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คําคลองจอง 

 

 

สาระที่ควรเรียนรู 

 

1.เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

 
ช่ือ-สกุล 

1.ช่ือเลนของหนู ใครก็รูจัก  

ใครเห็นใครทัก วานาเอ็นดู  

พอแมตั้งให เด็กหญิงชมพู  

พี่ชายผมฟู ชื่อหมูอวนเอย  

    2.ชื่อ – สกุล  
  คุณแมของฉัน ทานนั้นบอกวา  
คนเราเกิดมา ตองตั้งชื่อพลัน  
ช่ือจริง ชื่อเลน เปนสิ่งสําคัญ  
คนรูจักกัน เพราะขานช่ือเอย  
การเก็บอุปกรณและเครื่องใชในหองเรียน  
ของเลนของใช สมุดดินสอ  
เมื่อใชแลวหนอ ตองเก็บใหดี  
เก็บเปนหมวดหมู นั่นดูเขาที  
หยิบโนนหยิบนี่ หางายจังเลย  
การเก็บอุปกรณและเครื่องใชในหองเรียน  
ปฏิบัติตามกฎหองเรียน  
เด็กเอยเด็กดี ตองมีวินัย  
ระเบียบมีไว ใหปฏิบัติ  
สิ่งของวางจัด ทุกอยางสวยงาม  
หนูอยามองขาม กฎของหองเรียนปฏิบัติตามกฎหองเรียน  
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 



3.ชื่อ – สกุลของเพื่อน  
เพื่อนฉันมากมาย หญิงชายหลายคน  
ทั้งตาลทั้งตนตางเปนเพื่อนกัน  
ฉันมีอะไร ก็ใหแบงปน  
เพราะพวกเรานั้น เปนเพื่อนรักเอย  
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 
 
 

 

4.หนูจารูไหม ครูช่ืออะไร  

ใครหนอตอบได ชวยบอกเพื่อนที  

เจอะกันรูจัก ทักทายสวัสดี เจอกันวันน้ี “สวัสดีครับ” “สวัสดีคะ”  

 

5.คนเราเกิดมา หนาตาแตกตาง  

ทั้งรูป ทั้งราง สูงต่ําตางกัน  

บางดํา บางขาว หนายาว หนาสั้น  

สิ่งที่เหมือนกัน คือความดีเอย  

 

 

6.เด็กชายเด็กหญิง ตางเปนเพื่อนกัน  

ในหองของฉัน มีทั้งหญิงชาย  

เด็กชายกลาแกรง แข็งแรงมากหลาย  

เด็กหญิงขี้อาย ดูนารักจัง  

 
 
 



7.คํานําหนาชือ่ เพศ อาย ุ 
เด็กชายเด็กหญิง ตางเปนเพื่อนกัน  
ในหองของฉัน มีทั้งหญิงชาย  
เด็กชายกลาแกรง แข็งแรงมากหลาย  
เด็กหญิงขี้อาย ดูนารักจัง  
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 
 
 
8..คุณแมของฉัน ทานน้ันบอกวา  

คนเราเกิดมา ตองตั้งชื่อพลัน  

ช่ือจริง ชื่อเลน เปนสิ่งสําคัญ  

คนรูจักกัน เพราะขานช่ือเอย  

 

     อวัยวะตางๆ 

9.รูปราง ลกัษณะหนาตา  
คนเราเกิดมา หนาตาแตกตาง  
ทั้งรูป ทั้งรางสูงต่ําตางกัน  
บางดํา บางขาวหนายาว หนาสั้น  
สิ่งที่เหมือนกันคือความดีเอย  
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.ตา  
หนูน่ังมองดูหมู หมา กา ไก  
มองใกล มองไกล มองไปรอบขาง  
มองซาย มองขวามองหนา มองหลัง  
หนูเห็นทุกอยางดวยตาหนูเอง  
ที่มา ช่ือ คุณครูปยะพร นามสกุล สีเสียดคา  
 
 
 
 

 
 

11กํามือขึ้นแลวหมุนหมุน ชูมือขึ้นโบกไปมา(ซ้ําทั้งประโยค) 
กางแขนขึ้นและลง พับแขนมือและไหล 
กางแขนขึ้นและลง ชูขึ้นตรงหมุนไปรอบตัว 

http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
 
 
 
