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 บทเรียนการรับรูบทที ่7 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยางนอย 

สาระการเรียนรู:  ชี้ใหเห็นถึงเชาวปญญาเฉพาะตัวท่ีหลากหลาย รับการชวยเหลือในดานวิชาการ 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  สีและรูปทรงตาง ๆ 

บทเรียน:  แนะนําใหรูจักสีตาง ๆ 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
 

  
วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กสามารถแยกแยะสีท่ีเปนแมสีได (แดง, นํ้าเงิน, เหลือง) 

2. เด็กสามารถอธิบายหรือบอกถึงสีตาง ๆ ในวัตถุตาง ๆ ได  

    
                                                                                                                                                                             
 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
1. กระดาษสี 3 แผน แผนละหน่ึงสี (หรืออาจจะใชกระดาษสีขาวระบายสี) แผนหน่ึงสีแดง แผนหน่ึงสี

นํ้าเงิน และอีกแผนหน่ึงสีเหลือง 

2. สีเทียนสีแดง เหลือง และนํ้าเงิน ดินสอสี ปากกาเนนขอความ หรือสี 

3. กระดาษ หน่ึงแผนตอเด็กหน่ึงคน 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

 ไมตองใชอุปกรณอะไรเลย 

 
สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

1.  อานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 
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3. อธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ ท่ีจะใหพวกเขามีความชื่นชมกับสีสวยงามตาง ๆ ท่ีพระเจาทรงใสไวในโลกน้ี 

 
ข้ันตอนการเรียนการสอน: 

 
 
 การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 
  

เกมสแดง เหลือง น้ําเงิน

 
 

 
• ใหครูชูกระดาษสามแผนสามสีขึ้น ครูมีสีอยู 3 สีวันนี้เราจะเรียนรูเก่ียวกับสีเหลานี้กัน ถาครูชูกระดาษสี

แผนไหน ก็ใหทุกคนบอกวาเปนสีอะไร จนกวาจะครบทุกสี 

• สีมีความสําคัญมาก สีตาง ๆ ก็อยูลอมรอบตัวเรา เราแตละคนจะมีสีในรางกายของเราและใน

เสื้อผาที่เราสวมใส ใหแตละคนจับคูกันเพื่อจะสํารวจดูสีของกันและกัน เมื่อเขาจับคูกันเรียบรอย ก็ให

แตละฝายมองดู สีผม สีตา สีริมฝปาก สีผิว สีเส้ือผา และสีรองเทา ของอีกฝายหน่ึง 

• ใหชี้ที่สวนที่มีสีเหลืองที่คูของแตละคน ใหครูชูกระดาษสีเหลืองขึ้น และตรวจดูวาเด็ก ๆ ชี้ถูกตองตามสี

หรือไม 

•  ใหชี้ที่สวนที่มีสีแดงที่คูของแตละคน ใหครูชูกระดาษสีแดงขึ้น และตรวจดูวาเด็ก ๆ ชี้ถูกตองตามสีหรือไม 

• ใหชี้ที่สวนที่มีสีน้ําเงินที่คูของแตละคน ใหครูชูกระดาษสีนํ้าเงินขึ้น และตรวจดูวาเด็ก ๆ ชี้ถูกตองตามสี

หรือไม 

เกมสตามหาสี

 
 

 

• ตอนนี้ทุกคนก็รูจักสีสามสีที่เปนแมสีกันแลว ใหเรามาเลนเกมสตามหาสีกัน ใหเรามานับกันวา ใน

หองเรียนของเรามีอะไรบางที่เปนสีเหลือง ใหครูชูกระดาษสีเหลืองขึ้น แลวใหเด็ก ๆ เดินดูรอบ ๆ หอง ให

แตละคนหาส่ิงท่ีมีสีเหลือง ใหมากชนิดเทาท่ีเขาจะหาได แตอยานับซ้ํากัน คือถามีคนพบกอน ก็ใหบอกส่ิงน้ัน

