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เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนชั3 นประถมศึกษาปีที:  1/6 

ทางบริษัทอิงลิช แอนด์ ไอ มีความยินดีที6 จะแจ้งให้ท่านทราบถึงบทเรียนและคําศัพท์ต่างๆที6 บุตรหลานของท่านจะได้เรียนใน 

หลักสูตร IEP Bookwork Course ในภาคเรียนนี*  ซึ# งท่านสามารถนําคําศัพท์เหล่านี7 ไปฝึกฝนให้กับบุตรหลานของท่าน 

เพื$ อเพิ$ มพูน และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ดียิ(งขึ, น ท่านผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดกิจกรรมและข้อมูลต่างๆ 

ที# เป็นประโยชน์ได้เพิ# มเติมจาก  http://kids.engl ish-and-i .com   
 

Week Engl ish Thai 

Weeks    
17 – 18 

Target Language  

They’ve got a crocodile.  

They haven’t got an elephant.  

Have they got legs? Yes, they have. / No, they haven’t. 
Vocabulary 

animal สัตว์ 

crocodile จระเข้ 
elephant ช้าง 
giraffe ยีราฟ 
hippo ฮิปโป 
monkey ลิง 
snake งู 
tiger เสือ 
body ร่างกาย 
arm แขน 
foot เท้า (เอกพจน์) 
feet เท้า (พหูพจน์) 
hand มือ 
leg ขา 
tail หาง 
have got มี 
how many เท่าไร 

 

Weeks   
19 – 20 

Target Language  

She’s got a jacket. 
Simon’s got a shirt. 
She hasn’t got a dress. 
Simon hasn’t got shoes. 

Vocabulary 
clothes เสื$ อผ้า (พหูพจน์) 
jacket เสื$ อกันหนาว 
shoes รองเท้า (พหูพจน์) 
skirt กระโปรง 
socks ถุงเท้า (พหูพจน์) 
trousers กางเกงขายาว (พหูพจน์) 
T-shirt เสื$ อยืด 

has got / hasn’t got มี / ไม่มี 
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Weeks  
22 – 23 

Target Language  

She can play tennis. 
She can’t ride a bike. 

 

Can he play tennis? Yes, he can. / No, he can’t. 
Vocabulary 

play basketball เล่นบาสเกตบอล 

play football เล่นฟุตบอล 
play tennis เล่นเทนนิส 
play the guitar เล่นกีตาร์ 
play the piano เล่นเปียโน 
ride a bike ขี# จักรยาน 
swim ว่ายนํ' า 
can / can’t ได้ / ไม่ได้ 

 

Weeks  
24 – 25 

Target Language  
What are you doing? I’m walking. 

I’m driving my car. 
Vocabulary 

boat เรือ 

bus รถบัส 
helicopter เฮลิคอปเตอร์ 
lorry รถบรรทุก 

motorbike มอเตอร์ไซค์ 

plane เครื% องบิน 
doing กําลังทํา 

driving กําลังขับ 
flying กําลังขับ (ในกรณีนี. หมายถึงการขับเครื7 องบินหรือเฮลิคอปเตอร์) 
riding กําลังขี) 
walking กําลังเดิน 

 

Weeks  
27 – 28 

Target Language  
Ploy is in the bedroom.  

What’s he doing? He’s drawing a picture. 
Vocabulary 

bathroom ห้องนํ' า 
bedroom ห้องนอน 
dining room ห้องรับประทานอาหาร 
hall ห้องโถง 
kitchen ห้องครัว 
living room ห้องนั'งเล่น 
colouring กําลังระบายสี 
drawing กําลังวาด 
eating กําลังกิน 
having a bath กําลังอาบนํ& า 

listening กําลังฟัง 
playing กําลังเล่น 

watching กําลังดู 
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Weeks  
29 – 30 

Target Language  

I like chocolate. 
I don’t like ice-cream. 
Do you like ice-cream? Yes, I do. / No, I don’t. 

Vocabulary 
apple / apples แอปเปิ& ล (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
banana / bananas กล้วย (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
burger / burgers เบอร์เกอร์ (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
cake / cakes เค้ก (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
chocolate ช็อกโกแลต 
fish ปลา 
ice cream ไอศครีม 
orange / oranges ส้ม (เอกพจน์ / พหูพจน์) 
like / don’t like ชอบ / ไม่ชอบ 

	  


