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บทเรียนการรับรูบทที ่11 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  มีการพัฒนาความสนใจและเชาวปญญาท่ีพระเจาประทาน 

สาระการเรียนรู:  รูจุดกําเนิด รูวิธีการและประเมินคา สามารถยืนยันขอมูลในการแกไขปญหา 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  การสรางส่ิงตาง ๆ 

บทเรียน:  วัตถุสามขนาด 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
            
   

1. เด็กสามารถเปรียบเทียบของสามส่ิง และสามารถเรียงลําดับจากสูงสุดถึงตํ่าสุดได 

2. เด็กสามารถบอกขนาดและเรียงลําดับของส่ิงตาง ๆ ได เชน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ

สูงกวา เล็กกวา เต้ียกวา สูงท่ีสุด และอื่น ๆ 

 

 
 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
 
1. ขวดพลาสติกหรือภาชนะแกวท่ีมีขนาดเทากัน 3-7 ใบ 

2. นํ้า 

3. วัสดุท่ีเปนโลหะอันเล็ก ๆ ยาว ๆ เพื่อใชตีขวดหรือภาชนะท่ีเปนแกว 

4. ภาชนะท่ีขนาดไมเทากัน 3 ใบ เชน ตะกรา 3 ใบ กลอง 3 ใบ ชาม 3 ใบ 

5. วัตถุสําหรับโยนใสตะกรา 

6. กระดาษ หน่ึงแผนตอหน่ึงคน 

7. ดินสอดํา 
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8. ดินสอสี 

9. ฝาภาชนะ ชามหรือถวย สําหรับทาบกระดาษทําวงกลม ถาหาได 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

 ไมตองใชอุปกรณอะไรเลย 

 
 
 
สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

   
  
1. อานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. ใหอธิษฐานเผ่ือเด็กแตละคน ใหเขาใจความแตกตางของขนาดของส่ิงตาง ๆ แตใหขอบคุณพระเจา

วาพระเจาทรงรักทุกคนไมวาจะมีขนาดเปนอยางไร!  

          
 
 

 
ข้ันตอนการเรียนการสอน: 

การนําเขาสูบทเรียน:     
  

กิจกรรมเก่ียวกับกระดาษ

  

 
• มันดูตลกใชไหมวา เรารูสึกวาใหญโตเมื่อเทียบกับแมว แตรูสึกวาตัวเล็กกระจอยรอยเมื่อเทียบกับคุณ

พอ ใหโอกาสเด็กแสดงความรูสึก บางครั้งเรารูสึกเหมือนเปนคนใหญโต เมื่อยืนอยูใกลกับสิ่งที่เล็กกวา 

เมื่อไหรที่หนูรูสึกวาตัวโตหรือสูง? ใหโอกาสเด็กตอบคําถาม 
 
•  บางครั้งเรารูสึกตัวเล็กเมื่อเรายืนอยูใกลกับสิ่งที่ใหญกวา เมื่อไหรที่เธอรูสึกวาตัวเล็กเหลือเกิน? ถาม

เด็กหลายคนใหแตละคนตอบคําถาม 
 

• พระเจาทรงสรางเราแตละคนใหมีความพิเศษและสมบูรณแบบ ไมวาเราจะตัวเล็กหรือตัวโต วันนี้เราจะ

มาเรียนรูเก่ียวกับขนาด และเรียงลําดับใหถูกตอง พรอมที่จะเลนสนุกกันหรือยัง? 
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 การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 
 

กิจกรรมขนาดและเสียง 

 
 

 

•  ใหเตรียมขวดหรือภาชนะแกว ใสนํ้าในปริมาณท่ีไมเทากัน จากนอยสุดไปหามากสุด 

• ใหเตรียมส่ิงท่ีจะเคาะขวดหรือภาชนะแกวท่ีใสนํ้าแลว ส่ิงท่ีนํามาเคาะควรจะเปนโลหะ จะไดผลดีท่ีสุด ขวดท่ีเปน

พลาสติก อาจจะใชวิธีเปาท่ีปากขวดแตละใบ แลวสังเกตฟงเสียง จะเห็นวาจะมีเสียงแตกตางกันในแตละขวด 

• เสียงของภาชนะแกวทุกใบ เมื่อเคาะจะมีเสียงเหมือนกันไหม? มันแตกตางกันอยางไร? ใหคุยถึงสาเหตุท่ี

ทําใหเกิดความแตกตาง (จํานวนของนํ้าท่ีอยูในภาชนะแตละใบ) 

• ใหเด็กชี้ภาชนะท่ีใสนํ้ามากท่ีสุด และใบตอไปจะมีปริมาณนอยกวา และใบตอไปจะใสนํ้าปริมาณนอยท่ีสุด ใหเด็ก

