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 บทเรียนการรับรูบทที ่42 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยางนอย 

สาระการเรียนรู:  รับการเรียนรูพิเศษและการชวยเหลือทางการศึกษา 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  ฉันสามารถเลาเร่ืองได 

บทเรียน:  เร่ืองจริงกับเร่ืองสมมุติ 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กสามารถอธิบายถึงความแตกตางระหวางเร่ืองจริงและเร่ืองสมมุติ 

2. เด็กสามารถแบงประเภทเร่ืองจริงกับเร่ืองสมมุติไดอยางนอยหน่ึงเร่ือง 

 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
 

1. หนังสือเลาเร่ืองประกอบภาพ – ท่ีมีท้ังเปนเร่ืองจริงกับเร่ืองสมมุติ อยางนอยหน่ึงเลมตอเด็กหน่ึงคน 

2. ตะกราหรือถุง 

3. กระดาษหกแผน (สําหรับกิจกรรมตอเน่ือง) 

4. กระดาษ –หน่ึงแผนตอเด็กหน่ึงคน 

5. สีเทียนหรือดินสอสี 
 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

       1. หนังสือระบายสี ใหพอสําหรับเด็กหน่ึงคนตอหน่ึงแผน 

 2.  สีเทียนหรือดินสอสี 
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สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

 

1. อานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. ใหวาดภาพเหตุการณท่ีเกิดขึ้นไดจริงสามภาพ เชน ภาพปลูกเมล็ดพืช แลวเมล็ดก็งอกออกมาเปน

ตนกลา และตนกลาน้ันก็เติบโตขึ้น เขียนเปนสามภาพ ภาพละขั้นตอน 

4. ใหวาดภาพเหตุการณสมมุติท่ีไมมีวันเกิดขึ้นไดจริงสามภาพ เชน ภาพสุนัขไปหยิบแกวนํ้า แลวเทนํ้า

ใสแกว แลวสุนัขก็ด่ืมนํ้าจากแกวไดเหมือนคน เขียนเหตุการณละภาพ ทีละขั้นตอน 

5. พับกระดาษทบคร่ึง -หน่ึงแผนตอเด็กหน่ึงคน 

6. อธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ เพื่อใหพวกเขาเขาใจและเชื่อวาเร่ืองในพระคัมภีรเปนเร่ืองจริง 

 

ส่ิงท่ีผูสอนตองเตรียมสําหรับกิจกรรมเสริม: 

1. รวบรวมอุปกรณ 

 
 

                   ข้ันตอนการเรียนการสอน:   
 

การนําเขาสูบทเรียน:

 
 

 

 

• ตัวอักษรวันน้ีคือ: _____  

o ส่ิงท่ีเร่ิมตนดวยอักษรตัวน้ีคือ:            
____________________________ 

• วันของสัปดาห:  

o วันน้ีคือวัน_______________ (ดูปฏิทิน) 
o พรุงน้ีคือวัน ________________ 

o เมื่อวานน้ีคือวัน ___________________ 

o ใหนับวัน: จํานวนวันกวาจะถึง   =   

• อากาศ: 
o อากาศวันน้ี 

o เส้ือผาวันน้ี 
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o กราฟพยากรณอากาศ  

• การแบงปนความคิด: (ไมเกิน 10 นาที)  

o คําถามนําการอภิปราย:  
_____________________________ 

o นักเรียนผูอภิปรายวันน้ีคือ:        
________________________________ 

• เร่ืองเลา  
o _____________________________________________ 

 คําถาม/กิจกรรม สําหรับผูฟง: 
• __________________________________ 
• __________________________________ 
• __________________________________ 

• ฝกกลามเน้ือมัดใหญ: (รองเพลง เตนรํา เคล่ือนไหว) 
o หนังสือสมดุล – ใหเด็กแตละคนเอาหนังสือหน่ึงเลมวางบนศีรษะแลวใหเดินไป   

รอบ ๆ โดยไมใหหนังสือหลน ถามีหนังสือเลมเดียวก็ใหผลัดกันทํา ครูอาจจะกําหนด

เสนใหเขาเดินจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง โดยเอาหนังสือวางบนศีรษะและพยายาม

