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ใบหน้�เล็ก ๆ  ของฉัน

我的小脸
 wǒ     de     xiǎo    liǎnบทที่

11
一、看图学词语一、看图学词语  เรียนรู้คำาศัพท์ด้วยรูปภาพ

kàn  tú  xué  cí   yǔ

tóu fa

头发
méi mao

眉毛

yǎn jing

眼睛

bí zi

鼻子

yá

牙
liǎn

脸

zuǐ ba

嘴巴

ěr duo

耳朵
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二、说一说二、说一说  ฝึกสนทนา
shuō  yi  shuō

 wǒ  de tóu  fa  shì huáng sè de

我的头发是黄色的。

wǒ yǒu   lǜ yǎn jīng      hóng zuǐ ba      wǒ méi yǒu méi mao

我有绿眼睛、红嘴巴，我没有眉毛。

 wǒ  de   bí    zi  hěn dà          ěr duo hěn xiǎo

我的鼻子很大，耳朵很小。

wǒ yǒu lán  sè   de yǎn jīng hé zōng sè de tóu  fa

我有蓝色的眼睛和棕色的头发。
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三、辨音练习三、辨音练习  ฝึกแยกโทนเสียง
biàn yīn liàn xí

e - u
dé  -  dú

tè  -  tù

chě  -  chǔ

rè  -  rù

hé gé  tè sè  kè chē  gǔ wǔ  shù fù  fū fù

kě  -  kǔ

gē  -  gū

hē  -  hū

zhé  -  zhū

四、儿歌四、儿歌  เพลงน่าฟัง
ér  gē

  bù     wá    wa

布娃娃
           bù   wá   wa bù   wá   wa 

布娃娃，布娃娃，
      dà   dà    de   yǎn jing   hēi   tóu    fa

大大的眼睛黑头发。
         yòu  gān   jìng          yòu  tīng  huà 

又干净，又听话，
       zhāng zhe xiǎo  zuǐ  xiào   hā    hā

张着小嘴笑哈哈。
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课堂练习课堂练习  แบบฝึกหัดทบทวน
kè táng liàn xí 

A 水 B 可乐 C 果汁
shuǐ  kě  lè  guǒ zhī

wǒ hěn kě     wǒ xiǎng hē shuǐ

我很渴，我想喝水。
wèn     wǒ xiǎng hē shén me

问：我想喝什么？ 
例如：

五、生词表五、生词表  ตารางคำาศัพท์ใหม่
shēng cí biǎo

ตัวย่อ ตัวเต็ม พินอิน คำาแปล

头发 頭髮 tóu fa ผม เส้นผม

眼睛 yǎn jing ตา นัยน์ตา

眉毛 méi mao คิ้ว

鼻子 bí zi จมูก

耳朵 ěr duo หู

脸 臉 liǎn หน้า ใบหน้า

嘴巴 zuǐ ba ปาก

牙 yá ฟัน

一、听力练习一、听力练习  ฝึกฝนการฟัง   
tīng   lì   liàn   xíกิจกรรม

ฝึกฝนการฟัง
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1. A 眼睛 B 眉毛 C 耳朵
yǎn jīng méi mao  ěr duo

2. A 黄色 B 黑色 C 红色
huáng sè hēi   sè  hóng sè

3. A 鼻子 B 耳朵 C 牙
 bí    zi  ěr duo yá

4. A 头发 B 嘴巴 C 脸
   tóu fa     zuǐ ba    liǎn

5. A 布娃娃 B 妹妹 C 姐姐
   bù wá wa mèi mei  jiě   jie

二、汉字书写练习二、汉字书写练习  ฝึกเขียนอักษรจีน
Hàn  zì  shū  xiě  liàn xíกิจกรรม

ฝึกเขียนอักษรจีน
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指鼻子 ชี้จมูก

1.  两个同学一组，同学乙的左手手掌向上放在同学甲的左掌中，
右手食指指着自己的鼻子待命，

   แบ่งนักเรียนออกเป็นคู่ นักเรียนคนที่ 2 วางมือซ้ายบนมือซ้ายของนักเรียนคนแรก  
นิ้วชี้มือขวาชี้ที่จมูกแล้วรอคำาสั่ง

2. 同学甲右手击同学乙左掌，发出口令:“鼻子”、“耳朵”......
  นักเรียนคนแรกใช้มือขวาตีมือซ้ายของนักเรียนคนที่ 2 แล้วออกคำาสั่ง “จมูก หู...”

3.  同学乙随着甲的口令右手食指指自己的 “鼻子”、“耳朵”......
   นักเรียนคนที่ 2 ใช้นิ้วชี้มือขวาชี้ตามคำาสั่งของนักเรียนคนแรก “จมูก หู...”

4.  同学乙连续三次指示正确， 甲与乙交换角色，做这个游戏。
   หากนักเรียนคนที่ 2 ชี้ถูก 3 ครั้ง ให้สลับตำาแหน่งและเล่นเกมต่อไป

กิจกรรม
ในชั้นเรียน  三、活动 三、活动

 huó dòng
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