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บทเรียนการรับรูบทที ่24 b 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  มีการพัฒนาความสนใจและเชาวปญญาท่ีพระเจาประทาน 

สาระการเรียนรู:  เกิดความรู ทําใหเกิดประโยชนและมีการประเมินผลท่ีชัดเจน สามารถนํามาแกปญหาได 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  อาหารของฉันมาจากไหน? 

บทเรียน:  ปลามาจากทะเล / ทะเลสาบ / แมนํ้า 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กสามารถรูไดวาปลามาจากทะเล ทะเลสาบ หรือแมนํ้า 

2. เด็กสามารถบอกวิธีการจับปลาของชาวประมงไดอยางนอยสองวิธี โดยใชตาขายหรือการตก

เบ็ด 

 

 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
 
1. ทางเลือก: รูปภาพของปลาชนิดตาง ๆ 

2. กําแพงสูงประมาณสามฟุต ทําดวยกระดาษแข็งหรือวัสดุอื่น ๆ หรือใชผาคลุมโตะท่ีสูงประมาณน้ี 

คลุมใหถึงพื้น ใหมีลักษณะเปนกําแพง 

3. คันเบ็ด หรือใชกิ่งไมผูกเชือกท่ีมีท่ีหนีบกระดาษติดอยู สมมุติวาเปนตะขอของเบ็ด 

4. กระดาษตัดเปนรูปปลา หน่ึงชิ้นตอเด็กหน่ึงคน 

5. ดินสอสี หรือสีเทียน 

6. ทางเลือก: ลูกกวาดหรือลูกอม หรือขนมกรอบกอนเล็ก สําหรับเด็กแตละคน 
 

 



 2 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

1. เมล็ดผลไมขนาดใหญ เชน เมล็ดอะโวกาโด เมล็ดมะมวง มะปราง (หรือผลไมท่ีมีใน

ทองถิ่น ลางใหสะอาดแลวตากแดดใหแหง) หน่ึงเมล็ดตอเด็กหน่ึงคน 

2. กระดาษทิชชู หรือกระดาษท่ีมีนํ้าหนักเบา (บาง ๆ) 

3. กาวติดกระดาษ หรือแปงเปยก 

4. สีผสมอาหาร 

5. พูกันสําหรับระบายสี 

 

 
 

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

 
1. อานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. ใหเติมชองวางในแบบฝกหัดประจําวัน 

4. ใหทําคันเบ็ด โดยเอาเชือกผูกท่ีปลายกิ่งไม เชือกยาวประมาณ 60 ซ.ม. ใหติดคลิปหรือตัวหนีบเล็ก ๆ 

ท่ีปลายเชือกอีกขางหน่ึง 

5. ใหต้ังกําแพง อาจจะทําโดยวิธีเอาผายาว ๆ คลุมโตะใหยาวลงมาถึงพื้น 

6. ใหตัดกระดาษเปนรูปปลาใหเด็กแตละคน 

7. อธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ เพื่อเขาจะรูไดวาพระเจาทรงเปนผูสรางปลาเพื่อเปนแหลงอาหารของมนุษย 

 

 

ก ิจกรรมเสริมท่ีครูตองจัดเตรียม 

1. เตรียมเก็บเมล็ดขนาดใหญของผลไมบางชนิด 

2. นํามาลางนํ้าใหสะอาด และตากใหแหง 

3. ใหตัดกระดาษทําเปนครีบและหางของปลา จากกระดาษทิชชูหรือกระดาษท่ีบาง ๆ และตัด

กระดาษทําเปนรูปวงกลมเล็ก ๆ เปนลูกตาของปลา สําหรับเด็กแตละคน  

 
 

ข้ันตอนการเรียนการสอน: 

การนําเขาสูบทเรียน:   
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กิจกรรมประจําวัน 

 
 

  

 

• ตัวอักษรวันน้ีคือ: _____  

o ส่ิงท่ีเร่ิมตนดวยอักษรตัวน้ีคือ:            
____________________________ 

• วันของสัปดาห:  

o วันน้ีคือวัน_______________ (ดูปฏิทิน) 
o พรุงน้ีคือวัน ________________ 

o เมื่อวานน้ีคือวัน ___________________ 

o ใหนับวัน: จํานวนวันกวาจะถึง   =   

• อากาศ: ถามวา: อากาศแบบไหนท่ีเหมาะสมในการไปตกปลา? 

