




บทน้ีขอบอกเล่า    กีฬาเก่าแต่นานมา

ทั่วโลกส่งผู้กล้า เข้าแข่งขันประชันชัย

ค ามีทัณฑฆาต แสดงอ านาจกักเสียงไว้

ฟังอ่านเรื่องอะไร เล่าต่อได้ใจความดี



เร่ืองย่อ

แม่ของปอ๊กโทรศัพท์มาหาแม่ของแม่น  บอก
ว่าปอ๊กจะมาสาย เพราะรถเสีย  ปอ๊กอยู่บ้านทาวน์เฮาส์
ซี่งไม่ไกลจากบ้านแม่นมากนัก

ปอ๊กเป็นเด็กพิเศษท่ีเรียกว่า ออทิสติก เวลา
พูดจะไม่ค่อยสบตา  ชอบอยู่คนเดียว   บางครั้งก็
หัวเราะโดยไม่มีสาเหตุ  และต้องพูดกับปอ๊กเป็น
ประโยคส้ัน ๆ ถ้าพูดยาวแล้วไม่เข้าใจ  แต่ปอ๊กมีส่ิงท่ี
พิเศษคือ  เล่นเปียโนได้เก่ง  ความจ าเป็นเลิศ



เร่ืองย่อ

หลังจากท่ีแม่นออกไปรับไปรษณีย์ก็มีรถ
แท็กซี่มิเตอร์แล่นเข้ามาจอด  แม่ของปอ๊กพาปอ๊กมา
ส่งน่ันเอง  เขาท้ังสองคนนัดกันท ารายงานเร่ือง “กีฬา
โอลิมปิก” ต้องสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เนต็ปอ๊กเข้า
เว็บไซต์ต่าง ๆ ได้เก่งมาก พิมพ์คล่อง  คุณแม่ของ
ปอ๊กยังสอนให้ส่งอีเมลไปคุยกับพ่ีสาวท่ีสหรัฐอเมริกา
ด้วย  ปอ๊กเข้าเว็บไซต์คีย์หาข้อมูล “ประวัติโอลิมปิก” 
แม่นบอกให้ปอ๊กพรินท์ออกมาอ่านเพ่ือความสะดวก  
จะได้ไม่เสียสายตาจากจอท่ีสว่างจ้าเกินไป



เร่ืองย่อ

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก  จัดข้ึนเม่ือ ๑,๐๐๐ปี
ก่อนคริสต์ศักราช  บนยอดเขา  “โอลิมปัส” แคว้นอี
ลิส ประเทศกรีซ นักกีฬาต้องเป็นผู้ชายและต้อง
เปลือยกายเข้าแข่งขัน  เพ่ือประกวดความสมส่วนของ
ร่างกาย  ให้เข้าชมเฉพาะผู้ชายเท่านั้น



พริน้ท์
print

กรีก
Greek

กรีซ
Greece

สาธารณรัฐ เฮลเลนิก
Hellenic Republic

Hellas 

Ellas

Hellenes ขอม - เขมร

ราชอาณาจักรกัมพูชา



เร่ืองย่อ
ต่อมาอีก  ๓๐๐ ปี  ย้ายลงมาจัดท่ีเชิงเขา

โอลิมปัส  ผู้เข้าร่วมแข่งขันสวมกางเกง  และเปิด
โอกาสให้ผู้หญิงเข้าชมได้  แต่ไม่อนญุาตให้เข้า
แข่งขัน  กีฬาท่ีแข่งขันกันเป็นประเภทกรีฑา  คร้ังแรก
คือ  วิ่ง  กระโดด  มวยปล ้า  พุ่งแหลน  ขว้างจักร  ผู้
แข่งขันต้องเข้าเล่นท้ัง  ๕  ประเภท  ผู้ชนะจะได้รับ
รางวัลเป็นมงกุฎท่ีท าด้วยช่อใบมะกอก และได้รับ
เกียรติให้เดินทางท่องเท่ียวไปทุกรัฐ  และจัดข้ึนทุก ๔ 
ปี  การแข่งขันด าเนินมาเป็นเวลา  ๑,๒๐๐ ปี  แล้วยุติ
ไปไม่นาน  มาร้ือฟ้ืนใหม่ในปี  ค.ศ. ๑๘๙๖ (พ.ศ. 
๒๕๓๙)



เร่ืองย่อ

นอกจากนั้นยังจัดให้มีการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิกส าหรับคนพิการท่ีเรียกว่า 
“พาราลิมปิกเกมส์” ใน ค.ศ. ๑๙๖๐  (พ.ศ. 
๒๕๓๐) เขาทั้งสองช่วยกันสรุปเร่ืองราว  
ปอ๊กมีหนา้ท่ีพิมพ์รายงาน  และเก็บข้อมูลใส่
แฮนดิไดรฟ์ เซพข้อมลูไว้เผ่ือมีการแก้ไข

