
教案
第一课  我坐校车去学校

แผนก�รสอน 
บทที่ 1 ฉันนั่งรถโรงเรียนไปโรงเรียน

一、教学内容

1、生词： 公共汽车、轿车、卡车、出租车、校车、救护车、开车、走路、坐、

忙碌、锻炼、早出晚归、先……再……、送

2、句型： 

 某人 + 怎么 + 来/去 + 某处？

 某人 + 坐/开/骑 + 交通工具 + 去 + 某处。

3、课文：《忙碌的早晨》

1. เนื้อห�ก�รเรียนก�รสอน

1. คำ�ศัพท์:  公共汽车 (รถประจำ�ท�ง รถเมล์) 轿车 (รถยนต์) 卡车 (รถกระบะ) 出租车 (รถแท็กซ่ี) 

校车 (รถโรงเรียน) 救护车 (รถพย�บ�ล) 开车 (ขับรถ) 走路 (เดิน) 坐 (โดยส�ร นั่ง) 

忙碌 (รีบเร่ง เร่งมือทำ�ง�น) 锻炼 (ออกกำ�ลังก�ย) 早出晚归 (ออกเช้�กลับค่ำ�) 

先……再…… (...ก่อน แล้วค่อย...) 送 (ส่ง)

2. รูปประโยค

 某人 + 怎么 + 来/去 + 某处？ (ใคร + อย่�งไร + ม�/ไป + สถ�นที่)

 某人 + 坐/开/骑 + 交通工具 + 去 + 某处。 

 (ใคร + นั่ง/ขับ/ขี่ + ย�นพ�หนะ + ไป + สถ�นที่)

3. บทอ่�น เรื่อง《忙碌的早晨》(เช้�ที่เร่งรีบ)

二、教学目标

掌握生词，能询问和回答他人乘坐什么交通工具到达某地，熟读课文。
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2. วัตถุประสงค์ของก�รเรียนก�รสอน

นักเรียนเข้�ใจคำ�ศัพท์และนำ�ไปใช้ได้อย่�งถูกต้อง ส�ม�รถถ�ม-ตอบเกี่ยวกับย�นพ�หนะที่ใช้เดินท�งไปยัง

สถ�นที่ต่�งๆ ได้ และอ่�นบทอ่�นได้อย่�งถูกต้องคล่องแคล่ว

三、教具

《课本》、《练习册》、CD、交通工具图片、模型

3. อุปกรณ์ประกอบก�รเรียนก�รสอน

หนังสือแบบเรียน หนังสือแบบฝึกหัด ซีดีเสียง ภ�พประกอบเกี่ยวกับย�นพ�หนะ หุ่นจำ�ลอง

四、教学设计
4. แผนก�รสอน

1、学习生词《课本》P10-11。

教师先让学生看《课本》P7 图片（教师准备一些有关交通工具的图片），

然后让学生说一说看到了什么？由此导入交通工具生词的教学。

板书生词： 公共汽车（gōng gòng qì chē）、轿车（jiào chē）、卡车（kǎ chē）、

出租车（chū zū chē）、校车（xiào chē）、救护车（jiù hù chē）、

开车（kāi chē）、走路（zǒu lù）、坐（zuò）

画图分类讲解生词。

交通工具：

校车

车

公共汽车

轿车

卡车

出租车

救护车
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出行方式：

A．开车、开轿车、开卡车、开校车、开出租车、开救护车、开公共汽车

B．坐 = 乘，搭 （交通工具）

C．走路

教师设计听或说的游戏活动，帮助学生巩固有关交通工具的生词。

做《练习册》P7 一、根据叙述，圈出正确答案。

1. เรียนรู้คำ�ศัพท์ในหนังสือแบบเรียน หน้� 10-11

ครูให้นักเรียนดูรูปภ�พประกอบในหนังสือแบบเรียน หน้� 7 (ครูเตรียมรูปภ�พเกี่ยวกับย�นพ�หนะไว้) 

จ�กนั้นให้นักเรียนบอกว่�ภ�พที่เห็นคือภ�พอะไร เพื่อโยงเข้�สู่ก�รเรียนคำ�ศัพท์เกี่ยวกับย�นพ�หนะ

เขียนคำ�ศัพท์บนกระด�น: 公共汽车 (รถประจำ�ท�ง รถเมล์) 轿车 (รถยนต์) 卡车 (รถกระบะ) 

出租车 (รถแท็กซ่ี) 校车 (รถโรงเรียน) 救护车 (รถพย�บ�ล) 开车 (ขับรถ) 走路 (เดิน) 坐 (โดยส�ร 

นั่ง)

