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 บทเรียนการรับรูบทที ่36 ภาค 1 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  มีการพัฒนาความสนใจและเชาวปญญาท่ีพระเจาประทาน 

สาระการเรียนรู:  เกิดความรู ทําใหเกิดประโยชนและมีการประเมินผลท่ีชัดเจน สามารถนํามาแกปญหาได 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  อาหารของฉันมาจากไหน? 

บทเรียน:  ทําอาหารพื้นบานแบบงาย ๆ 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กสามารถบอกไดถึงความปลอดภัยในการทําอาหารอยางนอยหน่ึงอยาง 

2. เด็กสามารถใชระบบชั่งตวง และการใชเคร่ืองใชในการทําอาหารแบบงาย ๆ ได 

3. เด็กสามารถพัฒนาทักษะคณิตศาสตรขั้นพื้นฐานโดยการวัดชั่งตวงและการนับได 

 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
 

1. ใชสูตรอาหารพื้นบานงาย ๆ หรือใชสูตรอาหารท่ีจัดเตรียมให 

2. เคร่ืองปรุงสวนประกอบ และของเคร่ืองใชในการปรุงอาหารตามสูตร 

3. อุปกรณเคร่ืองหุงตม (เตา หลุมไฟ และอื่น ๆ, ถาจําเปน) 

4. กระดาษ หน่ึงแผนตอเด็กหน่ึงคน 

5. กาว 

6. กรรไกร สําหรับครู 

7. แปงสาลี หรือแปงหมี ่
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     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

       1. อุปกรณทุกอยางท่ีเตรียมไวสามารถนํามาใชเปนอุปกรณเสริมได 

 
 

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

 

1. อธิษฐานขอการทรงนํา และอานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. ผสมกาว ถาจําเปนตองใช 

4. ตัดกระดาษตามภาพทางดานขวา เพื่อจะทําหมวกพอครัว (หรือหมวกทําอาหารท่ีคนตามบานใช

ในขณะทําอาหาร หน่ึงชิ้นตอเด็กหน่ึงคน 

5. อธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ ท่ีคุณจะสอน ขอพระเจาทรงเตรียมจิตใจของคุณใหพรอมสําหรับการสอน 

 

ส่ิงท่ีผูสอนตองเตรียมสําหรับกิจกรรมเสริม: 

1. รวบรวมเคร่ืองใช 

2. หาคนท่ีตองการอาหารเพื่อจะแจกอาหารใหเขา เมื่อทําเสร็จแลว 

 
 

ข้ันตอนการเรียนการสอน 
   

การนําเขาสูบทเรียน: 

 
 

 

 
• ตัวอักษรวันน้ีคือ: _____  

o ส่ิงท่ีเร่ิมตนดวยอักษรตัวน้ีคือ:            
____________________________ 

• วันของสัปดาห:  

o วันน้ีคือวัน_______________ (ดูปฏิทิน) 
o พรุงน้ีคือวัน ________________ 

o เมื่อวานน้ีคือวัน ___________________ 

o ใหนับวัน: จํานวนวันกวาจะถึง   =   

• อากาศ: 

o อากาศวันน้ี 
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o เส้ือผาวันน้ี 

o กราฟพยากรณอากาศ  
• การแบงปนความคิด: (ไมเกิน 10 นาที)  

o คําถามนําการอภิปราย:  
_____________________________ 

o นักเรียนผูอภิปรายวันน้ีคือ:        
________________________________ 

• เร่ืองเลา  
o _____________________________________________ 

 คําถาม/กิจกรรม สําหรับผูฟง: 
• __________________________________ 
• __________________________________ 
• __________________________________ 

• ฝกกลามเน้ือมัดใหญ: (รองเพลง เตนรํา เคล่ือนไหว) 

o ตบแปง – ใหเด็ก ๆ เอามือจุมลงไปในแปงสาลี และพูดประโยคขางลางเปนจังหวะ 

พรอมท้ังปรบมือ และเตนรําตามจังหวะ เด็กจะสนุกมาก เมื่อเห็นแปงฟุงกระจายไปท่ัว ในขณะ

ท่ีพวกเขาปรบมือ แปงท่ีมือของแตละคนจะฟุงออกมา 

 ตักมันข้ึนมา (ทําทาตักแปง) 

 เทลงไป (ทําทาเท) 

 ตบเขาไป (ทําทาตบตบ) 

 เอาไปอบ (ทําทาเอาอาหารใสเตาอบ หรือท่ีท่ีทําใหสุก) 

