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บทเรียนการรับรูบทที ่6 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  มีการพัฒนาความสนใจและเชาวปญญาท่ีพระเจาประทาน 

สาระการเรียนรู:  เขาใจเชาวปญญาพิเศษของตนเองและมีความพอใจกับมัน 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  ฉันคือใคร? รางกาย, ประสาทสัมผัสตาง ๆ 

บทเรียน:  ทบทวนประสาทสัมผัสท้ังหา 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
         

1. เด็กสามารถบอกถึงประสาทสัมผัสท้ังหาอยางได พรอมท้ังอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกายท่ีมี

สวนเกี่ยวของกับประสาทสัมผัสน้ัน ๆ ได 

2. เด็กสามารถใชประสาทสัมผัสของเขาอธิบายถึงรายละเอียดตาง ๆ ของส่ิงท่ีอยูรอบตัวเขาไดเปน

อยางดี 

 
 
 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
 
1. กระด่ิง หรือส่ิงท่ีสามารถทําใหเกิดเสียงได (เกิดเสียงโดยการเขยา) 

2. ผลไมหรือผักตาง ๆ เชน มันฝร่ัง หัวหอมใหญ และสม เปนตน 

3. สีผสมอาหาร (ดูในคูมือประกอบ) 

4. กระดาษ หน่ึงแผนตอเด็กหน่ึงคน 
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     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:     

1. สีอาหาร (ดูในคูมือประกอบ) 

2. กระดาษ หน่ึงแผนตอเด็กหน่ึงคน 

3. ลูกโปง หรือวัสดุอื่นท่ีมีรูปทรง เชน ฟองนํ้า สําลี หรือลูกบอล 
 
 
สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

   
1. อานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. ใหผาคร่ึงผลไมหรือผัก ใหทดลองปมรูปผลไมหรือผักลงบนกระดาษ ดูวาเปนอยางไร เพื่อจะรูวิธี

แนะนําเด็ก ๆ ในการทํากิจกรรมน้ี 

4. นําเด็ก ๆ อธิษฐานขอบคุณพระเจาสําหรับประสาทสัมผัสท้ังหา    

    
          
 
 
 

 
ข้ันตอนการเรียนการสอน: 

 
 

 
 การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 

เจาหมานอยกระดูกของเจาอยูที่ไหน? (ถาการสมมุติวาเปนสุนัข เหมาะสมกับประเพณีก็ทําได แตถาไม

เหมาะสม ก็ใหสมมุติเปนสัตวชนิดอื่น และคําวา “กระดูก” ก็อาจหาคําอื่นที่สอดคลองกับความชอบของ

สัตวที่สมมุติข้ึน) 

 

 

 

• ใหเด็กน่ังหันหนาเขาหากันเปนวงกลม เลือกเด็กคนหน่ึงใหน่ังอยูกลางวง และสมมุติวาเขาเปนสัตวชนิดหน่ึงท่ี

เห็นวาเหมาะสม   

• ใหสัตวสมมุติท่ีอยูตรงกลางวงกลม ปดตาท้ังสองขาง (ใหหลับตาหรือใชผาปดตา) ใหเด็ก ๆ ท่ีน่ังอยูในวงกลม 

แตละคนเอามือไขวหลังไว 



 3 

• เอากระด่ิงหรือของท่ีทําใหเกิดเสียงได ใหกับเด็กคนหน่ึงท่ีน่ังในวงกลม สมมุติวา “กระด่ิง” คืออาหารโปรดของ

สัตวสมมุติ ท่ีอยูกลางวงน้ัน 

• เด็กท่ีมีกระด่ิง จะส่ันกระด่ิงท่ีอยูดานหลังใหเกิดเสียงดังพอท่ีคนท่ีน่ังอยูกลางวงไดยินชัดเจน และใหทุกคนใน

วงยังคงเอามือไวขางหลังเหมือนเดิม 

• ใหเด็กท่ีมี “กระด่ิง” และทุกคนท่ียังเอามือไขวหลัง ทองประโยคตอไปน้ีพรอมกัน:  

เจาหมานอยข้ีเซาเอย                                        เจาแมวนอยข้ีเซาเอย 

กระดูกของเจาอยูที่ใด?                                     ปลายางของเจาอยูแหงใด? 

ใครขโมยมันไปเสียแลวเอย                                ใครขโมยมันไปแลวนะเอย 

ตื่นเถอะนะ นํากระดูกของเจาคืนมา                     ตื่นเถอะนะ นําปลายางของเจาคืนมา 

     

• สัตวสมมุติท่ีอยูกลางวง จะลืมตาขึ้น และเดาวา “กระดูก” ของมันจะอยูกับใคร ถาคิดวาอยูกับคนไหน ก็ให

พูดชื่อของคนน้ัน คนท่ีถูกเรียกชื่อก็จะแบมือใหเขาดู ใหโอกาสเดา 3 คร้ัง ถาทายถูกวาอยูกับใคร ทุกคนจะโห

รอง ใหกําลังใจเจาหมานอยน้ัน 

• และคนมีกระด่ิงท่ีถูกจับได จะเปล่ียนเปนสัตวท่ีน่ังอยูตรงกลางวง และดําเนินเกมสเหมือนรอบแรกตอไป ครู

