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บทเรียนการรับรูบทที ่33 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  มีการพัฒนาความสนใจและเชาวปญญาท่ีพระเจาประทาน 

สาระการเรียนรู:  เกิดความรู ทําใหเกิดประโยชนและมีการประเมินผลท่ีชัดเจน สามารถนํามาแกปญหาได 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  อาหารของฉันมาจากไหน? 

บทเรียน:  การเก็บรักษานํ้า 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็ก ๆ สามารถบอกถึงวิธีการเก็บรักษานํ้าไดตามวัยและความเขาใจของเขา 

 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
 

1. กิ่งไม ดินสอ หรือส่ิงท่ีเปนเหมือนไมเล็ก ๆ ยาว ๆ ท่ีใชเคาะเปนจังหวะ/ทองจํา 

2. แกวนํ้าหรือถวยใสนํ้า 
 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

       ไมตองใชอุปกรณอะไรเลย 

 
 

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

 

1. อธิษฐานขอการทรงนํา และอานท้ังบทเรียนใหจบ 
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2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. ใหเติมชองวางในแบบฝกหัดประจําวัน 

4. อธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ ท่ีพวกเขาจะใหเกียรติและเห็นคุณคาของส่ิงท่ีพระเจาทรงสราง และชวยกันดูแล

รักษาไวใหดี เชน การเก็บรักษานํ้า ขอพระเจาเตรียมใจของผูสอนท่ีจะเปนแบบอยางท่ีดีแกเด็กท่ีตอง

สอนดวย  

 
 

ข้ันตอนการเรียนการสอน 
   

การนําเขาสูบทเรียน:    

กิจกรรมประจําวัน 

 
 

 

 

• ตัวอักษรวันน้ีคือ: _____  

• วันของสัปดาห:  

วันน้ีคือวัน_______________ (ดูปฏิทิน) 

พรุงน้ีคือวัน ________________ 

เมื่อวานน้ีคือวัน ___________________ 

ใหนับวัน: จํานวนวันกวาจะถึง   =   
 

• อากาศ:  

อากาศวันน้ี 
เส้ือผาวันน้ี 

กราฟพยากรณอากาศ 
  

• การแบงปนความคิด: (ไมเกิน 10 นาที)  

คําถามนําการอภิปราย: “ใหบอกวาใชนํ้าสําหรับทําอะไรบาง?” 

นักเรียนผูอภิปรายวันน้ีคือ:_______________________________ 
 

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

1. __________________________________ 
 

2. __________________________________ 
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3. __________________________________ 

 

• ฝกกลามเน้ือใหญ: (รองเพลง เตนรํา การเคล่ือนไหว)  
o ใหรองเพลง “ชวยหรือเปลา?” (จะใชทํานองอะไรก็ได)  

 
เธอชวยหรือเปลา? (กระโดดใชเทาขางเดียว) 

เธอชวยหรือเปลา? (กระโดดโดยใชเทาอีกขางหน่ึง)  

เพื่อเก็บน้ํา เพื่อเก็บน้ํา (ปรบมือ) 

ใหทุกคนชวยกัน (ใหกระโดดขึ้นลง ขึ้นลง ใชท้ังสองเทา) 

ใหทุกคนชวยกัน (ใหกระโดดขึ้นลง ขึ้นลง ใชท้ังสองเทา) 

ทั้งหญิงและชาย ทั้งหญิงและชาย (ใหหยุดกระโดด และชี้ท่ีตัวเอง และเพศตรงขาม ให

สอดคลองกับคําพูด) 
 

  
การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 

  การประหยัดน้ํา

 
 

  

 
• น้ํามีความสําคัญมากสําหรับรางกายของเรา พระเจาทรงสรางน้ําเพราะทรงรูวารางกายของเราตองการ

น้ํา เมื่อเรามีความตองการน้ํา เราก็ตองไปหามันใหได เราจะใชน้ําอยางประหยัด และไมใหเสียไปโดย

เปลาประโยชน เพื่อทุกคนจะมีน้ําใชไดอยางไร? ตอไปน้ีคือคําแนะนําท่ีจะบอกกับเด็ก ๆ ขอใหใชคําแนะนํา

ใหเหมาะสมและสอดคลองกับแตละทองถิ่น กรุณาบอกถึงวิธีท่ีใชในทองถิ่นของครูเอง 

เชน: ไมเปดนํ้าใหไหลท้ิงในขณะแปรงฟน อยาอาบนํ้านานเกินไป ใชนํ้าเฉพาะจําเปน และเอานํ้าท่ีใชแลวไป

