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บทเรียนการรับรูบทที ่28 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  มีการพัฒนาความสนใจและเชาวปญญาท่ีพระเจาประทาน 

สาระการเรียนรู:  เกิดความรู ทําใหเกิดประโยชนและมีการประเมินผลท่ีชัดเจน สามารถนํามาแกปญหาได 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  อาหารของฉันมาจากไหน? 

บทเรียน:  พืชผักในทองถิ่น 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กสามารถเรียนรูเกี่ยวกับพืชผักในทองถิ่นของเขาไดโดยประสบการณ 

2. เด็กสามารถบอกชื่อพืชผักในทองถิ่นของเขาได 

 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
 
1. ดินเหนียว หรือดินนํ้ามัน 

2. ถาไมใชดินเหนียวหรือดินนํ้ามัน ใหเตรียมกระดาษวาดรูป หน่ึงแผนตอนักเรียนหน่ึงคน พรอมดินสอ

สี 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

 ไมตองใชอุปกรณอะไรเลย 

 
สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   
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1. อานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. ใหเติมชองวางในแบบฝกหัดประจําวัน 

4. ใหเตรียมดินเหนียวหรือดินนํ้ามัน ถาจะใช 

5. ใหอานและศึกษาพระคัมภีร ใน ปฐมกาล 1:12 

6. ใหอธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ ท่ีพวกเขาจะขอบคุณพระเจาท่ีทรงสรางพืชผักชนิดตาง ๆ ใหเปนอาหารของ

พวกเขา 

 
 

ข้ันตอนการเรียนการสอน: 

การนําเขาสูบทเรียน:  

 
 

 

• ตัวอักษรวันน้ีคือ: _____  

• วันของสัปดาห:  

o วันน้ีคือวัน_______________ (ดูปฏิทิน) 

o พรุงน้ีคือวัน ________________ 

o เมื่อวานน้ีคือวัน ___________________ 

o ใหนับวัน: จํานวนวันกวาจะถึง   =   

• อากาศ:  
o อากาศวันน้ี 

o เส้ือผาวันน้ี 
o กราฟพยากรณอากาศ  

• การแบงปนความคิด: (ไมเกิน 10 นาที)  

o คําถามนําการอภิปราย:  

พืชผักคืออะไร? 

o นักเรียนผูอภิปรายวันน้ีคือ: _____________________________ 

• เร่ืองเลา (ใหสอดคลองกับบทเรียน ถาเปนไปได) 
o _____________________________________________ 

 คําถาม/กิจกรรม สําหรับผูฟง: 
1. __________________________________ 
2. __________________________________ 
3. __________________________________ 
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• ฝกกลามเน้ือใหญ: (รองเพลง เตนรํา เคล่ือนไหว) ใหเราไปเก็บหมอนกันเถอะ  

•  ใหเด็ก ๆ รองเพลงและเตนไปตามจังหวะพรอมท้ังทําทาทางประกอบ ถาครูคิดทาและทํานองเพลงได 

ใหเด็กยืนจับมือเปนวงกลม กระโดดโลดเตนไปดวย 

• เพลง: (ครูจะแตงเพลงท่ีสอดคลองกับเน้ือหา ในทํานองอะไรก็ได) 

      ตัวอยางเน้ือเพลง:  “ไปกันเถอะ ไปเก็บลูกหมอนกันเถอะ เก็บลูกหมอนกันเถอะ 

                               เพราะยังเชาอยู ยังเชาอยู”   
 
• ใหรองซ้ํา 2-3 คร้ัง จนกวาเด็ก ๆ จะจําได เวลาท่ีกลาวถึงในเน้ือเพลง ครูอาจจะดัดแปลงไดตามความ

เหมาะสม เปาหมายเพื่อใหเด็ก ๆ ฝกกลามเน้ือมัดใหญ มีการเคล่ือนไหว และเตรียมพรอมสําหรับการ

เรียนชวงตอไป เปนการนําเขาสูบทเรียน 

 
 การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 
   

พืชผักทองถิ่น

 
 

 

 
 

• เปดพระคัมภีร ปฐมกาล 1:12 “แผนดินก็เกิดพืช คือผักหญาที่มีเมล็ดตามชนิดของมัน และตนไมที่

ออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมัน” 
 