o อากาศวันน้ี 
o เส้ือผาวันน้ี 

o กราฟพยากรณอากาศ  
• การแบงปนความคิด: (ไมเกิน 10 นาที)  

o คําถามนําการอภิปราย:  

หนูเคยไปจับปลาไหม? 

o นักเรียนผูอภิปรายวันน้ีคือ:        
________________________________ 

• เร่ืองเลา  (เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับปลาหรือชาวประมง) 

o พระเยซูกับชาวประมง (ยอหน 21:1-11) 

 คําถาม/กิจกรรม สําหรับผูฟง: 
• ชาวประมงจับปลาไดไหม? 

• พระเยซูทรงบอกใหพวกเขาทําอะไร? 

• เกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขาเชื่อฟงพระเยซ ู
 

• ฝกกลามเน้ือมัดใหญ: (รองเพลง เตนรํา เคล่ือนไหว) ปนตกปลา  
o เรียกเด็กใหน่ังเปนวงกลม พูดวา ใหเราไปตกปลากันเถอะ ประการแรก ใหเก่ียว

เหย่ือกอน แสรงทําเปนวากําลังจะเกี่ยวเหยื่อท่ีเบ็ด โดยกมลงไปเอาไสเดือนท่ีพื้นแลวนําขึ้นมา

เกี่ยวท่ีตะขอเบ็ด  
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o ที่นี้ใหเราเหว่ียงสายเบ็ดออกไปใหไกลจนสุดสาย ครูทําทาใหดูเปนตัวอยาง ที่นี้

ใหเรามาดูซิวาเราจะเหว่ียงเหย่ือออกไปใหไกลที่สุดเพื่อปลาตัวใหญ ๆ จะมากินเบ็ด

ของเรา ใหเด็กทําทาเหวี่ยงเบ็ดออกไปหลาย ๆ คร้ัง จนคิดวาทําไดไกลท่ีสุดแลว 

o อาว! มีปลาใหญมากินเบ็ดเราแลว ใหเรามาดึงสายเบ็ดกลับได ใหทําทา

เหมือนกับกําลังหมุนท่ีคันเบ็ดเพื่อลากสายเบ็ดกลับมา ทําทาหมุนเร็ว ๆ เร็วขึ้น ๆ เร่ือย ๆ เอา! 

ยกปลาข้ึนมาไดแลว ทําทาดึงเหมือนกระตุก ๆ เหมือนกับวาเบ็ดกําลังติดปลา จนในท่ีสุดก็

สามารถยากปลาตัวใหญขึ้นมาจนพนนํ้าได ใหเรามาดีใจกันหนอยเร็ว ใหเด็ก ๆ แสดงอาการ

โลดเตน โหรอง ดีใจท่ีจับปลาตัวใหญไดแลว  
 
 

 
 การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

ปลา 

 

 
 

 

• ใครเปนผูสรางสัตวนานาชนิด และพืชผักตาง ๆ ใหเราไดรับประทานเปนอาหาร? (พระเจา) ถูกตอง 

พระเจาทรงเปนผูทรงสรางทุกส่ิง และพระเจาทรงสรางสัตวชนิดใดอีกใหเปนแหลงอาหารของเรา? 

(คําตอบอาจจะเปน: วัว ไก ปลา แพะ แกะ และอื่น ๆ)   
 
• สัตวชนิดตาง ๆ ที่เปนแหลงอาหารของเราอาศัยอยูในหลายที่หลายแหงแตกตางกัน สัตวที่เลี้ยงใน

ฟารม ก็ตองอาศัยอยูในฟารม ปลาก็อาศัยอยูในทะเลสาบ แมน้ํา และมหาสมุทร วันนี้เราจะคุยกัน

เก่ียวกับอาหารที่มาจากแหลงตาง ๆ ที่กลาวมาแลว 
 
• ขอสังเกต: ถาครูไมมีชุมชนของคนหาปลาหรือแหลงนํ้าท่ีอยูใกลได ก็ใหหาภาพของปลาชนิดตาง ๆ และ

ชาวประมงมาแสดงใหเด็ก ๆ ดู  
 
• หนูชอบทานปลาไหม? รอใหเด็กตอบคําถาม ปลาที่เราทานกันนั้นมาจากที่ไหนบาง? ใหเด็กตอบ

คําถาม ถูกแลว ปลาที่เรารับประทานกันมาจาก ______________ (บอกแหลงของปลาชนิดตาง ๆ) 
 

• ถาครูมาจากชุมชนคนหาปลา ใหถามคําถามเหลาน้ี: ชาวประมงในทองถิ่นของเราจับปลาวิธีไหน? และ

เขาจับปลาที่ไหนกัน?   
 

