เกมส์ ทสี่ ามารถประยุกต์ ใช้ ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้ อนคิด (English for Reflective Thinking)
Credit: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมโภชน์ พนาวาส
1. Two truths and a lie
เริ่ มเกมส์น้ ี โดยการคิดข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับตัวคุณที่คนอื่นคาดไม่ถึงหรื อไม่รู้ เสร็ จแล้วแต่งเรื่ องเท็จเกี่ยวกับตัวคุณ
เองหนึ่งข้อ ผูเ้ ล่นผลัดกันบอกความจริ งสองข้อกับความเท็จหนึ่งข้อ แล้วให้ผเู ้ ล่นคนอื่นเดาว่าข้อไหนเป็ นความจริ งข้อ
ไหนเท็จ ถ้าคุณมีความจริ งที่แปลกประหลาดไปมากเท่าไหร่ เกมส์น้ ีจะยิง่ สนุกและท้าทายมากเท่านั้น !
2. I have never…
จัดเก้าอี้หลายตัวเรี ยงกันให้เป็ นวงกลมให้ผเู ้ ล่นแต่ละคนโดยยกเว้นไว้หนึ่งคน ซึ่ งคนๆ นั้นต้องยืนอยูก่ ลาง
วงกลมนั้นแล้วพูดถึงความจริ งหนึ่งอย่างโดยการเริ่ มต้นประโยคว่า “I have never…” ตัวอย่างเช่น “I have never been to
the US.” หรื อ “I have never colored my hair” หลังจากนั้นคนอื่นๆซึ่ งเคยทาในสิ่ งที่คนพูดไม่เคยต้องลุกขึ้นยืนและ
เปลี่ยนที่นงั่ อย่างรวดเร็ ว คนที่ชา้ ที่สุดที่ไม่มีเก้าอี้ให้นงั่ จะเป็ นคนยืนตรงกลางและพูดความจริ งเกี่ยวกับตัวเองคนต่อไป
3. In the manner of the word
ส่ งใครคนหนึ่งออกไปนอกห้องแล้วเลือกศัพท์สนุกๆ ที่เป็ น adverb อย่างเช่น gracefully หรื อsleepily เมื่อคนๆ
นั้นกลับเข้ามา เขาหรื อเธอจะต้องเดาคา adverb นั้นโดยการบอกผูเ้ ล่นคนใดคนหนึ่งที่อยูใ่ นห้องแสดงท่าทางบางอย่าง
ตามความหมายของศัพท์ที่ถูกเลือกไว้หรื อพูดได้วา่ “in the manner of the word,” ตัวอย่างเช่น “Please dance in the
manner of the word.” ถ้า adverb ที่เลือกไว้คือ gracefully คนที่ถูกบอกให้แสดงก็ตอ้ งเต้นราอย่างสง่างามตามความหมาย
ของคาศัพท์น้ นั คนที่ตอ้ งเดาสามารถบอกให้ใครแสดงก็ได้ไม่จากัดจานวนครั้งจนกระทัง่ สามารถเดาศัพท์ adverb คานั้น
ได้ถูกต้อง
4. I’m going on a picnic…
ในการไปปิ คนิคนี้ คุณจะต้องนาสิ่ งของหลายอย่างที่ข้ ึนต้นตั้งแต่ A ไปจนถึงสิ่ งสุ ดท้ายที่ข้ ึนต้นด้วย Z ผูเ้ ล่นคน
แรกจะเริ่ มด้วยประโยค “I’m going on a picnic, and I’m bringing apples,” หรื ออะไรก็ได้ที่ข้ ึนต้นด้วย ‘a’ คนเล่นคนที่
สองจะต่อไปว่า “I’m going on a picnic, and I’m bringing apples and bananas.” อย่างนี้ ไปเรื่ อยๆ โดยสลับหมุนเวียนคน
เล่นจนครบถึงการนาสิ่ งของชิ้นสุ ดท้ายที่ข้ ึนต้นด้วย ‘z’
5. 20 Questions
เริ่ มโดยการคิดถึงคน สิ่ งของ สัตว์ หรื อสถานที่ก็ได้อย่างหนึ่ง ผูเ้ ล่นคนอื่นมีสิทธิ์ ถามคาถามใช่หรื อไม่ 20 ครั้ง
เพื่อหาข้อมูลประกอบการเดาใจ จาไว้อย่างหนึ่งว่าคาถามที่ถามจะต้องมีคาตอบที่เป็ น ‘yes’ หรื อ ‘no’ เท่านั้น ถ้าคนเดาได้
ถูกต้องก่อนครบจานวน 20 คาถามก็เป็ นคนชนะไป ถ้าถามจนครบ 20 ครั้งแล้วยังเดาไม่ถูก คุณก็เป็ นฝ่ ายชนะ!
