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วันจันทร์ 
13 กันยายน 2564 

กิจกรรม นิทานพาเพลิน..คุณยายละออ กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..ฉีดลูกโป่ง กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials -  กระดาษ A4, สีเทียน - ลูกโป่ง, เชือก, ปืนฉีดน้ำหรือฟ๊อกกี ้  

วันอังคารที่ 
14 กันยายน 2564 

กิจกรรม วาดเส้น เล่นสี..ประดิษฐ์พานไหว้ครู กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..หนีบลูกโป่ง กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials -  กระดาษรูปดอกไม้, หลอด, ดินน้ำมัน, กระดาษแก้ว, กาว, พาน - ลูกโป่ง  

วันพุธที่ 
15 กันยายน 2564 

กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..ตักลูกโป่งน้ำ กิจกรรม ซ้อมไหว้ครู กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials - ลูกโป่ง, กะละมัง, กระบวย -  พานไหว้คร ู  

วันพฤหัสบดีที่ 
16 กันยายน 2564 

กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..ชู้ตลูกโป่งน้ำ กิจกรรม วันไหว้ครู กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials - ลูกโป่ง, กะละมัง - พานไหว้คร ู  

วันศุกร์ที่ 
17 กันยายน 2564 

กิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ 09.00-15.00 น. 
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วันจันทร์ 
20 กันยายน 2564 

กิจกรรม เล่นเป็นเกม..ตุ้มบอล กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..คีบฝาขวดน้ำ กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials - เชือก, แก้วพลาสติก, ลูกบอล - ฝาขวดพลาสติก, ตะเกียบ, กะละมัง  

วันอังคารที่ 
21 กันยายน 2564 

กิจกรรม สนุกเต้น เล่นกับเพลง..รถไฟบ็อบ กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..น้ำกับน้ำมัน กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials - เชือกอีลาสติก  - ขวดพลาสติก, สีผสมอาหาร, น้ำมัน, กรวยกรองน้ำ  

วันพุธที่ 
22 กันยายน 2564 

กิจกรรม วาดเส้น เล่นสี..รูดสีมีภาพ กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..เหวี่ยงให้เข้า กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials - สีโปสเตอร,์ เชือก, ใบกิจกรรม - ฝาขวดพลาสติก, เชือก, ลูกปัด, สติ๊กเกอร ์  

วันพฤหัสบดีที่ 
23 กันยายน 2564 

กิจกรรม เล่น เรียนรู้..หยิบให้ท ี กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..แมงกระพรุนในขวด กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials - เชือกอีลาสติก, ตะกร้า, ของเล่นของใช้ในบ้าน - ขวดพลาสติก, หลอด, คลิปหนีบกระดาษ, กรวยกรองน้ำ  

วันศุกร์ที่ 
24 กันยายน 2564 

งดกิจกรรม เน่ืองจากเป็นวันหยุดพิเศษ 
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วันจันทร์ 
27 กันยายน 2564 

กิจกรรม นิทานพาเพลิน..อะไรหนอรออยู่ปลายเส้นเชือก กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..คีบปอมปอม กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials - สีเทียน, กระดาษ A4 - ปอมปอม, ที่คีบ, ขวดพลาสติก  

วันอังคารที่ 
28 กันยายน 2564 

กิจกรรม สนุกเต้น เล่นกับเพลง.. Jump rope กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..ดีดปอมปอม กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials - เชือกอีลาสติก  - ปอมปอม, แกนกระดาษทิชชู่, ลูกโป่ง  

วันพุธที่ 
29 กันยายน 2564 

กิจกรรม วาดเส้น เล่นสี..พิมพ์ภาพจากพู่กัน กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..หยอดให้ลง กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials - พู่กัน, สีโปสเตอร,์ ใบกิจกรรม - ปอมปอม, แกนกระดาษทิชชู่, ถ้วยพลาสติก  

วันพฤหัสบดีที่ 
30 กันยายน 2564 

กิจกรรม เล่น เรียนรู.้.ไม้ไอศกรีมมีสี กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..ทุบดีดีมีสี กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials - ไม้ไอศกรีม, กระดาษ A4 สีเทียน - ปอมปอม, กระดาษ A4, ขวดน้ำพลาสติก, สีโปสเตอร ์  

วันศุกร์ที่ 
1 ตุลาคม 2564 

กิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ 09.00-15.00 น. 
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