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บทเรียนการรับรูบทที ่5 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  มีการพัฒนาความสนใจและเชาวปญญาท่ีพระเจาประทาน 

สาระการเรียนรู:  เขาใจเชาวปญญาพิเศษของตนเองและมีความพอใจกับมัน 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  ฉันคือใคร? รางกาย, ประสาทสัมผัสตาง ๆ 

บทเรียน:  ประสาทของการมองเห็น 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กสามารถบอกไดวา ตาเปนอวัยวะท่ีใชในการมองเห็น 

2. เด็กสามารถแยกแยะและชี้วาอะไรเปนอะไรโดยการมองเห็น 

3. เด็กสามารถอธิบายลักษณะของการมองเห็นในรายละเอียดได เชน ชัดเจน มัวไมชัด 

ระยิบระยับ และอื่น ๆ  

 
 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  

1. กระดาษ หน่ึงแผนตอเด็กหน่ึงคน 

2. ดินสอดํา ดินสอสีหรือสีเทียน 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

 ไมตองใชอุปกรณอะไรเลย 
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สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

   
1. อานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. ใหเติมชองวางในแบบฝกหัดประจําวัน 

4. นําเด็ก ๆ อธิษฐานขอบคุณพระเจาสําหรับความสามารถในการมองเห็น    

        
 
 

 
ข้ันตอนการเรียนการสอน: 

 
 

การนําเขาสูบทเรียน:      

  

 
• บอกใหเด็กปดตาท้ังสองขางสักหน่ึงนาที ใหคุยถึงวาโลกของเราจะนาเบื่อเพียงไร ถาเราไมสามารถมองเห็นส่ิง 

ตาง ๆ ได มีอะไรบางที่เราไมสามารถเห็นได? (คําตอบอาจจะเปน: สัตวเล้ียง ใบหนาของคุณแม ของเลนท่ีหนู

ชอบ และอื่น ๆ)  
 

• พระเจาประทานตาเพื่อใหเรามองเห็น เรามีความสุขเมื่อเราสามารถมองเห็นส่ิงมหัศจรรยตาง ๆ ที่พระ

เจาทรงสราง ใหเราคิดถึงสิ่งที่พระเจาทรงสรางที่เราสามารถมองเห็นได ใหเวลาท่ีเด็กจะคิดและบอกถึงส่ิง

ตาง ๆ และอธิบายถึงลักษณะของส่ิงท่ีเขามองเห็น ตัวอยางเชน: ดอกไม –มีสีสดใส สวยงาม,  กบ-มีสีเขียว  ตัว

เล็ก ๆ, สุนัข-มีสีนํ้าตาล  มีขนปุกปุย ตัวใหญ และอื่น ๆ 

 
• พระเจาทรงสรางตาของเราใหสามารถมองเห็นส่ิงมหัศจรรยตาง ๆ อะไรเปนส่ิงที่ดีที่สุดที่เรามองเห็น? 

ขอใหเด็กแตละคน ตอบคําถาม พระเจายังทรงสรางตาของเราเพื่อใหมองเห็น ส่ิงที่จะเตือนเราใหระวังจาก

อันตราย มีสิ่งอะไรบางที่เรามองเห็นและเตือนเราใหปลอดภัยจากอันตราย? (คําตอบอาจจะเปน: เห็นรถ

กําลังแลนมา มองเห็นคนท่ีมีลักษณะของคนราย มองเห็นลมพายุ และอื่น ๆ) 
 

 
  การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

รูปรางของกอนเมฆ

 
 

 

 



 3 

• ถาเปนวันท่ีมีอากาศคอนขางมืดคร้ึมมีเมฆมาก ใหพาเด็ก ๆ ออกไปขางนอก และใหแหงนมองดูกอนเมฆบน

ทองฟา (อาจจะน่ังหรือนอนตามแตความเหมาะสม) หนูเห็นกอนเมฆมีรูปรางเปนอยางไร? ถาพวกเขาไม

สามารถมองเห็นเปนรูปรางได ครูควรจะแนะรูปรางตามจินตนาการเพื่อใหเด็ก ๆ เรียนรูการสังเกต 

ตัวอยางเชน: ครูเห็นเปนรูปลูกหมาตัวเล็ก ๆ นะ (หรืออาจจะเปนรูปอื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายคลึง) 

เด็ก ๆ เห็นไหม? นั่นเปนหูของมัน และตรงนี้ก็เปนหางของมัน (ชี้มือไปดวย) และอะไรอีกที่หนู

เห็น? วัตถุประสงคก็เพื่อใหเด็ก ๆ พูดคุยถึงรายละเอียดตาง ๆ ท่ีเขาสามารถมองเห็นได และเด็กคนอื่น ๆ ก็