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6. Art Gallery
เกมนี้เหมาะสาหรับการทบทวนคาศัพท์ เริ่ มด้วยการลากเส้นสี่ เหลี่ยมบนกระดานให้ใหญ่พอที่นกั เรี ยนแต่ละคน
จะสามารถวาดรู ปลงไปได้ ให้นกั เรี ยนเขียนชื่ อของตัวเองเหนื อกรอบสี่ เหลี่ยมนั้น จากนั้นครู พูดคาออกมาและให้
นักเรี ยนวาดรู ปตามคานั้น (อาจเป็ นคานามง่ายๆ เช่น "dog, bookcase, train" หรื อพูดออกมาในรู ปโครงสร้างของกริ ยาก็
ได้ เช่น "draw a man running, eating cake, sleeping" หรื อคาคุณศัพท์เช่น "draw a big elephant, an angry lion, an
expensive diamond ring") พอนักเรี ยนวาดเสร็ จ ครู ก็ให้คะแนนกับนักเรี ยนแต่ละคน จากนั้นเริ่ มรู ปใหม่ต่อไป นักเรี ยน
คนที่ได้คะแนนสู งสุ ดเมื่อเกมสิ้ นสุ ดลงคือผูช้ นะ
7. Backs to the Board Game
เกมนี้เหมาะกับนักเรี ยนที่เรี ยนชั้นสู ง แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นสองทีม ให้แต่ละทีมส่ งตัวแทนมาหน้าชั้นหนึ่งคน
ยืนหันหลังให้กระดานดา ครู เขียนคาหรื อวาดรู ปบนกระดานดา เช่น "hamburger" สมาชิกในทีมต้องพยายามอธิบายคาให้
เพื่อนทายให้ได้ เช่น You can buy it in McDonalds, it's got cheese and ketchup in it. นักเรี ยนทีมไหนตอบได้ก่อนทีม
นั้นได้คะแนน
8. Blindfold Course
สร้างเครื่ องกีดขวางขึ้นในห้องเรี ยน ใช้โต๊ะนักเรี ยนหรื อเก้าอี้นกั เรี ยนก็ได้ ให้นกั เรี ยนคาดผ้าปิ ดตาและช่วยบอก
ทางให้นกั เรี ยนเดินเลี่ยงเครื่ องกีดขวาง เช่น walk forward 2 steps, turn left, take on small step เป็ นต้น เกมนี้เหมาะที่จะ
เล่นเป็ นคู่
9. Blindfold Questions
ให้นกั เรี ยนยืนเป็ นรู ปวงกลม มีหนึ่งคนคาดผ้าปิ ดตายืนตรงกลางวงกลมนั้น ให้นกั เรี ยนคนที่ปิดตาหมุนรอบตัว
สองสามรอบ จากนั้นให้ช้ ีไปที่นกั เรี ยนคนที่อยูข่ า้ งหน้าและถามคาถาม เช่น "How old are you?", "What's your favorite
food? เมื่อได้รับคาตอบแล้ว นักเรี ยนคนที่คาดผ้าปิ ดตาต้องทายชื่อของเพื่อนนักเรี ยนที่พูดด้วย
10. Buzz
เป็ นเกมนับเลข ให้นกั เรี ยนนัง่ เป็ นวงกลม ส่ งบอลผ่านไปยังเพื่อนคนที่นงั่ ถัดไปพร้อมกับนับ 1, 2, 3... เมื่อนับถึง
7 นักเรี ยนทั้งหมดต้องพูดขึ้นมาว่า buzz (บัซ หมายถึง เสี ยงผึ้งร้องหึ่ งหรื อเสี ยงเครื่ องบิน แล้วนับต่อ ทุกตัวเลขที่มี 7 อยู่
ต้องทาเสี ยงนี้ข้ ึนมา (7, 17, 27, 37, ...) และทุกตัวเลขที่เป็ นผลคูณของ 7 ต้องทาเสี ยง buzz ด้วยเช่นกัน (14, 21, 28, 35,...)