อธิบ�ยคำ�ศัพท์โดยแบ่งประเภทต�มรูปภ�พ

ประเภทของย�นพ�หนะ

校车

坐

公共汽车

轿车

卡车

出租车

救护车

校车

开

公共汽车

轿车

卡车

出租车

救护车
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รูปแบบก�รเดินท�ง

A. 开车 (ขับรถ) 开轿车 (ขับรถยนต์) 开卡车 (ขับรถกระบะ) 开校车 (ขับรถโรงเรียน) 开出租车 

(ขับรถแท็กซี่) 开救护车 (ขับรถพย�บ�ล) 开公共汽车 (ขับรถประจำ�ท�ง ขับรถเมล์)

B. 坐 (นั่ง) หม�ยถึง ก�รโดยส�ร (ย�นพ�หนะ)

C. 走路 (เดิน)

ครูคดิกจิกรรมก�รฟงัหรือก�รพดู เพือ่ชว่ยให้นกัเรียนจดจำ�คำ�ศพัทเ์กีย่วกบัย�นพ�หนะทีใ่ชเ้ดนิท�งไดแ้มน่ยำ�

ยิ่งขึ้น

ทำ�แบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด หน้� 7 หัวข้อที่ 1 จงวงกลมคำ�ตอบที่ถูกต้องต�มข้อคว�มต่อไปนี้

校车
(รถโรงเรียน)

车
(รถ)

公共汽车
(รถประจำ�ท�ง 

รถเมล์)

轿车
(รถยนต์)

卡车
(รถกระบะ)

出租车
(รถแท็กซี่)

救护车
(รถพย�บ�ล)

校车
(รถโรงเรียน)

坐
(นั่ง)

公共汽车
(รถประจำ�ท�ง 

รถเมล์)

轿车
(รถยนต์)

卡车
(รถกระบะ)

出租车
(รถแท็กซี่)

救护车
(รถพย�บ�ล)

校车
(รถโรงเรียน)

开
(ขับ)

公共汽车
(รถประจำ�ท�ง 

รถเมล์)

轿车
(รถยนต์)

卡车
(รถกระบะ)

出租车
(รถแท็กซี่)

救护车
(รถพย�บ�ล)
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2、学习“说一说”《课本》P8。

1）复习生词《课本》P10-11。

2）学习句型：

 A．某人 + 怎么+ 来/去 + 某处？

 例如：你怎么来学校的？

  你妈妈怎么去上班？

 B．某人+ 坐/开/ 骑 + 交通工具 + 去 + 某处。

 例如：我坐轿车去学校。

  我妈妈每天坐公共汽车去上班。

  我爸爸开车去上班。

3）学习“说一说”，理解每句话的意思。朗读，通过会话练习巩固句型，

并能在适当的场景中使用。

4）参考《课本》P13 二，学生先做汉字书写练习，然后做《练习册》

P10 五。

2. เรียนหัวข้อ “ฝึกสนทน�” ในหนังสือแบบเรียน หน้� 8

 1) ทบทวนคำ�ศัพท์ในหนังสือแบบเรียน หน้� 10-11

 2) เรียนรู้รูปประโยค

  A. 某人 + 怎么 + 来/去 + 某处？  (ใคร + อย่�งไร + ม�/ไป + สถ�นที่)

  เช่น 你怎么来学校的？   (เธอม�โรงเรียนอย่�งไร)

   你妈妈怎么去上班？   (แม่ของเธอไปทำ�ง�นอย่�งไร)

  B.  某人 + 坐/开/骑 + 交通工具 + 去 + 某处。  

(ใคร + นั่ง/ขับ/ขี่ + ย�นพ�หนะ + ไป + สถ�นที่)

  เช่น 我坐轿车去学校。   (ฉันนั่งรถยนต์ไปโรงเรียน)

   我妈妈每天坐公共汽车去上班。 (แม่ของฉันนั่งรถประจำ�ท�งไปทำ�ง�นทุกวัน)
   我爸爸开车去上班。   (พ่อของฉันขับรถไปทำ�ง�น)

 3) เรียนหัวข้อ “ฝึกสนทน�” ให้นักเรียนทำ�คว�มเข้�ใจคว�มหม�ยของแต่ละประโยค อ่�นออกเสียงพร้อมกัน 

ฝึกสนทน�เพื่อให้ส�ม�รถจำ�รูปประโยคได้อย่�งแม่นยำ� และนำ�คว�มรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ ได้อย่�ง

เหม�ะสม

 4) จ�กหนังสือแบบเรียน หน้� 13 หัวข้อที่ 2 ให้นักเรียนฝึกเขียนอักษรจีน จ�กนั้นทำ�แบบฝึกหัดใน

หนังสือแบบฝึกหัด หน้� 10 หัวข้อที่ 5
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3、学习课文《课本》P9。

