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   บทเรียนการรับรูบทที ่39 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  มีการพัฒนาความสนใจและเชาวปญญาท่ีพระเจาประทาน 

สาระการเรียนรู:  เกิดความรู ทําใหเกิดประโยชนและมีการประเมินผลท่ีชัดเจน สามารถนํามาแกปญหาได 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  เขาใจโลกท่ีอยูรอบตัวฉัน 

บทเรียน:  การติดตอส่ือสารกับสถานท่ีอื่น ๆ 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กสามารถบอกวิธีการติดตอส่ือสารในทองถิ่นของเขาได 

2. เด็กมีประสบการณเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารแตละอยางผานทางการแสดงบทบาทสมมุติ 

 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
 

1. กระดาษ หน่ึงแผนตอเด็กหน่ึงคน 

2. ลูกบอล 

3. สีเทียน หรือดินสอสี 

4. อุปกรณสําหรับการส่ือสารเพื่อการแสดง เชน โทรศัพท อุปกรณการเขียนจดหมาย คอมพิวเตอร และ

อื่น ๆ (ถาไมสามารถเตรียมของจริง ก็ใหหารูปภาพ หรือวาดภาพ) 

5. โทรศัพท (ควรเปนของเกาท่ีไมใชแลว) 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

       1. แกวกระดาษหรือแกวพลาสติก 2 ใบ ตอเด็กหน่ึงคน 

 2. เชือกเสนเล็ก ๆ ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร หน่ึงเสนตอเด็กหน่ึงคน 
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สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

 

1. อานท้ังบทเรียนใหจบ และอธิษฐานของการทรงนํา 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. ใหวาดวงกลมสองวง เสนผาศูนยกลาง 8 เซนติเมตร ท่ีสวนบนของกระดาษท่ีจะแจกใหเด็ก และท่ี

สวนลางของกระดาษใหเขียนดังน้ี 

“เพื่อนฉันชื่อ______________________ ฉันจะ_________________________ถึงเขา” 

4. จัดสถานท่ีสําหรับการแสดง โดยใหมีโทรศัพท อุปกรณสําหรับเขียนจดหมาย คอมพิวเตอร และอื่น ๆ 

5. อธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ เพื่อใหพวกเขารูวาพระเจาทรงส่ือสารกับพวกเขาทุกเวลา 

 

ส่ิงท่ีผูสอนตองเตรียมสําหรับกิจกรรมเสริม: 

1. รวบรวมอุปกรณท้ังหมดใหพรอม 

 
 

ข้ันตอนการเรียนการสอน: 
   

การนําเขาสูบทเรียน:

 
 

 

 
• ตัวอักษรวันน้ีคือ: _____  

o ส่ิงท่ีเร่ิมตนดวยอักษรตัวน้ีคือ:            
____________________________ 

• วันของสัปดาห:  

o วันน้ีคือวัน_______________ (ดูปฏิทิน) 

o พรุงน้ีคือวัน ________________ 

o เมื่อวานน้ีคือวัน ___________________ 

o ใหนับวัน: จํานวนวันกวาจะถึง   =   

• อากาศ: 

o อากาศวันน้ี 
o เส้ือผาวันน้ี 

o กราฟพยากรณอากาศ  
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• การแบงปนความคิด: (ไมเกิน 10 นาที)  

o คําถามนําการอภิปราย:  
_____________________________ 

o นักเรียนผูอภิปรายวันน้ีคือ:        
________________________________ 

• เร่ืองเลา  
o _____________________________________________ 

 คําถาม/กิจกรรม สําหรับผูฟง: 
• __________________________________ 
• __________________________________ 
• __________________________________ 

• ฝกกลามเน้ือมัดใหญ: (รองเพลง เตนรํา เคล่ือนไหว) 

o เตะบอลการสื่อสาร – ใหเด็กน่ังเปนวงกลม ครูถามวา: “ถาเราตองการจะคุยกับ

ใครบางคนที่ไมไดอยูในอาคารหรือในที่เดียวกัน เราจะคุยกับเขาไดอยางไร? เราใช

อะไรพูดคุยกับคนบางคนที่อยูไกลแสนไกล?” (คําตอบอาจจะเปน: โทรศัพท อีเมล 

จดหมาย และอื่น ๆ) ครูจะโทรศัพท หรือเขียนจดหมายถึง __________ (เอยชื่อเด็ก

บางคนในกลุม) แลวครูก็เตะบอลไปยังเด็กคนน้ัน แสดงถึงการส่ือสารถึงคนน้ัน และใหเด็กคน