11. Exercises
เกมนี้เหมาะสาหรับเด็กนักเรี ยนที่ซนและกระตือรื อร้นตลอดเวลา เหมาะกับการฝึ กให้นกั เรี ยนเข้าใจคาสั่งและ
ตัวเลขด้วย ให้นกั เรี ยนยืนเรี ยงเป็ นแถวหน้ากระดานและออกคาสั่ง เช่น "Jump 10 times", "Turn around 4 times" เป็ นต้น
หรื ออาจจะใช้กริ ยาที่ออกแรงมากขึ้น เช่น run (ไปยังจุดๆ หนึ่ง), hop, hands up & down, touch your (body part), stand
up & sit down and star jump.
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12. Follow the leader
ให้นกั เรี ยนยืนเข้าแถวข้างหลังครู และเดินตามครู ไปรอบห้อง ครู ทาท่าทางและพูดคาของท่านั้นออกมาดังๆ
นักเรี ยนทาท่าและพูดตาม ท่าทางที่เหมาะจะนามาเล่นเกมคือ wave, hello, goodbye, it's cold/hot, stop, go, run, hop,
skip, crawl, walk backwards, jump, sit down, stand up
13. Hangman
เป็ นเกมเก่าแก่ที่นิยมเล่นกันมานาน เป็ นเกมที่เหมาะกับการทบทวนคาศัพท์ที่เรี ยนมาแล้ว
14. Last Letter, First Letter
(เป็ นเกมยอดฮิตของญี่ปุ่นเรี ยกว่า ชิริ โทริ ) ให้นกั เรี ยนนัง่ เป็ นวงกลมร่ วมกับครู จากนั้นครู เริ่ มพูดคาออกมา และ
นักเรี ยนทางขวามือของครู ตอ้ งพูดคาที่ข้ ึนต้นด้วยพยัญชนะตัวสุ ดท้ายของคาที่ครู พูด เช่น ครู พูดว่า bus นักเรี ยนพูด steak
นักเรี ยนคนถัดไปพูด key --- yellow --- etc. อย่างนี้ไปเรื่ อยๆ เล่นไปจนกว่าจะมีคนต่อไม่ได้หรื อพูดคาผิด
15. Line True or False
นาแถบกระดาษกาวมาติดไว้บนพื้นเป็ นเส้นยาว ให้ฝั่งหนึ่ งเป็ น "True" อีกฝั่งหนึ่งเป็ น "False" ชูสิ่งของหรื อ
แฟลชการ์ ด (แผ่นรู ปภาพหรื อคาถามที่มีชื่อภาพหรื อหมายเลขอยูด่ า้ นหลัง) ขึ้นมาพร้อมกับพูดชื่อของสิ่ งของหรื อแฟล
ชการ์ ดนั้น หากนักเรี ยนคิดว่าครู พูดถูกให้กระโดดไปอยูห่ ลังเส้นฝั่ง "True" หากผิดให้กระโดดไปที่เส้นฝั่ง "False"
นักเรี ยนที่ตอบผิดให้นงั่ รอจนกว่าจะเริ่ มเกมรอบใหม่
16. Make Words Game
สุ่ มเขียนพยัญชนะลงบนกระดานดา ให้นกั เรี ยนทากิจกรรมเป็ นคู่หรื อกลุ่มเล็กๆ ช่วยกันสร้างคาขึ้นมาจาก
พยัญชนะที่ครู เขียนไว้บนกระดานให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ เช่น พยัญชนะ g, h, a, t, p, e, c สามารถสร้างคา cat, peg,
tea, hat, get, etc. ทีมที่สร้างคาได้มากที่สุดคือผูช้ นะ
