แบบฝกที่ 2
Speaking Skill
Dialogue

A : Would you like a piece of bread ?
B : Yes, please.
(Or - No, thank you. I’d like a piece of cheese, please)
Function

: Offering something to someone (การใหสิ่งของ และการตอบรับอยางสุภาพ)

จุดประสงคปลายทาง
สนทนาโตตอบการใหสิ่งของ และการตอบรับอยางสุภาพโดยใชโครงสรางที่ถูกตอง
จุดประสงคนําทาง
1. บอกความหมายของคําศัพทและออกเสียงตามหลักการออกเสียงไดถูกตองและ
คลองแคลว
2. ใชโครงสรางประโยค
- Would you like ………… ?

- Yes, please.
Or - No, thank you. I’d like …………… , please
ไดถูกตอง และคลองแคลว
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WORKSHEET 1
จุดประสงคนําทาง
1. บอกความหมายของคําศัพทและออกเสียงตามหลักการออกเสียงไดถูกตองและ
คลองแคลว
Vocabulary : คําศัพทที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
Activity 1.1
Directions : Fill in the missing letters.

1.

ca__ dies

5.

ice __ __ __ __ ms

2.

a piece of __ __ __ __

6.

a piece of __ __ __ __ a

3.

a piece of ch ___ ___ ___ e

7.

a piece of b___ ___ a ___

4. a glass of l__ __ __ __ __de
Answers
1. ……….
2. ……….
6. ……….
7. ……….

8. a glass of o__ __ __ __ e j__ __ __ __
3. ……….
8. ……….

4. ……….
9. ……….

5. ……….
10. ……….
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WORKSHEET 2
จุดประสงคนําทาง
1. บอกความหมายของคําศัพทและออกเสียงตามหลักการออกเสียงไดถูกตองและ
คลองแคลว
Vocabulary : คําศัพทที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
Activity 1.2
Directions : Name foods and drinks as much as you can by using the chart given below.
( two minutes )

Foods

Answers
1. ……….
6. ……….

2. ……….
7. ……….

Drinks

3. ……….
8. ……….

4. ……….
9. ……….

5. ……….
10. ……….
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WORKSHEET 3
จุดประสงคนําทาง
2. ใชโครงสรางประโยค
- Would you like a piece of bread ?
- Yes, please.
Or - No, thank you. I’d like a piece of cheese, please
ไดถูกตอง และคลองแคลว
Vocabulary : คําศัพทที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
Expression : สํานวนที่ใชในการใหสิ่งของและการตอบรับอยางสุภาพ
Activity 2
Directions : Say the conversation by using your own words.

Would you like a piece of bread ?

Yes, please.
Would you like a piece of bread ?
No, thank you. I’d like a piece of cheese, please
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TEACHER’S SCRIPT
Activity 1.1
Directions : Fill in the missing letters.
1. candies
2. a piece of cake
3. a piece of cheese

4. a glass of lemonade
5. ice cream
6. a piece of pizza

7. a piece of bread
8. a glass of orange juice

Activity 1.2
Directions : Name foods and drinks as much as you can ( two minutes )
Activity 2
Directions : Say the conversation by using your own words.
Would you like a piece of bread ?
- Yes, please.
Or - No, thank you. I’d like a piece of cheese, please

This material is created by Ms. Supranee Dumswat
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