 
12.นบันิ้วมือ 
น่ีคือน้ิวมือของฉัน มือฉันน้ันมีสิบนิ้ว 
มือซายฉันมีหาน้ิว มือขวาก็มีหานิ้ว 
นับ หน่ึง สอง สาม สี่ หา นับตอมา หก เจ็ด แปด เกา สิบ 
นับน้ิวนั้นจงอยารีบ นับหน่ึงถึงสิบจําใหข้ึนใจ 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
 

 
 
  



13.มือ และ เทา  
   มือ เทา ของหนู มีอยูสิบน้ิว  
มือหนูใชหิ้ว ชวยจับสิ่งของ  
หนูเดินสองขา พาวิ่งไววอง  
หนูน่ังยองยอง ดวยขาแข็งแรง 

http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 
 

 

 

14.หู  
   เรามีสองหู ขางซายขางขวา  
อยูบนใบหนา คอยฟงเสียงดัง  
หูมีไวฟง ระวังหนอยหนา  
รูจักรักษา อยาแคะหูเอง   
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 
 
 
 
 
 
15.จมูก  
   หนูมีจมูก อยูบนใบหนา  
จมูกนี้หนา มีไวหายใจ  
ดมกลิ่นเร็วไว ดวยจมูกเรา  
สูดลมออกเขา ปอดเฝาทํางาน  
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 
 
 
 
 



16.ปาก  
   ปากของหนูน้ัน จิ้มลิ้มนารัก  
ใครเห็นพูดทัก รูจักทักทาย  
หนูพูดดีดี เปนศรี เปนศักดิ์  
ปากหนูรูจัก นับหน่ึง สอง สาม  
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

 

ตา  

17.หนูน่ังมองดู หมู หมา กา ไก  

มองใกล มองไกล มองไปรอบขาง  

มองซาย มองขวา มองหนา มองหลัง  

หนูเห็นทุกอยาง ดวยตาหนูเอง 

  

 

18.มือ เทา ของหนู มีอยูสิบนิ้ว  

มือหนูใชหิ้ว ชวยจับสิ่งของ  

หนูเดินสองขา พาวิ่งไววอง  

หนูน่ังยองยอง ดวยขาแข็งแรง 

 

 

 

 

 



19.รูปราง ลักษณะหนาตา  

คนเราเกิดมา หนาตาแตกตาง  

ทั้งรูป ท้ังราง สูงต่ําตางกัน  

บางดํา บางขาว หนายาว หนาสั้น  

สิ่งที่เหมือนกัน คือความดีเอย  

น้ิวมื้อ 

 

 

 

20.น้ิวมื้อของฉัน เรียงกันเปนแถว 

ฉันนับดูแลว10 พอดี 

พนมมื้อก็ได ไหวสวยทุกท่ี 

ขี่เล็บไมมี สะอาดดีจังเลย 

 

 

21..นับน้ิวมือ 

น่ีคือน้ิวมือสิบ 

นับน้ิวน้ันจงอยารีบ นับหน่ึงถึงสิบจําใหขึ้นใจ 

ของฉัน มือฉันนั้นมีสิบนิ้ว 

มือซายฉันมีหานิ้ว มือขวาก็มีหานิ้ว 

นับ หน่ึง สอง สาม สี่ หา นับตอมา หก เจ็ด แปด เกา  

 



2.เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก 

 

21.การปฏิบัติตนตอบุคคลตาง ๆ ในโรงเรียน  

โรงเรียนของหนู มีครูหญิงชาย  

คุณครูท้ังหลาย ใจดียิ่งนัก  

แมครัว ภารโรง หนูก็รูจัก  

เจอหนาก็ทัก คําวา “สวัสดี” 

 

 

3.ธรรมชาติรอบตัว 

 

22. น้ําใส.อุปกรณและภาชนะสําหรับปลูกดอกไม 
ดอกไมน้ีดี ทุกที่ปลูกได 
กระบอกไมไผ หรือในขวดโหล 
กาละมังเกาเกา ปลูกเอาไวโชว 
กะถางใบโต โอโฮสวยจัง 
http://sutthatip11.blogspot.com/2009/06/3.html 

 
 
 
 
 