น้ันบอกวาจะติดตอกับใครคนหน่ึงในกลุม โดยใหบอกวิธีส่ือสาร และชื่อของคนท่ีจะส่ือสารดวย 

แลวใหเตะบอลไปหาคนน้ัน ใหทําอยางน้ีไปเร่ือย ๆ จนกวาทุกคนจะมีโอกาส (เวลาเตะบอลให

เตะเร่ียตํ่า ๆ ไปกับพื้นเบา ๆ จากอีกฟากหน่ึงไปยังอีกฟากหน่ึง จนครบทุกคนจะมีโอกาสไดฝก

การส่ือสาร) 
 

 
การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

 การติดตอสื่อสาร 

 

 
• ใหเด็กน่ังเปนวงกลม ครูถามวา: ถาเราตองการคุยกับใครบางคนซ่ึงอยูไกลมาก เราจะสงขอความถึง

คนคนนั้นไดอยางไร? (แนะคําตอบ: เราจะโทรถึงเขา เราจะเขียนจดหมายถึงเขา เราจะสงอีเมลทาง

คอมพิวเตอรถึงเขา) เราเรียกวิธีตาง ๆ เหลานี้วาวิธีการติดตอสื่อสาร ใหเด็ก ๆ พูดซ้ําคําวา 

“ติดตอส่ือสาร”  

เกมสโทรศัพท
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• ใหเรามาเลนเกมส เรียกวา เกมสโทรศัพท เราจะมาสมมุติตัวเองวากําลังคุยกันใครบางคนทาง

โทรศัพท ใหครูนําโทรศัพท (ท่ีเสียหรือไมใชแลว) ออกมา สงตอไปใหเด็ก ใหเขาแสรงวาจะโทรศัพท ใหกด

หมายเลข และแสดงการพูดโทรศัพท เสร็จแลวก็ใหสงตอกันไปเร่ือย ๆ จนครบทุกคน 

• ใหเด็กแสดงสมมุติ โดยยกหูโทรศัพทขึ้นมา (ใชมือแทนโทรศัพทจริง) และกดหมายเลขท่ีตองการ แลวพูด

ขอความท่ีตองการจะพูด ใหเด็กในชั้นทําสมมุติวากําลังรับโทรศัพทและกําลังฟงขอมูลของอีกฝายหน่ึงอยู 

• ใหเร่ิมเกมสโดยใหคนนําเกมสคนแรก กระซิบในหูของคนท่ีน่ังถัดไปวา : “ฉันจะโทรถึงเธอนะ” และใหคน

ตอไปกระซิบประโยคท่ีเขาไดยินตอกันไปเร่ือย ๆ ทีละคน ๆ จนครบทุกคน  

•  ใหคนท่ีไดยินคนสุดทายพูดขอความน้ันดัง ๆ ดูซิวาขอความน้ันตรงกับท่ีคนแรกส่ือสารออกไปหรือไม ใหเลน

เกมสตออีกรอบหน่ึง โดยการส่ือขอความวา “พระเจาส่ือสารกับเราทางพระคัมภีร” 

• เมื่อเลนเกมสรอบสองเสร็จ ใหครูถามวา: “ถาครูตองการจะคุยกับคุณปาที่อยูตางเมืองหรือหมูบาน ครู

จะคุยกับคุณปาไดอยางไร?” ใหเด็ก ๆ บอกการติดตอท่ีนาจะเปนไปได ในหลาย ๆ วิธี ในชุมชนของเขาเอง 

“เธอจะคุยกับญาติหรือเพื่อนที่อยูตางเมืองหรือหมูบานไดอยางไร?” ใหเด็ก ๆ บอกชื่อเพื่อนหรือญาติท่ี

เขาตองการติดตอและใหบอกวาจะติดตอดวยวิธีใด ใหเด็กทุกคนมีโอกาสตอบคําถาม 

รูปภาพการสื่อสาร

 
 

 

• แจกกระดาษท่ีครูเตรียมไวใหเด็กแตละคน กระดาษท่ีมีรูปวงกลมสองวง และท่ีจะเติมชองวางในขอความ

สวนลางของกระดาษ ใหเด็กเขียนใบหนาของเขาบนวงกลมรูปหน่ึง และเขียนใบหนาของคนท่ีเขาตองการจะ

ติดตอส่ือสารดวยลงในวงกลมอีกวงหน่ึง ระบายสีใหสวยงาม ใหครูเดินไปรอบ ๆ ถามเด็กแตละคนวาเขาจะ

