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 บทเรียนการรับรูบทที ่13 

 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  มีการพัฒนาความสนใจและเชาวปญญาท่ีพระเจาประทาน 

สาระการเรียนรู:  เกิดความรู ทําใหเกิดประโยชนและมีการประเมินผลท่ีชัดเจน สามารถนํามาแกปญหาได 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  ฉันเขาใจชุมชนของฉัน 

บทเรียน:  สภาพของธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ดินและนํ้า) 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กสามารถบอกถึงสภาพของธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชนไดอยางนอย 2 ลักษณะ (หวย

นํ้า ภูเขา ไหลเขา ลําธาร เทือกเขา และอื่น ๆ) 

 
 
 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
 
1. กลองกระดาษ หน่ึงกลองตอเด็กหน่ึงคน หรือหน่ึงกลองตอเด็กสองคน 

2. ดินเหนียวหรือแปงขนมปงสีนํ้าเงินหรือสีนํ้าตาล 

3. รูปภาพของสภาพของดินและนํ้า เชน 

นํ้า: แมนํ้า ทะเลสาบ สระนํ้า มหาสมุทร ชายทะเล ทะเล นํ้าตก และธารนํ้า 

ดิน: ไหลเขา ภูเขา อาว เกาะ โขดหิน ท่ีราบสูง แหลม ทะเลทราย ภูเขาไฟ หนาผา หุบเขา และถ้ํา 

 
     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

 ไมตองใชอุปกรณอะไรเลย 
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สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

   
 

1. อานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. หมายเหตุ: ถาครูไมไดพักอาศัยอยูใกลแหลงธรรมชาติท่ีมีดินและนํ้า ใหหารูปภาพมาแสดงหรือวาด

รูปบนกระดานใหเด็กดู 

4. อธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ ท่ีจะมีจิตใจขอบพระคุณพระเจา สําหรับแหลงธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีพระ

เจาทรงสราง  
       

 
 
 
 

ข้ันตอนการเรียนการสอน: 

 

 
 การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

แหลงธรรมชาติในทองถิ่นคืออะไร? 

 
 

 

• พระเจาทรงสรางโลกที่สวยงามโดยใหมีแผนดินและพื้นน้ํา พระองคเปนนักออกแบบที่วิเศษมาก 

ทรงสรางใหเกิดความแตกตางกันของแผนดินและผืนน้ํา วันนี้เราจะมาเรียนรูถึงเรื่องดินและน้ําใน

ชุมชนของเรา 

แหลงขอมูล: 
นํ้า: แมนํ้า ทะเลสาบ สระนํ้า มหาสมุทร ชายทะเล ทะเล นํ้าตก และธารนํ้า 
 
ดิน: ไหลเขา ภูเขา อาว เกาะ โขดหิน ท่ีราบสูง แหลม ทะเลทราย ภูเขาไฟ หนาผา หุบ 

       เขา และถ้ํา 

 

• เมื่อครูพูดคําวา “ดิน” ใหเด็ก ๆ กระทืบเทา เมื่อครูพูดคําวา “น้ํา” ใหเด็ก ๆ ทํามือโบกไปมาเหมือน

คลื่นในน้ํา (ใหครูทําเปนตัวอยาง) 
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• ถามีรูปภาพ ครูควรแสดงรูปภาพของแตละเร่ืองเพื่อประกอบคําอธิบาย 

• มีพื้นดินที่มีลักษณะแตกตางกัน พื้นดินบางแหงเปนไหลเขาหรือที่สูงกวาไหลเขา เราเรียกวาภูเขา 

พื้นดินบางแหงก็อยูในที่ต่ําเราก็เรียกวาหุบเขา พื้นดินบางแหงลอมรอบไปดวยน้ํา เราเรียกวา เกาะ 

• หนูเคยสังเกตดพูื้นที่ที่เราอาศัยอยูบางไหม? ใหดูภาพตาง ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ีท่ีบานหรือชุมชน

ของเขาวาอยูในสภาพใดท่ีใกลเคียงท่ีสุด และคุยกันในจุดน้ัน ๆ ในรายละเอียดเพิ่มขึ้น เด็กแตละคนอาจมี

ความคิดตอสภาพชุมชนของเขาแตกตางกันไป 

• สภาพของพื้นน้ําในหลายที่หลายแหงก็แตกตางกันไป น้ําบางแหงอยูในทะเลสาบที่มีพื้นดิน

ลอมรอบ และเปนน้ําสะอาด รสชาติดี น้ําบางแหงอยูในมหาสมุทร ซึ่งมีคลื่นลูกใหญและมีรสเค็ม 