                  23.สวนประกอบของดอกไม 
สนประกอบของดอกไม จําไวใหมั่น  
เกสร กิ่ง กานสําคัญ ขอบอก 
อีกอยางตอง มีกลีบเลี้ยง กลีบดอก 
ไมไดหลวงหลอก บอกใหรู 
http://sutthatip11.blogspot.com/2009/06/3.html 



  24.ช่ือของดอกไม  
ดอกไมสวยมีนามมากมาย  
มะลิ หงอนไก กลวยไม ราตรี 
โปยเซียน กะดังงา จําป จําปา 
กุหลาบ สารภี มีช่ือเรียกเอย 
http://sutthatip11.blogspot.com/2009/06/3.html 

 
 
 
 
 
                25.ผลไมแสนอรอย 

ผลไมของไทย  ใครใครก็ชอบ 
ทั้งหวานท้ังกรอบ  ชอบกันหนักหนา 
ฝรั่งมังคุด      ละมุดพุทรา 
อีกทั้งนอยหนา  หนูจานาทาน 
ลําไยแตงโม  ผลโตรสหวาน 
นารับประทาน      หอมหวานชวนลอง 
กลวยหอมกลวยไข   มะไฟลองกอง 
อรอยรับรอง       ลองชิมดูซี 
ทุเรียนเน้ือเหลือง  มะเฟองรสดี 
กินแลวจะมี        สิ่งดีมากมาย 
สมโอผลใหญ    ถูกใจเหลือหลาย 
หากินไดงาย    มากมายไมแพง 
สตอเบอรี่  น้ันมีสีแดง 
ปลูกไดหลายแหง   แหลงใหญภาคเหนือ 
ผลไมของไทย  กินไดไมเบื่อ 
ประโยชนเหลือเฟอ  เมื่อไดกินเอย 
http://www.gotoknow.org/posts/204358 
 
 



26.ผักกินหัว 
   มันเทศ หอมหัวใหญ  อยูในดิน กินอรอย 
แครอต เผือกหัวนอย       กินบอยดี มีประโยชน 
คูมือครู แผนจัดประสบการณการเรียนรู ปฐมวัยรศ. ดร.กุลยา ตันติผลา
ชีวะ 
 
 
 
29.ผักกินใบ 
   ซื้อซิจะ ผักสดสะอาด 
น่ันผักกาด น้ีแตงกวา 
โนนคะนา ถั่วฝกยาว 
มะเขือยาว กะหล่ําปล ี
คูมือครู แผนจัดประสบการณการเรียนรู ปฐมวัยรศ. ดร.กุลยา ตันติผลา
ชีวะ 
 
 
27.ราก 
   ตนไมตองการอาหาร 
เปนพื้นฐานดํารงตน 
รากดูดอาหารผานลําตน 
ปุยนํ้าระคนปนกันไป 
คูมือครู แผนจัดประสบการณการเรียนรู ปฐมวัยรศ. ดร.กุลยา ตันติผลา
ชีวะ 
 
 
 
 
 
 
 



28 .ลําตน 
   ตนไมตองการอาหาร 
เปนพื้นฐานเหมือนกับคน 
ลําเลียงผานลําตน 
เลี้ยงกิ่งผลและกานใบ 
คูมือครู แผนจัดประสบการณการเรียนรู ปฐมวัยรศ. ดร.กุลยา ตันติผลา
ชีวะ 
 
 
 
 
 
29.กระรอกบอกขาว 
กระรอก กระรอก เจามาบอกขาว 
ขนนุม หางยาว มากันกี่ตัว 
หน่ึง สอง สาม สี่ อยูน่ีเปน หา 
รีบบอกขาวมา ไมตองต่ืนกลัว 
กระรอกบอกขาว วาฝนจะตก 
ตัวสั่นงันงก สงเสียงรัว รัว 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 

                 
 
                 
 
                30.พืชผักสวนครัว 

   ผักสวนครัวขึ้นใกลบาน 
รับประทานอยูทุกวัน 
มะเขือแตงกวาหลายพันธุ 
ของชอบฉันประโยชนมาก 
คูมือครู แผนจัดประสบการณการเรียนรู ปฐมวัยรศ. ดร.กุลยา ตันติผลา
ชีวะ 



