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บทเรียนการรับรูบทที ่34 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  มีการพัฒนาความสนใจและเชาวปญญาท่ีพระเจาประทาน 

สาระการเรียนรู:  เกิดความรู ทําใหเกิดประโยชนและมีการประเมินผลท่ีชัดเจน สามารถนํามาแกปญหาได 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  อาหารของฉันมาจากไหน? 

บทเรียน:  ของเคร่ืองใชในการทําอาหาร 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กสามารถบอกชื่อเคร่ืองใชในการทําอาหารได 

2. เด็กสามารถอธิบายถึงลักษณะของเคร่ืองใชและวิธีใชอุปกรณทําอาหาร 

 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
 

1. ของเคร่ืองใชในการทําอาหารท่ัวไป (หมอ กระทะ จาน ชอน สอม และอุปกรณอื่น ๆ ท่ีใชในการ

เตรียมอาหาร) 
 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

       ไมตองใชอุปกรณอะไรเลย 

 
 

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   
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1. อธิษฐานขอการทรงนํา และอานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. ใหเติมชองวางในแบบฝกหัดประจําวัน 

4. ใหอานและศึกษาพระธรรมยอหน 3:16 ใหคุยกับหัวหนาโครงการหรือศิษยาภิบาลในการนําเด็ก ๆ 

ในการอธิษฐานรับเชื่อ ครูอาจจะเชิญศิษยาภิบาลหรือหัวหนาโครงการมาท่ีชั้นเรียนในชวงกิจกรรม

สุดทาย หรือในชวงอธิษฐาน 

5. อธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ ท่ีพวกเขาจะมีใจปรารถนาท่ีจะมีจิตใจท่ีสะอาดบริสุทธิ ์

 
 

ข้ันตอนการเรียนการสอน 
   

การนําเขาสูบทเรียน:   

กิจกรรมประจําวัน

 
 

 

• ตัวอักษรวันน้ีคือ: _____  

• วันของสัปดาห:  

วันน้ีคือวัน_______________ (ดูปฏิทิน) 

พรุงน้ีคือวัน ________________ 

เมื่อวานน้ีคือวัน ___________________ 

ใหนับวัน: จํานวนวันกวาจะถึง   =   
 

• อากาศ:  

อากาศวันน้ี 
เส้ือผาวันน้ี 

กราฟพยากรณอากาศ 
  

• การแบงปนความคิด: (ไมเกิน 10 นาที)  

คําถามนําการอภิปราย: นักเรียนใชอะไรในการทําอาหาร? 

นักเรียนผูอภิปรายวันน้ีคือ:_______________________________ 
 

• เร่ืองเลา (เกี่ยวของกับการทําอาหาร ถาเปนไปได) 
_____________________________________________ 
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 คําถาม/กิจกรรม สําหรับผูฟง: 
1. __________________________________ 

 
2. __________________________________ 

 
3. __________________________________ 

 
  

• บททองจํา 
ขาวตมถั่ว 

 
ขาวตมถั่ว มันรอน  
(ปรบมือเขาจังหวะ)  

 
(ใหใสชื่ออาหารทองถิ่น) มันเย็น  

 
(ใหใสชื่ออาหารทองถิ่น) อยูในหมอ  
(เอามือประกบกันทําเหมือนเปนหมอ) 

 
ทําไดเกาวันแลว 

 
บางคนชอบกินรอน ๆ 

(ทํามือขางหน่ึงเปนเหมือนหมอ มืออีกขางหน่ึงตักอาหาร และทําทากําลังกินอาหาร) 
 

บางคนชอบกินเย็น ๆ  
 

บางคนชอบกินในหมอ 
(เอามือประกบกันทําเปนภาชนะเหมือนหมอ) 

 
ทําไดเกาวันแลว 

 
การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 

เครื่องหุงตมและอุปกรณทําอาหาร 

 
 

 
• ใหครูถามวา “ใครชอบทําอาหารบาง?” ใหเด็กตอบ มีของเครื่องใชหลายอยางที่เราตองใชเมื่อเตรียมอาหาร 

ของเครื่องใชเหลานี้ ไมเหมือนจอบหรือคอน เครื่องใชสําหรับทําครัวก็แตกตางจากเครื่องมือชนิดอื่น ๆ 

วันนี้เราจะมาเรียนรูชื่อของเครื่องทําครัวที่เราใชกันทั่ว ๆ ไป 
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• เคร่ืองมือสําหรับทําครัวอาจแตกตางกันไปในบางทองถิ่น ใหครูชูเคร่ืองครัวแตละชิ้น พรอมท้ังบอกชื่อของมันดวย เมื่อ

เอยชื่ออะไรก็ใหเด็กพูดตาม แลวก็ใหอภิปรายถึงการใชอุปกรณน้ัน ๆ ถาเปนไปได ใหนักเรียนไดจับดู สงผานกันไปทีละ

คน ระวังอยาใหเปนของหนักหรือของมีคม 
 

• ใหครูอธิบายชี้แจงไปเร่ือย ๆ จนกวาจะครบทุกชิ้น 
 

ของเครื่องใชอยูที่ไหน? 