17. Pass
ให้นกั เรี ยนนัง่ เป็ นรู ปวงกลมร่ วมกับครู ครู ชูสิ่งของหรื อแฟลชการ์ ด (แผ่นรู ปภาพหรื อคาถามที่มีชื่อภาพหรื อ
หมายเลขอยูด่ า้ นหลัง) ขึ้นมาและพูดชื่อของๆ สิ่ งนั้นหรื อภาพๆ นั้น เช่น "Pen" แล้วส่ งของหรื อภาพนั้นให้นกั เรี ยนคนที่
นัง่ ถัดไป นักเรี ยนพูดชื่อของหรื อภาพนั้นและส่ งต่อให้เพื่อน ปรับให้ไม่ซ้ าซากจาเจได้ดว้ ยการเปลี่ยนจากซ้ายไปขวาหรื อ
ขวาไปซ้าย หรื อทาให้เร็ วขึ้น ส่ งของต่อให้เร็ วขึ้น และมีของหลากหลายยิง่ ขึ้น
18. Pictionary
เป็ นกิจกรรมที่เหมาะกับการทบทวนคาศัพท์ เลือกนักเรี ยนมาหนึ่งคน ให้นกั เรี ยนคนนั้นดูรูปภาพหรื อกระซิ บคา
ให้นกั เรี ยนฟังหนึ่งคา จากนั้นนักเรี ยนวาดภาพที่เห็นหรื อได้ฟังจากครู ลงบนกระดาน นักเรี ยนคนแรกที่ทายถูกว่ารู ปนั้น
คืออะไรจะเป็ นคนต่อไปที่ได้วาดรู ปลงบนกระดาน เกมนี้ จะเล่นเป็ นทีมให้นกั เรี ยนแข่งกันสะสมคะแนนก็ได้
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19. Preposition Treasure Hunt
เกมนี้ใช้ฝึกเรื่ องบุพบทเกี่ยวกับสถานที่และ yes/no question และต้องใช้แถบกาว (สก็อตช์เทป) หรื อแท็ค (ก้อน
กาวที่คล้ายหมากฝรั่ง ใช้สาหรับติดกระดาษบนผนังหรื อกระดาน) สาธิ ตให้นกั เรี ยนดูโดยเอาสก็อตช์เทปหรื อแท็คให้
นักเรี ยนเอาไปซ่อนไว้ อาจจะเป็ นใต้โต๊ะ หลังกรอบภาพ ฯลฯ ขณะนั้นให้ครู เดินออกไปนอกห้อง พอนักเรี ยนซ่อนส
ก็อตช์เทปหรื อแท็คเสร็ จครู จึงกลับเข้ามาในห้องและถามคาถาม (yes/no question) เพื่อหาว่านักเรี ยนเอาไปซ่อนที่ไหน
เช่น Is it on the desk? Is it near the desk? Is it in the front half of the classroom? Is it under the chair? etc. พอหาเจอก็
ให้เปลี่ยนนักเรี ยนมาเป็ นคนถามคาถาม หากเป็ นห้องเรี ยนใหญ่สามารถใช้วธิ ี ให้นกั เรี ยนเล่นเป็ นคู่ได้
20. Question Chain
ให้นกั เรี ยนนัง่ เป็ นรู ปวงกลม ครู ถามคาถามกับนักเรี ยนที่นงั่ ข้างๆ เช่น "What's your name?" "Do you like
chocolate cake?" etc. เมื่อนักเรี ยนตอบคาถามเสร็ จให้นกั เรี ยนคนนั้นหันไปถามคาถามเดียวกันนี้กบั เพื่อนที่นงั่ ถัดไป พอ
ครบรอบแล้วให้เปลี่ยนคาถามใหม่ ครู อาจทาให้เกมสนุกขึ้นด้วยการส่ งผ่านลูกบอลไปด้วยขณะที่ถาม-ตอบ
21. Question Ball