31.ธรรมชาติสุขใจ 
   ตนไมสูงใหญ      กิ่งใบชูไหว 
อีกทั้งดอกไม         สุขใจเมื่อมอง 
สัตวพักอาศัย        รวมอยูเพื่อนผอง 
สามัคคีปรองดอง      พวกผองสุขใจ 
http://sirikanyanat.blogspot.com/ 
 
 
 

                 
                32.การดูแลรักษาดอกไม 

ดอกไมแสนสวย ตองชวยรักษา 
ใหนํ้าใหยา และหาปุยใส 
อีกทั้งพรวนดิน ครบสิ้นทําไว 
ทอดทิ้งเมื่อไรดอกไมตายเอย 
http://sutthatip11.blogspot.com/2009/06/3.html 
 
 

 
                33.ประโยชนของดอกไม 

พูดถึงประโยชนของดอกไมมากมายประโยชน 
สีสันสวยสด ไมหมดคุณคา 
ใชไดทุกงาน สรางสรรคนํามา 
อีกทั้งบูชาเวลาสวดมนต 
http://sutthatip11.blogspot.com/2009/06/3.html 
 
 
 
 
 



34.อุปกรณและภาชนะสําหรับปลูกดอกไม 
ดอกไมน้ีดี ทุกท่ีปลูกได 
กระบอกไมไผ หรือในขวดโหล 
กาละมังเกาเกา ปลูกเอาไวโชว 
กะถางใบโต โอโฮสวยจัง 
http://sutthatip11.blogspot.com/2009/06/3.html 
 
 

 
 
 
35.สวนประกอบของดอกไม 
สวนประกอบของดอกไม จําไวใหมั่น  
เกสร กิ่ง กานสําคัญ ขอบอก 
อีกอยางตอง มีกลีบเลี้ยง กลีบดอก 
ไมไดหลวงหลอก บอกใหรู 
http://sutthatip11.blogspot.com/2009/06/3.html 
 
 
 

 
                36.ช่ือของดอกไม  

ดอกไมสวยมีนามมากมาย  
มะลิ หงอนไก กลวยไม ราตรี 
โปยเซียน กะดังงา จําป จําปา 
กุหลาบ สารภี มีชื่อเรียกเอย 
http://sutthatip11.blogspot.com/2009/06/3.html 
 
 
 
 



 
                37.ผลไมแสนอรอย 

ผลไมของไทย  ใครใครก็ชอบ 
ทั้งหวานท้ังกรอบ  ชอบกันหนักหนา 
ฝรั่งมังคุด      ละมุดพุทรา 
อีกทั้งนอยหนา  หนูจานาทาน 
ลําไยแตงโม  ผลโตรสหวาน 
นารับประทาน      หอมหวานชวนลอง 
กลวยหอมกลวยไข   มะไฟลองกอง 
อรอยรับรอง       ลองชิมดูซี 
ทุเรียนเน้ือเหลือง  มะเฟองรสดี 
กินแลวจะมี        สิ่งดีมากมาย 
สมโอผลใหญ    ถูกใจเหลือหลาย 
หากินไดงาย    มากมายไมแพง 
สตอเบอรี่  น้ันมีสีแดง 
ปลูกไดหลายแหง   แหลงใหญภาคเหนือ 
ผลไมของไทย  กินไดไมเบื่อ 
ประโยชนเหลือเฟอ  เมื่อไดกินเอย 
http://www.gotoknow.org/posts/204358 

 

 

 
38.นํ้าใส-ใส ในลําธาร     คลายสายพานตอชีวา 
หลอเลี้ยงเหลาปูปลา         ใหชีวันไดอาศัย 
นํ้าใสนั้นมีนอย           เราตองคอยอยาใหหมด 
รักษาน้ําทุกหยด                 จะไดปลดความแหงแลง 
http://sirikanyanat.blogspot.com/ 
 
 
 
 



 
 
39.ผเีสื้อแสนงาม 
ผีเสื้อแสนงาม        บินตามดอกไม 
ขยับปกปองไป   บินไปบินมา 
ดูดเกสรดอกไม       ขยายพันธุนานา 
ดอกไมงามตา    อุราเปรมป 
http://sirikanyanat.blogspot.com/ 
 
 
 
 
 