การจับปลาดวยแห / อวน 
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• ชาวประมงทั่วโลกใชเครื่องมือหลายชนิดในการจับปลา บางใชอุปกรณที่เปนแหหรือรางแห 

ชาวประมงในสมัยพระเยซูใชอวนในการจับปลา มีชาวประมงหลายคนไดฟงคําสอนของพระเยซู 

และตัดสินใจเปนสาวกของพระองค 
 
•  ครั้งหนึ่งพระเยซูบอกชาวประมงใหหยอนอวนของเขาลงอีกดานหนึ่งของเรือ พวกเขายอมเชื่อฟง

และจับปลาไดเปนจํานวนมาก พระเยซูทรงทําการอัศจรรยกับชาวประมง ใหเรามาแสดงความยินดี

กับการอัศจรรยที่พระเยซูทรงกระทํากับอวนและปลา ใหเด็ก ๆ กระโดดโลดเตน แสดงความชื่นชมยินดี

กับการกระทําของพระเยซ ู
 

• อวนบางชนิดก็ใหญโตมาก ตองใชเรือในการลากจูง ปลาวายเขามาในอวน และแลวอวนก็มีปลา

มากมายเขาไปอยูในนั้น แลวอวนก็ถูกเรือลากเขาไปในเรือ ถาอวนขนาดเล็กอาจจะใชผูชายเพียง 

2-3 คนลากได แตถาเปนอวนขนาดใหญจะตองใชผูชายหลาย ๆ คนลาก 
 

• ใหเรามาสมมุติเหตุการณวากําลังหยอนอวนขนาดใหญลงในน้ําเพื่อจับปลา ใหเด็ก ๆ ยืนเรียงแถวกัน 

ใหแสดงสมมุติวากําลังชวยกันเหวี่ยงอวนลงนํ้า ใหเหวี่ยงแขนไปทางเดียวกัน ทําทาทางหยิบอวนท่ีหนักแลว

ยกขึ้นแลวก็ท้ิงลงไปดานขางของเรือ และสมมุติวากําลังเห็นปลาเยอะแยะท่ีกําลังวายอยูในนํ้า ใหแสดงชี้มือท่ี

โนนท่ีน่ี แลวคุยกันวาเห็นน้ันปลาน้ี และนับวามีกี่ตัว 
 

•  ครูคิดวาอวนของเรามีปลาเยอะเลยนะ ใหเรามาชวยกันดึงอวนข้ึนกันเถอะ ใหเด็กทุกคนแสดงทา

เตรียมพรอมท่ีจะชวยกันดึงอวนท่ีหนักมากขึ้นมาจากนํ้า เด็ก ๆ คิดวาอวนมันจะหนักกวาตอนที่เรา

หยอนลงไปครั้งแรกไหม? ใหเด็กตอบคําถาม  
 
 

การตกเบ็ด 

 

 
 

 

 
• ในบางที่บางแหง คนหาปลาเขาจะใชตะขอเบ็ดผูกไวกับสายเบ็ดแลวแตขนาดของคันเบ็ด เราจะจับ

ปลาโดยการใชคันตกเบ็ด แสดงคันเบ็ดท่ีเตรียมพรอมแลวใหเด็กดู กอนอื่นใหเรามาทํารูปปลากันกอน 

แจกกระดาษรูปปลาใหเด็กแตละคน เตรียมดินสอสี ใหเด็ก ๆ ระบายสีรูปปลาของเขาใหสวยงามตามใจชอบ 
 

• ใหครูเก็บรูปปลาท่ีเด็ก ๆ ทําเสร็จเรียบรอยคืน เอา! ทีนี้ใหเราไปตกปลากัน ใหครูหลบหลังฉาก แลวเสียบ

