
 1 

 
  บทเรียนการรับรูบทที ่44 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยางนอย 

สาระการเรียนรู:  รับการเรียนรูพิเศษและการชวยเหลือทางการศึกษา 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  ฉันสามารถเลาเร่ืองได 

บทเรียน:  จะเลาเร่ืองอยางไร? 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กสามารถเสนอความคิดในการเร่ิมตนเลาเร่ืองไดอยางนองหน่ึงวิธี 

2. เด็ก ๆ มีสวนรวมในการเลาเร่ืองในสองวิธ ี

 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
 

1. หนังสือท่ีจะอานใหเด็ก ๆ ฟง (ถามี) 

2. ถุงกระดาษ ถุงเทา กิ่งไม หรือไมตะเกียบเพื่อจะทําหุนประกวด – 1 ชุดตอเด็ก 1 คน 

3. อุปกรณสําหรับตกแตงตัวหุน เชน กระดุม เศษผา กระดาษ ปากกาเนนขอความ กากเพชร ไหมพรม 

และอื่น ๆ (ถาไมสามารถหาอุปกรณเหลาน้ี ก็ใชสีเทียนสําหรับตกแตงแทน หรือสามารถทําหุนโดย

วาดรูปบนมือของเด็ก) 

4. สีเทียนหรือดินสอสี 

5. กระดานดํา 

6. ชอลก 
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     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

       1. กระดาษ – 1 แผนตอเด็ก 1 คน 

 2.  สีเทียนหรือดินสอสี 

 3. ริบบิ้น หรือเชือกเสนเล็ก และท่ีเจาะรูกระดาษ (ตุดตู) เพื่อจะเจาะรูกระดาษแลวผูกทําเปน

หนังสือ 

 
 

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

 

1. อานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. เติมชองวางในแบบฝกหัดประจําวัน 

4. อานและศึกษาพระคัมภีร ใน ยอหน 6:1-15  และใหจดจําเร่ืองพระเยซูทรงเล้ียงคนหาพันคนไว 

5. อธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ ท่ีจะมีความสุขกับการเลาเร่ืองในพระคัมภีร 

 

ส่ิงท่ีผูสอนตองเตรียมสําหรับกิจกรรมเสริม: 

• ไมตองเตรียม 

 
 

                   ข้ันตอนการเรียนการสอน:  

 

การนําเขาสูบทเรียน:

 
 

 

 

• ตัวอักษรวันน้ีคือ: _____  

o ส่ิงท่ีเร่ิมตนดวยอักษรตัวน้ีคือ:            
____________________________ 

• วันของสัปดาห:  

o วันน้ีคือวัน_______________ (ดูปฏิทิน) 
o พรุงน้ีคือวัน ________________ 

o เมื่อวานน้ีคือวัน ___________________ 

o ใหนับวัน: จํานวนวันกวาจะถึง   =   

• อากาศ: 
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o อากาศวันน้ี 

o เส้ือผาวันน้ี 
o กราฟพยากรณอากาศ  

• การแบงปนความคิด: (ไมเกิน 10 นาที)  

o คําถามนําการอภิปราย:  
_____________________________ 

o นักเรียนผูอภิปรายวันน้ีคือ:        
________________________________ 

• เร่ืองเลา  
o _____________________________________________ 

 คําถาม/กิจกรรม สําหรับผูฟง: 
• __________________________________ 
• __________________________________ 
• __________________________________ 

• ฝกกลามเน้ือมัดใหญ: (รองเพลง เตนรํา เคล่ือนไหว) 
o เลาเรื่องประกอบทาทาง – ใหอานเร่ืองส้ันขางลาง และใหเด็ก ๆ แสดงทาทาง

ประกอบ 
 
 มีชายคนหนึ่งว่ิงไปที่ตลาด (แสรงทําเปนวิ่งไปท่ีหน่ึง) 

 เขาตองการซื้อนม (แสรงทําวากําลังซื้อนมท่ีตลาด) 

 แลวเขาก็เดินกลับบาน (แสรงทําเปนเดินไปท่ีหน่ึง) 
 เขาเทนมใสแกว (ทําทาเทนมใสแกว) 