40.ทะเลสดใส 
ทะเลสดใส                    กวางใหญหนักหนา 
มีกุงหอยและปูปลา             ตางพึ่งพาอยูมากมาย 
ทะเลมีสีสัน                   ผูกสักพันธชาติหลากหลาย 
มีกอนหินและดินทราย     รักษาไวใหงามตา 
สําหรับเด็กปฐมวัยฝกทักษะทางภาษา 
http://sirikanyanat.blogspot.com/ 

 

 
    41.กากํา 

กาเอยกาดํา                           รูจํารูจักรักเพื่อน 
ไดเหยื่อเผื่อแผไมแชเชือน           รีบเตือนพวกพองรองเรียกมา 
เกลื่อนกลุมรุมลอมพรอมพัก        นารักน้ําใจกระไรหนา 
การเผื่อแผแนะพอหนูจงดูกา        มันโอบอารีรักดีนักเอย 
http://sirikanyanat.blogspot.com/ 
 

 



 
 
42.ก ไก 
  ก  เอย  ก  ไก        เลี้ยงไวในเลา 
ขันปลุกพวกเรา             ต่ืนเชากันเอย 
ข   ไข  ข  ไขฟองใหญ       ใชทําอาหาร 
ของคาวของหวาน                นารับประทานเอย 
http://sirikanyanat.blogspot.com/ 
 
 

 
 

43.แมไก-ลูกไก 
หน่ึง สอง สามและสี่ แมไกมีลูกสี่ตัว 

ลูกจาอยาทําชั่ว จงเกรงกลัวเรื่องบาปกรรม 
ลูกเจี๊ยบตางรักแม จึงมีแตเช่ือฟงคํา 
ทําดีทุกเชาค่ํา หากทําชั่วจะเปนทุกข 
แมมองเจี๊ยบทั้งสี่ เปนเด็กดีแลวมีสุข 
จึงรองวา “กุก กุก” แมรักลูกทุกทุกตัว 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
 
 
 

    44.แมไกออกไข 
แมไกออกไขวันละฟอง ไขวันละฟอง 
แมไกของฉันไขทุกวัน หนึ่งวันไดไขหน่ึงฟอง (นับตอไปเรื่อยๆ) 
แมไกของฉันไขทุกวัน สิบวันไดไขสิบฟอง 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
 
 



45.แมไก-ลูกไก 
หน่ึง สอง สามและสี ่แมไกมีลูกสี่ตัว 
ลูกจาอยาทําชั่ว จงเกรงกลัวเร่ืองบาปกรรม 
ลูกเจี๊ยบตางรักแม จึงมีแตเช่ือฟงคํา 
ทําดีทุกเชาค่ํา หากทําช่ัวจะเปนทุกข 
แมมองเจี๊ยบทั้งสี่ เปนเด็กดีแลวมีสุข 
จึงรองวา “กุก กุก” แมรักลูกทุกทุกตัว 
แมไกของฉันไขทุกวัน หน่ึงวันไดไขหน่ึงฟอง 

 
 
 
 
 
 

46.ลูกแมวสิบตัว 

ลูกแมวสิบตัวไตอยูบนหลังคา ตัวหน่ึงกระโดดตุบลงมาเหลือลูกแมวเกาตัว 

(ลดจํานวนลงไปตามลําดับจนกระทั่งเหลือหนึ่งตัว) 

ลูกแมวตัวหน่ึงไตอยูบนหลังคา พอมันกระโดดลงมาบนหลังคาก็ไมมีแมว 

 

 

 

47..ลูกแมวสิบตัว 

ลูกแมวสิบตัวท่ีฉันเลี้ยงไว นองขอใหแบงไปหน่ึงตัว 

ลูกแมวสิบตัวก็เหลือนอยลง นับดูใหมเหลือลูกแมวเกาตัว 

(ลดจํานวนลงไปตามลําดับจนกระทั่งเหลือหนึ่งตัว) 

ลูกแมวหน่ึงตัวก็เหลือนอยลง นองขอใหแบงไปหน่ึงตัว 

ลูกแมวหน่ึงตัวก็เหลือนอยลง นับดูใหมไมเหลือลูกแมวสักตัว 

 



 

 

 

48.ลูกหนู 

ลูกหนูตัวหน่ึงซอนอยูในตู อีกตัวตามมาดูรวมเปนสองตัว 

(นับข้ึนเรื่อยๆจนครบสิบ) 

 

 

49.แมไกออกไข 

แมไกออกไขวันละฟอง ไขวันละฟอง 

นับตอไปเรื่อยๆ) 

