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 บทเรียนการรับรูบทที ่29 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  มีการพัฒนาความสนใจและเชาวปญญาท่ีพระเจาประทาน 

สาระการเรียนรู:  เกิดความรู ทําใหเกิดประโยชนและมีการประเมินผลท่ีชัดเจน สามารถนํามาแกปญหาได 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  อาหารของฉันมาจากไหน? 

บทเรียน:  สวนตาง ๆ ของพืช 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กสามารถบอกชื่อ ลักษณะ และสวนตาง ๆ ของพืชไดอยางนอยส่ีสวน: เมล็ด ราก ตน และใบ 

 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
 
1. เตรียมพืชหลาย ๆ ชนิดมาแสดง (เด็ก จะศึกษาสวนตาง ๆ อาจจะตองฉีกใบหรือกิ่งของมันดู) 

2. กระดาษ หน่ึงแผนตอนักเรียนหน่ึงคน 

3. ดินสอสี  
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

1. ดอกไมสีขาว (ถาเปนดอกไมปาก็จะดีมาก) 

2. สีนํ้า (อาจจะใชสีผสมอาหาร หรือสีจากธรรมชาติ) 

 
สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

 

1. ใหเติมชองวางในแบบฝกหัดประจําวัน 

 



 2 

2. ใหเตรียมดินสําหรับปลูกพืชใสภาชนะ 

3. ถาจะเตรียมกิจกรรมทางเลือก ใหเตรียมดอกไมสีขาว สําหรับทํากิจกรรม “เกสรของฉัน” ประมาณ

สองชั่วโมงลวงหนา กอนทํากิจกรรม 

วิธีเตรียม: 

ก.  ตัดกานดอกแนวเฉียงดวยมีดคม ๆ ใหกานยาวประมาณ 15 ซ.ม. 

ข.  ใหผสมสีผสมอาหารประมาณ 10 หยด ลงในนํ้า 60 ม.ล. (ซีซ)ี 

ค. เอากานดอกไมแชลงในนํ้าผสมสี แยกดอกไมท่ียังไมไดแชนํ้าไวใหเด็ก ๆ ดูสีด้ังเดิมของมันดวย 

ง. แชดอกไมในนํ้าท่ีผสมสีคอยไวกอนการสอน  

4. ใหอธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ ท่ีพวกเขาจะขอบคุณพระเจาในวิธีการของพระองคท่ีทรงสรางพืชใหมี

สวนประกอบตาง ๆ ท่ีทําหนาท่ีแตกตางกัน 

 
 

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:  
________________________________ 

o นักเรียนผูอภิปรายวันน้ีคือ:        
________________________________ 
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• เร่ืองเลา (เกี่ยวของกับบทเรียน ถาเปนไปได) 
o _____________________________________________ 

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

 
• ฝกกลามเน้ือใหญ: (รองเพลง เตนรํา เคล่ือนไหว) ปลูกผัก 

o ใหครูพูดทีละประโยค ใหเด็กพูดตาม ในขณะท่ีพูดก็แสดงทาทางไปดวย ทําซ้ําหลาย ๆ คร้ังจนกวา

เด็ก ๆ จะจําได 
 
ฉันปลูกเมล็ด (ทําทาการปลูกเมล็ดลงในดิน) 

พระเจาสงแสงอาทิตยลงมา (เอามือปองหนาแลวมองขึ้นมองดวงอาทิตย) 

   พระเจาสงฝนลงมา (ยกมือขึ้นสูง กระดิกน้ิวแลวคอย ๆ ลดแขนลงลักษณะเหมือนฝนกําลังตก) 

และตนผักก็โต (เอาน้ิวมือประกบกัน แลวคอย ๆ เปดน้ิวออกจากกันกวาง ๆ เหมือนกับพืชกําลังเบง

บานเติบโต) 

ขอบคุณพระเจาสําหรับผักของเรา (ใหชูมือขึ้นฟา หมายถึง “พระเจา” และใหปรบมือในแตละคํา 

คือ “สําหรับ” ปรบมือ “ผักของเรา” ปรบมือ) 

 
 
 

 
 การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 การสังเกตดูสวนตาง ๆ ของพืช

 
 

 

 

• ใหแสดงพืชผักชนิดตาง ๆ หรือรูปภาพท่ีครูเตรียมมาใหพวกเด็ก ๆ ดูและศึกษาดูวามีพืชจํานวนกี่ชิ้น แบงเด็ก

