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บทเรียนการรับรูบทที ่25 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  มีการพัฒนาความสนใจและเชาวปญญาท่ีพระเจาประทาน 

สาระการเรียนรู:  เกิดความรู ทําใหเกิดประโยชนและมีการประเมินผลท่ีชัดเจน สามารถนํามาแกปญหาได 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  อาหารของฉันมาจากไหน? 

บทเรียน:  สัตวปก 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็ก ๆ สามารถเขาใจไดวา ไขและเน้ือไกเปนอาหารท่ีไดมาจากไก 

 

 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
 
1. ไขไก 

2. กระดาษ หน่ึงแผนตอเด็กหน่ึงคน 

3. กระดาษแข็งตัดเปนรูปไข หน่ึงรูปตอเด็กหน่ึงคน 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

 ไมตองใชอุปกรณอะไรเลย 

 
สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

 
1. อานท้ังบทเรียนใหจบ 
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2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. ใหเติมชองวางในแบบฝกหัดประจําวัน 

4. อธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ ท่ีจะมีความชื่นชอบกับวิธีการท่ีพระเจาทรงใชในการจัดเตรียมอาหารสําหรับพวก

เขา 

 
 

ข้ันตอนการเรียนการสอน: 

การนําเขาสูบทเรียน:   
 

กิจกรรมประจําวัน: 

 
 

 

 

• ตัวอักษรวันน้ีคือ: _____  

o ส่ิงท่ีเร่ิมตนดวยอักษรตัวน้ีคือ:            
____________________________ 

• วันของสัปดาห:  

o วันน้ีคือวัน_______________ (ดูปฏิทิน) 
o พรุงน้ีคือวัน ________________ 

o เมื่อวานน้ีคือวัน ___________________ 

o ใหนับวัน: จํานวนวันกวาจะถึง   =   

• อากาศ: 
o อากาศวันน้ี 

o เส้ือผาวันน้ี 

o กราฟพยากรณอากาศ  
• การแบงปนความคิด: (ไมเกิน 10 นาที)  

o คําถามนําการอภิปราย:  

หนูทราบอะไรเกี่ยวกับไกบาง? 

o นักเรียนผูอภิปรายวันน้ีคือ:        
________________________________ 

• เร่ืองเลา (ถาเปนไปได ใหเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับไก) 
o _____________________________________________ 

 คําถาม/กิจกรรม สําหรับผูฟง: 
1. __________________________________ 
2. __________________________________ 
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3. __________________________________ 
 

• ฝกกลามเน้ือมัดใหญ: (รองเพลง เตนรํา เคล่ือนไหว) เตนรําไก 

o ใหเด็กยืนเรียงเปนวงกลม ใหทําแขนงอขอศอกเหมือนปกไก ใหเดินไป กระพือปก (แขน) ไปรอบ

วงกลม  

o ใหเพื่อจากการตีปก เปนการเดินย่ําเทาเหมือนกําลังเตนรําและโยกศีรษะไปทางซายและทางขวา 

ตามจังหวะการเดิน ใหคอย ๆ ยอตัวลงตํ่าและเดินเขยงเทาไปเร่ือย ๆ เลียนแบบทาทางของไกเวลา

เดิน ใหเดินไปรอบ ๆ วงกลม 

o ใหเดินกระพือปกรอบวงกลมหน่ึงรอบกอนแลวคอยแสดงทาเตนรํา ใหคนหน่ึงเปนคนส่ังวาใหทําทา

อะไร แลวทุกคนก็ทําตาม ใหแตละคนมีโอกาสออกคําส่ังจนกวาจะครบทุกคน  
 
 
 
 
 

 
 การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 
   

เรื่องไก 

 
 

 

 
• พระเจาทรงรูวาเราตองการอาหาร พระองคทรงจัดเตรียมอาหารหลายชนิดใหเรารับประทาน บางชนิด

ไดจากการเพาะปลูก บางชนิดไดจากสัตวนานาชนิด ครูกําลังคิดวาอยากจะกินอาหารที่ไดจากสัตวบาง

ชนิด ใหนักเรียนเดาซิวาเปนอาหารที่มาจากสัตวชนิดใด (ใหครูแสดงเน้ือไก หรือไขไก) ใหเด็ก ๆ เดาวาเปน

อาหารจากสัตวชนิดใด ใหเดาจนกวาเขาจะเดาถูก 
 
 

• หนูเคยเห็นไกที่ยังเปน ๆ อยูไหม? ใหเด็กตอบ ไกมันทําเสียงอยางไร? ใหเด็กเลียนเสียงของไก แทนคําตอบ 

• ไกมีลักษณะการเคลื่อนไหวดวย มันยืดตัวข้ึน กระพือปก และยกหัวข้ึน ๆ ลง ๆ เวลามันกําลังคุยเข่ีย

