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บทเรียนการรับรูบทที ่27 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  มีการพัฒนาความสนใจและเชาวปญญาท่ีพระเจาประทาน 

สาระการเรียนรู:  เกิดความรู ทําใหเกิดประโยชนและมีการประเมินผลท่ีชัดเจน สามารถนํามาแกปญหาได 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  อาหารของฉันมาจากไหน? 

บทเรียน:  สัตวใชงาน 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กสามารถบอกชื่อของสัตวท่ีใชงานได 

2. เด็กสามารถบอกวิธีการดูแลสัตวใชงานได 

3. เด็กสามารถบอกถึงชนิดของงานท่ีสัตวใชงานทําได 

 

 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
 
1. กระดาษ หน่ึงแผนตอเด็กหน่ึงคน 

2. ดินสอสี หรือสีเทียน 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

 ไมตองใชอุปกรณอะไรเลย 

 
สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   
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1. อานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. ใหเติมชองวางในแบบฝกหัดประจําวัน 

4. ใหคิดถึงรายชื่อของสัตวใชงาน งานท่ีพวกมันชวยทําและวิธีการดูแลสัตวใชงาน 

5. ใหอธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ เพื่อพวกเขาจะรับรูวาพระเจาทรงสรางสัตวบางชนิดเพื่อชวยมนุษยในการ

ทํางานบางอยาง ซึ่งเปนส่ิงท่ีพระเจาทรงจัดเตรียมไวเพื่อชวยเหลือเรา 

 
 

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:  

นักเรียนเคยเห็นสัตวชนิดไหนท่ีชวยมนุษยทํางาน? 

o นักเรียนผูอภิปรายวันน้ีคือ:        
________________________________ 

• เร่ืองเลา (เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับสัตวใชงาน) 
o _____________________________________________ 

 คําถาม/กิจกรรม สําหรับผูฟง: 
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• __________________________________ 
• __________________________________ 
• __________________________________ 

 
ฝกกลามเน้ือใหญ:  

ใหเด็ก ๆ เดินไปรอบ ๆ หอง และทําทาทางเลียนแบบสัตวใชงาน เชน มา วัว ชาง และ

อื่น ๆ 

 
 

 การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 
   
 

สัตวใชงาน 
 

  

 
• ครูกําลังคิดถึงบางสิ่งที่พระเจาทรงสราง และใหนักเรียนพยายามเดาวาเปนอะไร จากคําอธิบายของ

ครู มันเปนอะไรบางอยางมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ มันเปนส่ิงที่พบไดทั่วไปในโลก มันเปนสิ่งที่

เคลื่อนไหวได แตการเคลื่อนไหวของมันก็แตกตางกันไป มันเปนส่ิงที่ทําเสียงได แตเสียงของมันก็

แตกตางกันไป นักเรียนคิดวาพระเจาสรางอะไร? (สัตวตาง ๆ) ใหเวลาเด็ก ๆ เดาวาเปนอะไร 
 

• วันนี้เราจะมาพูดถึงสัตวบางชนิดที่สามารถชวยมนุษยทํางานไดหลายอยาง มีสัตวอะไรบางที่

สามารถชวยเราทํางานได? ใหเวลาเด็กตอบคําถาม (คําตอบอาจจะเปน: วัว มา สุนัข แพะ ชาง ผ้ึง และ 

อื่น ๆ) 
 

• สัตวใชงานเหลานี้มันชวยงานอะไรเราไดบาง? ใหเด็กตอบคําถาม (คําตอบอาจจะเปน: ดูแลสัตวอื่น จูง

ลากส่ิงของ เชน คันไถหรือเกวียน ชวยยกของหนัก ๆ หรืออื่น ๆ) 
 
• ในขณะท่ีเด็ก ๆ ตอบคําถาม ใหพวกเขาแสดงอาการ การกระทําของสัตวเหลาน้ันดวย เชน คอยเฝาฝูงสัตว 

ลากไถหรือเกวียน หรืออื่น ๆ 
 

รูปของสัตวใชงาน 
 

 

 
• แจกกระดาษและดินสอสี ใหเด็ก ๆ วาดรูปและระบายสีรูปของสัตวใชงาน และใหแตละคนบอกดวยวาเขาวาด