 แลวเขาก็ดื่มนม (ทําทาด่ืมนม) 
 แลวเขาก็มีความสุข (ทําหนายิ้มแยมแจมใส) 

 
การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 

ฟงเรื่องเลา 

 
 

 
• ใหรวมชั้นเรียน ใหอานเร่ืองจากหนังสือหรือเลาเร่ืองตามทองถิ่นใหเด็ก ๆ ฟง   

• ครูพูดวา: หนังสือมีความสําคัญสําหรับเรา ชวยใหเราไดเรียนรูหลายอยาง และขณะที่อานก็ทําให

เรามีความเพลิดเพลิน หนังสือทําใหเราเปนคนฉลาด ใหเรามาดูซิวา เธอจําอะไรไดบางจากเรื่องที่

ครูอานหรือเลาใหฟง ใหถามคําถามตอไปน้ี คําตอบอาจจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับเน้ือเร่ือง  

o ในเรื่องมีตัวละครก่ีตัว มีใครบาง? 
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o มีอะไรที่เธอชอบเปนพิเศษจากเรื่องที่ไดฟงไปแลว?  

o ในเรื่องมีอะไรที่นาเศราและนาเสียใจบาง? 

o ในเรื่องมีอะไรที่นาสนุกบาง?  

o ในเรื่องมีอะไรที่ทําใหเธอประหลาดใจบาง?  

o เธอไดเรียนรูอะไรบางเก่ียวกับเรื่องที่ไดยินไดฟง?  

ใหเรามาสรางเรื่องเลากันเถอะ

 
 

 

• ใหเรามาสรางเรื่องดวยกัน ถาเราจะเลาเรื่องใหสนุก เราควรจะเลาเรื่องจริงหรือเรื่องสมมุติ? ใหเด็ก

เสนอหัวขอเร่ือง ใหครูเขียนบนกระดานสัก 8-10 หัวขอ แลวใหชั้นเรียนลงคะแนนเลือกมา 1 เร่ือง  

• ใหครูเร่ิมตนกอน โดยขึ้นตนประโยคเปนการเร่ิมเร่ือง และใหเด็กคนถัดไปเลาตอวาเกิดอะไรขึ้น และเลาตอไป

ทีละคนจนครบวงกลม แลวใหถามเด็ก ๆ วาแลวอะไรจะเกิดขึ้นตอจากน้ี 

• ถาเร่ืองท่ีเลา ไปคนละทิศละทาง ไมเปนไปตามท่ีวางแผนไวแตแรก ก็ไมตองเปนกังวล ใหเร่ืองมันดําเนินตอไป

ตามความคิดของเด็กแตละคน แมมันจะดูเหมือนวาไมมีสาระอะไร ใหแตละคนเลาตอ ๆ กันจนครบทุกคน 

แลวใหครูสรุปเร่ือง เทาท่ีทําได และกลาวชื่นชมในการชวยเลาเร่ืองของพวกเขา 

ตัวหุนประกอบการเลาเรื่อง

 
 

 

 

• เราไดฝกการเลาเรื่องไปสองวิธีแลว  

• วิธีแรกของการเลาเรื่อง ก็คือการอานเรื่องจากหนังสือ  

• วิธีที่สองในการเลาเรื่อง ก็คือการเลาเรื่องปากเปลา เหมือนที่เราไดทําไปแลว 

• วิธีที่สามในการเลาเรื่อง คือการแสดงทาทางประกอบ และเราไดฝกทําไปแลว ในกิจกรรมที่ผานมา 

คือเรื่องผูชายไปซื้อนมที่ตลาด 

• วิธีที่สี่ในการเลาเรื่อง คือการใชตัวหุนประกอบการเลา ใหตัวหุนแสดงทาทางแทนตัวละครที่เอยถึง

ในเรื่อง 
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• ใหเรามาทําตัวหุน และเลาเรื่องในพระคัมภีร ใหฟงเรื่องกอน แลวเราคอยมาตกลงกันวาจะตองทํา

