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลนเปนอยางมาก

เพื่อใหการศึกษาของนักเรียนเปนไปอยางตอเนื่องซึ่งมีทั้ง การสอนสดผาน Application Zoom  คลิปนิทาน

และบทสนทนา และคลิปซีรีย “Darawee Alphabet Sounds” สงใหทานผูปกครองทุกวัน

การสอนสดผาน Application Zoom 

1.1 บทสนทนาภาษาอังกฤษ  เปนการจัดการเรียน

การสอน ผานหัวขอกิจกรรมที่แตกตางกันในแตละวัน

โดยเนนบทสนทนา คำศัพท การสรางประโยค ฝกการ

คิดวิเคราะห ใชสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

อาทิเชน เกมการศึกษา นิทานสามมิติ เสียงสัตว 

ฉากละคร หุนเชิด เปนสื่อกลาง

1.2 การถอดรหัสเสียงหรือ Phonics เนนในเรื่อง

- การฝกเขียนเสน 7 เสน 

- การสรางตัวอักษร (Letter Formation) 

- เสียงโฟโนแกรม (Phonogram Sounds) 

โดยใชหนังสือแบบเรียน Phonics ใบงาน 

การถอดรหัสเสียงในประโยค Visual Cards 

และบทเพลงเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน

ในวันศุกรจะเปนการสอนภาษาอังกฤษ  โดยเนนสาระการเรียนรูที่หลากหลาย

อาทิเชน สี จำนวน สัตวเลี้ยง การคมนาคม การทักทาย เวลา ผานตัวละคร

ในนิทาน สงเสริมความฉลาดทางปญญา และความฉลาดทางอารมณ 

ฝกใหเด็กเปนคนชางคิด ชางถาม ฝกสมาธิ การจับประเด็นเรื่องราวในนิทาน 

สงเสริมทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษา ทั้งยังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมอันดีงาม 

และจินตนาการของเด็กๆ

คลิปนิทานและบทสนทนา

คลิปซีรีย “Darawee Alphabet Sounds” A
B C

เปนซีรียที่จัดทำขึ้นมาโดยมีเปาหมายที่จะสงเสริมการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลนของทางโรงเรียนฯ เพื่ออำนวยความสะดวก

ใหทานผูปกครองเลือกเวลาเรียนที่เหมาะสม และเด็กๆไดมีโอกาสทบทวนและฝกฝนไดหลายครั้ง สาระการเรียนรูจะครอบคลุมในเรื่อง

เสียงโฟโนแกรม เสียงขึ้นตน การผสมเสียง เสียงลงทาย เสียงสระสั้นและยาว คำพองเสียง การออกเสียงสูงต่ำ การเนนเสียง 

และการถอดรหัสเสียงจากประโยค ผานกิจกรรมเวิรคช็อปซึ่งเปนการสอนคูกันโดย 

ชาวอังกฤษ เอกภาษาอังกฤษ 
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การเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบ Online

โรงเรียนอนุบาลดารวียังใหความสำคัญในจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลนเปนอยางมากเพื่อใหการศึกษาของนักเรียนเปนไปอยางตอเนื่องโดย

ซึ่งมีทั้ง การสอนสดผาน Application Zoom  คลิปนิทานและบทสนทนา และคลิปซีรีย “Darawee Alphabet Sounds”   สงใหทานผูปกครองทุกวัน
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DARAWEE NEWSLETTER

Dear Parents, 
In this newsletter we sincerely hope to alleviate 
all your anxiety regarding your child’s future 
education. Please be assured that here at Daraw-
ee we have already put into place a very method-
ically based teaching program that will allow a 
carefully orchestrated transition for your child 
from the home to the classroom situation.
We would therefore like to explain in detail what 
our English program in the �rst two weeks will 
consist of.
In the �rst week of our opening, your child will be 
taught about animals. In the second week, the 
subject matter will be plants. 
Phonics:                      
In our phonics program, we will introduce the 
concept of vowel blends. As we have already 
spent some considerable time on single letter 
sounds, we will this time go one step further and 
teach the sounds of a consonant, together with 
that of a vowel (A.E.I.O.U) as in the examples 
below.
Three letter words such as cab, lab, and tab. Also 
hat, bat, cat, sat fat etc. Please notice that all 
these words have the same ending and sound, 
that of –at.
We will also have a thorough revision of our 
previous teaching method of one letter per day.

Also in our phonic program we will be using the 
Darawee phonics program, where we not only 
have a worksheet but also pronounce each letter 
as we write the individual letter. Another aspect 
will be that we will be using a technique whereby 
your child will write on their phonics worksheets 
and actually be pronouncing the letters as we 
progress.
It is a recognized fact that both adults and 
children are better at some things than others. All 
children have this, what is classi�ed as multi -  
sensory strengths and weaknesses. Some 
children may be better at listening and speaking 
or perhaps vice-versa. Some may be better at 
reading and writing. We use our vast experience 
and try to quickly realize your child’s capabilities 
and adjust our teaching strategy to suit.  
We at Darawee are a team of dedicated                             
professional educators and endeavor to use the 
vast array of resources at our disposal, including, 
Google Classroom, zoom and our new Darawee 
learning center. We hope by integrating these 
additional resources into our main core teaching 
program, we can de�nitely increase the material 
available and to also make each lesson much 
more enjoyable.
We try to motivate you as parents as much as 
possible regarding all the avenues available to 
you regarding your child’s welfare and a very 
good start is by taking a look at our newly formed 
Darawee resource center. So, see you there,                   
we hope. 
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Phonology in our modern classrooms