อาหารบนพื้นดิน ใหครูอธิบายและสาธิตใหเด็ก ๆ ดู แลวใหพวกเขาทําตาม 
 

ไกใหอาหารแกเรา 

 
 

 
• พระเจาทรงสรางไก เพื่อจะใหเรามีไขไกไวรับประทานเปนอาหาร ใหชูไขใหเด็กดู (ถาเตรียมมา) หนูชอบ

ทานไขแบบไหนบาง? ใหเด็ก ๆ บอกชื่ออาหารท่ีทําจากไขท่ีพวกเขาชอบ เชน ไขเจียว ไขตม และอื่น ๆ เรา

สามารถนําไขมาทําอาหาร หรือเราสามารถนําไปฟกทําใหเกิดลูกไก และโตเปนไก 
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• ไกเพศเมีย หรือแมไก มันจะออกไข และไขก็เปนอาหารที่มีประโยชนตอรางกายของเรา ใหคุยถึงการ

ทําอาหารทองถิ่นท่ีมีสวนประกอบเปนไข เด็ก ๆ ชอบทานไขแบบไหน? รอคําตอบ 
 

• ไกสามารถใหอาหารชนิดอื่นแกเราไดดวย หนูเดาไดไหมวาเปนอาหารอะไร? ใหเด็กตอบ ใชแลว บางคน

ชอบทานเนื้อของไก ใหพูดถึงชนิดของกับขาวในทองถิ่นท่ีมีสวนประกอบของเน้ือไก ใหพาเด็ก ๆ สมมุติวากําลัง

จะทํากับขาวบางอยางโดยใชเน้ือไก ใหอธิบายขั้นตอนของการปรุง เมื่ออธิบายเสร็จแลวก็นํามาใหเด็กรับประทาน 

แสดงการรับประทานสมมุติ วาอรอยอยางไรบาง 
 
 

รูปของไข 

 
 

 

• ใหชูกระดาษรูปไขที่ครูเตรียมมา เด็ก ๆ เรียกรูปนี้วารูปอะไร (รูปไข) ใหเรามาฝกทํารูปไข โดยลากเสน

รอบรูปนี้บนกระดาษ แมไกเปนชื่อเรียกไกตัวเมีย แมไกจะวางไขหลายใบ เราจะมาสมมุติวาแมไกมา

วางไขบนกระดาษของเรา หนูจะทํารูปไขก่ีฟอง ก็ไดตามใจชอบ 

• แจกกระดาษใหเด็กคนละแผน และรูปกระดาษแข็งท่ีตัดเปนรูปไขคนละอัน ใหครูแสดงวิธีทําใหเด็กดูบนกระดาน 

ใหเอามือซายกดแมพิมพรูปไขบนกระดาน แลวเอาดินสอขีดเสนตามรูปโคงจนครบรอบวง เมื่อยกพิมพออกก็จะได

รูปไขหน่ึงใบบนกระดาน ใหเขาทํารูปไขกี่ฟองก็ไดตามแตความตองการ และถาคนไหนรูวิธีนับก็ใหเขานับวาเขามี

ไขกี่ฟองบนกระดาษของเขา และเขาอาจจะแลกกันนับไขบนกระดาษของเพื่อน ๆ ดวยจะชวยใหเกิดความ

สนุกสนาน 

เกมสหาไข 

 
 

 

 

• ถามีเวลาพอ เมื่อเด็ก ๆ ทํารูปไขเสร็จแลว ใหตัดออกเปนรูปไข แลวใหครูเก็บรูปไขจากนักเรียน และนําไปซอนไว

ในท่ีตาง ๆ ในหองเรียน ขณะท่ีซอน ใหทุกคนหลับตา เสร็จแลวใหทุกคนคนหาไขท่ีซอนอยู แลวมานับดูวาใครไดไขคน

ละกี่ใบ คนไหนไดมากท่ีสุด คนน้ันชนะ ใหเพื่อน ๆ ปรบมือให 
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การสรุปบทเรียน:     
 

ขอบพระคุณพระเจาสําหรับไก 

 

 
• พระเจาทรงสรางไก เพื่อจัดเตรียมอาหารใหแกเรา เราไดอาหารจากไกสองชนิด มีอะไรบาง? (ไขและ

เน้ือไก ท่ีไดมาจากไก) ใหถามคําถามกับเด็กแตละคน ใหแนใจวาทุกคนมีความเขาใจท่ีถูกตองและชัดเจนจาก

คําตอบของเขา 
 

 
กิจกรรมเสริม:  
 ไมจําเปนตองมี 

 
 
การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 
 
 
 
การประเมินผลผูเรียน:   
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