วันที่ 1 – 19 ตุลาคม 2561 (14 วัน)
จัดโดย ทีมครูปฐมวัย YWCA กรุงเทพฯ และครูสอนทักษะพิเศษท่านอื่นๆ

รั บเด็กระดับ ปฐมวัย 1 – 3 ทัง้ หญิง และ ชาย จานวน 40 คน
รับเด็กที่เข้ าเต็มค่ายเท่านัน้ ไม่รับรายวัน หรื อ รายสัปดาห์

สนุกสนานวันปิ ดภาคเรี ยน ด้ วยกิจกรรมสร้ างสรรค์ เพื่อเด็กปฐมวัยทุกคน ด้ วยกิจกรรม
Brain Break ฝึ กสมองซีกซ้ ายและขวา

ศิลปะสรรค์ สร้ าง

ภาษาสนุกในชีวิตประจาวัน

ร่ วมกันปลูกพืชผัก เคลื่อนไหวร่ างกาย ด้ วย เกม เพลง Dance เต้ นรา และกิจกรรมอื่นๆ

( ค่ าลงทะเบียนรวม ค่ าอาหารกลางวัน นม ผลไม้ อาหารว่ างบ่ าย ค่ากิจกรรม )
เริ่มรับเด็กเวลา 07.45 น.
กิจกรรมในห้ องเรี ยนเริ่ม 09.00 – 15.30 น.
15.30 น – 16.30 น. เล่นสนามรอผู้ปกครองมารับ
ค่าล่วงเวลา หลังเวลา

สมัครและโอนเงินได้ ที่ บัญชี สมาคม YWCA กรุ งเทพฯ
ธนาคารกรุ งเทพฯ สาขาสวนพลู 200-0-59965-0
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาสี ลม 001—2-63748-9
ธนาคาร UOB สาขาไทยวา 094-2-11340-8
ส่งเอกสารการโอนเงินที่ Fax 02-286-3310 Ext.519
หรื อ โทรศัพท์ 081-868-9322 , 02-286-1936 # 115 (ฝ่ ายปฐมวัย)
www.ywcabangkok.com E-mail: pratoom@ywcabangkok.com

16.30-17.00น. ค่าล่วงเวลา 50 บาท/วัน
(โปรดชาระเงินที่ครูเวรประจาวัน)
**สิ่งที่ต้องเตรี ยมมา กระติก หรื อ กระบอกใส่น ้าดื่ม ที่
นอนแบบปิ กนิก ชุดสารองใส่ไว้ ในกระเป๋ า 1 ชุด
นมกล่องรสจืด 1 หรื อ 2 กล่องตามจานวนที่ต้องการดื่ม

ใบสมัคร
Day Camp ปฐมวัย YWCA กรุ งเทพฯ 1 – 19 ตุลาคม 2561
******************************************************************
ชื่อ ด.ช./ด.ญ. ..............................................นามสกุล.................................................ชื่อเล่น...........................
วัน/เดือน /ปี เกิด.....................................อายุ.................ปี น้ าหนัก....................ส่ วนสู ง....................................
แพ้อาหาร/แพ้ยา...................................................................................................................................................
ปัจจุบนั เป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยน........................................................................ระดับชั้น........................................
ชื่อ-สกุล บิดา.............................................................โทรศัพท์ติดต่อ..................................................................
ชื่อ-สกุล มารดา..........................................................โทรศัพท์ติดต่อ.................................................................
Email ...................................................................................................................................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่...............................................................ถนน........................แขวง........................................
เขต.......................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................................
 ชื่อ-สกุล ผูต้ ิดต่อกรณี เร่ งด่วน.........................................................โทรศัพท์...........................................
 ขอสมัครเข้า Day Camp ปฐมวัย YWCA กรุ งเทพฯ โดยสมัครแล้วไม่มีการคืนเงินในกรณี ใดๆทั้งสิ้ น
ลงชื่อ................................................................ชื่อผูป้ กครองนักเรี ยน
วันที่........../.................../2561
*********************************************************************
สาหรับเจ้าหน้าที่กรอก

ชาระโดยเงินสด
ชาระโดยโอนเงิน ในนาม สมาคม YWCA กรุ งเทพฯ
ใบเสร็จรับเงินเลขที่.............................จานวนเงิน...................วันที่............................ผูร้ ับเงิน...........................