จะพากันสนใจและสงสัยวา พวกเขากําลังมองดูอะไรกัน 

• แตถาเปนวันท่ีมีอากาศมืดคร้ึม ท่ีไมสามารถมองเห็นรูปรางลักษณะของกอนเมฆได หรือทองฟาไมคอยมีกอน

เมฆ ก็ใหพาเด็ก ๆ ออกไปเดินขางนอก ท่ีสามารถมองเห็นรูปรางลักษณะของตนไม เห็นฝุนละออง กอหญา 

ซากของกอหญา หรือเงา 

• ชวยใหเด็กรูจักสังเกตส่ิงสวยงามในโลกรอบ ๆ ตัวเขา ใหคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับส่ิงมหัศจรรยมากมายท่ีพระ

เจาทรงสราง ใหนับส่ิงตาง ๆ ท่ีนักเรียนมองเห็น และเนนถึงส่ิงเหลาน้ันอีกคร้ังในหองเรียน 

• ใหนักเรียนแตละคนไปหาใบไมมาคนละหน่ึงใบ ท่ีไมเหมือนกัน ใบไมท่ียังเขียวสดอยู จะใชไดดีท่ีสุด ถาหาได 

เกมสถูใบไม
 

 

 

 

• พระเจาทรงสรางทุกสิ่งที่อยูรอบตัวเรา พระองคทรงพิถีพิถันในทุกสิ่งที่ทรงสราง และทุกสิ่งสมบูรณ

แบบครบถวน จะเปนเวลาที่มีความสนุกเพลิดเพลินมาก เมื่อเรามองดูทุกส่ิงที่พระเจาทรงสรางอยาง

ใกลชิด และสามารถมองเห็นรายละเอียดในส่ิงเหลานั้นได พระเจาทรงมีเปาหมายในทุกส่ิงที่พระองค

ทรงสราง   

• วันนี้เราจะใชดวงตาที่พระเจาทรงสราง เพื่อมองดูใบไมที่พระเจาทรงสรางอยางละเอียด ครูคิดวาเธอ/
หนู จะสามารถมองเห็นรายละเอียดบางอยางในใบไม ที่หนูอาจไมเคยสังเกตเห็นมากอน  

• แจกกระดาษหน่ึงแผน และดินสอแกเด็กแตละคน ใหเด็กวางใบไมท่ีเขาเก็บมาบนโตะ และเอากระดาษปดไว 

• ใหนักเรียนเอาดินสอดํา หรือดินสอสี หรือสีเทียน ถูบนกระดาษ (ในบริเวณท่ีมีใบไมอยูขางใต) ถูจนท่ัวบริเวณ 

เสร็จแลวจะมองเห็นรูปรางของใบไมไดคอนขางชัดเจน 
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• เด็ก ๆ อาจจะแลกเปล่ียนใบไมกัน และนําเอามาทําบนกระดาษสวนท่ีวางอยู เขาก็จะไดรูปของใบไมท่ีแตกตางกัน

ออกไป 

 

เกมสนักสืบ

 
 

 

• ใหหาส่ิงของบางอยางในหองเรียน ท่ีเด็ก ๆ สามารถมองเห็นไดอยางท่ัวถึง โดยใหบอกใบ ใหเด็ก ๆ สามารถ

เดาไดวา ส่ิงท่ีครูพูดถึงน้ันคืออะไร เชน ครูกําลังสืบหาอะไรบางอยางท่ี______ (คําใบจะเกี่ยวกับรูปราง 

ลักษณะ อาจจะบอกถึงสี ขนาด รูปราง หรือท่ีอยูของส่ิงน้ัน ๆ)  

• เด็ก ๆ ก็จะเดาถึงส่ิงท่ีครูพูดถึง ใหสอดคลองกับรายละเอียดท่ีครูใบให ถาคนไหนทายถูก คนน้ันจะเปนคนนํา

เกมสแบบท่ีครูทํา 

• ใหทําอยางน้ีไปเร่ือย ๆ จนกวาเด็ก ๆ จะหมดสนุก หรือถาเด็กยังสนุกอยู ก็ตองขอหยุดเกมสตามเวลาท่ี

กําหนดไว 

 
 
 
 

การสรุปบทเรียน:    

  

 

• ใหเรามาบอกพระเจาวา เราขอบคุณพระองคที่ทรงประทานดวงตาใหแกพวกเรา เพื่อจะมองเห็นได 

บอกใหทุกคนนับหน่ึงถึงสามพรอมกัน เมื่อพูดคําวา “สาม” จบใหทุกคนพูดพรอมกันวา “ขอบคุณพระเจาที่ทรง

ประทานดวงตา เพื่อพวกเราจะสามารถมองเห็นส่ิงตาง ๆ ได” 
 
 
กิจกรรมเสริม:  
 ไมจําเปนตองมี 

 
 
การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 
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การประเมินผลผูเรียน:   
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