สัตวอะไรและชวยทํางานอะไร และเมื่อทุกคนทําเสร็จเรียบรอยแลว ขอใหแตละคนเสนอผลงานของเขาพรอมให

คําอธิบายกับเพื่อน ๆ หนาชั้นเรียน 
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การกระทําตอสัตวใชงาน
 

 

   

 
  
• มนุษยใชสัตวชวยพวกเขาทํางาน นักเรียนคิดวา พวกเขาควรจะใหการดูแลเอาใจใสสัตวพวกนั้น

หรือไม? ใหเด็ก ๆ ตอบวา “ใช” หรือ “ไมใช” ทําไมเราจะตองใหการดูแลเอาใจใสสัตวของเรา? ใหเด็กตอบ 

เห็นดวยกับคําตอบของพวกเขา และครูพยายามเตือนความจําของพวกเขาดวยวา พระเจาทรงเปนผูสรางสัตว

ท้ังหลาย หนาท่ีของเราก็คือตองดูแล เอาใจใสตอส่ิงท่ีพระเจาทรงสราง 
 
• ใหเรามาฝกทําอะไรบางอยางเพื่อเปนการแสดงการเอาใจใส และดูแลสัตวที่ชวยเราทํางาน เมื่อครูอาน

ถึง วิธีการดูแลสัตวอยางหน่ึงอยางใด ก็ใหเด็ก ๆ ทุกคนลุกขึ้นแสดงละครใบส่ือถึงการดูแลน้ัน ๆ ใหเด็กแตละคน

บอกชื่อสัตวใชงานท่ีเราสมมุติขึ้น พรอมท้ังแสดงทาทางในการดูแลสัตวชนิดน้ันดวย 
 

รายการของการดูแลตาง ๆ: การใหสัตวด่ืมนํ้า ใหอาหาร ปกปองอันตรายจากสัตวอื่น จัดท่ีใหมันนอนพัก

เหน่ือย ดูแลเมื่อมันไมสบาย พามันออกไปกินหญา  
 
 

สัตวเลี้ยงกับผูดูแล 
 

 

 

 

 
• ใหเด็ก ๆ จับคู ใหคนหน่ึงแสดงเปนสัตวใชงานชนิดหน่ึง และอีกคนหน่ึงเปนเจาของคอยใหการดูแลเอาใจใส เมื่อ

แสดงเสร็จหน่ึงรอบก็ใหเปล่ียนขางกันเปน คนท่ีเปนสัตวก็จะเปล่ียนเปนคนดูแล และคนดูแลก็จะเปล่ียนเปนสัตว

แทน ใหแสดงกันไดอยางท่ัวถึง 
 
 
 
การสรุปบทเรียน:     

 ขอบพระคุณสําหรับสัตวใชงาน 

  

 
• ใหเด็ก ๆ ยืนเขาแถวเปนวงกลม เราจะมาขอบคุณพระเจาสําหรับสัตวใชงานที่พระเจาทรงสรางเพ่ือเรา ให

แตละคนคิดในใจวา ชอบสัตวใชงานสัตวอะไรเปนพิเศษ เราจะผลัดกันบอกชื่อสัตวที่เราชอบเปนพิเศษ

ที่ละคน และเมื่อคนไหนพูดถึงชื่อสัตวใชงานอะไร ก็ใหพวกเราทุกคนพูดพรอมกันวา “ขอบคุณพระเจา

ที่ทรงสราง____ (บอกชื่อสัตวท่ีเพื่อนเอยถึง)”  
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• ใหครูเลือกคนเร่ิมตน บอกชื่อสัตวใชงานท่ีเขาชอบเปนพิเศษ และใหเขาเปนคนนําทุกคนพูดประโยคน้ีวา 

“ขอบคุณพระเจาที่ทรงสราง ____ (ชื่อสัตวท่ีเอยถึง) ทําอยางน้ีไปทีละคน จนครบทุกคน 
 
 

 
กิจกรรมเสริม:  
 ไมจําเปนตองมี 

 
การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 

 
 
 
 
การประเมินผลผูเรียน:   
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