ตารางกิจกรรม Day Camp 1 ปฐมวัย YWCA กรุ งเทพฯ
วันที่ 1 – 19 ตุลาคม 2561
วัน / กิจกรรม

วันจันทร์
1/10/2561
วันอังคาร
2/10/25561
วันพุธ
3/10/2561
วันพฤหัสบดี
4/10/25611
วันศุกร์
5/10/2561

09.00น. – 09.30 น. น.
บุคลิกภาพ / ธรรมชาติน่ารู้
งานศิลปะ
การเป็ นมิตร / พืชคืออะไร
ขวดสวยด้วยมือฉัน
ความรัก / พืชกินอาหารหรื อเปล่า
พิมพ์สีจากพืช
ความเมตตากรุ ณา / โลกสี เขียว
Bubble Paint
การขอบพระคุณ / อาหารจากพืช
ดอกไม้เส้นด้ายสี
การเชื่อฟัง / พืชแปลงกาย
ระบายสี

วันจันทร์
8/10/2561
วันอังคาร
9/10/2561
วันพุธ
10/10/2561
วันพฤหัสบดี
11/10/2561
วันศุกร์
12/10/2561

เคารพผูใ้ หญ่ / พืชรอบตัวเรา
ต้นไม้ 4 ฤดู
การบังคับตนเอง / ดอกไม้
Handprint
มัน่ ใจในตนเอง / ขยายพันธ์พืช
Carrot Painting
ความขยัน / ดอกไม้ดื่มน้ า
Midnight Flowers
ความสัตย์ซื่อ / ดูฉนั เติบโต
กลิง้ สี

วันจันทร์
15/10/2561
วันอังคาร
16/10/2561
วันพุธ
17/10/2561
วันพฤหัสบดี
18/10/2561
วันศุกร์
19/10/2561

09.30น.- 11.00 น.
กิจกรรมเสรี / พิเศษ
Dance
โดย ครู เอิน ธันยรัตน์
ราไทย
โดย ครู เอิน ธันยรัตน์
Dance
โดย ครู เอิน ธันยรัตน์
ราไทย
โดย ครู เอิน ธันยรัตน์
cooking

Dance
โดย ครู เอิน ธันยรัตน์
ราไทย
โดย ครู เอิน ธันยรัตน์
Dance
โดย ครู เอิน ธันยรัตน์
ราไทย
โดย ครู เอิน ธันยรัตน์
cooking

14.00 น.-15.00 น
BRAIN BREAK
นิทาน เรื่ องเล่า
BRAIN BREAK
เปิ ดแก้ว ปิ ดแก้ว
นิทานบันเทิง
BRAIN BREAK
Chocco la te
นิทานบันเทิง
ทบทวน
BRAIN BREAK
Melody Brain
นิทานบันเทิง
BRAIN BREAK
I am a mountian
นิทานบันเทิง
ทบทวน

อาหารกลางวัน
นม ผลไม้
ข้าวไข่เจียว แกงจืด
กล้วยหอม/ ชิฟฟ่ อนเค้ก
ข้าวหมูอบ ผักต้ม
แตงโม/ ขนมไทย
บะหมี่ไก่ต๋ นุ
ชมพู่ / ขนมปั งแยม
ข้าวผัดหมูยา่ ง แกงจืด
ชมพู่ /ถัว่ แดงต้ม
เส้นใหญ่ราดหน้า
กล้วย / ขนมปั งชีสเช็ค
ข้าวมันไก่
สาลี่ / เค้กช็อกโกแลต
สปาเก็ตตี้ไส้กรอก
กล้วย / ขนมไทย
ข้าวไข่พะโล้
มะละกอ / แครกเกอร์
เส้นหมี่ลูกชิ้นน้ าใส
ฝรั่ง / ขนมปั งเนยน้ าตาล
ผัดกระเพราหมู แกงจืด
ชมพู่ / โดนัท

หยุดชดเชย วันคล้ ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร
ความมีระเบียบ / ชมสวน
ศิลปะเมล็ดพืช
ความคิดริ เริ่ ม / สวนแขวน
หน้ากากผลไม้
เต็มใจช่วยเหลือ // ดอกไม้หมุน
ใบไม้ สี เทียน
มิตรภาพ / สวนหย่อม
ศิลปะจากใบไม้

Dance
โดย ครู เอิน ธันยรัตน์
ราไทย
โดย ครู เอิน ธันยรัตน์
Dance
โดย ครู เอิน ธันยรัตน์
ราไทย
โดย ครู เอิน ธันยรัตน์

BRAIN BREAK
Dum Dum Dah Dah
นิทานบันเทิง
BRAIN BREAK
I let her go go
นิทานบันเทิง

ผัดมักโรนี แฮม
มะละกอ / เฉาก๊วย
ข้าวขาหมู
แอปเปิ้ ล / ขนมไทย
ข้าว แกงจืดลูกเงาะ
กล้วย / เซี้ยงไฮ้
ข้าวไก่อบ ผักต้ม
แตงโม / ขนมขาไก่

**ตารางกิจกรรม อาหาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงในกรณี จาเป็ นเรื่ องครู สอน หรื อการจัดอาหาร