1）复习生词和“说一说”。

2）先板书并讲解课文中出现的生词。

 生词：忙碌、锻炼、早出晚妇、先……再……、送

 忙碌：早上，我们一家人都很忙碌。

 锻炼：爷爷奶奶走路去公园锻炼身体。

 早出晚归：他工作很忙，常常早出晚归。

 先……再……、送：

 早上爸爸开车先送妈妈去学校，再去上班。

课文中有些词汇已学过，但学生认读可能仍有困难。教师把这些词汇作为

课文“导读词汇”讲解复习，使学生在阅读过程中减少生词障碍。

3）复习导读词汇：工作、身体、教、做饭、经理、常常、上班、起床、

洗澡、刷牙

4）学语法《课本》P11，要求学生能用“都”造句。

5）模仿造句：忙碌、锻炼、早出晚归、先……再……
6）听录音，分段讲解课文，朗读课文。学生听录音跟读、熟读课文。

7）做《练习册》P8 二、三，P9 四。

3. เรียนหัวข้อ “บทอ่�น” ในหนังสือแบบเรียน หน้� 9

 1) ทบทวนคำ�ศัพท์และหัวข้อ “ฝึกสนทน�”

 2) ครูเขียนคำ�ศัพท์ในบทอ่�นบนกระด�นและอธิบ�ยคว�มหม�ย

  คำ�ศัพท์:  忙碌 (รีบเร่ง เร่งมือทำ�ง�น) 锻炼 (ออกกำ�ลังก�ย) 早出晚归 (ออกเช้�กลับค่ำ� 

先……再…… (...ก่อน แล้วค่อย...) 送 (ส่ง)

  忙碌 (รีบเร่ง เร่งมือทำ�ง�น):  早上，我们一家人都很忙碌。
   (ตอนเช้�ทุกคนในบ้�นของเร�ต่�งก็รีบเร่งกันม�ก)

  锻炼 (ออกกำ�ลังก�ย): 爷爷奶奶走路去公园锻炼身体。
   (คุณปู่คุณย่�เดินไปออกกำ�ลังก�ยที่สวนส�ธ�รณะ)

  早出晚归 (ออกเช้�กลับค่ำ�):  他工作很忙，常常早出晚归。

   (เข�ง�นยุ่งม�ก มักจะออกแต่เช้�กลับค่ำ�มืดเสมอ)
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  先……再…… (...ก่อน แล้วค่อย...)、送 (ส่ง): 

  早上爸爸开车先送妈妈去学校，再去上班。

  (ตอนเช้�พ่อขับรถไปส่งแม่ที่โรงเรียนก่อน แล้วค่อยไปทำ�ง�น)

 ถงึแมว้�่ในบทเรียนจะมคีำ�ศพัทท์ีน่กัเรียนเคยเรียนอยู่บ�้งแล้ว แตก่ยั็งมีบ�งสว่นทีเ่ปน็อุปสรรคตอ่ก�รอ่�น

ของนกัเรียนอยู่ ดงันัน้ครูควรนำ�คำ�ศพัทเ์หล�่นีเ้ขียนข้ึนกระด�นเปน็ “คำ�ศพัทช์ว่ยอ่�น” และอธบิ�ยทบทวนเพือ่ลด

อุปสรรคก�รอ่�นของนักเรียน

 3) ทบทวนคำ�ศัพท์ช่วยอ่�น: 工作 (ทำ�ง�น) 身体 (ร่�งก�ย) 教 (สอน) 做饭 (ทำ�อ�ห�ร) 经理 

(ผู้จัดก�ร) 常常 (มักจะ) 上班 (ไปทำ�ง�น) 起床 (ตื่นนอน) 洗澡 (อ�บน้ำ�) 刷牙 (แปรงฟัน)

 4) เรียนรู้ไวย�กรณ์ในหนังสือแบบเรียน หน้� 11 ต้องให้นักเรียนส�ม�รถใช้คำ�ว่�“都”(ล้วน ต่�งก็ 

ทั้งหมด) ในก�รแต่งประโยคได้

 5) ให้นักเรียนแต่งประโยคต�มตัวอย่�งโดยใช้คำ�ศัพท์ต่อไปนี้: 忙碌 (รีบเร่ง เร่งมือทำ�ง�น) 锻炼 

(ออกกำ�ลังก�ย) 早出晚归 (ออกเช้�กลับค่ำ�) 先……再…… (...ก่อน แล้วค่อย...)

 6) ให้นักเรียนฟังเสียงอ่�นจ�กซีดีแล้วอ่�นต�ม โดยครูแบ่งอธิบ�ยเนื้อห�เป็นตอนๆ

 7) ทำ�แบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด หน้� 8 หัวข้อที่ 2, 3 และหน้� 9 หัวข้อที่ 4

4、复习生词、句型，熟读课文《课本》P9-10。

 1）复习生词，“说一说”。

 2）熟读课文，根据课文回答问題:

  早晨一家人都在做什么?