ออกเปนกลุมเทากับจํานวนพืชผัก ใหเด็กแตละกลุมสังเกตดูพืชผักแตละชนิด 

• วันนี้เราจะมาเรียนรูเก่ียวกับหนาที่พิเศษของสวนตาง ๆ ของพืช เมื่อครูพิจารณาดูสิ่งที่พระเจาทรง

สรางอยางใกลชิด ครูก็ขอบพระคุณพระเจาในการทรงสรางที่ดีเลิศของพระองค พืชผักเหลานี้เปน

สิ่งที่พระเจาทรงสรางอันมหัศจรรย และเราจะเรียนรูถึงความสําคัญของพืชในแตละสวนของมันวา

เปนอยางไรบาง  

• ใหครูชูตนผักขึ้นแลวชี้ท่ีสวนรากของมัน เราเรียกสวนนี้ของพืชวาอะไร? ใหเด็กตอบคําถาม ใหแตละคนชี้

สวนท่ีเปนรากของพืชในกลุมท่ีเขากําลังศึกษาอยู ใหครูเดินตรวจดูวาพวกเขาชี้ถูกตองหรือไม 
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• พระเจาทรงสรางรากของพืช เพื่อจะใหมันดูดน้ําจากพื้นดิน และสงไปยังสวนตาง ๆ ของพืช ใหทุก

คนสมมุติวาเปนรากของพืช ครูแสดงใหดูโดยย่ําเทาลงบนดินและชี้ลงขางลางฝาเทา ในท่ีท่ีรากของพืชจะ

งอกออกมา 

• ใหชี้สวนท่ีเปนลําตนของพืช ตรงนี้เขาเรียกวาเปนสวนไหนของพืช? ใหเด็กตอบคําถาม ใหเด็กชี้สวนท่ีเปน

ลําตนของพืชในกลุมของเขา ใหครูเดินตรวจความถูกตอง 

• พระเจาทรงสรางลําตนพืช เพื่อนําอาหารและน้ําจากรากไปยังสวนตาง ๆ ของพืช ลําตนยังชวยให

พืชตั้งตรงและสูงข้ึน ใหเด็กๆ สมมุติวาเปนลําตนของพืช แสดงใหเด็ก ๆ ดูโดยคอย ๆ ยืดตัวยืนขึ้น และ

ชี้น้ิวจากลําคอถึงน้ิวเทา (สวนต้ังตรงของรางกายคือลําตนของพืช) 

• ใหครูชี้สวนท่ีเปนใบของพืช เราเรียกสวนนี้วาอะไร? ใหเด็กตอบคําถาม ใหเด็กชี้สวนท่ีเปนใบของพืชใน

กลุมของเขา ใหครูเดินตรวจเช็คความถูกตอง 

• พระเจาทรงสรางใบไมของพืช เพื่อจะดูดซับแสงของดวงอาทิตย ใบไมเปล่ียนแสงดวงอาทิตยและ

น้ําใหเปนอาหารของพืช ใหทุกคนสมมุติวาเปนใบไม แสดงใหเด็กดูโดยการกางแขนออก และกระดิกน้ิว

มือ เหมือนลมกําลังพัดใบไม 

• ตอไปชี้สวนท่ีเปนดอกของพืช เราเรียกสวนนี้วาอะไร? ใหเด็กตอบคําถาม ใหเด็ก ๆ ชี้สวนท่ีเปนดอกของพืช

ในกลุมของเขา ใหครูเดินไปตรวจสอบความถูกตอง 

• พระเจาทรงสรางดอกของพืช เพื่อลอผีเสื้อใหมาผสมเกสรทําใหเกิดเมล็ด ที่จะทําใหพืชเกิดผล 

หรือเปนผักที่มีกลิ่นหอม ใหเรามาสมมุติวาเปนดอกของพืช ใหครูแสดงและใหเด็กทําตาม โดยเอามือ

ตบท่ีศีรษะตนเองเบา ๆ (ดอกไมเปนสวนท่ีสวยงามของพืช และเตือนใหพวกเขารูวาพวกเขามีความนารัก

สวยงาม) 

ทําการทดลองเก่ียวกับพืช 

 
 

 

• แจกกระดาษ และดินสอสี ใหแตละกลุม 

• ใหเด็ก ๆ ในแตละกลุม เด็ดใบไมในกลุมของเขามาเรียงตอกันบนโตะ ใหคนหน่ึงเอากระดาษท่ีครูแจกให

วางบนใบไมใหมิด และใหเด็กผลัดกันใชดินสอสีถูลงไปบนกระดาษ เสร็จแลวจะสามารถมองเห็นเสน

