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บทเรียนการรับรูบทที ่26 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  มีการพัฒนาความสนใจและเชาวปญญาท่ีพระเจาประทาน 

สาระการเรียนรู:  เกิดความรู ทําใหเกิดประโยชนและมีการประเมินผลท่ีชัดเจน สามารถนํามาแกปญหาได 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  อาหารของฉันมาจากไหน? 

บทเรียน:  สัตวใหญ 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กสามารถบอกชื่อสัตวท่ีเล้ียงในทองถิ่นของเขาได 

2. เด็กสามารถบอกชนิดของสัตวท่ีผลิตนมและเนยได 

3. เด็กสามารถบอกชื่อสัตวท่ีใหไขได 

4. เด็กสามารถบอกชื่อสัตวท่ีกินเน้ือของมันได 

 

 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
 
1. รูปภาพของคอกสัตวหรือฟารมเล้ียงสัตวท่ีวาดบนกระดานหรือบนโปสเตอร 

2. รูปภาพของสัตวชนิดตาง ๆ ท่ีเล้ียงในฟารม ใหตัดรูปจากกระดาษหรือวาดรูปบนกระดาษแข็ง ใหเด็ก

คนละหน่ึงภาพ 

3. รูปภาพของสัตวชนิดตาง ๆ ท่ีเล้ียงในฟารม บนกระดาษแข็งแผนใหญ 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

1. ถังนํ้า 
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2. นํ้า 

3. ถุงมือยาง หลาย ๆ คู (ถาหาได) 

 
สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

 
1. อานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. ใหเติมชองวางในแบบฝกหัดประจําวัน 

4. ใหเขียนรูปภาพของฟารมอยางคราว ๆ บนกระดาษแผนใหญหรือบนกระดานดํา 

5. ใหวาดรูปสัตวตาง ๆ ไวสองชุด โดยหน่ึงชุดสําหรับกิจกรรมแรก และชุดท่ีสอง ใหมีรูปสัตวแตละชนิด 

ชนิดละหน่ึงรูป โดยใชกระดาษแข็งหรือคอนขางหนา ใหตัดตัวสัตวแตละชนิดออกเปนสามสวน คือ 

หัว ตัว และขา 

6. ใหอธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ ใหเขารูวาพระเจาทรงรักเขามากเพียงใด ในการจัดเตรียมอาหารชนิดตาง ๆ 

ใหพวกเขาจากสัตวนานาชนิด 

 

ส่ิงท่ีผูสอนตองเตรียมหรือจัดทําสําหรับกิจกรรมเสริม: 

1. ใหเจาะรูในถุงมือยางท้ังสามน้ิว 

2. เตรียมถัง และใสนํ้าใหเต็มถัง  

 
 

ข้ันตอนการเรียนการสอน: 

การนําเขาสูบทเรียน:   
 

 

กิจกรรมประจําวัน: 

 
 

 

 

• ตัวอักษรวันน้ีคือ: _____  

o ส่ิงท่ีเร่ิมตนดวยอักษรตัวน้ีคือ:            
____________________________ 

• วันของสัปดาห:  

o วันน้ีคือวัน_______________ (ดูปฏิทิน) 
o พรุงน้ีคือวัน ________________ 
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o เมื่อวานน้ีคือวัน ___________________ 

o ใหนับวัน: จํานวนวันกวาจะถึง   =   

• อากาศ:  อากาศแบบไหนท่ีมีผลกระทบตอการทํางานในฟารม? 

o อากาศวันน้ี 
o เส้ือผาวันน้ี 

o กราฟพยากรณอากาศ  
• การแบงปนความคิด: (ไมเกิน 10 นาที)  

o คําถามนําการอภิปราย:  

หนูชอบสัตวอะไรมากท่ีสุด? 

o นักเรียนผูอภิปรายวันน้ีคือ:        
________________________________ 

• เร่ืองเลา (ถาเปนไปได ใหเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับสัตวในฟารม) 
o _____________________________________________ 

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

 
• ฝกกลามเน้ือมัดใหญ: (รองเพลง เตนรํา เคล่ือนไหว) สัตวในฟารม 

o เรียกเด็กคนหน่ึง ใหบอกชื่อสัตวท่ีเล้ียงในฟารมชนิดหน่ึง ใหนําเด็ก ๆ แสดงทาทางหรือเสียงรองของ