ใชคําวา มาก มากกวา มากท่ีสุด ขณะท่ีพูดครูจะชี้ท่ีขวดไปดวย แลวใหเด็กทุกคนพูดตาม 

• อนุญาตใหเด็ก ๆ หาประสบการณดวยตัวเอง โดยการสังเกตจํานวนนํ้า และสังเกตฟงเสียง โดยการเคาะหรือการ

เปาปากขวดดวยตัวเอง 

กิจกรรมที่หนึ่ง สอง สาม
 

 

 

• ใหวางตะกราขนาดแตกตางกัน 3 ใบ ไวในท่ีกวางโลง 

• ใหขีดเสนระยะไมไกลนักจากตะกรา 

• ใหเด็กโยนเบี้ยหรือเหรียญหรือลูกบอลเล็ก ๆ ลงในตะกราแตละใบ โดยใหโยนลงในตะกราใบท่ีใหญท่ีสุดกอน 

ตอไปใสใบขนาดกลาง และสุดทายใสลงในใบเล็กท่ีสุด 

• ใชกิจกรรมน้ีเพื่อจะฝกใหเด็ก ๆ เรียนรูคําท่ีเปนลําดับท่ี เชน ท่ีหน่ึง ท่ีสอง และท่ีสาม โดยใชสัญลักษณความใหญ

เล็กของตะกราเปนเกณฑ 

กิจกรรมรูปสโนวแมน (ตุกตาหิมะ)
 

 

• ใหเรามาวาดรูปวงกลมลงบนกระดาษ ชวยเด็ก ๆ วาดวงกลมขนาดท่ีตางกันลงบนกระดาษ ครูอาจจะทําเปน

ตัวอยางใหเด็ก ๆ ดูกอน 
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• ใหครูจัดเตรียมวัตถุท่ีจะชวยทําวงกลมในขนาดท่ีตางกัน เชน ฝาภาชนะ ถวย ชาม หรืออะไรก็ไดท่ีสามารถนํามา

สรางรูปวงกลมบนกระดาษได โดยวางวัตถุน้ันบนกระดาษแลวลากเสนตามรูปโคงของภาชนะ ก็จะไดรูปวงกลม 

ขนาดของวัตถุท่ีใช จะทําใหไดขนาดของวงกลมท่ีแตกตางกันออกไป 

 

• ครูอาจจะตกแตงวงกลมเปนรูปหนาคน หนาการตูน หรือรูปสัตว ทําเปนตัวอยางใหเด็กดู แลวใหพวกเขาตกแตง

วงกลมของเขาเองตามใจชอบ จะชวยใหเด็ก ๆ เกิดจินตนาการสรางสรรคไดอยางดีเยี่ยม 

 
 

 
การสรุปบทเรียน:       
 

พระเจาทรงสรางพวกเราในขนาดที่ถูกตองแลว

   

 
• ไมวาพระเจาจะทรงสรางใหเรามีขนาดเปนอยางไร เราก็สมบูรณแบบในสายพระเนตรของพระเจา บาง

ทีเราอาจจะคิดวา เราเกิดมาตัวเล็กเกินไป แตเราก็ยังตัวใหญกวาหนู พระเจาทรงสามารถใชเราได ไม

วาเราจะตัวใหญหรือตัวเล็ก   
 

• ถาฉันสูงกวาเพื่อนของฉัน ฉันอาจจะชวยเพื่อนหยิบของที่อยูสูง ๆ ได ถาฉันตัวเล็กกวา ฉันอาจจะ

คลานไปใตโตะ เพื่อจะหยิบของที่หลนบนพื้นใหคุณครูของฉันได พระเจาทรงสรางเราตามที่พระองค

ทรงเห็นวาเหมาะสม 
 

• หนูจะไมมีขนาดเทาที่หนูเปนในขณะนี้ แตหนูจะเติบโตข้ึนทุกวัน ไมวาหนูจะมีขนาดเปนอยางไร พระ

เจาก็ทรงรักเราเสมอ 
 
 
 
กิจกรรมเสริม:  
 ไมจําเปนตองมี 

 
ขอมูลอางอิงที่ใชในบทนี:้ 
  

1. The Giant Encyclopedia of Theme Activities for Children 2 to 5, edited by 
Kathy Charner, published by Gryphon House, Inc. 1993 

2. We Care: A Preschool Curriculum for Children Ages 2-5, by Bertie W. Kingore 
and Glenda M. Higbee, published by Scott, Foresman and Company, 1988 
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การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 
 
 
 
 
 
 
การประเมินผลผูเรียน:   
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