จะใหกระด่ิงกับเด็กคนหน่ึงในวงกลมอยางลับ ๆ ขณะท่ีคนท่ีอยูตรงกลางปดตาเรียบรอยแลว เลนเกมสไป

หลาย ๆ รอบ เทาท่ีเวลามี หรือใหทุกคนมีโอกาสไดเปนสัตวสมมุติ  

เกมสศิลปะมันฝรั่ง
 

 

 

• ครูจะผาหัวมันฝร่ังตามยาวเพื่อใหมีลักษณะเปนวงรีรูปไข และอีกหัวหน่ึงอาจจะตัดเปนลักษณะอื่น (เวลาตัด

ควรตัดฝานใหเรียบเสมอกัน ไมอยางน้ันเมื่อปม สีจะออกมาไมเสมอกันหรือไมชัดเจน)  

• ครูควรจะผาผลไมหรือผัก ตอหนาชั้นเรียนใหทุกคนไดเห็น เพื่อจะไดอธิบายถึงรายละเอียด และความ

สวยงามของส่ิงท่ีพระเจาทรงสราง 
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• เมื่อเรามองดูสิ่งที่พระเจาทรงจัดเตรียมไวสําหรับเรา เราไดเห็นถึงส่ิงมหัศจรรยหลายอยาง เราควร

จะมีเวลาและเอาใจใสที่จะสังเกตส่ิงที่พระเจาทรงสราง และในขณะเดียวกันเราควรจะขอบพระคุณ

พระเจาสําหรับสิ่งเหลานั้นดวย ใหนักเรียนสัมผัสผัก ผลไมเหลาน้ันดวย  ถามวา: รูสึกอยางไร? 

• ใหเด็กเอาผลไมและผักผาซีก จุมลงในสีผสมอาหาร แลวปมลงไปบนกระดาษท่ีครูแจกให ใหแตะสีพอเปยก 

ไมควรใหชุมมากเกิน หรือกดบนกระดาษแรงเกินไป ถาทําเบา ๆ มือจะชวยใหไดภาพท่ีชัดเจนดีกวา (ครูควร

จะฝกลองทําดูกอนการสอน) 

• อาจจะเลือกผักหรือผลไมหลาย ๆ ชนิด ท่ีเห็นวา สามารถกดใหเห็นรูปรางไดดีและสวยงาม เชน หัวหอมใหญ 

หรือสม และอื่น ๆ 

เกมสรูจริงหรือเปลา? 

  

 
• ใหเด็ก ๆ ยืนหันหนาเขาหากันเปนวงกลม 
 
• ครูจะพูดถึงประสารทสัมผัสบางอยาง ใหเด็กชี้อวัยวะของรางกายที่สอดคลองกับประสารทสัมผัส

ชนิดนั้น ๆ เชน การมองเห็น การรูรส การไดกล่ิน การแตะตอง การไดยิน ประสาทสัมผัสบางอยาง

อาจะเก่ียวของกับอวัยวะมากกวาหนึ่งสวน ก็ตองบอกใหครบ 
o เสียงดัง (หู การไดยิน) 

o ทองฟาสีคราม (ตา การไดเห็น) 

o ขนมปงอบใหม ๆ (ไดเห็น ไดกล่ิน ไดรส) 

o ขนนก (ไดเห็น ไดแตะตอง) 

o ขยะเนา (ไดเห็น ไดกล่ิน) 

o ฝนตก (ไดเห็น ไดแตะตอง ไดกล่ิน) 

o เด็กทารก (ไดเห็น ไดแตะตอง ไดกล่ิน) 

o สุนัขเหา (ไดเห็น ไดยิน ไดแตะตอง) 

o ใหยกหลาย ๆ ตัวอยางท่ีสอดคลองกับความเปนจริงท่ีเด็ก ๆ สามารถรับรูได 
 
 
 

 
 

การสรุปบทเรียน:       
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ใหขอบคุณสําหรับประสาทสัมผัสของเรา

  

 
• เราใชประสาทสัมผัสทั้งหาของเราทุก ๆ วัน ทุกครั้งที่เรามองเห็นบางอยาง ใหชี้ไปท่ีแตละประสาท

สัมผัส ไดกลิ่นบางอยาง ไดชิมรสบางอยาง ไดยินบางอยาง ไดแตะตองบางอยาง เราควรจะ

ขอบพระคุณพระเจาที่ไดทรงประทานประสาทสัมผัสแตละอยางใหแกเรา 
 

 
 
กิจกรรมเสริม:  

ศิลปะลูกโปง 
 

 
• ใหวางท่ีใสสีผสมอาหารไวกลางหอง แจกกระดาษใหเด็กคนละหน่ึงแผน ใหจุมลูกโปง (หรือส่ิงอื่นท่ีเห็นวา

เหมาะกับกิจกรรมน้ี) ลงไปในสีแตพอเปยก แลวกดลงบนกระดาษท่ีครูแจกให ระวังอยากดแรงเกินไป จะทํา

ใหสีเลอะได 
 
• วัสดุตางกันจะทําใหเกิดรูปภาพตางกัน ถาครูมีสีท่ีแตกตางกัน เด็กก็สามารถทําภาพหลาย ๆ สีไดโดยทับส้ี

หน่ึงลงบนอีกสีหน่ึง ดูซิวาเมื่อผสมกันแลวจะเกิดสีอะไร  
 
 

 
 
การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 
 
 
 
 
การประเมินผลผูเรียน:   
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