แนะนาหนังสือ น่าอ่าน
Fun English for Kids
หนูเก่งอังกฤษได้ง่ายจัง
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือ
คาศัพท์ที่มีประโยชน์
มากกว่าแค่เรียนรู้คาศัพท์
เพราะนอกจากมีคาศัพท์
สาคัญ ๑๘๐ คาแล้วยังมี
ตัวอย่างรูปประโยค และบท
สนทนาที่เกี่ยวข้องกับคาศัพท์ในหมวดนั้น ให้เด็กๆได้ฝึกฝน ผ่าน
การฟังหรือพูดออกเสียงตาม CD.
คาศัพท์จัดแบ่งเป็น ๕ หมวด คือ รอบตัวฉัน, บ้านแสนสุข,
โรงเรียนเตรียมอนุบาล,สถานที่และผู้คน, สภาพอากาศ ฤดูกาลและ
ธรรมชาติโดยการเรียนรู้จะให้เด็กฝึกฝนเพียงวันละ ๑ บท แต่ละบท
มีคาศัพท์ใหม่ ๖ คา รวม ๓๐ วัน และปิดท้ายด้วยแบบฝึกหัด
ทบทวนศัพท์ท้ายที่เรียนรู้ในแต่ละวัน รูปประกอบคาศัพท์ใช้
ภาพถ่ายทาให้เด็กเรียนรู้ตามความเป็นจริง สีสันสวยงามน่าอ่าน
โดย
ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
ราคา
๑๙๕ บาท
จานวนหน้า ๑๓๒ หน้า

ประมวลภาพกิจกรรมเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

ข่าวสารเพือ่ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน
งานวิชาการ สพป.กทม.ประถมกรุงเทพดีที่สุด ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๕๗

ทาบุญก่อตั้งโรงเรียนและพิธีมอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

พิธีมอบเกียรติบัตรประกวดมารยาทไทย ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล- ป.๖ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียน คณะครูและ
บุคลากร ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโว
ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ สนามโรงเรียนวัดอมรินทราราม

อมรินทร์สาร

ตักบาตรเทโวโรหณะ หมายถึง วันทาบุ ญ ตักบาตร
ในเทศกาลวันออกพรรษาตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชน
ว่าเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา

โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กทม
๕๖๖/๑ ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิรริ าช เขตบางกอกน้อย กทม. ๑๐๗๐๐
ค่ายวิชาการอาเซียน ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

***ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน www.amarin.ac.th

Website : http://www.amarin.ac.th
E-mail : amarin_school@hotmail.com

Facebook : โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กทม

กิจกรรมเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๗
* ๓-๕ กันยายน ๒๕๕๗
- ค่ายวิชาการบูรณาการอาเซียน (ต่อ)
* ๑๕-๑๙ กันยายน ๒๕๕๗
- นักเรียนชั้น ป.๑-ป.๖ ทดสอบกลางภาคครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
* ๒๙ กันยายน - ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
- ระดับปฐมวัยทดสอบความพร้อมพัฒนาการ
* ๑-๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
- สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
* ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
- นักเรียนห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ (MEP) ไปเข้าค่าย
วิชาการ (English Camp) ณ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
* ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
- นักเรียนชั้นอนุบาล- ป.๒ ไปทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิลด์
* ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
- นักเรียนชั้น ป.๔ ไปทัศนศึกษาที่พระที่นั่งวิมานเมฆ
* ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
- นักเรียนชั้น ป.๓ ไปทัศนศึกษาที่ท้องฟ้าจาลอง
*๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
- คณะครูและบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรม
ตักบาตรเทโว
- กิจกรรมมุทิตาคารวะ ทาบุญแซยิด คุณครูนิทราและคุณครู
ศรีปัญญา

กาหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
* ๑ - ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือ ส่งงานเก็บคะแนน
ภาคปฏิบัติ ให้ครบและรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการทาข้อสอบ