ใบไมไดอยางชัดเจน 
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• ชี้ใหเห็นถึงความแตกตางของรูปลักษณะของใบไมและรายละเอียดอื่น ๆ เชน เสนใบไม ชี้ใหเห็นวา 

สวนมากขนาดของใบจะใหญกวาขนาดของดอก เพราะใบสามารถยืดตัวของมันเองออกไปรับแสงของ

ดวงอาทิตยไดมากกวาสวนท่ีเปนดอก 

• ใหแตละกลุมเด็ดสวนท่ีเปนดอกออกจากตนพืชของเขา อาจจะฉีกดอกเปนกลีบ ๆ เพื่อจะสังเกตดูดความ

แตกตางในรูปรางลักษณะของเกสรดอก และตรงจุดศูนยกลางของดอกตรงท่ีจะเกิดเมล็ดของพืช 

• อนุญาตใหเด็ก ๆ เอากลีบดอกหรือเกสรของดอก ถูท่ีกระดาษก็จะเห็นสีของดอกติดท่ีกระดาษ ชี้ใหเห็นวา

หลายคนใชดอกไมมาทําสีในการวาดรูป ยอมผา ทําสีเทียน และอื่น ๆ 

• ใหแตละกลุมแลกผลงานท่ีเขาทําซึ่งกันและกัน เพื่อจะมีโอกาสเรียนรูเกี่ยวกับพืชหลาย ๆ ชนิด 

 
 
 

การสรุปบทเรียน:     
 

การทบทวนเก่ียวกับพืช  

   

 
• ใหเอยถึงสวนตาง ๆ ของพืช และใหเด็ก ๆ แสดงทาทาง สื่อความหมายของสวนตาง ๆ ที่ครูพูดถึง: 

• ใบไม – เหยียดแขนออกและกระดิกน้ิว  

• ลําตน –  ยืดตัวใหตรง และชี้ต้ังแตคอจนถึงเทา (ลําตัวก็คือลําตน) 

• ราก – ใหย่ําเทาลงบนพื้นและชี้ท่ีฝาเทา (ตรงท่ีรากจะงอกออกมา) 

• ดอก – ใหตบท่ีศีรษะเบา ๆ (ดอกเปนสวนท่ีสวยงามของพืช เตือนใหเด็กรูวาชีวิตของพวกเขาเปนส่ิง

สวยงาม) 

 
• ทีน้ีใหแสดงกลับกัน ใหครูแสดงทาทางใหเด็กบอกสวนของพืชพรอม ๆ กัน ใหทบทวนหลาย ๆ เท่ียว และสังเกตดู

วาทุกคนบอกสวนตาง ๆ ของพืชไดถูกตอง 
 
กิจกรรมเสริม: 
 

สีของเกสร
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• นําดอกไมสีขาวท่ีแชในนํ้าผสมสีออกมาใหเด็กดู ใหเด็ก ๆ สังเกตดูนํ้าท่ีผสมสี แลวถามเขาวามีอะไรผิดปกติ

กับนํ้าน้ี (ผสมสี) ใหเด็กสังเกตดูสีท่ีเกสรของดอก และใหถามวานักเรียนสังเกตเห็นความแตกตางอะไร ใหเขา

เปรียบเทียบดอกท่ีแชนํ้าสีกับดอกท่ีไมแชนํ้าผสมสี 
o ดอกไมจะเปนอยางไร ถาครูเปล่ียนน้ําที่แชเปนสีเขียวหรือสีน้ําเงิน? 
o อะไรทําใหดอกไมเปล่ียนสีจากขาวเปนสีเหมือนกับสีของน้ําที่มันแชอยู?   
o สีข้ึนไปอยูที่เกสรหรือกลีบดอกของมันไดอยางไร? (โดยตน/กาน) 

 
 
ขอมูลอางอิงที่ใชในบทนี้ 
1. We Care: A Preschool Curriculum for Children Ages 2-5, by Bertie W. 

Kingore and Glenda M. Higbee, published by Scott, Foresman and 
Company, 1988 

2. The Giant Encyclopedia of Theme Activities for Children 2 to 5, edited by 
Kathy Charner, published by Gryphon House, Inc. 1993 

3. Mudpies to Magnets: A Preschool Science Curriculum, by Robert A. 
Williams, Robert E. Rockwell, and Elizabeth A. Sherwood, published by 
Gryphon House, Inc. 1987 

 
การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 
 
 
 
 
การประเมินผลผูเรียน:   
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