 สนุกจังเลย สนุกจังเลย (ปรบมือทําทาสนุกสนาน) 

  
 

 
 

การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

การทําอาหารที่ปลอดภัย 

 
 

 

 
• ใหเด็ก ๆ มารวมกัน ครูพูดวา: การทําอาหารเปนส่ิงที่ตองทําในทุก ๆ วัน การทําอาหารเปนเรื่องสนุก 

ใหเรามาหัดทําอาหารบางอยางดวยกัน แตกอนที่เราจะทํา ใหเรามาคุยกันถึงเรื่องความปลอดภัย

ในการทําอาหารกันกอน  
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• เมื่อเราทําอาหาร เราจะตองอยูกับไฟหรือเตาไฟที่รอน เราจะปลอดภัยจากความรอนไดอยางไร? 

(คําตอบอาจจะเปน: อยูใหหางจากไฟ อยาแตะของรอนดวยมือเปลา และเวลาตองทําอะไรรอน ๆ ตองขอให

ผูใหญชวย) 

• การปลอดภัยจากความรอนเปนส่ิงสําคัญ ผูใหญควรจะเปนคนทําสวนที่เปนอันตราย เปนสิ่งสําคัญ

มากที่จะตองคอยอยูหาง ๆ จากไฟหรือของรอน ๆ หรือเตาไฟที่กําลังรอน อยาแตะตองของรอน

ดวยมือเปลา ถาแตะจะทําใหเกิดอาการไหมหรือพองซ่ึงจะทําใหเจ็บมาก ใหเด็กพูดประโยคน้ีหลาย ๆ 

คร้ัง “อยูหาง ๆ จากของรอนหรือไฟ” 

• เราควรคิดถึงความปลอดภัยในการปรุงอาหารในลักษณะอื่นดวย ใหคิดถึงการรักษาอาหารให

สะอาด วิธีทําใหอาหารปลอดภัยมีอะไรบาง? (คําตอบอาจจะเปน: การลางผักผลไม ไมควรรับประทาน

อาหารดวยมือสกปรก ควรลางมือกอนรับประทานอาหารทุกคร้ัง อยาจับเน้ือท่ีไมสุก และอื่น ๆ)   

• การลางมือกอนทําอาหารก็เปนส่ิงสําคัญ เชื้อโรคสามารถเขาไปในอาหารขณะที่เรากําลังปรุง

อาหาร และนั่นเปนเหตุที่จะทําใหเราไมสบาย เชื้อโรคเล็กมากที่เราไมสามารถมองเห็นมันดวยตา

เปลา ดังนั้นเราจะตองลางมือใหสะอาดกอนแตะตองอาหารเสมอ หรือกอนที่มือจะเขาปาก ให   

เด็ก ๆ แสดงทาการลางมือ ในขณะท่ีครูจะบอกขั้นตอนของการลางมือ ควรใชนํ้าสะอาด ใชสบูถูกอน ใหถูมือ

ใหท่ัวโดยเฉพาะเล็บ งามน้ิวมือ เสร็จแลวลางดวยนํ้าสะอาดจนกวาจะหมดฟองสบู แลวเช็ดดวยผาสะอาดให

แหง 

• ผลไมและผักบางอยางที่ปลูกในดินหรือแมแตผลที่ไดจากตน ก็สามารถที่จะสกปรกได แมลงหรือ

เชื้อโรคก็สามารถปะปนอยูได เราจะตองลางผักและผลไมดวยน้ําสะอาด ใหเด็ก ๆ แสดงทาการลางผัก

และผลไม 

• เธอคิดวาเราจะปรุงอาหารที่เปนเนื้อสัตวหรือไขใหปลอดภัยไดอยางไร? (ทําใหสุกจริง ๆ เพื่ออาหาร

จะไดไมมีเชื้อโรคปะปนอยู) เนื้อและไขสามารถมีเชื้อโรคปะปนอยูได ความรอนในการปรุงอาหาร

สามารถฆาเชื้อโรคได เปนสิ่งสําคัญมากที่เราตองทําใหเนื้อทุกชนิดและไขสุกใหทั่วถึงจริง ๆ ในการ

ทําอาหารแตละชนิด ใหเด็ก ๆ แสดงทาการปรุงเน้ือและไขใหสุก 

ทําหมวกเชฟ (พอครัว) 

 
 

 

• แจกกระดาษสําหรับทําหมวกของพอครัวท่ีครูเตรียมไวใหเด็กแตละคน ใหเด็กเขียนกฎของความปลอดภัยใน