  爸爸、妈妈做什么工作?

  他们怎么去上班?

  我和哥哥怎么去学校?

 3）课堂听力练习《课本》P12 一、判断对错。

 听力文本：

  1．爷爷奶奶每天早上走路去公园。

  2．妈妈从家到学校坐公共汽车要一个半小时。 

  3．爸爸是个大忙人。

  4．姐姐坐校车上班很方便。

  5．哥哥喜欢坐地铁。

 答案：1．✓  2．✕  3．✓  4．✕  5．✕
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 4）做《练习册》P11-12 六。

4. ทบทวนคำ�ศัพท์และรูปประโยค อ่�นบทเรียนในหนังสือแบบเรียน หน้� 9-10 ให้ถูกต้องและคล่องแคล่ว

 1) ทบทวนคำ�ศัพท์และหัวข้อ “ฝึกสนทน�”

 2) ฝึกอ่�นบทเรียนให้ถูกต้องคล่องแคล่ว แล้วตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้

 早晨一家人都在做什么？  (ตอนเช้�ทุกคนในบ้�นทำ�อะไรกัน)

 爸爸、妈妈做什么工作？  (พ่อแม่ทำ�ง�นอะไร)

 他们怎么去上班？   (พวกเข�ไปทำ�ง�นอย่�งไร)

 我和哥哥怎么去学校？  (ฉันกับพี่ช�ยไปโรงเรียนอย่�งไร)

 3) กิจกรรมฝึกฝนก�รฟังในห้องเรียน ในหนังสือแบบเรียน หน้� 12 หัวข้อที่ 1 จงบอกว่�ถูกหรือผิด

 ข้อคว�มเสียง:

  1．爷爷奶奶每天早上走路去公园。

   (คุณปู่คุณย่�เดินไปที่สวนส�ธ�รณะทุกเช้�)

  2．妈妈从家到学校坐公共汽车要一个半小时。

   (คุณแม่นั่งรถประจำ�ท�งจ�กบ้�นไปโรงเรียนใช้เวล� 1 ชั่วโมง) 

  3．爸爸是个大忙人。

   (พ่อเป็นคนทำ�ง�นยุ่งม�ก)

  4．姐姐坐校车上班很方便。

   (พี่ส�วนั่งรถโรงเรียนไปทำ�ง�นสะดวกม�ก)

  5．哥哥喜欢坐地铁。

   (พี่ช�ยชอบนั่งรถไฟฟ้�ใต้ดิน)

 เฉลย: 1. ✓ 2. ✕ 3. ✓ 4. ✕ 5. ✕

 4) ทำ�แบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด หน้� 11-12 หัวข้อที่ 6

五、作业
5. ก�รบ้�น
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练习册答案
第一课  我坐校车去学校

เฉลยแบบฝึกหัด 
บทที่ 1 ฉันนั่งรถโรงเรียนไปโรงเรียน

一、根据叙述，圈出正确答案 จงวงกลมคำ�ตอบที่ถูกต้องต�มข้อคว�มต่อไปนี้

1．C  2．A  3．B  4．C

二、组词并加注拼音 จงเขียนคำ�ศัพท์พร้อมทั้งพินอิน

走路 zǒu lù 开年 kāi chē

忙碌 máng lù 锻炼 duàn liàn

校车 xiào chē 轿车 jiào chē

三、圈出正确的字 จงวงกลมอักษรที่ถูกต้อง

1．汽、车  2．碌  3．锻、炼  4．归  5．先  6．送

四、模仿例句造句 จงแต่งประโยคต�มตัวอย่�ง

忙碌：忙碌了一天，妈妈休息了。

忙碌：忙碌了一天，妈妈睡觉了。

锻炼：星期六早上，爷爷奶奶去花园锻炼身体。

锻炼：星期六早上，爷爷奶奶去操场上锻炼身体。

早出晚归：爸爸学习很忙，每天早出晚归。

早出晚归：爸爸教书很忙，每天早出晚归。
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先……再……：丽丽先喝汤，再吃米饭。

先……再……：丽丽先洗手，再吃饭。

五、看图回答问题 ดูภ�พแล้วตอบคำ�ถ�ม

1．芬每天坐校车去学校。

2．大龙每天坐公共汽车去学校。

3．丽丽每天坐轿车去学校。

4．妈妈每天坐出租车去上班。

5．爷爷奶奶走路去公园。

六、 阅读，正确的打（✓），错误的打（✕） 

จงอ่�นบทสนทน�และเลือกก�เครื่องหม�ยถูกหรือเครื่องหม�ยผิด

1．✓  2．✕  3．✕  4．✓  5．✕  6．✓
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