แมไกของฉันไขทุกวัน สิบวันไดไขสิบฟอง10.นกกระจบิ 

น่ันนกบินมาลิบลิบ นกกระจิบ หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

อีกฝูงบินลองลอยมา หก เจ็ด แปด เกา สิบตัว 

 

 

50.นกกระจิบ 

น่ันนกบินมาลิบลิบ นกกระจิบ หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

อีกฝูงบินลองลอยมา หก เจ็ด แปด เกา สิบตัว13.บน-ใต 

ฉันนอน บนเตียง สงเสียง แจวแจว 

หนูหม ผาแลว ไวกัน ลมหนาว 

นอนดิ้น ไปมา ฝนวา ควาดาว 

ตื่นมา แสนหนาว ผาตก ใตเตียง 



51.กระรอกบอกขาว 

กระรอก กระรอก เจามาบอกขาว 

ขนนุม หางยาว มากันกี่ตัว 

หน่ึง สอง สาม สี่ อยูน่ีเปน หา 

รีบบอกขาวมา ไมตองตื่นกลัว 

กระรอกบอกขาว วาฝนจะตก 

 

 

52.จับปู 

หน่ึง สอง สาม สี่ หา จับปูมามาไดหน่ึงตัว 

หก เจ็ด แปด เกา สิบ ปูมันหนีฉันตองสั่นหัว 

กลัว ฉันกลัว ฉันกลัว ปูหนีบที่หัวแมมือ 

ลา ลา ลา .............................................. 

 

 

 

53.นกสิบตัว 

นกสิบตัวเกาะอยูบนกิ่งไม 

ตัวหน่ึงบินไปเหลือเกาตัว 

(ลดจํานวนนกลงไปตามลําดับ จนกระทั่งเหลือนกหน่ึงตัว) 

นกหน่ึงตัวเกาะอยูบนกิ่งไม 

พอมันบินไปก็ไมมีนกเหลือเลย 

 

 

 



54.เปดหาตัว 

เปดนอยหาตัวเตาะแตะตามกัน เดินเพลิดเพลินมาในไพวัลย 

กาบ กาบ กาบ แมเรียกเสียงดัง เปดนอยสี่ตัวกลับมานาชัง 

(ถึงไมกลับเลยแนะเออนาชัง) 

แมเปดขนงามเดินตามลูกไป กาบ กาบ กาบ กึกกองในไพวัลย 

กาบ กาบ กาบ แมเรียกเสียงดัง เปดนอยหาตัวกลับมาดีจัง 

 

 

 

 55.แมคาขาวหลาม 

แมคา แมคาขาวหลาม ซื้อ หน่ึง สอง สาม ราคาเทาไร 

ขอซื้ออีก สี่ หา หก ขาวหลามกลิ้งตกรีบเก็บไวไว 

ซื้อหกขอแถมอีกหน่ึง ไปจิ้มน้ําผึ้งอรอยเหลือใจ 

ตัวสั่นงันงก สงเสียงรัว รัว 

http://group.wunjun.com/#!/kroodee/topic/484296-18326 

 

 

 4. สิ่งตางๆรอบตัว 

 

56.ของเลนของใช  
   ของเลนของใช อยาใหเกะกะ  
อยาไดลดละมองแลวนาดู  
หนูจาเร็วไว มาชวยคุณครู  
เก็บของใสตู ไมรกรุงรัง  
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 



57.ตูเยน็ 
   หมูบด ผักสด ผลไม เก็บแชไวในตูเย็น 
อาหารไมมีกลิ่นเหม็น เพราะไอเย็นชวยใหสดนาน 
คูมือครู แผนจัดประสบการณการเรียนรู ปฐมวัยรศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 
 
 
 
 
58.คอมพิวเตอร 
 คอมพิวเตอรสมองกล ใชสืบคนหาขอมูล 
 

 

59.การเก็บอุปกรณและเคร่ืองใชในหองเรียน  

ของเลนของใช สมุดดินสอ  

เมื่อใชแลวหนอ ตองเก็บใหดี  

เก็บเปนหมวดหมู น่ันดูเขาที  

หยิบโนนหยิบน่ี หางายจังเลย  

การเก็บอุปกรณและเคร่ืองใชในหองเรียน  

ปฏิบัติตามกฎหองเรียน  

 