รดตนไม แทนการเทท้ิง อยางน้ีเปนตน  
 
• ใหฝกหัดวิธีประหยัดน้ํา ครูจะบอกวิธีประหยัดน้ํามาวิธีหนึ่งแลวใหเด็ก ๆ แสดงทาทางตามความหมาย

ที่ครูพูด ใหบอกถึงส่ิงท่ีตองใชในการประหยัดนํ้าในการอธิบาย แลวใหเด็กแสดงภาพ โดยการทําทาทางส่ือถึงส่ิง

น้ัน ๆ ท่ีครูเอยถึง ตัวอยางเชน การอาบนํ้าฝกบัวตองอาบเร็ว ๆ – ทําทาทางการถูตัว ฟอกสบูอยางรวดเร็ว แลวใช

ฝกบัวอาบนํ้าลางใหสะอาดอยางรวดเร็วเชนกัน 
 

เลือกวิธีใชน้ําอยางฉลาด 
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• ตอไปใหทองจําตามจังหวะ “ฉันตัดสินใจทุกวัน” ใหไมยาว ๆ เล็ก ๆ หรือดินสอ หรือวัตถุอื่นท่ีนํามาเคาะเปน

จังหวะได ใหเด็ก ๆ โดยสอนคําและวิธีเคาะจังหวะดวย 

• เมื่อฝกทําจังหวะแลว ใหเติมทายประโยคถึงการประหยัดนํ้าวาทําอะไรบาง โดยเปล่ียนคํา เชน อาบนํ้าเร็ว ๆ ปด

นํ้าเมื่อใชเสร็จแลว นํานํ้าท่ีใชแลวไปรดตนไม ใชนํ้าเทาท่ีจําเปน และอื่น ๆ เปล่ียนคําตอทายท่ีคําวา “ใชใหถูก

วันน้ี” 

“ฉันตัดสินใจทุกวัน” 

ฉันตัดสินใจทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน 

 ฉันตัดสินใจทุกวัน ฉันจะ_________________ (วิธีประหยัดนํ้า) 

 

น้ําที่ซอนอยู 

 
 

  

 

• เราสามารถดูแลรักษาน้ําที่พระเจาประทานไดในหลายวิธี เราไมตองปดซอนน้ําไว แตละคนหาน้ําที่

สะอาดก็เปนเรื่องที่สนุก ใหเรามาเลนเกมส เมื่อมีบางคนซอนน้ําไว และเมื่อมีคนคนพบเราควรจะ

ดีใจและใหกําลังใจเขา 

วิธีเลน: 

1. ใหเลือกเด็กคนหน่ึงใหเปนคนนําเกมส ใหน่ังบนเกาอี้หรือบนพื้นใหหันหลังใหเพื่อน ๆ ใหเอาแกวนํ้าซอนไวใต

เกาอี้หรือวางไวขางหลังของผูเลน  

2. ใหผูเลนหลับตา และจะมีคนหน่ึงยองไปเอาแกวนํ้ามาซอนไวดานหลังของเขา ระวังอยาใหนํ้าหก เมื่อพรอม

แลว ทุกคนจะรองเพลง “น้ํา น้ํา น้ําเธออยูที่ไหน? มีคนเอาไปจากบานเธอ เดาซิวาเปนใคร” 

3. ผูเลนมีโอกาสเดาไดสามคร้ัง ถาเดาถูกเพื่อน ๆ ก็เชียรและแสดงความดีใจท่ีไดพบนํ้าแลว และคนเดิมก็

สามารถเลนเกมสตอ ถาเดาสามคร้ังแลวยังไมถูกก็ใหคนท่ีซอนนํ้า เปนคนนําเกมสในรอบตอไป 
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การสรุปบทเรียน:     
  
  

 
• เธอจะชวยประหยัดน้ําไดอยางไร? ใหแตละคนบอกมาหน่ึงวิธีและอภิปราย 

 
      น้ํามีประโยชนตอรางกายของเรา เปนสิ่งสําคัญมากที่เราจะตองดื่มน้ําสะอาดในปริมาณมาก ๆ 

 
 

กิจกรรมเสริม: 

ไมจําเปนตองม ี
 
 
ขอมูลอางอิงที่ใชในบทนี:้ 
http://www.thebestkidsbooksite.com/supersongs.cfm 
 
 
การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 
 
 
 
 
 
การประเมินผลผูเรียน:   
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