• ใหบอกกับเด็ก ๆ วา พระเจาทรงสรางพืชพันธธัญญาหารหลากหลายชนิด ใหเรามาบอกชื่อพืชผักที่

เราคุนเคย เด็ก ๆ ก็จะบอกชื่อผักท่ีเรารูในทองถิ่นของเขา ซึ่งอาจจะไมเหมือนกัน 
 

• พืชผักมีลักษณะเปนอยางไร? (คําตอบอาจจะเปน: ปลูกในดิน ตันสูง ตนกลม มีใบเยอะแยะ ใบอาจจะมีสี

เขียว สีนํ้าตาล หรือสีอื่น ๆ เปนตน) พืชผักทุกชนิดมีลักษณะเหมือนกันไหม? (ไมเหมือน) 
 

• พระเจาทรงสรางพืชผักใหมีความหลากหลายชนิดกัน ถาเปนไปได ใหพาเด็กออกไปดูพืชผักขางนอก ให

เด็ก ๆ บอกถึงความเหมือนหรือความแตกตางกันของพืชผักแตละชนิด 
 

• ถาพาเด็กออกไปขางนอกไมได ใหครูนําตัวอยางของพืชผักบางชนิดมาใหเด็ก ๆ ดูท่ีหองเรียน หรือไมก็หา

รูปภาพของพืชผักชนิดตาง ๆ มาใหเด็กดู ใหสังเกตดูความเหมือนกันและความแตกตางกันของพืชแตละชนิด 
 

พืชผักทองถิ่นที่เรารับประทานเปนอาหาร 
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• เรารับประทานพืชผักไดไหม? (ได) เรารับประทานพืชผักบางชนิดได เชน มะเขือเทศ สตรอเบอรรี่ 

และอื่น ๆ ที่รับประทานได ใหบอกชื่อพืชผักตาง ๆ ที่เราทานได ใหครูเขียนชื่อพืชผักท่ีเด็ก ๆบอกบน

กระดานดํา เพื่อเด็ก ๆจะไดอานชื่อของพืชผักแตละชนิดอีกคร้ังหน่ึง และนับดวยวามีกี่ชนิด 
 
• เด็ก ๆ เกงมาก ใหครูพูดชื่อพืชผักชนิดตาง ๆ บนกระดาน และเนนวาที่เสนอมาทั้งหมดนี้ 

รับประทานได แตก็มีบางชนิดที่รับประทานไมได อาจจะมีพิษเมื่อรับประทานเขาไป เพราะฉะนั้น

เด็ก ๆ จะตองระวัง ครูจะเอยชื่อพืชบางชนิดท่ีเปนอันตรายถากินหรือแมแตไปแตะตองมัน  
 
 

มาทําพืชผักกันเถอะ 

 
 

 
• ตอไป ใหเรามาทําพืชผักโดยการปนดินเหนียวหรือดินนํ้ามันใหเปนพืชผักตาง ๆ ตามใจชอบ หรือถาไมมีดิน

เหนียวหรือดินนํ้ามัน ก็ใหเด็ก ๆ วาดรูปบนกระดาษและระบายสี ตามใจชอบ 

• ครูจะเดินไปรอบ ๆ ขณะท่ีเด็ก ๆ ทํางาน ชวนเด็ก ๆ คุยวา เขากําลังทําอะไร หรือวาดรูปของอะไร แลวชวนคุย

เกี่ยวกับส่ิงน้ัน ๆ ท่ีเขากําลังทําอยู ถาเปนการวาดรูประบายสี เมื่อเสร็จแลวใหแตละคนนํามาติดรอบ ๆ 

หองเรียน จัดใหดูสวยงาม 
 

เกมสพืชผัก 

 
 

 

 

       กติกาการเลน:   

1. ใหทุกคนน่ังลอมวง หันหนาเขาหากัน  

2. ใหเลือกคนหน่ึงเปนคนเลนกอน 

 
3. ผูเลนจะเดินไปรอบ ๆ ขณะท่ีเดินไปเขาจะเอามือแตะบาของบางคน แลวแตเขาจะแตะใคร เมื่อแตะคนน้ัน 

เขาก็จะพูดคําวา “พืช” คนท่ีถูกแตะใหอยูเฉย ๆ ไมตองทําอะไร 

4. ผูเลนจะเดินไปเร่ือย ๆ อาจจะแตะไหลใครก็ได แลวพูดวา “ผัก” คนท่ีถูกแตะวา “ผัก” จะลุกขึ้นไลจับคนท่ี