การปรุงอาหาร หรือวาดรูปแสดงกฎของความปลอดภัย นําไปติดท่ีหมวกในท่ีท่ีเห็นไดชัด (ดานหนาหรือ
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ดานขาง) หลังจากน้ันนําหมวกสวมหัว ประกอบรูปหมวกใหพอดีกับศีรษะของแตละคน เสร็จแลวทากาว 

นําไปผ่ึงใหแหง กอนใหเด็กนํากลับบาน 

  สนุกกับการทําอาหาร 

 
 

 

 

• ใหเด็ก ๆ ลางมือกอนลงมือปรุงอาหารตามสูตร จัดเด็กเปนกลุมเพื่อชวยกันปรุงอาหารพื้นบานงาย ๆ หรือใช

สูตรอาหารท่ีอยูทายบทเรียนก็ได   

• เลือกเด็กหลาย ๆ คน ใหฝกการชั่งตวง และการเทของลงในภาชนะ อยาใหเด็กทํางานหรือเขาใกลเตาไฟหรือ

ของรอน 

• ขณะท่ีเด็กกําลังฝกการชั่งตวง ใหเตือนพวกเขาถึงกฎของความปลอดภัยตาง ๆ ท่ีสอนไปแลว ใหฝกกฎของ

ความปลอดภัยในภาคปฏิบัติดวยขณะปรุงอาหาร เมื่อทําอาหารเสร็จแลวก็รวมรับประทานอาหารน้ันดวยกัน 

• ใหเด็กทุกกลุมเขามารวมกัน ถามวา “เราตองการสวนประกอบอะไรบางในการปรุงอาหารของเรา

วันนี้? เราใชอะไรเปนเครื่องชั่งตวง? เราใชสวนประกอบแตละอยางมากนอยเพียงไร?” (คําตอบ

ขึ้นอยูกับชนิดของอาหารท่ีทํา ซึ่งจะแตกตางกันในแตละกลุม ใหครูถามตออีกอยางนอยสามคําถามท่ี

เกี่ยวกับการชั่งตวง หรือการนับจํานวนของเคร่ืองปรุงหรือสวนประกอบของชนิดอาหารท่ีเขาปรุง)  

 
 

การสรุปบทเรียน:  

 
 

 
 

• ใหเด็กน่ังเปนวงกลม ใหครูสงเคร่ืองทําครัวสัก 2-3 ชนิด ใหเด็ก ๆ สงตอกันไป และขณะท่ีสงของ ปากก็พูดประโยค

ขางลางน้ีเปนจังหวะ และทําทาทางแสดงตามความหมายของประโยคท่ีพูดดวย และเมื่ออุปกรณอยูในมือของคนไหน 

ก็ใหคนน้ันบอกกฎความปลอดภัยในการทําอาหารมาหน่ึงอยาง โดยสงของตอไปเร่ือย ๆ เมื่อพูดจบท้ังหาประโยค

ขางลางน้ีแลว ก็จะหยุดหน่ึงรอบ และคนท่ีมีของอยูในมือก็จะตองบอกกฎของความปลอดภัยในการทําอาหาร ทํา

อยางน้ีไปเร่ือย ๆ จนกวาทุกคนจะมีโอกาสบอกกฎของความปลอดภัย 

ประโยคท่ีจะตองพูดพรอมกัน ขณะสงฝานของไปยังแตละคน   
 ตักมันข้ึนมา (ทําทาตักแปง) 

 เทลงไป (ทําทาเท) 

 ตบเขาไป (ทําทาตบตบ) 
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 เอาไปอบ (ทําทาเอาอาหารใสเตาอบ หรือท่ีท่ีทําใหสุก) 

 สนุกจังเลย สนุกจังเลย (ปรบมือทําทาสนุกสนาน) 

 
 

กิจกรรมเสริม: 

 
 

 

• ใหทําอาหารตามสูตรน้ี เพื่อแจกใหผูอื่น   
 
สูตร : โยเกิรต สมูทตี้ (สวนผสมนี้สําหรับหนึ่งคน) 

โยเกิรตรสวนิลา 1 ถวย  

สตรอเบอรร่ี 5 ลูก ผา  

กลวย 1 ลูก ฝานบาง ๆ 

นม ½ ถวย 

นํ้าตาลทราย 2 ชอนชา  

นําสวนผสมมาปนในเคร่ืองปน หรือใชชอนคนแรง ๆ ใหเขากัน จํานวนสวนผสมขึ้นอยูกับจํานวนเด็กวา

มีกี่คน 

 
 
การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 

 
 
 
 
การประเมินผลผูเรียน:   
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