ให้นกั เรี ยนนัง่ เป็ นรู ปวงกลม โยนหรื อกลิ้งลูกบอลไปที่นกั เรี ยนคนหนึ่งแล้วถามหนึ่งคาถาม ขั้นต่อไปมีสองวิธี
ให้เลือก วิธีที่ 1 นักเรี ยนโยนบอลกลับมาให้ครู และครู โยนบอลไปให้นกั เรี ยนคนอื่นและถามคาถามใหม่ วิธีที่ 2 นักเรี ยน
โยนบอลไปให้เพื่อนแล้วถามคาถามเดียวกัน
22. Shopping
เกมนี้ใช้ได้กบั ของหลากหลายชนิด (่่ผลไม้จาลองหรื อผลไม้พลาสติกดีที่สุด) ให้นกั เรี ยนมายืนรวมกันและครู ชู
ของแต่ละอย่างให้ดู ถามนักเรี ยนว่า "What do you want?" (หรื ออาจจะถามว่า "What would you like?" สาหรับนักเรี ยน
ชั้นสู งขึ้นไป) นักเรี ยนอาจจะตอบว่า "An apple, please" ครู พูดต่อว่า "Here you are" แล้วนักเรี ยนก็ปิดท้ายด้วยการพูดว่า
"Thank you" และปิ ดเกมด้วยเกม 'Give Me’
23. Slam
ให้นกั เรี ยนนัง่ เป็ นวงกลม วางสิ่ งของหรื อแฟลชการ์ ด (แผ่นรู ปภาพหรื อคาถามที่มีชื่อภาพหรื อหมายเลขอยู่
ด้านหลัง) ไว้กลางวง บอกให้นกั เรี ยนวางมือทั้งสองข้างไว้บนศีรษะ พอครู พูดชื่อสิ่ งของใดออกมาดังๆ นักเรี ยนก็ตอ้ งรี บ
วิง่ ไปแตะของสิ่ งนั้น ใครได้แตะก่อนก็ได้ของสิ่ งนั้นไป ใครสะสมของได้มากที่สุดในตอนท้ายเกมเป็ นผูช้ นะ
24. Spelling Bee
ให้นกั เรี ยนทั้งหมดมายืนอยูห่ น้าชั้น บอกคาหนึ่งคาให้นกั เรี ยนคนแรกสะกด นักเรี ยนสะกดออกมาดังๆและครู
เขียนคาสะกดนั้นลงบนกระดาน หากสะกดผิดนักเรี ยนคนนั้นต้องออกจากเกมไป นักเรี ยนคนที่ยืนหยัดเหลือเป็ นคน
สุ ดท้ายคือผูช้ นะ เกมนี้จะเล่นเป็ นทีมก็ได้
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25. Spin the Bottle
ให้นกั เรี ยนนัง่ เป็ นรู ปวงกลม วางขวดไว้ตรงกลางวง ครู หมุนขวดนั้น พอขวดหยุดหมุนหันปากขวดไปที่นกั เรี ยน
คนใดนักเรี ยนคนนั้นต้องตอบคาถาม หากตอบถูกนักเรี ยนคนนั้นจะเป็ นคนหมุนขวดต่อ เป็ นกิจกรรมอุ่นเครื่ องที่ดีก่อน
เริ่ มบทเรี ยน
26. Time Bomb
ต้องใช้ระเบิดเวลาในการเล่นเกมนี้ เช่น นาฬิกาจับเวลาลวกไข่ ตั้งเวลาไว้ ถามคาถามและโยนตัวจับเวลา ตั้งเวลา
นี้ไปให้นกั เรี ยน คนที่รับได้ตอ้ งตอบคาถามและโยนตัวจับเวลานี้ไปให้เพื่อนนักเรี ยนคนอื่น ทาอย่างนี้ไปเรื่ อยๆ นักเรี ยน
คนที่มีตวั จับเวลาในมือตอนที่หมดเวลาแล้วต้องตาย เกมนี้ใช้ได้กบั คาศัพท์ในหมวดต่างๆ เช่น food, animals, etc.