แตะเขา ไลไปรอบ ๆ วง ถาจับทัน คนน้ันจะตองไปน่ังตรงกลางวง แตถาไลไมทัน คนท่ีแตะก็จะรีบไปน่ัง

แทนท่ีคนท่ีถูกแตะ 
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5. คนท่ีถูกแตะจะเปนผูนําเกมสตอไป และทําในลักษณะเดียวกับคนนําเกมสคนแรก  

6. เกมสจะดําเนินไปเร่ือย ๆ ใหแตละคนมีโอกาสไดลุกวิ่ง หรือเทาท่ีจะมีเวลา 

7. ใหครูแนะนําวา ไมควรแตะคนท่ีถูกวิ่งไปแลวหน่ึงคร้ัง เพื่อคนอื่น ๆ จะมีโอกาสเลนไดท่ัวถึงกัน 

อธิบายเพิ่มเติม: สมมุติวา คนเลนคนแรก ชื่อ”นองเอ” นองเอจะเดินไปรอบ ๆ วง ในขณะท่ีเดินไป เขาจะแตะ

ไหลของเพื่อนท่ีน่ังอยู โดยจะใชคําสองคํา คือ แตะคนหน่ึงจะพูดวา “พืช” แตะอีกคนหน่ึงจะพูดวา “ผัก” คนท่ีถูก

แตะวา “พืช” จะน่ังเฉย ๆ เฉพาะคนท่ีถูกแตะวา “ผัก” เทาน้ัน ท่ีจะลุกขึ้นวิ่งจับคนท่ีแตะไหลเขา (คนแตะเปนคน

วิ่งหนี คนถูกแตะคือคนไลจับ) คนนําเกมสหรือคนแตะ เขาจะแตะไหล และพูดคําวา “พืช” กี่คนก็ได แลวแตเขา 

แตสามารถแตะแลวพูดคําวา “ผัก” ไดครั้งเดียว เพราะคนท่ีถูกแตะจะลุกขึ้นไลจับเขาทันที เพราะฉะน้ันเกมสจะ

สนุกก็อยูตรงท่ีวา ทุกคนจะตองคอยระวังวาเมื่อไรเขาจะถูกแตะ และเมื่อถูกแตะจะไดยินคําวา “พืช” หรือ คําวา 

“ผัก” เปนการฝกปฏิภาณไหวพริบ และความคลองแคลววองไวของเด็กไดดีมาก ในการเลนเกมสน้ี 

 
 
การสรุปบทเรียน:     

ขอบคุณพระเจาสําหรับพืชผักทองถิ่น

 

 
• ใหเด็กเขามาน่ังลอมกันเปนวงกลม ใชเวลาทบทวนบทเรียน ใหเขาบอกชื่อส่ิงท่ีไมใชพืชผัก (คําตอบอาจจะ

เปน: หิน เกาอี้ ชอลก ไม และอื่น ๆ) ขอใหเด็ก ๆ อธิบายลักษณะของพืชผักวาเปนอยางไร ใหเวลาเด็ก ๆ 

แสดงความเขาใจของเขา 
 
• พระเจาทรงสรางพืชผักนานาชนิด ใหคิดถึงพืชผักที่หนูชอบเปนพิเศษที่เปนอาหารของเรา ใหบอก

พระเจาวา เราขอบพระคุณที่พระองคทรงสรางพืชผักเพื่อเปนอาหารที่เราชอบ 
 

• ใหครูเดินไปหาเด็กแตละคน แลวถามวาเขาชอบพืชผักอะไรมากท่ีสุด เมื่อแตละคนบอกชื่อพืชผักท่ีเขาชอบ 

ใหเขานําเพื่อน ๆ ทุกคนพูดพรอมกันวา “ขอบคุณพระเจาที่ทรงสราง ______ เพื่อขาพระองค (ใสชื่อ

พืชผักท่ีเขาเอยถึง) ใหทําไปเร่ือย ๆ ทีละคนจนครบหมดทุกคน   
 
 
 

กิจกรรมเสริม:  
 ไมจําเปนตองมี 
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การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 
 
 
 
 
 
การประเมินผลผูเรียน:   
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