เติมชื่อใคร และจะใชการติดตอโดยวิธีใดกับเขาคนน้ัน เติมชองวางใหเรียบรอย ดังน้ี เพื่อนฉันชื่อ ______    

ฉันจะ ________________ ถึงเขา 

การแสดง - การติดตอสื่อสาร 

 
 

 

 

• ใหครูนําเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิดท่ีหามาได มาวางไวเปนจุด ๆ ใหเวลาเด็กประมาณ 10-15 นาที ในการหัดใช

เคร่ืองมือส่ือสารแตละชนิด ชักชวนใหเขาสมมุติวาจะโทรศัพท เขียนจดหมาย หรือสงอีเมล ถึงใครบางคน 

ขึ้นอยูกับจํานวนอุปกรณท่ีมี และวิธีการส่ือสารท่ีมักจะใชในแตละทองถิ่น   
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ละครใบ - การติดตอสื่อสาร 

 
 

 

 

• ใหเด็กจับคู ใหครูแสดงบทใหดูเปนตัวอยาง โดยสมมุติวากําลังพูดโทรศัพท หรือกําลังเขียนจดหมาย หรือ

กําลังสงอีเมล ใหเด็ก ๆ เดาวาแตละบทบาทการแสดงเปนการทําอะไร 
 
• ตอไปใหเด็กทีละคู แสดงบทบาทการติดตอส่ือสารซึ่งกันและกัน สมมุติวากําลังคุยกันทางโทรศัพท (แสดง

ละครใบ) ครูถามวา “เขาทั้งสองคนกําลังคุยกันเรื่องอะไร?” ใหแตละกลุมตอบอยางรวดเร็ว 
 

• ใหดําเนินการแสดงไปเร่ือย ๆ โดยเปล่ียนกันแสดงทีละคู ใหเขาแสดงตามท่ีครูบอกการส่ือสารท่ีแตกตางกันไป 

เมื่อแสดงครบทุกคูแลว ใหอภิปรายวาไดเรียนรูอะไรบางจากการแสดง 
 
 
 
 

การสรุปบทเรียน:  

 
 

 

 
 

 
• ใหบอกถึงวิธีการติดตอสื่อสารที่ไดเรียนรูไปแลว และวิธีอื่น ๆ ที่อาจใชในชุมชนของนักเรียนเอง ถาม ี 
 
• พระเจาติดตอกับเรา พระองคพูดคุยกับเราผานทางพระคําที่เขียนไวในหนังสือ ที่เราเรียกวา พระคัมภีร เม่ือ

เธอไดยินคนอานพระคัมภีรก็เหมือนการไดยินคําที่พระเจากําลังพูดกับเธอ 
 

• เธอรูไหมวา เราจะติดตอกับพระเจาไดอยางไร? (โดยการอธิษฐาน) ใหเราติดตอกับพระเจาเดี๋ยวนี้เลย  ให

ทุกคนพูดตามคร:ู 
 

ขาแตพระเจา  
ขอบคุณที่พระองคทรงรักขาพระองคทั้งหลาย 

ขอบคุณที่พระองคติดตอกับขาพระองคทั้งหลาย 
ทางพระคัมภีร 

ขอบคุณที่พระองคทรงสดับฟง 

คําอธิษฐานของขาพระองค 

 ขาพระองคทั้งหลายรักพระองค 

อาเมน 
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กิจกรรมเสริม: ทําโทรศัพทแกวกระดาษ 

 

 

• แจกแกวกระดาษ2 ใบ และเชือก 1 เสน ท่ีครูเตรียมไวใหเด็กแตละคน เจาะรูท่ีกนแกวท้ังสองใบ แลวเอาเชือก

รอยเขาในรู และผูกเง่ือนไวไมใหเชือกหลุด เปนการเชื่อมแกวท้ังสองใบเขาดวยกันโดยเสนเชือก 
 
• ใหเด็กเอาปากแกวแนบท่ีหูของเขา และเอาแกวอีกใบหน่ึงใหอีกคนหน่ึงพูดใหเสียงเขาทางปากแกว ยืนหรือ

น่ังใหหางกันจนเสนเชือกท่ีเชื่อมแกวสองใบน้ันตึงพอประมาณ เสียงก็จะเดินตามสายไปยังอีกคนหน่ึงเหมือน

สายโทรศัพท และใหเด็กแตละคูสลับกันพูดสลับกันฟงไปเร่ือย ๆ จนกวาจะพอใจ และมีความสนุกสนาน

ตามแตเวลาจะอํานวยให 
 

 
 
 
การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินผลผูเรียน:   
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