คุณแม่ของปอ๊กท าอาหารไว้ให้ปอ๊ก
และแม่น   มีสลัด  มะกะโรนีผัดใส่แคร์รอต  
ทั้งสองคนรับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อย
และมีความสุข 



ฝึกอ่าน  เขียนค า







ฝึกอ่านประโยค



ฝึกอ่านประโยค

ฉันเรียนการใช้
คอมพิวเตอรท์ี่โรงเรียน



ฝึกอ่านประโยค

บ้านของป้าเป็น
ทาวน์เฮาส์อยู่ใกล้ตลาด



ฝึกอ่านประโยค

อาชอบกินสลัดผักสด
ที่ร้านอาหารใกล้บ้าน



ฝึกอ่านประโยค

ลูกชายของเพื่อนแม่
ที่เป็นออทิสติกใช้
คอมพิวเตอร์ได้ดี



ฝึกอ่านประโยค

การแข่งขันกีฬาคน
พิการมีขึ้นครั้งแรกเมื่อ
คริสต์ศักราช  ๑๙๖๐



กิจกรรม
ค้นหาค าศัพท์





















โอลิมปิก

โรม

อิตาลี ๑๙๖๐

๖ กรีฑายิงธนู ว่ายน ้ า

ฟันดาบ บาสเกต
บอล

เทเบิล
เทนนิส

๗ ๙

ออสเตรเลยี

๒๕๔๗

๒๑

๙



ค ำที่มีเครื่องหมำย

ทัณฑฆำต



ชุดที่ ๑
โทรศัพท์  ประดิษฐ์ ประสงค์
พิสูจน์ ไปรษณีย์ หนังสือพิมพ์
ซีเกมส์ คริสต์ คอมพิวเตอร์
คีย์ พรินท์ แซนด์วิช
มิเตอร์ เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต
ปาล์ม ฟอร์ม สาส์น

ค าที่มีเครื่องหมาย   ์ ก ากับพยัญชนะ จะไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวนั้น



ชุดที่ ๒
ดวงจันทร์  วิทยาศาสตร์
เวทมนตร์  สุราษฎร์ธานี
ถ้ามีพยัญชนะซ่ึงไม่ใช่พยัญชนะสะกด  อยู่ข้างหน้าพยัญชนะ

ที่มีเครื่องหมาย   ์ก ากับ
ก็ไม่ออกเสียงพยัญชนะที่อยู่ข้างหน้าน้ันด้วย



ชุดที่ ๓
บริสุทธ์ิ     เปรมปรีด์ิ
กาฬสินธุ์   พืชพันธุ์

ถ้ามีสระอยู่ที่พยัญชนะ
ที่มีเครื่องหมาย   ์ก ากับ

ก็ไม่ออกเสียงพยัญชนะและสระนั้นด้วย



ชุดที่ ๓
พระสงฆ์ ประดิษฐ์

พิสูจน์

ซีเกมส์
ผลิตภัณฑ์

เจดีย์

อุบาทว์

ครรภ์
โบสถ์



ฟังและอ่านข้อความต่อไปนี้
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก  ได้จัดขึ้นเมื่อ 

๑,๐๐๐ ปีก่อนคริสต์ศักราช  บนยอดเขา“โอลิมปัส”  
แคว้นอีสิส ประเทศกรีซ  นักกีฬาต้องเป็นผู้ชายและ
เปลือยกายเข้าแข่งขัน  เพ่ือประกวดความสมส่วน
ของร่างกายด้วย  ผู้เข้าชมก็อนุญาตให้มีแต่ผู้ชาย
เท่านั้น

การเล่าเรื่องจากการฟังและการอ่าน



ข้อปฏิบัติและวิธีการเล่าเรื่องจากการฟังและการอ่าน

๑. มีสมาธิ  มีใจจดจ่อในเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

การเล่าเรื่องจากการฟังและการอ่าน



ข้อปฏิบัติและวิธีการเล่าเรื่องจากการฟังและการอ่าน

๒. สามารถสรุปเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน  และเล่าเรื่องได้ตาม
เหตุการณ์ เช่น

* เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร (กีฬาโอลิมปิก)
* เกิดขึ้นที่ไหน (ที่ประเทศกรีซ)
* เมื่อไร (๑,๐๐๐ ปีก่อนคริสต์ศักราช)
* อย่างไร (นักกีฬาต้องเป็นผู้ชายและเปลือยกาย  

ผู้ชมก็ต้องเป็นผู้ชายด้วย)

การเล่าเรื่องจากการฟังและการอ่าน



ข้อปฏิบัติและวิธีการเล่าเรื่องจากการฟังและการอ่าน

๓. สามารถแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองที่ฟังและ
อ่านได้ตามสมควร เช่น

* ให้ความรู้อะไร (นักกีฬาและผู้เข้าชมกีฬา
โอลิมปิกในอดีต)

* ให้ข้อคิดอะไร (ผู้ชายแข็งแรงกว่า  จึงได้รับ
เลือกให้เป็นนักกีฬา)

การเล่าเรื่องจากการฟังและการอ่าน