สัตวท่ีครูเอยถึง สมมุติเปนสัตวชนิดน้ันวาพอต่ืนขึ้น แลวก็กิน แลวก็เดินไปเดินมา 

o ใหเด็กอีกคนหน่ึงบอกชื่อของสัตวในฟารมอีกชนิดหน่ึง แลวก็ใหทุกคนทําทาทางเลียนแบบสัตวท่ีเอย

ถึง แลวก็ใหคนตอ ๆ ไปบอกชื่อสัตวแลวก็แสดงทาทางเลียนแบบไปเร่ือย ๆ 
 

 
 
 
 

 
 การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

สัตวในฟารม  

 
 

 

 
 

• พระเจาทรงสรางสัตวหลายชนิดแตกตางกันไป ใหบอกชื่อของสัตวปาที่พระเจาทรงสรางวามี

อะไรบาง ใหเด็ก ๆ บอกชื่อสัตวปาในทองถิ่นของเขา ใหชื่อสัตวปาบางชนิดที่อาจจะอาศัยในบานของ
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บางคน ใหบอกชื่อสัตวเล้ียงบางชนิดท่ีรูจักกันดีในทองถิ่นของเธอ ใหบอกชื่อสัตวบางชนิดที่อยูในฟารม

ในทองถิ่นที่เธออยู 
 
• ใหชี้ภาพท่ีครูวาดไวบนกระดานดํา ถามวานี้เปนภาพของอะไร? (ฟารม) ฟารมเปนสถานที่ ที่เราเลี้ยง

สัตวเพื่อนํามาทําเปนอาหาร มีอาหารชนิดใดบางที่เราไดจากสัตวที่เล้ียงในฟารม? ใหเวลาคิดและ

ตอบคําถาม คําตอบอาจจะแตกตางกันแลวแตละทองท่ีท่ีอาจเล้ียงสัตวตางชนิดกัน 
 
• เราจะเอาสัตวที่ครูมอบใหไปไวในฟารม (ถาครูไมสามารถทําสัตวกระดาษ ใหครูวาดรูปสัตวชนิดตาง ๆ 

บนกระดาน ใหเด็กเดาวาเปนสัตวอะไร หรืออาจจะใหเด็กวาดรูปสัตวชนิดตาง ๆ ตามท่ีเขาชอบวาด แลวให

อภิปรายถึงอาหารท่ีมนุษยไดจากสัตวชนิดน้ัน ๆ) 
 
• ใหเด็กเลียนเสียงของสัตวท่ีติดไวบนกระดาน หรือท่ีเขาเดาถูกจากการวาดรูปสัตวของครูบนกระดาน 

พยายามวาดรูปท่ีดูงายไมตองมีรายละเอียดมากเกินไป ใหเด็กนําภาพของเขาไปติด ท่ีภาพท่ีสมมุติใหเปน

ฟารมทีละคน ในขณะท่ีเด็ก ๆ กําลังติดภาพของเขาบนกระดานหรือขาง ๆ กระดาน ใหครูพูดถึงอาหารท่ีได

จากสัตวชนิดน้ัน ๆ    
 

• ขณะท่ีเด็กกําลังพูดถึงสัตวท่ีจําลองขึ้นมาชนิดใด ก็ใหเด็ก ๆ บอกถึงชนิดของอาหารท่ีไดจากสัตวชนิดน้ัน ๆ  
 

รูปของสัตวในฟารม 

 
 

 

 

• ใหทํารูปของสัตวท่ีเล้ียงในฟารมจากกระดาษแข็ง และแบงสัตวแตละตัวออกเปนสามสวน คือ สวนหัว สวน

รางกาย และสวนท่ีเปนเทา  
 

• แสดงใหเด็ก ๆ ดูรูปของสัตวแตละชนิดท่ีมีท้ังสามสวนครบ และถามเด็กคนหน่ึงวาเปนสัตวอะไร และใหเด็ก

อีกคนหน่ึงตอบวาเราไดอาหารอะไรจากสัตวชนิดน้ัน และขอใหเด็กคนท่ีสามเลียนเสียงหรือทาทางของสัตวท่ี

เอยถึงน้ัน แลวใหครูเปล่ียนรูปสัตวตัวใหม และถามเด็กคนอื่น ๆ ตอในลักษณะเดียวกับภาพแรก ทําไปเร่ือย ๆ 