27. Tornado
อุปกรณ์: แฟลชการ์ ด (แผ่นรู ปภาพหรื อคาถามที่มีชื่อภาพหรื อหมายเลขอยูด่ า้ นหลัง) 'Tornado Cards' (คือแฟล
ชการ์ดที่มีตวั เลขบนด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งเป็ นรู ปทอร์นาโด) เอาแฟลชการ์ ดด้านที่เป็ นตัวเลขติดบนกระดาน ให้ดา้ นที่
เป็ นภาพหรื อคาถามอยูด่ า้ นหลัง จะให้เป็ นภาพหรื อคาถามขึ้นอยูก่ บั อายุหรื อระดับชั้นของนักเรี ยน ให้ปนทอร์ นาโด
การ์ ดลงไปในนั้นด้วย 6 ใบ จากนั้น ให้นกั เรี ยนเลือกบัตร หากเลือกได้บตั รเลข หากตอบคาถามถูกทีมนั้นจะได้ลากเส้น
หนึ่งเส้นเพื่อวาดรู ปบ้าน แต่หากเลือกได้บตั รทอร์ นาโดทีมตรงข้ามก็เสี ยสิ ทธิ ในการลากเส้น ทีมไหนลากเส้นสุ ดท้ายที่
ทาให้รูปบ้านสมบูรณ์ ทีมนั้นชนะ
28. Unscramble
เขียนคาบนกระดานโดยให้ตวั สะกดคละกัน เช่น "lrocsmaos" = "classroom" นักเรี ยนต้องจัดเรี ยงตัวอักษรที่คละ
กันให้ออกมาเป็ นคาศัพท์ที่ถูกต้อง เกมนี้ เหมาะที่จะเล่นเป็ นทีม สามารถเลือกใช้บล็อกตัวอักษรหรื อตัวอักษรพลาสติก
แทนการเขียนบนกระดาน
29. Vanishing Objects Game
วางสิ่ งของหลายๆ อย่างไว้ขา้ งหน้านักเรี ยน ให้เวลานักเรี ยนในการจาสิ่ งของเหล่านั้นและให้นกั เรี ยนหลับตา ครู
หยิบของออกไปหนึ่งชิ้นแล้วบอกให้นกั เรี ยนเปิ ดตา นักเรี ยนคนแรกที่บอกได้วา่ ของอะไรที่หายไปจะได้ของชิ้นนั้นไป
ครอง (เหมือนได้ 1 คะแนน) และเริ่ มรอบใหม่
30. Word Chain
ให้นกั เรี ยนนัง่ เป็ นรู ปวงกลมกับครู ครู พูดคาหรื อประโยคออกมา นักเรี ยนคนที่นงั่ ถัดไปพูดตามและเพิ่มคาใหม่
เข้าไปหนึ่งคา นักเรี ยนคนที่สองพูดตามทั้งสองคาและเพิ่มคาใหม่เข้าไปอีกหนึ่งคา เล่นไปเรื่ อยๆ จนครบรอบหรื อจนกว่า
คาจะมีมากจนจาไม่ได้แล้ว
31. Whisper Game
ให้นกั เรี ยนนัง่ ในวงกลมกับครู ครู กระซิ บคาหรื อประโยคให้นงั่ เรี ยนที่นงั่ ข้างๆ ฟัง เช่น "I'm hungry" นักเรี ยน
คนนั้นหันไปกระซิบให้เพื่อนที่นงั่ ถัดไปฟัง ทาอย่างนี้ไปเรื่ อยๆ จนถึงนักเรี ยนคนสุ ดท้าย นักเรี ยนคนนั้นต้องพูดประโยค