6 เทคนิคเปลี่ยนเด็กประถม สู่เด็กมัธยมคนเก่ง
โลกแห่งการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ การเปลี่ยนแปลงจากชั้น
ประถมมาสู่ชั้นมัธยมของลูก ๆ จึงมีหลายสิ่งที่น่าสนใจ และน่า
ปลูกฝังให้เด็กมีความพร้อมสาหรับรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว แถมในชั้นมัธยมนี้ เด็กจะต้องพบกับการสอบแข่งขันที่
เข้มข้นกว่าเดิม เพื่อจุดหมายปลายทางในการเรียนในมหาวิทยาลัย
ในสาขาวิชาที่ชื่นชอบอีกด้วย
เพื่อให้ลูกประสบความสาเร็จในชีวิตการเรียน สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับระบบการเรียนแบบใหม่ได้รวดเร็ว และมีความสุขตามวัย
ในฐานะพ่อแม่อาจพอจะช่วยเตรียมทักษะบางประการให้กับเขา
ดังนี้
๑. บอกลูกว่าถึง "เวลาของตัวเอง"
เมื่อเข้าสู่การเรียนในชั้นมัธยม พร้อม ๆ กับการเปลี่ยนจากวัย
เด็กมาสู่วัยรุ่น ลูก ๆ ของคุณพ่อคุณแม่ต้องเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการเวลาของตนเอง โดยอาจแบ่งช่วงเวลาที่เด็กควร
จัดสรรให้กับตนเองคร่าว ๆ ดังนี้
- การเรียนในห้อง
- กิจกรรมที่สนใจ
- การทาการบ้าน
- เวลาให้กับครอบครัว เพื่อน สังคมรอบข้าง
๒. อย่ามองข้าม "ทักษะในการเรียนพื้นฐาน"
เทคนิคเหล่านี้คือสิ่งที่เด็ก ๆ วัยรุ่นควรฝึกให้เป็นนิสัย
- เตรียมตัวสาหรับการเรียนในแต่ละวิชาไปล่วงหน้า และเข้า
ห้องเรียนให้ตรงเวลา
- ตรวจสอบการบ้าน งานที่ต้องส่งว่าทาสาเร็จ ครบทุกชิ้น
และส่งให้ตรงเวลา
- ทบทวนบทเรียนในแต่ละวัน สะสมไปเรื่อย ๆ ดีกว่ามานั่ง
อ่านทุกอย่างก่อนวันสอบ

๓. ฝึกการจดโน้ตเอาไว้ไม่เสียหลาย
ยิ่งเรียนชั้นสูงขึ้นเรื่อย ๆ การเรียนก็จะเริ่มกลายเป็นการจด
โน้ตย่อส่วนตัวมากขึ้นทุกที พ่อแม่ที่ทราบในจุดนี้จะช่วยเตรียม
ทักษะด้านการจดโน้ตย่อให้กับลูกได้ก่อนใคร เด็กก็จะปรับตัวเข้า
กับการเรียนในลักษณะนี้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในช่วงแรกของการฝึก
เด็กอาจเคยชินกับการจดทุกอย่างที่คุณครูพูดหน้าชั้นลงไป และ
ทาให้จดไม่ทัน แต่เมื่อฝึกไปนาน ๆ เขาจะเริ่มคัดกรองคาพูด
เหล่านั้น และจดเฉพาะสิ่งที่สาคัญลงไปแทน
๔. ถึงเวลาต้องตั้งเป้าหมายแล้ว
หากลูกไม่เคยตั้งเป้าหมายอะไรมาก่อน ช่วงวัยมัธยมเป็น
ช่วงเวลาที่ดีที่พ่อแม่ควรกระตุ้นให้เด็กได้ฝึกทักษะข้อนี้ เพราะมัน
เป็นอีกหนึ่งทักษะสาคัญสาหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป มัน
จะทาให้เด็กมีแนวทางของตนเอง และก้าวไปเพื่อสิ่งนั้น ตรงข้าม
กับเด็กที่ไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรเลย จึงใช้ชีวิตไร้แก่นสารไปวัน ๆ
โอกาสจะวอกแวกออกนอกลู่นอกทางก็จะเป็นไปได้สูง
๕. หมั่นทบทวนบทเรียนเสมอ
ปัญหาใหญ่อีกประการหนึ่งของการเรียนในชั้นมัธยมก็คอื
การจดโน้ตเอาไว้ และทิ้งมันไปจนกว่าจะถึงการสอบ ค่อยเอามา
ทบทวน ควรสอนให้ลูกทบทวนเรื่องที่เรียนมาให้เป็นนิสัย โดย
อาจจะนาสิ่งที่จดไว้มาเขียนใหม่อีกครั้ง (ช่วยให้เด็กซึมซับข้อมูล
นั้นเข้าไปโดยไม่รู้ตัว) แถมยังช่วยให้เด็ก ๆ ไม่ต้องอัดข้อมูลจานวน
มากเข้าสมองในวันก่อนสอบด้วย
๖."จัดการ"
การบริหารจัดการ หากเริ่มได้ตั้งแต่ในช่วงวัยนี้ก็จะมี
ประโยชน์มาก ฝึกให้ลูกเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ จัดการชีวติ
ของตนเองเสียแต่วันนี้จะดีกว่า พ่อแม่อาจหาตาราง สมุด ปากกา
ดินสอ หรืออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมที่จะช่วยให้เขาใช้มันบริหาร
จัดการชีวิต ถ้าลูกไม่ลืมทาการบ้าน ไม่ลืมว่าวันใดจะมีสอบ ไม่ลืม
ที่จะแบ่งเวลาอ่านหนังสือ ไม่ว่าอย่างไร เขาก็ไม่มีทางอับจนใน
ชีวิตอย่างแน่นอน

ที่มา : http://www.manager.co.th

