
 1 

 
บทเรียนการรับรูบทที ่30 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  มีการพัฒนาความสนใจและเชาวปญญาท่ีพระเจาประทาน 

สาระการเรียนรู:  เกิดความรู ทําใหเกิดประโยชนและมีการประเมินผลท่ีชัดเจน สามารถนํามาแกปญหาได 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  อาหารของฉันมาจากไหน? 

บทเรียน:  การดูแลพืชผัก 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กสามารถบอกถึงส่ิงท่ีพืชตองการในการดํารงชีวิตไดอยางนอยสองส่ิง 

 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
 

1. กระดาษ หน่ึงแผนตอนักเรียนหน่ึงคน 

2. ดินสอ หรือดินสอสี 

3. กระดาษสี หรือกระดาษทําศิลปะ ถาหาได 

4. กาว 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

 ไมตองใชอุปกรณอะไรเลย 
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สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

 

1. อานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. ใหเติมชองวางในแบบฝกหัดประจําวัน 

4. เตรียมทํากาวหรือแปงเปยก 

5. เตรียมตัดสวนตาง ๆ ในการทําดอกไมกระดาษ 

6. อธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ ท่ีพวกเขาจะสํานึกในพระคุณของพระเจาท่ีทรงเปนผูจัดเตรียมในส่ิงท่ีเรา

ตองการและส่ิงท่ีพืชผักตาง ๆ ตองการ 

 
 

ข้ันตอนการเรียนการสอน 
 

การนําเขาสูบทเรียน:  

 
 

 

• ตัวอักษรวันน้ีคือ: _____  

• วันของสัปดาห:  

วันน้ีคือวัน_______________ (ดูปฏิทิน) 
พรุงน้ีคือวัน ________________ 

เมื่อวานน้ีคือวัน ___________________ 

ใหนับวัน: จํานวนวันกวาจะถึง   =   
 

• อากาศ:  
อากาศวันน้ี 

เส้ือผาวันน้ี 

กราฟพยากรณอากาศ 
  

• การแบงปนความคิด: (ไมเกิน 10 นาที)  

คําถามนําการอภิปราย: ตนพืชตองการอะไรในการดํารงชีวิต? 

นักเรียนผูอภิปรายวันน้ีคือ:_______________________________ 
 

• เร่ืองเลา (เกี่ยวของกับพืช ถาเปนไปได) 
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_____________________________________________ 
 คําถาม/กิจกรรม สําหรับผูฟง: 

1. __________________________________ 
 

2. __________________________________ 
 

3. __________________________________ 
 

  
• การทองคําเปนจังหวะ ฝกกลามเน้ือใหญและเล็ก 

ฝนตกบนหญา 
(จะทองเปนทํานองอะไรก็ได) 

 
ฝนตกบนหญา  

(กระดิกน้ิวลงบนพื้นและกางมือออกทางดานขาง)  
 

ฝนตกบนตนไม  
(กระดิกน้ิว ขึ้นขางบนและเหนือศีรษะ)  

 
ฝนตกบนหลังคา  

(ทํามือเปนรูปตัว “V” กลับหัว จะเปนรูปหลังคาบาน)  
 

แตไมตกบนฉัน 
(โอบแขนเปนรูปโคงบนศีรษะ เปนเหมือนรูปรม) 

 
 

 
 การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

ตนพืชตองการสามสิ่ง 

 
 

 

 
• ครูจะพูดวา ตนพืชตองการสิ่งสําคัญสามอยาง ในการมีชีวิตอยูได เด็ก ๆ พอจะเดาไดไหมวามี

อะไรบาง? ครูจะใบคําตอบให ส่ิงแรกที่พืชตองการคือ ส่ิงที่เธอยืนบนมัน เธอสามารถหยิบมัน

ข้ึนมาและกําไวในมือได และสามารถผสมน้ํากับสิ่งนั้น แลวมันจะกลายเปนโคลน สิ่งแรกที่พืช

ตองการคืออะไร? (ดิน) เปดโอกาสใหเด็กเดาวาเปนอะไร? 
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• อีกสิ่งหนึ่งที่พืชตองการ เปนสิ่งที่ลงมาจากฟา เธอแตะตองมันไมได แตสามารถสัมผัสความอบอุน

ของมันได และสามารถมองเห็นแสงของมันได ส่ิงที่สองที่พืชตองการคืออะไร? (ดวงอาทิตย/

แสงแดด) ใหโอกาสเด็กเดาคําตอบ 

• สิ่งที่สามที่พืชตองการ คือสิ่งที่เด็ก ๆ สามารถแตะตองได มันมาจากฟา และเปยก สิ่งที่พืชตองการ

สิ่งที่สามคืออะไร? (นํ้า) ใหโอกาสเด็กเดาคําตอบ 

• ตนพืชตองการ น้ํา แสงอาทิตย และดินดี ที่จะดํารงชีวิตอยูได 

• ทีนี้ใหเด็ก ๆ พูดตามครู และเมื่อพูดถึงสิ่งที่พืชตองการแตละอยาง ใหปรบมือเมื่อพูดจบ ครูพูด 

“น้ํา” แลวปรบมือ แลวเด็กก็พูดคําวานํ้าแลวปรบมือ ครูพูด “แสงแดด” แลวปรบมือ แลวเด็กก็พูดคําวา

แสงแดดแลวปรบมือ ครูพูด “ดิน” แลวปรบมือ ใหเด็ก ๆ พูดคําวาดินแลวปรบมือ 

• ใหทําซ้ําสัก 3-4 รอบ จนกวาเด็กจะจดจําได 

รูปของตนพืช 
 

 

• ใหเด็ก ๆ วาดรูปดอกไม หรือใชกระดาษท่ีเตรียมไวประดิษฐเปนดอกไม ดอกไมกระดาษหรือกระดาษสี (ถามี) 

แจกกระดาษคนละแผน และสวนตาง ๆ ของดอกไมท่ีครูเตรียมไว ชวยเด็ก ๆ นําสวนตาง ๆ ทากาวและติดบน

กระดาษ ประดิษฐเปนรูปดอกไม 
 
 
 
                                                                        น่ีคือตัวอยางวิธีการวาด หรือตัดกระดาษเพื่อประดิษฐเปนดอกไม   

                                                                                        ดอกไมจะตองมีกลีบดอกรอบ ๆ    
                                                                               
                                               
              (ครูจะตองเตรียมตัดกลีบดอกไมไวใหเรียบรอย กอนทํากิจกรรม เด็ก ๆ สามารถนํากลีบมาทากาว และติดบน 

                   กระดาษทําเปนรูปดอกไม)  
   

คุณเดาไดไหม? 

  

 
 
• ใหนํากระดาษชิ้นเล็ก ๆ สามชิ้นท่ีมีรูปนํ้า ดวงอาทิตย และดิน บนกระดาษแตละชิ้น ใหเด็กน่ังหันหนาเขาหา

กันเปนวงกลม เลือกเด็กคนหน่ึงใหออกมายืนหันหลังใหวงกลม แจกกระดาษชิ้นเล็ก ๆ แกเด็กสามคน คนละ



 5 

หน่ึงชิ้น ใหเขาซอนกระดาษไวท่ีตักของเขา ใหทุกคนเอามือประกบกันไวบนตักเหมือนกับวากําลังซอนกระดาษ

ไวท่ีตักของเขา 

 
• ใหเด็กท่ีถูกเลือกใหเปนผูเร่ิมเกมสคนแรก น่ังตรงกลางภายในวงกลมของเพื่อน ๆ และใหทายวากระดาษหน่ึง

แผนอยูกับใคร ถาเขาทายถูก คนท่ีมีกระดาษจะตองลุกขึ้น และอานคําท่ีอยูในแผนกระดาษน้ันเสียงดังวา “ตน

พืชตองการ _____ (พูดคําท่ีตรงกับรูปท่ีอยูในกระดาษ)” และเด็กคนน้ันจะเปนคนเดินเกมสตอไปเพื่อหา

กระดาษชิ้นท่ีสองและสาม เมื่อพบแลวใหพูดประโยคตามรูปท่ีได เมื่อพบท้ังสามแผนแลว เกมสก็จบหน่ึงรอบ 

ใหซอนกระดาษใหมสําหรับรอบตอไป 
 
• ใหเกมสดําเนินตอไป จนกวาทุกคนจะมีโอกาสไดเปนผูเลนอยางท่ัวถึง 
 
 
 
การสรุปบทเรียน:     
   

ขอบคุณสําหรับตันพืช

   

 
 
ใครเปนคนสรางตนพืช? (พระเจาเปนผูสรางตนพืช) ใหเด็ก ๆ ปรบมือและพูดสิ่งที่พืชตองการสามอยาง 

(นํ้า แสงแดด ดินดี) 

 
พระเจาทรงรักเราและประทานตนพืชใหแกเรา พระเจาทรงรูวาเราตองการอะไร พระองคก็ทรง

ประทานสิ่งที่จําเปนใหแกเรา พระเจาทรงรูวาตนพืชตองการสามส่ิงที่สําคัญ ใหเราขอบคุณพระเจาที่

ทรงประทานสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตอยูทั้งของเราและของตนพืช ใหทุกคนพูดตามครู ในแตละ

แถว: 
 
กิจกรรมเสริม: 

ไมจําเปนตองม ี

 

ขอมูลอางอิงที่ใชในบทนี:้ 
http://www.thebestkidsbooksite.com/funfingerplay.cfm 
 

การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 
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การประเมินผลผูเรียน:   
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