ออกมาดังๆ เพื่อดูวา่ เหมือนประโยคต้นฉบับที่ครู กระซิ บหรื อไม่
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32. Whiteboard Draw Relay
แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นสองทีม ให้ท้ งั สองทีมตั้งแถวให้ไกลจากกระดานให้มากที่สุด ครู พูดคาแรกออกมาดังๆ ให้
นักเรี ยนคนแรกของทั้งสองทีมได้ยนิ นักเรี ยนทั้งสองคนต้องวิง่ ไปที่กระดาน วาดภาพของคานั้น วิง่ กลับมาที่ทีมของ
ตัวเอง ทาอย่างนี้ไปเรื่ อยๆ ทีมไหนทาเสร็ จก่อนเป็ นผูช้ นะ ครู อาจทาให้เกมยากขึ้นด้วยการให้เพื่อนร่ วมทีมคนที่สองทาย
ให้ได้ก่อนว่ารู ปที่เพื่อนคนแรกวาดคืออะไรแล้วจึงจะวิง่ กลับมาแล้วเปลี่ยนเพื่อนคนที่สองวิง่ ไปที่กระดานได้
33. Window Game
เกมนี้จะเล่นได้ต่อเมื่อห้องเรี ยนมีหน้าต่างที่ออกไปยืนข้างนอกแล้วมองเข้ามาในห้องได้เท่านั้น (อย่าลองเล่นเกม
นี้ในห้องเรี ยนที่ไม่ได้อยูช่ ้ นั หนึ่งเชียว!) ครู สาธิ ตการเล่นให้นกั เรี ยนดูก่อน ให้นกั เรี ยนยืนอยูด่ า้ นหน้าหน้าต่างและครู เดิน
ออกจากห้องไปยืนที่อีกด้านหนึ่ งของหน้าต่าง โบกมือให้นกั เรี ยนและทาปากพูดคาออกมา (เหมือนกับการพูดกันผ่าน
กระจกและอีกฝ่ ายหนึ่งไม่ได้ยนิ ) พอกลับเข้ามาในห้องให้นกั เรี ยนบอกว่าครู พูดอะไร นักเรี ยนคนที่ตอบถูกก่อนจะได้ไป
ยืนพูดด้านนอกห้อง
34. Word Recognition Game
เขียนคาที่นกั เรี ยนเรี ยนไปแล้วบนบัตร (โปสการ์ ดจะดีมาก) ให้นกั เรี ยนทั้งหมดยืนที่ฝั่งหนึ่งของห้อง ครู ยนื กลาง
ห้อง ชูบตั รขึ้นมาหนึ่งใบ นักเรี ยนเดินมากระซิ บคานั้นที่หูครู หากถูกต้องให้นกั เรี ยนไปยืนอีกฝั่งหนึ่งของห้อง นักเรี ยน
จะทายกี่ครั้งก็ได้
ทีม่ า :
http://www.kroobannok.com/20651
http://www.yufaidelivery.com/knowledge04.html
http://www.pochanukul.com/?p=169
https://parnward8info.wordpress.com/2014/01/29/รู ปแบบของ-active-learning/
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