
 

 

 

ตารางกิจกรรมออนไลน์ ระดับชั้นบ้านหนูนอ้ย 
ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 

 

 

 
หมายเหตุ :  ตารางกิจกรรมนี้เป็นการฝึกเด็กเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมประจำวันตามเวลาที่โรงเรียน 

Home Materials = วัสด ุส่ือ-อุปกรณท์ี่โรงเรียนจัดส่งให้ในชุด Hybrid Learning Box รวมถึงอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ภายในบ้าน เพื่อนำมาร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน = ผู้ปกครองกับเด็กเล่นและทำกิจกรรมตามวิดีโอคลิปที่ครูส่งล้ิงก์ให้ร่วมกันบ้าน 
กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน = ผู้ปกครองอ่านหนังสือนิทานร่วมกับลูกที่บ้าน  
 

 
 

วันที่จัดกิจกรรม 09.00-09.30 น. 09.30-11.30 น. 11.30-12.00 น. 

วันจันทร์ 
11 ตุลาคม 2564 

กิจกรรม วาดเส้น เล่นสี..ประดิษฐ์ปกีผีเส้ือ กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..ปลูกดอกไม ้ กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials -  กระดาษแข็งรูปปีกผีเส้ือ, ผ้าตกแต่ง, กาว   -  กระดาษรูปกระถาง, ดอกไม้ริบบิ้น - นิทาน, สมุดบันทึกการอ่าน 

วันอังคารที่ 
12 ตุลาคม 2564 

กิจกรรม สนุกเต้น เล่นกับเพลง.. Butterfly กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..หนูน้อยนักออกแบบ กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials -  ผลงานในกิจกรรมประดิษฐ์ปีกผีเส้ือ -  สีเทียน, กระเป๋าผ้า - นิทาน, สมุดบันทึกการอ่าน 

วันพุธที่ 
13 ตุลาคม 2564 

 
  

Home Materials    

วันพฤหัสบดีที่ 
14 ตุลาคม 2564 

กิจกรรม เล่น เรียนรู้..เกบ็ดอกไม ้ กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..กบน้อยบนใบบัว กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials -  ตะกร้า  -  ภาพใบบัว - นิทาน, สมุดบันทึกการอ่าน 

วันศุกร์ที่ 
15 ตุลาคม 2564 

กิจกรรม เล่น เรียนรู้..เกบ็ดอกไม ้

หยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 



 

 

 
 

ตารางกิจกรรมออนไลน์ ระดับชั้นบ้านหนูน้อย 
ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2564 

 

วันที่จัดกิจกรรม 09.00-09.30 น. 09.30-11.30 น. 11.30-12.00 น. 

วันจันทร์ 
18 ตุลาคม 2564 

กิจกรรม นิทานพาเพลิน...หนูจ๋าเสียงใคร กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..ปาให้โดน กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials -  ใบกิจกรรมหนูรู้จัก, กาว -  ไข่พลาสติก, แก้วพลาสติก - นิทาน, สมุดบันทึกการอ่าน 

วันอังคารที่ 
19 ตุลาคม 2564 

กิจกรรม สนุกเต้น เล่นกับเพลง.. Old Mcdonaia กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน.. Splash ( น้ำหก ) กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials - -  ไม่มีอุปกรณ์ -  กระดาษรูปหยดน้ำ, แก้วพลาสติก - นิทาน, สมุดบันทึกการอ่าน 

วันพุธที่ 
20 ตุลาคม 2564 

กิจกรรม วาดเส้น เล่นสี..วาดภาพด้วยพู่กันฟองน้ำ กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..ได้อะไรนะ กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials -  ใบกิจกรรม, พู่กันฟองน้ำ, สีโปรเตอร์  - ห่วงพลาสติก, ของเล่นต่าง ๆ ภายในบ้าน - นิทาน, สมุดบันทึกการอ่าน 

วันพฤหัสบดีที่ 
21 ตุลาคม 2564 

วันหยุดเทศกาล ออกพรรษา 

วันศุกร์ที่ 
22 ตุลาคม 2564 

หยุดชดเชย วันปิยมหาราช (จากเดมิ 25 ตุลาคม 2564) 

 
 

หมายเหตุ :  ตารางกิจกรรมนี้เป็นการฝึกเด็กเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมประจำวันตามเวลาที่โรงเรียน 
Home Materials = วัสด ุส่ือ-อุปกรณท์ี่โรงเรียนจัดส่งให้ในชุด Hybrid Learning Box รวมถึงอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ภายในบ้าน เพื่อนำมาร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน = ผู้ปกครองกับเด็กเล่นและทำกิจกรรมตามวิดีโอคลิปที่ครูส่งล้ิงก์ให้ร่วมกันบ้าน 
กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน = ผู้ปกครองอ่านหนังสือนิทานร่วมกับลูกที่บ้าน  
 
 
 

 



 

 

 
 

 

ตารางกิจกรรมออนไลน์ ระดับชั้นบ้านหนูนอ้ย 
ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 

 

วันที่จัดกิจกรรม 09.00-09.30 น. 09.30-11.30 น. 11.30-12.00 น. 

วันจันทร์ 
25 ตุลาคม 2564 

กิจกรรม เล่น เรียนรู้..ทายเสียงประกอบบัตรภาพ กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..พาลูกสัตว์กลับบ้าน กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials -  บัตรภาพสัตว์หรือตัวสัตว์จำลอง - บอลสีลูกสัตว์, ผ้า - นิทาน, สมุดบันทึกการอ่าน 

วันอังคารที่ 
26 ตุลาคม 2564 

กิจกรรม สนุกเต้น เล่นกับเพลง.. เป็ดอาบน้ำ กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..ลูกสัตว์อยู่ไหน กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials -  นิทานลูกเป็ดอวดดี -  บอลสีลูกสัตว์ - นิทาน, สมุดบันทึกการอ่าน 

วันพุธที่ 
27 ตุลาคม 2564 

กิจกรรม วาดเส้น เล่นสี..ประดิษฐห์น้ากาก สิงโต กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..คีบดอกไม ้ กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials -  จานกระดาษ, สีโปรเตอร,์ กาว, กระดาษรูปห ูหนวด จมูก - ที่คีบ, ถาดไม้, ดอกไม้ริบบิ้น - นิทาน, สมุดบันทึกการอ่าน 

วันพฤหัสบดีที่ 
28 ตุลาคม 2564 

กิจกรรม เล่น เรียนรู้..ช่วยสัตว์ด้วย กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..ตักตะกร้อ กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials -  บอลสีลูกสัตว์  -  ช้อน, ถาดไม,้ ตะกร้อริบบิ้น - นิทาน, สมุดบันทึกการอ่าน 

วันศุกร์ที่ 
29 ตุลาคม 2564 

กิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ 09.00-15.00 น. 

 

 
หมายเหตุ :  ตารางกิจกรรมนี้เป็นการฝึกเด็กเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมประจำวันตามเวลาที่โรงเรียน 

Home Materials = วัสด ุส่ือ-อุปกรณท์ี่โรงเรียนจัดส่งให้ในชุด Hybrid Learning Box รวมถึงอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ภายในบ้าน เพื่อนำมาร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน = ผู้ปกครองกับเด็กเล่นและทำกิจกรรมตามวิดีโอคลิปที่ครูส่งล้ิงก์ให้ร่วมกันบ้าน 
กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน = ผู้ปกครองอ่านหนังสือนิทานร่วมกับลูกที่บ้าน  
 

 