ไมใหหนังสือหลนจากศีรษะ ใหทุกคนมีโอกาสทําโดยท่ัวกัน  
 
 
 
การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 

การเดาเรื่อง 

 
 

 

• ใหเด็กน่ังเปนวงกลม ยกหนังสือเลาเร่ืองประกอบภาพขึ้นและชี้ท่ีหนาปก ถามวา “เด็ก ๆ คิดวาหนังสือเลม

นี้เปนเรื่องเก่ียวกับอะไร?” ใหเขาสังเกตดูรูปท่ีหนาปกเพื่อชวยในการเดา 

• ใหครูเปดหนังสือหนาแรก สงหนังสือใหเด็กท่ีน่ังติดกับครูดู ถามวา “เธอคิดวาอะไรเกิดข้ึนในภาพนี?้” 

คําตอบไมจําเปนตองถูกตอง แตใหเด็กคาดเดาเร่ืองตามความคิดของเขา แลวก็เปดหนาตอไป สงตอใหเด็ก

คนตอไปดูภาพ แลวก็ถามในคําถามเดียวกันวา เปนภาพเกี่ยวกับอะไร? เปดหนังสือหนาตอไปใหเด็กคน

ถัดไปดูภาพ ทําไปเร่ือย ๆ จนถึงหนาสุดทาย 

• หนังสือเลมนี้เก่ียวกับเรื่องอะไร? (คําตอบอาจจะแตกตางกันไป แลวแตความคาดเดาของเด็ก) คําตอบไม

จําเปนตองถูกตอง เพียงแตใหเด็กเรียนรูท่ีจะสังเกตและคาดเดาวามันควรจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับอะไร  
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• ใหครูอานเร่ืองในหนังสือเลมเดียวกันน้ี ใหนักเรียนฟง พรอมท้ังแสดงภาพในแตละหนา ขณะอาน ถามวา “นี้

เปนเรื่องจริงหรือเรื่องสมมุต”ิ (คําตอบขึ้นอยูกับหนังสือท่ีอาน) 

เรื่องจริงหรือเรื่องสมมุต?ิ 

 
 

 

• อะไรที่ทําใหเรื่องเรื่องหนึ่ง เปนเรื่องจริงหรือเรื่องสมมุติ? (ถาเร่ืองน้ันเปนเร่ืองจริง เหตุการณท่ีเกิดขึ้น

น้ันตองสามารถเกิดขึ้นไดในสถานการณจริง ถาเร่ืองไหนเปนเร่ืองสมมุติ เหตุการณท่ีเกิดขึ้นในเร่ืองน้ัน ไม

สามารถเกิดขึ้นในสถานการณจริง ๆ ได) 

• เรื่องจริงคือเรื่องที่มีเหตุการณที่สามารถเกิดข้ึนไดจริง ถาหนังสือเลมหนึ่งมีรูปมังกร และบอกวา

มังกรพูดได อันนี้เปนเรื่องจริงหรือเรื่องสมมุติ (เร่ืองสมมุติ) ถามีอีกเรื่องหนึ่ง บอกวามีครอบครัว

หนึ่งมีสุนัขหนึ่งตัว อันนี้เปนเรื่องจริงหรือเรื่องสมมุติ (เร่ืองจริง) 

• ใหครูแจกภาพวาดสามภาพท่ีเปนเร่ืองจริง ใหเด็ก ๆ คนละหน่ึงภาพ ใหเด็กสามคนท่ีไดภาพเร่ืองเดียวกัน แต

คนละขั้นตอน ชวยกันเรียงลําดับเหตุการณของเร่ืองใหไดตามลําดับการเกิดเหตุการณวาอันไหนเกิดกอน อัน

ไหนเกิดท่ีสอง และอันไหนเกิดอันท่ีสาม ใหเด็ก ๆ ยืนเรียงแถวพรอมท้ังแสดงภาพวาดตามลําดับเหตุการณ 

ครูถามวา: ทั้งสามภาพนี้เปนเหตุการณที่เกิดข้ึนจริงหรือเปนเหตุการณสมมุต?ิ (เหตุการณจริง) นัก

เรียนรูไดอยางไร? (คําตอบขึ้นอยูกับภาพท่ีวาด) 