 
 

 

 
• ใหแนใจวาเด็ก ๆ รูชื่อเครื่องครัวที่ใชปรุงอาหารทุกชิ้นเรียบรอยแลว ใหเอาเคร่ืองครัวทุกชิ้นไวท่ีมุมหองเรียน

ดานหน่ึง และใหเด็ก ๆ ยืนเรียงเขาแถวอยูอีกดานหน่ึงของหอง ตรงกันขามกับของเคร่ืองครัวท่ีวางไว  
 

• ใหครูบอกชื่อเคร่ืองครัวมาหน่ึงอยาง และใหเด็กคนแรกท่ีอยูหัวแถววิ่งไปชี้ส่ิงน้ัน ถาเขาชี้ไมถูก ครูก็ใบคําชี้แนะให

โอกาสอีกคร้ังหน่ึง เมื่อเขาชี้ถูกใหเด็กท้ังหองแสดงความดีใจและชมเชยเขา  
 
 

แสดงทาทางสมมุติในการทําอาหาร 

 
 

 

 
• ใหเด็ก ๆ แสดงละครการทําอาหาร ใหสมมุติวากําลังจะชวยกันทําอาหารบางอยาง ส่ิงแรกที่เราตองการคือ

อะไร? (คําตอบอาจจะเปน: ไปเอาหมอมา ไปเอากระทะมา ไปเอาเคร่ืองใช เชน ชอน สอม ห่ันผักห่ันเน้ือ เทของใส

หมอหรือใสกระทะ กอไฟ ไปตักนํ้ามา เก็บผักจากสวนครัว ลางอาหารท่ีจะเตรียมทําอาหาร และอื่น ๆ) 

• ใหครูเอาเคร่ืองใชในครัวเพื่อปรุงอาหารมาวางไว และใหเด็ก ๆ สมมุติการทําอาหารของเขา โดยเอาเคร่ืองครัวเหลาน้ัน

มาใชได (ระวังของมีคม) เด็ก ๆ สามารถบอกครูไดวาพวกเขากําลังทําอาหารอะไร และบอกชื่อเคร่ืองครัวท่ีจะใชดวยวา

มันคืออะไร ใชทําอะไร  

• ใหเวลาการทํากิจกรรมน้ีประมาณ 10 ถึง 15 นาที เมื่อหมดเวลาแลว ใหเด็ก ๆ ชวยกันทําความสะอาดและเก็บขาว

ของใหเรียบรอย 
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ทําความสะอาดเครื่องทําครัว 

 
 

 

 

• เมื่อเด็ก ๆ เก็บของเรียบรอยแลว ครูจะพูดวา การทําอาหารเปนเรื่องสนุก อุปกรณหรือของใชชิ้นไหนที่เธอชอบ

เปนพิเศษ? ใหเด็ก ๆ ตอบคําถาม 
 
• ใหเตือนเด็ก ๆ วา เขาจะตองใชเคร่ืองใชท่ีสะอาดในการทําอาหาร และตองใชนํ้าท่ีสะอาดดวย เพราะเปนเร่ืองท่ีสําคัญ 

ใหนําเด็ก ๆ ทําทาสมมุติในการลางทําความสะอาดของใชและเคร่ืองครัวท่ีใชแลว ระวังเร่ืองของแหลมหรือของมีคม

ในขณะแสดง 
 

• ขึ้นอยูกับวามีของเคร่ืองใชกี่ชิ้นท่ีจะตองทําความสะอาด ใหแบงนักเรียนเปนกลุมเล็ก ๆและแจกของใชใหกลุมละหน่ึง

หรือสองชิ้น ใหครูอธิบายขั้นตอนของการทําความสะอาดของแตละชนิด เมื่ออธิบายเสร็จแลว พรอมท้ังแสดงใหดู

เรียบรอยแลว ก็ใหเด็กแตละคนแสดงสมมุติการทําความสะอาดตามขั้นตอนท่ีครูแนะนํา ครูเช็คความถูกตองหรือเนน

ย้ําในบางจุดดวย 
 

 
การสรุปบทเรียน:     

พระเยซูรักฉัน

 

 
• เราตองทําความสะอาด และดูแลของเครื่องใชในการทําครัวของเรา เชนเดียวกับที่พระเยซูทรงมีพระ

ประสงคที่จะทําความสะอาดและดูแลจิตใจของเราทุกคน เพราะพระองคทรงรักเราแตละคน 
• ใหรองเพลง “พระเยซูรักฉัน” (จะใชทํานองอะไรก็ได) 

 
                พระเยซูรักฉันรูแน 

                           พระคัมภีรมีสอนไวแท 

                            แมตัวฉันยังออนหยอนแรง 

                           แตพระคริสตทรงฤทธ์ิเขมแข็ง 
                            
 รองรับ: 
                           พระเยซูรักฉัน 

                           พระเยซูรักฉัน 

                           พระคัมภีรสั่งสอน 
        จึงรูดั่งนั้นแนนอน   
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กิจกรรมเสริม: 

ไมจําเปนตองม ี
 
 
การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 
 
 
 
 
การประเมินผลผูเรียน:   
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