
ตารางกิจกรรม โครงการคาย Leadership kids Camp 2017 ระดับชั้นอนุบาล                               
 รุนที่ 1 วันที่  10 มีนาคม – 7 เมษายน 2560 (รวม 20 วัน)                                                    

ตอน World Animal  
วันที ่ 08.30-09.00 น. 09.00-09.30 น. 09.30-09.45 น. 09.45-10.30 น. 10.30-11.30 น. 11.30-12.30 น. 12.30-12.45 น. 12.45-14.00 น. 14.00-14.30 น. 14.30-15.00 น. 

ศ. 10 มีนาคม กิจกรรมวันเปด Camp 
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Help me please 
จ. 13 มีนาคม  
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สัตวบกหรรษา มหาสนุก Art Kid โลกแหงนิทาน 
อ. 14 มีนาคม ชางไทยไชโย… Sport Kid ดาวกระจาย 
พ. 15 มีนาคม สิงโตเจาปาพาเพลิน ยอดเชฟมือทอง ลีลาทาโยคะ 

พฤ.16 มีนาคม ลอมฉันไวอยาใหไปไหนนะ หนูนอยนักประดิษฐ(STEM) Dance with me 

ศ. 17 มีนาคม ดูซิ….อะไรเอย ? ยอนเวลากลับอดีต Help me please 
จ. 20 มีนาคม ปลานอยมหัศจรรย Art Kid โลกแหงนิทาน 

อ. 21 มีนาคม ฉลามมมม..บุก!! Sport Kid ดาวกระจาย 
พ 22 มีนาคม ป.ปลา เดงด้ึงเดงด้ึง ยอดเชฟมือทอง ลีลาทาโยคะ 

พฤ.23 มีนาคม ร. เรือพายไป หนูนอยนักประดิษฐ(STEM) Dance with me 
ศ. 24 มีนาคม Octopus ยอนเวลากลับอดีต Help me please 
จ. 27 มีนาคม ยอดกบนักกระโดด Art Kid โลกแหงนิทาน 
อ. 28 มีนาคม เตานอยผูนารัก Sport Kid ดาวกระจาย 
พ. 29 มีนาคม ดีจา ชาละวัน ยอดเชฟมือทอง ลีลาทาโยคะ 

พฤ.30 มีนาคม เอะ…?? จะทําอยางไรดีนา หนูนอยนักประดิษฐ(STEM) Dance with me 
ศ.31 มีนาคม ทัศนศึกษา (เขาดิน) 

จ. 3 มีนาคม 

      

ฉันจะบิน..บินไป Art Kid 

        

โลกแหลงนิทาน 

อ. 4 เมษายน โอโห..นกฮูก Sport Kid ดาวกระจาย 

พ. 5 เมษายน ไขของหนู ยอดเชฟมือทอง ลีลาทาโยคะ 
ศ. 7 เมษายน การแสดงวันปดCamp 



โครงการคาย Leadership kids Camp ระดับชั้นอนุบาล 
รุนที่ 1 วันที่  10 มีนาคม – 7 เมษายน 2560 (รวม 20 วัน)                                                    

ตอน World Animal  
 กิจกรรมภายใน Campนี้ นอง ๆ จะไดเรียนรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต แหลงที่อยูอาศัย ของเหลาบรรดาสัตวนอยใหญ ทั้งสัตวบก สัตวน้ํา              
สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา และสัตวปก โดยผานกิจกรรมกระบวนการการจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย เชน กิจกรรมทางศิลปะ การจําลอง
สถานการณ บทบาทสมมติ การทัศนศึกษา เปนตน เพื่อพัฒนาใหนอง ๆ มีทักษะการเรียนรู และพัฒนาการทั้งทางรางกาย อารมณ - จิตใจ สังคม 
สติปญญาและจิตวิญญาณอยางตอเนื่องและสมดุล พรอมกันในทุกดาน โดยอยูบนพื้นฐานความตองการของเด็กปฐมวัยที่มีความแตกตางกันระหวาง
บุคคล รวมทั้งนอง ๆ จะไดเขาใจสิ่งมีชีวิตรอบ ๆ ตัวเพิ่มมากขึ้นและเกิดจิตสํานึกในการรวมกันปกปอง คุมครองและอนุรักษใหคงอยูไวสืบไป 

กิจกรรมในชวงเชา  

ภาษาพาเพลิน – นองๆจะไดเรียนรูคําศัพทตาง ๆ ผานการจัดกิจกรรมคําคลองจองที่หลากหลายเพื่อกระตุนใหนองมีพัฒนาการทางสติปญญา 

Art Kid – เปนกจิกรรมที่สงเสรมิใหนอง ๆไดเกิดจนิตนาการ ความคิดสรางสรรค ผานกิจกรรมงานประดิษฐ ตกแตงดวยวัสดุ  อุปกรณตาง ๆ
ที่คุณครูไดเตรียมไว  

Sport Kid – นอง ๆจะสนุกสนานไปกับกิจกรรมที่ไดออกกําลังกาย ยืดเสนยืดสาย กระตุนการเจริญเติบโตของกลามเนื้อมัดเล็ก แล ะ
กลามเนื้อมัดใหญ เพื่อสงเสริมใหนอง ๆ ไดเจริญเติบโตแข็งแรงสมตามวัย   



ยอดเชฟมือทอง – เปนกิจกรรมที่นองๆจะไดเปลี่ยนบทบาทตนเองเปนพอครัว แมครัวตัวนอย ในการประกอบอาหาร นอง  ๆ จะเกิด             
การเรียนรูผานการลงมือทําจริง การจัดเตรียมอุปกรณ การชิมรส สงผลใหนอง ๆ เกิดความภาคภูมิใจ เมื่อสามารถประกอบอาหารเองได 

หนูนอยนักประดิษฐ – เปนกิจกรรมที่นอง ๆ จะไดรูจักการเรียนรูรูปแบบของ STEM ซึ่งเขามามีบทบาทในการพัฒนาทักษะการแกไขปญหา 

            ยอนเวลากลับอดีต – เปนกิจกรรมทีน่องๆจะไดทบทวนบทเรยีนในแตละสัปดาหที่ผานมา ซึ่งจะหมุนเวียน 
 

กิจกรรมในชวงบาย 

Help me please – เปนกิจกรรมการเลาเรื่องราว นทิาน ที่สอดแทรกคุณธรรมเกี่ยวกับการใชชีวิตในสังคม เพื่อสงเสรมิใหนอง ๆ ไดสามารถ
อยูในสงัคมไดอยางมีความสุข 

โลกแหงนิทาน – นอง ๆจะไดเรยีนรู พัฒนาจินตนาการที่สรางสรรค โดยผานการเลานิทานของคุณครู 

ดาวกระจาย – เปนกจิกรรมที่สงเสรมิทกัษะทางศิลปะ โดยเปดชวงเวลาใหนอง ๆ ไดสรางสรรคผลงานที่หลากหลายเพือ่สงเสรมิใหนอง ๆ
เกิด จินตนาการอยางไมหยุดนิ่ง 

ลีลาทาโยคะ – นอง ๆจะไดเปดประสบการณการออกกําลังกายแบบโยคะโดยผานการบรูณาการทางดานภาษา เสียงดนตรี นอง ๆ จะเกิด
จินตนาการสรางสรรคอยางมากมาย 

Dance with me – เปนกิจกรรมทีก่ระตุนและสงเสรมิใหนอง ๆ กลาแสดงออก และรวมกจิกรรมอยางสนุกสนานไปกบัเสียงเพลง 