• ใหครูแจกภาพวาดสามภาพท่ีเปนเร่ืองสมมุติ ใหเด็ก ๆ คนละหน่ึงภาพ ใหเด็กสามคนท่ีไดภาพเร่ืองเดียวกัน 

แตคนละขั้นตอน ชวยกันเรียงลําดับเหตุการณของเร่ืองใหไดตามลําดับการเกิดเหตุการณวาอันไหนเกิดกอน 

อันไหนเกิดท่ีสอง และอันไหนเกิดอันท่ีสาม ใหเด็ก ๆ ยืนเรียงแถวพรอมท้ังแสดงภาพวาดตามลําดับเหตุการณ 

ครูถามวา: ทั้งสามภาพนี้เปนเหตุการณที่เกิดข้ึนจริงหรือเปนเหตุการณสมมุต?ิ (เหตุการณสมมุติ) นัก

เรียนรูไดอยางไร? (คําตอบขึ้นอยูกับภาพท่ีวาด) 

รูปภาพ 

 
 

 

• แจกกระดาษพับคร่ึงท่ีครูเตรียมไวใหเด็กแตละคน ใหเด็กวาดภาพดานหน่ึงเปนภาพของเร่ืองจริง อีกดานหน่ึง

วาดภาพท่ีเปนเร่ืองสมมุติขึ้น 

• เมื่อทุกคนวาดภาพเสร็จแลว ใหแตละคนนําเสนอภาพท่ีเขาวาด และเลาเร่ืองเกี่ยวกับภาพน้ันใหเพื่อน ๆ ฟง 
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จัดประเภทของเรื่องราว 

 
 

 

• ใหเด็กน่ังเปนวงกลม แจกหนังสือใหเด็ก ๆ ดูประมาณ 10-15 นาที แลวครูกําหนดท่ีสองแหงในวงกลม ท่ีหน่ึง

เปนท่ีสําหรับเร่ืองจริง และท่ีหน่ึงเปนท่ีสําหรับเร่ืองสมมุติ 

• ใหเด็กแตละคนเอาหนังสือไปวางใหถูกกอง ตามท่ีเขาคิดวาหนังสือท่ีเขาดูน้ันเปนเร่ืองจริงหรือเร่ืองสมมุติ ให

เด็ก ๆ อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจของเขา   

• ขณะท่ีทุกคนยังน่ังอยูในวงกลม ใหเลือกหนังสือสามเลมออกจากกองท่ีเปนเร่ืองจริง และหน่ึงเลมจากกองท่ี

เปนเร่ืองสมมุติ ใหสงหนังสือตอกันไปทีละคนเร่ือย ๆ รอบวงกลม ขณะท่ีสงผานหนังสือใหพูดประโยคท่ีอยู

ดานลางน้ีดวย เมื่อพูดจบใหหยุดสง และใหคนท่ีมีหนังสือท่ีเปนเร่ืองสมมุติบอกเหตุผลมาหน่ึงอยาง วาเขารู

ไดอยางไรวา หนังสือเลมน้ันเปนเร่ืองสมมุติ 

คําคลองจอง: (ทุกคนพูดขณะสงผานหนังสือ) 

ทุกเรื่องสนุก 

ทุกเรื่องสําคัญ 

หนังสือเหลานั้นมีเรื่องมากมาย 

จริงบาง เท็จบางปะปนกันไป 

ทุกคนอานไดเพื่อความเพลิดเพลิน 

 

เกมสจริงหรือสมมุติ  

 
 

  

 

• ใหเด็ก ๆ เขามารวมกลุม ใหเลนเกมสเพื่อจะตัดสินวาบางอยางมาจากเร่ืองจริง บางอยางมาจากเร่ืองสมมุติ 

ใหครูกําหนดวา หองเรียนดานหน่ึงสําหรับเร่ืองจริง อีกดานหน่ึงสําหรับเร่ืองสมมุติ ใหอานขอความในแตละ

บรรทัดขางลาง 

• ถาขอความไหนเด็ก ๆ เห็นวามาจากเร่ืองจริง ใหวิ่งไปดานท่ีเปน “เร่ืองจริง” ถาขอความไหนเด็ก ๆ เห็นวามา