จนครบเด็กทุกคน 
 

• ใหครูเอาสวนหัวของสัตวแตละชนิดมากองรวมกันไวท่ีหน่ึง เอาสวนท่ีเปนตัวมารวมกันไวอีกกองหน่ึง เอาสวน

ท่ีเปนขา(เทา)มารวมกันไวอีกกองหน่ึง ใหเด็กคนหน่ึงหยิบสวนหัวออกมาหน่ึงชิ้น ใหคนท่ีสองสังเกตดูหัว แลว

ใหไปหาสวนท่ีเปนตัว และคนท่ีสามเมื่อสังเกตสองสวนรวมกันแลวก็ใหไปหาสวนหางมาประกอบ ใหสัตวตัว

น้ันสมบูรณ และถูกตอง เสร็จแลวใหเด็ก ๆ ทุกคนแสดงทาทางหรือเสียงเลียนแบบสัตวตัวใหมท่ีถูกสรางขึ้น 

ใหกระโดดโลดเตนไปรอบ ๆ หองเรียน 
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• ใหเด็ก ๆ เปล่ียนชุดกันท่ีจะหาท้ังสามสวนของสัตวแตละชนิดมาประกอบกันใหถูกตอง หรือแตละชุดจะคนหา

แตละสวนในเวลาเดียวกันก็ได ถามีสถานท่ีกวางพอ เด็ก ๆ จะสนุกสนานในการทํากิจกรรมน้ี 
 
 

ลองเดาดูซิวาฉันเปนใคร? 

 
 

 

 
• ใหเด็กคนหน่ึงแสดงทาทางหรือทําเสียงเลียนแบบของสัตวท่ีเล้ียงในฟารมบางชนิด แลวใหเด็กในชั้นเดาวาเปน

สัตวอะไร และบอกดวยวาเราไดอาหารอะไรจากสัตวชนิดน้ี 
 
• ใหเด็กแตละคนมีโอกาสแสดงอยางท่ัวถึงเทาท่ีเวลามีพอ 
 
 

 
การสรุปบทเรียน:     

ขอบพระคุณที่ทรงสรางสัตวในฟารม

 
 

 

 
• หนูเคยขอบคุณพระเจาที่ทรงทําใหเรามีอาหารนานาชนิดรับประทานไหม? ใหเด็ก ๆ ตอบคําถาม เธอ

ชอบอาหารอะไรมากที่สุด? จากอาหารชนิดตาง ๆ ที่เราไดพูดถึงไปแลว ใหโอกาสเด็กแตละคนตอบ

คําถาม และใหเขาเลียนเสียงของสัตวที่ใหอาหารที่เขาชอบเปนพิเศษ ใหเด็กทุกคนเลียนเสียงของสัตวแต

ละชนิดท่ีครูเอยชื่อทีละชนิด 
 
• ครูดีใจมากที่พระเจาทรงทําใหมีฟารมเล้ียงสัตวมากมาย ทําใหเรามีอาหารหลายชนิดบริโภค เราควร

ขอบคุณพระองคที่ทรงสรางสัตวหลายชนิดที่ใหอาหารแกเรา ใหครูนําเด็ก ๆ อธิษฐานขอบคุณพระเจา

ดวยกัน 
 
 
 

กิจกรรมเสริม: 

 
 

 

 

• นําถุงมือยางมา เอาเข็มหมุดเจาะรูเล็ก ๆ ท่ีปลายน้ิวแตละน้ิว ใสนํ้าในถุงมือแลวผูกมัดปากถุง แลวแขวนใหสวน

น้ิวมือหอยลงดานลาง เหมือนกับเตานมวัว  
 

• ใหเด็กสมมุติวาเขากําลังรีดนมวัวใสลงในถัง โดยการบีบท่ีถุงมือในลักษณะการรีดนม จะมีนํ้าไหลออกมาสมมุติวา

เปนนํ้านมของวัว ใหอภิปรายวานํ้านม สามารถทําอาหารไดหลายชนิด เชน เนย เปนตน ถามีเด็กหลายคน ครู

อาจจะใชถุงมือหลาย ๆ อัน เพื่อเด็ก ๆ จะมีโอกาสทําไดอยางท่ัวถึง 
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การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 
 
 
 
 
 
การประเมินผลผูเรียน:   
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