 

60.เด็กเอยเด็กดี ตองมีวินัย  

ระเบียบมีไว ใหปฏิบัติ  

สิ่งของวางจัด ทุกอยางสวยงาม  

หนูอยามองขาม กฎของหองเรียน  

ปฏิบัติตามกฎหองเรียน 

 



 

61.ของใชประจําตัว  

ของใชของหนู ตองดูใหดี  

เก็บไวเปนที่ อยาใหปะปน  

แกวนํ้า แปรงฟน อยาใหสับสน  

วางไวช้ันบน เก็บไวใหดี  

 

 

62.กิจวัตรประจําวัน  

ตื่นนอนแตเชา อาบน้ําแปรงฟน  

มาทานขาวกัน กอนไปโรงเรียน  

หนูจงตั้งใจ หัดอานหัดเขียน  

ฝกฝนพากเพียร จะเรียนเกงเอย  

 

 

63.การใชหองนํ้าหองสวม  

หองนํ้าของเรา ตองชวยรักษา  

ราดนํ้าทุกครา กอนและหลังใช  

หองนํ้าสะอาด กลิ่นหอมช่ืนใจ หนูจงจําไว โรคภัยไมมี  

 

 

64.การใชภาษาสุภาพ  
   พูดจาสุภาพ ฟงแลวช่ืนใจ  
หนูจงจําไว พูดจานาฟง  
พูดดี ทําดีเปนที่ช่ืนชม  
พอแมสุขสมคุณครูดีใจ  



http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
 
 
67.กลอนหนึ่ง-สอง 
   หน่ึง สอง มือตีกลอง ตะแลกแทรกแทรก 
สาม สี่ ดูใหดี 
หา หก สองกระจก 
เจ็ด แปด ถือปนแฝด 
เกา สิบ กินกลวยดิบ ปวดทองรองโอย โอย 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 

 

 

68.ขวดหาใบ 
   ขวดหาใบวางอยูบนกําแพง (ซ้ํา) 
เราเอาหินปาไปใหมันกลิ้งตกลงมา 
คงเหลือขวดกี่ใบวางอยูบนกําแพง ลดลงเหลือสี(่ลดจาํนวนขวดลงไปตามลําดับ 
จนกระทั่งเหลือขวดหน่ึงใบ) 
ไมมีขวดเหลือเลยวางอยูบนกําแพง จะทําอยางไรกันดี 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
 
 
 
 
 
69.บวก-ลบ 
   บานฉันมีแกวนํ้าสี่ใบ ครูใหอีกสามใบนะเธอ 
มารวมกันนับดีดีซิเออ ดูซิเธอรวมกันไดเจ็ดใบ 



บานฉันมีแกวน้ําเจ็ดใบ หายไปสามใบนะเธอ 
ฉันหาแกวแลวไมเจอ ดูซิเออเหลือเพียงสี่ใบ 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
 
 
70.ซาย-ขวา 
ปรบมือขางซาย (ปรบมือทางซาย 2 ครั้ง) 
ปรบมือขางขวา (ปรบมือทางขวา 2 ครั้ง) 
พวกเรามาสนุกเฮฮา ปรบมือขางซาย ปรบมือขางขวา 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
 
 
 
 
71.ซาย-ขวา 
เราใชอะไร ออมือสองขาง 
ซาย ขวา ใชตาง กันบางนิดหนอย 
มือขวาถนัดกวา เพราะวาใชบอย 
มือซายใชนอย ไมคอยถนัดเอย 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
 
 
 
 
72.มาก-นอย 
แมให เงินพี่ วันน้ี หาบาท 
แตฉัน ไดขาด สองบาท ใชไหม 
ฉันได สามบาท นอยกวา เสียใจ 
พี่ได มากกวา ยิ้มรา ยินดี 



http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
 
 
73.สั้น-ยาว 
   ไมบรรทัด ของฉัน อันยาว เทานี้ 
ดินสอ ของพี่ สั้นกวา ใชไหม 
ยางลบ ของนอง ยิ่งสั้น ลงไป 
ไมบรรทัด นี่ไง ยาวกวา ใครเลย 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
 