จากเร่ืองสมมุติ ก็ใหวิ่งไปทางดานท่ีกําหนดใหเปน “สมมุติ”  
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สุนัขกินมาแลวก็ทําเสียงเหมือนมา (สมมุติ) 

ที่โรงเรียนเด็กตกจากชิงชาทําใหแขนของเขาหัก (จริง) 

บานมีสีแดง และมีรั้วสีขาวอยูดานหนา (จริง) 

ผูชายมีหกแขนและมีสองหัว (สมมุติ) 

ขางนอกอากาศหนาวและลมแรง (จริง) 

เราบินออกไปนอกโลก โดยยานอวกาศที่ทําดวยพรม (สมมุติ) 

ดวงอาทิตยบอกเมฆใหหยุดรองไหไดแลว (สมมุติ) 

พระเจารักเธอและมีแผนการสําหรับชีวิตของเธอ (จริง) 

• ใหต้ังประโยคอะไรก็ได แลวแตครู ถามีเวลา อาจจะใหเด็ก ๆ สรางขอความขึ้นเอง และใหเพื่อน ๆ ชวยกัน

บอกวาเร่ืองท่ีเขาพูดจริงหรือสมมุติ 

 
 

การสรุปบทเรียน:    

 
 

 

 
 

 
• ใหเอาหนังสือจากการทํากิจกรรมท้ังหมดมาใสตะกราหรือถุงพลาสติก ใหเด็กแตละคนออกมาหยิบหนังสือจาก

ตะกราหรือถุงมาคนละเลม แลวใหเด็ก ๆ พิจารณาวาหนังสือท่ีเขาหยิบมาน้ันเปนเร่ืองจริงหรือเร่ืองสมมุติ แลวเอา

หนังสือวางไว ใหทุกคนมีโอกาสหยิบหนังสือและตัดสินวาหนังสือน้ันเปนเร่ืองจริงหรือสมมุติ 
 

• เรื่องเลาตาง ๆ นั้นดี ชวยใหเราเรียนรูหลายอยาง เรื่องตาง ๆ มีทั้งจริงและสมมุติ อาจจะเปนเรื่องที่เรา

ไดยินหรือไดอาน หนังสือของพระเจาที่เราเรียกวา “พระคัมภีร” มีแตเรื่องที่เปนความจริง พระคัมภีร

เต็มไปดวยเรื่องความจริงของพระเจาสําหรับทุกคน 
 

• ใหเรามาขอบคุณพระเจาที่ทรงประทานความจริงของพระองคในพระคัมภีร ใหเด็ก ๆ น่ังเปนวงกลม แลว

ใหแตละคนขอบคุณพระเจาสําหรับความจริงในพระคัมภีร โดยใชคําพูดของเขาเอง คนละหน่ึงประโยค จนครบทุก

คน แลวใหครูสรุปเปนคนสุดทาย 
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กิจกรรมเสริม: 

 
 

 

• ใหแจกภาพจากหนังสือระบายสีคนละหน่ึงแผน ใหเด็กระบายสี เมื่อเสร็จแลวรวมกลุม ใหเด็กแตละคนเสนอผลงานกับ

เพื่อนในชั้นเรียน อธิบายวารูปท่ีเขาไดน้ัน เปนภาพท่ีมาจากเร่ืองจริงหรือเร่ืองสมมุติ และเขาคิดวาจะเกิดเหตุการณ

อะไรขึ้นบางในรูปน้ัน 
 

 
การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 

 
 
 
 
 
 
การประเมินผลผูเรียน: 
 
 
 

 


	บทเรียนการรับรู้บทที่ 42
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอย่างดี
	ตัวชี้วัด:  จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อย
	สาระการเรียนรู้:  รับการเรียนรู้พิเศษและการช่วยเหลือทางการศึกษา
	กลุ่มอายุ:  3-5
	ปีที่: 2
	หัวข้อหลัก:  ฉันสามารถเล่าเรื่องได้
	บทเรียน:  เรื่องจริงกับเรื่องสมมุติ
	เวลาที่ใช้ในการสอน:  45 นาที
	วัตถุประสงค์การเรียนรู้:
	ขั้นตอนการเรียนการสอน:

