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บทเรียนการรับรูบทที ่32 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  มีการพัฒนาความสนใจและเชาวปญญาท่ีพระเจาประทาน 

สาระการเรียนรู:  เกิดความรู ทําใหเกิดประโยชนและมีการประเมินผลท่ีชัดเจน สามารถนํามาแกปญหาได 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  อาหารของฉันมาจากไหน? 

บทเรียน:  การใชนํ้า 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กสามารถอธิบายวิธีการใชนํ้าไดอยางนอยหน่ึงวิธ ี

2. เด็กสามารถแยกแหลงท่ีมาของนํ้าด่ืมไดวาอะไรปลอดภัย อะไรไมปลอดภัย 

 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
 

1. แกวนํ้าหรือถวยสองใบ ถังนํ้าหรือภาชนะสําหรับใสนํ้า (อันหน่ึงสะอาด อันหน่ึงสกปรก) 

2. ลูกบอล หรือวัสดุอยางอื่นท่ีมีลักษณะใกลเคียงใชสําหรับโยน 
 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

       ไมตองใชอุปกรณอะไรเลย 
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สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

 

1. อานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. ใหเติมชองวางในแบบฝกหัดประจําวัน 

4. อธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ ท่ีพวกเขาจะไดสัมผัสกับความรักของพระเจา และรูวาพระเจาทรงหวงใยเขาและ

ไดจัดเตรียมใหพวกเขามีนํ้าใชนํ้าด่ืม 

 
 

ข้ันตอนการเรียนการสอน 
   

การนําเขาสูบทเรียน:  
 

 

 
• ตัวอักษรวันน้ีคือ: _____  

• วันของสัปดาห:  

วันน้ีคือวัน_______________ (ดูปฏิทิน) 
พรุงน้ีคือวัน ________________ 

เมื่อวานน้ีคือวัน ___________________ 

ใหนับวัน: จํานวนวันกวาจะถึง   =   
 

• อากาศ:  
อากาศวันน้ี 

เส้ือผาวันน้ี 

กราฟพยากรณอากาศ 
  

• การแบงปนความคิด: (ไมเกิน 10 นาที)  

คําถามนําการอภิปราย: เด็ก ๆ ใชนํ้าทําอะไรบาง? 

นักเรียนผูอภิปรายวันน้ีคือ:_______________________________ 
 

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

1. __________________________________ 
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2. __________________________________ 

 
3. __________________________________ 

 

• รองเพลง “นี่คือวิธี” (คุณจะใชทํานองอะไรก็ได พรอมท้ังคิดทาประกอบดวย) 

เน้ือเพลง 

นี่คือวิธี เราลางมือ ลางมือ เราลางมือของเรา 

นี่คือวิธี ที่เราลางมือของเรา เพื่อจะมีสุขภาพดี 
 

นี่คือวิธี เราลางอาหาร ลางอาหาร เราลางอาหารของเรา                                               
นี่คือวิธี ที่เราลางอาหารของเรา เพื่อเราจะมีสุขภาพด ี 

 
นี่คือวิธี เราทําอาหาร ทําอาหาร เราทําอาหารของเรา  

นี่คือวิธี ที่เราทําอาหารของเรา เพื่อเราจะมีสุขภาพด ี  
 

นี่คือวิธี เรากินอาหารของเรา……………………… 
นี่คือวิธี เราลางภาชนะของเรา………………… 

 
 
 
 

 
 การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

เกมสการใชน้ํา

 
 

 

 
 

• พระเจาทรงสรางน้ํา เราตองการน้ําเพื่อการดํารงชีวิต เราใชน้ํา เราดื่มน้ํา และแมแตเราสามารถเลนน้ํา 

ใหเรามาเลนเกมสเพื่อจะคนพบการใชน้ําในหลายวิธี 
 

• ใหเด็กน่ังรวมกันเปนวงกลม นําลูกบอลหรือวัตถุท่ีมีลักษณะคลายกันเพื่อโยนในเวลาเลน ใหบอกชื่อการใชนํ้าใน

รูปแบบตาง ๆ (คําตอบอาจจะเปน: ใชเปนนํ้าด่ืม สําหรับทําอาหาร สําหรับซักเส้ือผา สําหรับวายนํ้า สําหรับสระ

ผม สําหรับแปรงฟน สําหรับใชกับสบูเมื่ออาบนํ้า และทําความสะอาด และอื่น ๆ) 
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• ใหครูโยนลูกบอลไปใหเด็กคนใดคนหน่ึง และเด็กท่ีรับลูกบอลจะบอกชื่อการใชนํ้าหน่ึงวิธี ซึ่งไมซ้ํากัน และเขาก็จะ

โยนลูกบอลตอไปยังอีกคนหน่ึง คนไหนก็ได และคนท่ีไดรับบอลก็บอกวิธีใชนํ้า ถาเขาคิดวิธีไมออก ก็อนุญาตให

เขาบอกส่ิงท่ีบอกไปแลวได 
 

• ใหเด็กแตละคนมีโอกาสไดรับลูกบอล และบอกการใชนํ้ามาหน่ึงวิธ ี
 

น้ําสะอาดหรือไมสะอาด? 

 
 

 

• ใหถามเด็ก ๆ วา ใครเปนคนสรางน้ํา? (พระเจาเปนผูสรางนํ้า) ใหครูชูแกวขึ้นสองใบ (ใบหน่ึงสะอาด ใบ

หน่ึงสกปรก) ถาเธอเลือกได เธอจะเลือกดื่มน้ําจากแกวไหน? ใหเด็กตอบคําถาม 

• เมื่อฝนตกลงมาจากฟา น้ําก็ยังสะอาดอยู ใหชูแกวใบท่ีใสนํ้าสะอาด น้ําสะอาดทําใหเรามีสุขภาพดี

และแข็งแรง เปนสิ่งสําคัญมากที่เราจะใสน้ําสะอาดเขาไปในรางกายของเรา เมื่อเราดื่มหรือเม่ือเรา

ทําอาหาร เราจะตองใชน้ําที่สะอาด 

• ไมใชน้ําทุกแหงจะสะอาดทั้งหมด ใหชูแกวท่ีใสนํ้าสกปรก น้ําที่สกปรกจะมีเชื้อโรคและแบคทีเรีย เชื้อ

โรคและแบคทีเรียมีขนาดเล็กมากจนเราไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา แตมันสามารถทําใหเรา

เจ็บปวยได ถานักเรียนดื่มน้ําสกปรก เธอก็จะไมสบาย เราจะตองเรียนรูวา จะหาน้ําสะอาดไดที่ไหน 

ใหอภิปรายวาเด็ก ๆ จะหานํ้าสะอาดไดท่ีไหนบาง? 

• เธอจะบอกไดอยางไรวาน้ําอยางไรจึงสะอาดที่จะดื่มได? ใหอธิบายถึงวิธีทํานํ้าใหสะอาดในทองถิ่น 

ตัวอยางเชน นํ้าจาก ___________ เราดื่มน้ําประปาจากน้ํากอก หรือน้ําจาก ____________ 
เรามักจะตักน้ําจากบอน้ํา และนํามาตมใหเดือดกอนใชดื่ม  

• นักเรียนคิดอยางไร? เราควรจะปลอยใหน้ําไหลทิ้งเมื่อเราไมใชหรือเปลา? ใหเด็ก ๆ ตอบคําถาม (ไม

ทํา) น้ําเปนสิ่งที่มีคามาก เราจะตองใชน้ําอยางคุมคาและระมัดระวัง 

• ถาเปนไปได ใหพาเด็กไปหานํ้าสะอาดมาด่ืมคนละหน่ึงแกว ดูซิวาเขาจะไปหาท่ีไหน 

เกมสเงา 
 

 

 

คําแนะนําเกี่ยวกับการเลน:  
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1. ใหเด็กน่ังเปนวงกลม 

2. บอกใหเด็กเปนเหมือนเงาของครู 

3.  อธิบายวา ใหเด็กสังเกตการกระทําของครูใหดี ๆ และทําตามทุกอยางเหมือนเปนเงาของครู   

4. ใหครูแสดงทา และใหเด็กทําตาม และกอนจะทําทาทางของการกระทําตอไป ใหถามเด็ก ๆ วา ทาทาง

การกระทําท่ีทําเสร็จไปแลวเปนการทําอะไร?: 

การกระทําท่ีจะแสดงมีดังน้ี: 

• การวายนํ้า 

• การลางมือ 

• การเดินไปตักนํ้าท่ีบอนํ้า 

• การด่ืมนํ้า 

• การลางถวย 

• การตกปลา 

5. ใหทําทาทางตาง ๆ ใหเร็วขึ้นเร่ือย ๆ เมื่อเด็กเขาใจทาทางท่ีจะตองแสดงเรียบรอยแลว 
 
____________________________________________________________________ 
 
การสรุปบทเรียน:     

พระเยซูรักฉัน 

  

 
• ใหรองเพลง “พระเยซูรักฉัน” (จะใชทํานองอะไรก็ได) 

                พระเยซูรักฉันรูแน 

                           พระคัมภีรมีสอนไวแท 

                            แมตัวฉันยังออนหยอนแรง 

                           แตพระคริสตทรงฤทธิ์เขมแข็ง 

                            
 รองรับ: 
                           พระเยซูรักฉัน 

                           พระเยซูรักฉัน 

                           พระคัมภีรส่ังสอน 

        จึงรูด่ังน้ันแนนอน   
 

• หลังจากเด็ก ๆ รองเพลงได 2-3 เท่ียว ใหครูเนนกับพวกเขาวา พระเยซูทรงรักพวกเขา และจัดเตรียมน้ํา

สะอาดไวใหกับพวกเขาใชและดื่ม 
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กิจกรรมเสริม: 

ไมจําเปนตองม ี
 
 
การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 
 
 
 
 
การประเมินผลผูเรียน:   
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