 
74.สูง-เตี้ย 
เสาธง ตรงแนว เห็นแลว ใชไหม 
มีเสา ชาติไทย ผูกไว นั่นหนา 
เสาธง สูงเดน มองเห็น งามตา 
ตนไม เต้ียกวา เสาสูง จริงเอย 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 

75.ซาย-ขวา 

เราใชอะไร ออมือสองขาง 

ซาย ขวา ใชตาง กันบางนิดหนอย 

มือขวาถนัดกวา เพราะวาใชบอย 

มือซายใชนอย ไมคอยถนัดเอย 

 

76.ซาย-ขวา 

ปรบมือขางซาย (ปรบมือทางซาย 2 ครั้ง) 

ปรบมือขางขวา (ปรบมือทางขวา 2 ครั้ง) 



พวกเรามาสนุกเฮฮา ปรบมือขางซาย ปรบมือขางขวา 

 

 

77.ซาย-ขวา 

เราปกช่ือที่เสื้อดานขวา ดานซายนั้นหนามีกระเปา 

เราจําจากเสื้อของเรา เสื้อของเขาก็มีขวา-ซายเอย 

 

 

78.ซาย-ขวา-หนา-หลัง-กลาง-หนา-บาง 

แมกระตายเดินมา นําหนาลูกนอย 

เดินตามตอยตอย สีขาวอยูหลัง 

สีดํานาดู เดินอยูตรงกลาง 

ทางซายหญาบาง ทางขวาหนาเอย 

 

 

79.ทากัน-ไมเทากัน 

ชางมีสี่ขา มามีสี่ขา 

คนเราน้ันหนา สองขา ตางกัน 

ชางมา มีขา สี่ขา เทากัน 

แตกับคนน้ัน ไมเทากันเอย 

 

80.มาก-นอย 

แมให เงินพี่ วันน้ี หาบาท 

แตฉัน ไดขาด สองบาท ใชไหม 

ฉันได สามบาท นอยกวา เสียใจ 



พี่ได มากกวา ยิ้มรา ยินดี 

 

 

81.มาก-นอย,เทา-ไมเทา,สูง-ต่ํา,สั้น-ยาว 

มีเด็กสองคน วิ่งวนเลี้ยงไก 

คนสูงถือไม อันยาวหนักหนา 

มีไกสิบตัว มากจนลายตา 

อีกคนนอยกวา หาตัววิ่งไว 

ถือไมอันสั้น เขานั้นตัวต่ํา(เต้ีย) 

นับไกนาขัน เทากันหรือไม 

หาตัว สิบตัว รีบนับเร็วไว 

 

 

82.สูง-ต่ํามีไก ไมเทากันเลย14.บน-ใต-ใกล-ไกล 

ลูกเปดยืนอยูใกล ฟางกองใหญใกลริมทาง 

ลูกหมาวิ่งสายหาง ยังอยูหางไกลออกไป 

ลูกนกผกโผบิน แลวบินเกาะบนไมใหญ 

กระตายขาวแสนตกใจ วิ่งมาใตตนไมเอย 

 

 

 

 

83.บวก-ลบ 

บานฉันมีแกวน้ําสี่ใบ ครูใหอีกสามใบนะเธอ 

มารวมกันนับดีดีซิเออ ดูซิเธอรวมกันไดเจ็ดใบ 



บานฉันมีแกวน้ําเจ็ดใบ หายไปสามใบนะเธอ 

ฉันหาแกวแลวไมเจอ ดูซิเออเหลือเพียงสี่ใบ 

 

 

 

84.กลอนหน่ึง-สอง 

หน่ึง สอง มือตีกลอ   ตะแลก   แทรกแทรก 

สาม สี่ ดูใหดี 

หา หก สองกระจก 

เจ็ด แปด ถือปนแฝด 

เกา สิบ กินกลวยดิบ ปวดทองรองโอย โอย3.ขวดหาใบ 

 

 

 

 

85.ขวดหาใบวางอยูบนกําแพง (ซ้ํา) 

เราเอาหินปาไปใหมันกลิ้งตกลงมา 

คงเหลือขวดกี่ใบวางอยูบนกําแพง ลดลงเหลือสี ่

(ลดจํานวนขวดลงไปตามลําดับ จนกระทั่งเหลือขวดหน่ึงใบ) 

ไมมีขวดเหลือเลยวางอยูบนกําแพง จะทําอยางไรกันดี 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