รูปปลาท่ีเบ็ดของแตละคน โดยไมใหเขารู โดยใหเด็ก ๆ ยืนอยูหลังกําแพง (สมมุติ) แลวหยอนเบ็ดของเขาลง

ไป และคอยเวลาใหปลามากินเบ็ด ในขณะน้ันครูก็แอบไปเอารูปปลาท่ีเตรียมไวเสียบกับปลายเชือก ใหรอจน

เชือกถูกกระตุกเบา ๆ แสดงเหมือนกับวาปลากําลังกินเบ็ดอยู ครูจะชวยทําสัญญาณ และใหเขากระตุกสาย

เบ็ดขึ้นมา 
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• ครูอาจจะใชลูกกวาดเล็ก ๆ หรือลูกโปงท่ียังไมไดเปา หรือส่ิงอื่น ๆ ท่ีเห็นเหมาะสม มาติดกับเบ็ด สมมุติวาเปน

ปลาก็ได เมื่อครูติดเรียบรอยแลว จะกระตุกสายเบ็ดเบา ๆ แสดงวาปลากําลังกินเบ็ด เพื่อเด็กจะรับรูและตวัด

คันเบ็ดของเขาขึ้น เพื่อจะจับปลาท่ีติดเบ็ดของเขา ทําจนกวาเด็กทุกคนจะไดปลาจากการตกเบ็ดของเขา และ

ใหของท่ีเขาตกมาได 
 

 
 
 
 
 

 
 

การสรุปบทเรียน:   

  

  

 
พระเจาทรงเปนผูจัดเตรียมสิ่งที่เราตองการ พระเจาทรงรูวาเราทุกคนตองการอาหาร พระองคจึงจัดเตรียม

แหลงหาอาหารหลาย ๆ วิธีใหกับพวกเรา มีแหลงอาหารอะไรบางที่พระเจาทรงจัดเตรียมสําหรับเรา? 

(คําตอบอาจจะเปน: พืช ผัก ผลไม วัว ไก ปลา และอื่น ๆ) 

 
วันนี้เราไดเรียนรูวา ปลามาจาก ทะเล ทะเสสาบ หนองบึง และแมน้ําลําคลอง ใหเรามาขอบพระคุณพระ

เจาที่ทรงสรางปลาใหเปนอาหารของเรา ใหแยกเด็ก ๆ ออกเปนสามกลุม กลุมหน่ึงเปนทะเล กลุมหน่ึงเปน

ทะเลสาบหรือหนองบึง และอีกกลุมหน่ึงเปนแมนํ้าลําคลอง (หรือใหพูดชื่อของแหลงนํ้าท่ีเปนท่ีรูจักกันในทองถิ่น) 

 
ใหครูเดินไปท่ีกลุม “ทะเล” และใหทุกคนพูดพรอมกันวา ขอบคุณพระเจาที่ทรงใสปลาไวในทะเลใหเปนอาหาร

ของพวกเรา แลวก็เดินไปท่ีกลุมของ “ทะเลสาบหนองบึง” และใหทุกคนในกลุมพูดพรอมกันวา ขอบคุณพระเจาที่

ทรงใสปลาไวในทะเลสาบหนองบึงใหเปนอาหารของพวกเรา และเดินไปท่ีกลุม “แมนํ้า” ใหทุกคนในกลุมพูด

พรอมกันวา ขอบคุณพระเจาที่ทรงใสปลาไวในแมน้ําใหเปนอาหารของพวกเรา 

 

กิจกรรมเสริม:

 

 
 

 
แจกเมล็ดของผลไมท่ีครูเตรียมไว แจกกระดาษ และกาวใหเด็กแตละคน ใหครูชวยติดเมล็ดผลไมบนกระดาษ

หรือทําใหเขาดูเปนตัวอยาง เสร็จแลวใหแตละคนระบายสีเมล็ดผลไมท่ีติดกระดาษ เสร็จแลวนําไปผ่ึงใหแหง 

ตอจากน้ันใหนําครีบปลา หางปลา และตาปลา ท่ีครูแจกให ทากาว นําไปติดท่ีเมล็ดท่ีสมมุติใหเปนตัวปลา 

ตกแตงใหสวยงาม ใหมีลักษณะเหมือนปลา 
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การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 
 
 
 
 
การประเมินผลผูเรียน:   
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