น้ําบางแหงอยูในแมน้ํา และไหลไปตามโขดหิน และทําใหเกิดน้ําตก 

• หนูเคยสังเกตแหลงน้ําในชุมชนของหนูบางหรือไมวามันอยูในสภาพไหน? ชวยเด็ก ๆ ใหตรวจดูสภาพ

แหลงนํ้าในชุมชนของเขา โดยคนหาและเปรียบเทียบจากรูปภาพตาง ๆ ท่ีครูนํามาแสดง และอภิปราย

เกี่ยวกับสภาพแหลงนํ้าตามท่ีบางคนเสนอมา ซึ่งอาจมีความแตกตางกันในความคิดของเด็กแตละคน 

กิจกรรม พื้นดินรอบตัวเรา

 
 

 

 

• ถาเปนไปได ใหครูพาเด็ก ๆ เดินออกไปขางนอก เพื่อดูสภาพแหลงธรรมชาติของดินและนํ้า ซึ่งเปนของ

จริงในชุมชนของครูเองหรือของนักเรียน และอภิปราย 

• ถาเปนไปได เมื่ออภิปราย ใหพูดถึงผลประโยชนท่ีชุมชนไดรับจากแหลงธรรมชาติตาง ๆ เหลาน้ันดวย 

เชน ถาอาศัยอยูใกลแหลงนํ้า ก็จะไดรับประทานปลาชนิดตาง ๆ ใหเนนถึงประโยชนเปนการสรุปการ

อภิปราย 

• ถาไมสามารถพาเด็ก ๆ ไปเห็นของจริงได ครูควรใชรูปภาพประกอบคําอธิบายในแตละเร่ือง เพื่อจะชวย

ใหเด็ก ๆ นึกภาพและสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจน 

 

กิจกรรม ใหเรามาสรางพื้นดิน
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• แจกกลองกระดาษใหเด็กคนละ 1 ใบ หรือ 2 คนตอ 1 ใบ ใหทํางานดวยกัน ถาสามารถทํางานดวยกัน

เปนทีมไดก็จะดีมาก เปนการฝกการอยูรวมกันไปในตัว 

• จัดเตรียมดินเหนียวหรือแปงขนมปงสีนํ้าเงินและสีนํ้าตาล หรือถาไมได ก็ใหใชดินสอสีแทน 

• ใหเด็กตกแตงภายในกลองกระดาษท่ีครูแจกให โดยทําใหดูเหมือนเปนท่ีโลงกวางท่ีมองเห็นพื้นดิน และ

แหลงนํ้า หรือเด็กอาจจะเลือกทําโดยการวาดรูป แลวระบายสีก็ได 

• ถาเด็กใชดินเหนียวหรือแปงขนมปง ควรทําแหลงนํ้าเปนสีนํ้าเงิน ทําดินหรือโขดหินเปนสีนํ้าตาล 

• ขณะท่ีเด็กกําลังทํางาน ใหครูเดินไปเยี่ยมดูงานของแตละคน และชวนเขาคุยเกี่ยวกับส่ิงท่ีเขากําลังทําอยู 

ถามวา: ตรงนี้เปนอะไร? หนูจะทําอะไรถามีโอกาสไดไปเที่ยวที่นี่? เราไดรับประโยชนอะไรจาก

ปา? เปนตน การสนทนามีความสําคัญชวยใหเด็กมีโอกาสพูด การใชคําท่ีถูกตอง กลาแสดงความ

คิดเห็นตาง ๆ ตามความเขาใจท่ีเขาไดรับรูจากการสอนของครู 

 
 

 
 

  การสรุปบทเรียน:       
 

ขอบคุณสําหรับแหลงธรรมชาติ

   

 
• พระเจาทรงสรางแหลงธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเรา เพื่อจัดเตรียมส่ิงที่เราตองการ ปาใหตนไมแกเราเพื่อ

สรางบาน และลําธารมีน้ําเพื่อเราจะมีปลาไวกินเปนอาหาร 
 

• เราจะตองดูแลรักษาแหลงธรรมชาติทั้งดินและน้ําที่อยูรอบ ๆ ตัวเรา เพื่อมันจะไดอยูกับพวกเรานาน ๆ 

และใหประโยชนแกเรา พระเจาทรงตองการใหเราดูแลส่ิงที่พระองคประทาน ที่เราเรียกวา “ผูอารักขาที่

ดี” 
 

กิจกรรมเสริม:  
 ไมจําเปนตองมี 

 
ขอมูลอางอิงที่ใชในบทนี:้ 
 

1. 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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2. Mudpies to Magnets: A Preschool Science Curriculum, by Robert A. 
Williams, Robert E. Rockwell, and Elizabeth A. Sherwood, published 
by Gryphon House, Inc. 1987 

 
 
การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 
 
 
 
 
 
การประเมินผลผูเรียน:   
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