ไดแคคร้ังเดียว คนตอไปมาพบจะนับอีกไมได  

• ใหเขียนส่ิงตาง ๆ ท่ีมีสีเหลืองบนกระดาน 

• ใหทําเชนเดียวกันกับส่ิงท่ีมีสีแดง และสีนํ้าเงิน แลวเขียนจํานวนส่ิงตาง ๆ ท่ีมีสีแดงและสีนํ้าเงินบนกระดาน 
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• อภิปรายวา ในหองมีของท่ีมีสีอะไรมากท่ีสุด 

• ถามีเวลาพอ ใหครูพาเด็ก ๆ เดินออกไปบริเวณรอบนอกอาคาร ขณะท่ีเดินไป ก็ขอใหเด็กชวยกันมองหาส่ิงท่ีมี

สีสามสีท่ีเปนแมสี อาจจะเปน สีของอาคาร สัตว ตนไม ดอกไม หรือส่ิงอื่น ๆ 

เกมสระบายสี

 
 

 

• แจกกระดาษใหเด็กคนละหน่ึงแผน ใหเด็กจับกลุมกัน กลุมละ 3 คน แตละกลุม ครูจะแจกดินสอสี สีเทียน 

ปากกาเนนขอความ ใหมีท้ังสามสี คือ แดง เหลือง นํ้าเงิน   

• กติกา: ครูอยากใหหนูแตละคนคิดถึงส่ิงของบางอยางที่บานของหนู ที่มีสีแดง สีเหลือง และสีน้ําเงิน 

ใหแตละคนหยิบเอาสีที่ตรงกับของที่บานที่คิดได แลววาดรูปส่ิงนั้นลงบนกระดาษ เมื่อครูปรบมือ ก็

ใหคนในกลุมเปลี่ยนดินสอสีกัน และวาดรูปของที่มีอีกสีหนึ่งที่อยูที่บานใหตรงกับสีที่อยูในมือ เสร็จ

แลวครูจะปรบมืออีกครั้งหนึ่ง แตละคนจะเปล่ียนสีกันอีกครั้งหนึ่ง แลววาดรูปภาพอีกส่ิงหนึ่งที่บาน

ตนเองใหตรงกับสีที่อยูในมือ ในที่สุด เมื่อเสร็จแลว แตละคนจะม ี3 ภาพ ภาพละสีบนกระดาษของ

ตน 

• การเลน:  ครูสงสัญญาณใหเร่ิมตนทําได เมื่อสังเกตวาเด็กสวนใหญทําเสร็จแลว ใหครูปรบมือดัง ๆ ใหแตละ

คนเปล่ียนสีกัน รอประมาณ 2-3 นาที ใหปรบมืออีกคร้ังหน่ึง ใหเด็กเปล่ียนสีเปนคร้ังสุดทาย 

• เมื่อเด็กทุกคนทําเสร็จแลว ใหเด็กแตละคนนําภาพของเขามาน่ังอยูรอบ ๆ ครู ใหแตละคนลุกขึ้นยืนเสนอ

ผลงาน อธิบายถึงภาพและสีท่ีเขาใช ตอชั้นเรียน 

 
 

การสรุปบทเรียน:       
 

 
• ใหครูยกกระดาษสีเหลืองขึ้น ใหเด็กบอกชื่อของอาหารที่มีสีเหลือง เด็ก ๆ ควรจะพูดถึงผลไมในทองถิ่น ผักหรือ

อาหารท่ีมีสีเหลืองท่ีรับประทานกันในทองถิ่นของตน ใหครูยกกระดาษสีแดง และใหเด็กบอกชื่ออาหาร ผัก ผลไม ท่ีมี

สีแดง และยกกระดาษสีนํ้าเงิน ใหเด็กบอกชื่ออาหาร ผัก ผลไม ท่ีมีสีนํ้าเงิน ทําจนครบท้ังสามสี 
 
• ขณะที่เราใชชีวิตในแตละวัน และตลอดทั้งวันนี้ ใหเราสังเกตดูสิ่งตาง ๆ ที่มีสีน้ําเงิน สีเหลือง และสีแดง

และโอกาสตอไป หนูจะสามารถบอกถึงสิ่งตาง ๆ ที่มีสีน้ําเงิน สีแดง และสีเหลือง ไดมากชนิดกวานี ้
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กิจกรรมเสริม:  
 ไมจําเปนตองมี 

 
 

 
การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

การประเมินผลผูเรียน:   
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