ตัวหุนอะไรบาง 

o พระคัมภีรบอกเราวา มีฝูงชนมากกวาหาพันคน กําลังฟงคําเทศนาของพระเยซู และพวก

เขาหิวมาก มีเด็กคนหนึ่งนําขนมปงหากอนและปลาสองตัว ซ่ึงเปนอาหารกลางวันที่คุณแม

เตรียมใหเขา แตเขาไมกิน เขานํามาถวายพระเยซู พระเยซูทรงทําการอัศจรรยกับขนมปง

หากอนและปลาสองตัวนั้น 

o พระเยซูทรงอธิษฐานและแจกจายอาหารใหทุกคนรับประทาน และทุกคนก็อิ่มโดยทั่วหนา

กัน และยังมีอาหารเหลืออีกเปนจํานวนมาก 

• ในเรื่องมีตัวละครอะไรบาง? (พระเยซู เด็ก และฝูงชน) ใหเรามาทําตัวหุนเปนพระเยซูกับเด็กผูชาย ให

เด็กจับคู ใหคนหน่ึงทําหุนพระเยซู อีกคนหน่ึงทําหุนเด็กผูชาย ใหครูนําอุปกรณตาง ๆ เพื่อทําหุนและตกแตง

ใหสวยงาม เชน ถุงกระดาษ ถุงเทา หรือเพียงแตเอาถุงกระดาษติดท่ีไมแลวตกแตงใหเปนรูปคน ก็ใชไดแลว 

• เมื่อทุกคนทําหุนเสร็จแลว ใหท้ังคูมาน่ังดวยกัน ใหเลาเร่ืองอีกรอบหน่ึง และใหเด็กแสดงหุนของเขาประกอบ

ในการเลาเร่ือง 

o พระคัมภีรบอกเราวา มีฝูงชนมากกวาหาพันคน กําลังฟงคําเทศนาของพระเยซู และพวก

เขาหิวมาก มีเด็กคนหนึ่งนําขนมปงหากอนและปลาสองตัว ซ่ึงเปนอาหารกลางวันที่คุณแม

เตรียมใหเขา แตเขาไมกิน เขานํามาถวายพระเยซู พระเยซูทรงทําการอัศจรรยกับขนมปง

หากอนและปลาสองตัวนั้น 

o พระเยซูทรงอธิษฐานและแจกจายอาหารใหทุกคนรับประทาน และทุกคนก็อิ่มโดยทั่วหนา

กัน และยังมีอาหารเหลืออีกเปนจํานวนมาก 

 
 

การสรุปบทเรียน: 

 
 

 
 
• การเลาเรื่องมีหลายวิธี มีสี่วิธีอะไรบาง? (อานจากหนังสือ เลาปากเปลา แสดงทาทางประกอบ หรือใชตัวหุน

แสดงแทนตัวละครในเร่ือง) 
 
• แจกกระดาษใหนักเรียนคนละหน่ึงแผน ใหเด็กเลือกวิธีเลาเร่ืองท่ีเขาชอบและวาดรูปวิธีเลาเร่ืองบนกระดาษ 
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• ขณะท่ีเด็ก ๆ กําลังวาดรูป ใหครูเดินไปรอบหองเรียน ถามถึงส่ิงท่ีเขากําลังวาดอยูวาเกี่ยวของกับอะไร เปนการเลา

วิธีใด ใหถามวาเขารูวิธีอื่นในการเลาเร่ืองอะไรบาง บอกมาหน่ึงอยาง 
 

• ถามีเวลาพอ ใหเด็ก ๆ เสนอผลงานของเขาตอชั้นเรียน แสดงภาพพรอมอธิบาย 
 

กิจกรรมเสริม: 

 
 

 

• ใหท้ังชั้นชวยกันสรางเร่ืองเลา อาจใชวิธีเขียนบนกระดานหลาย ๆ ความคิดท่ีนักเรียนเสนอ แลวใหลงคะแนนเลือกมา

หน่ึงเร่ือง (เหมือนในกิจกรรมแรก) ใหเด็กสรางประโยค ใหครูต้ังคําถาม เพื่อนําความคิดท่ีจะใหเร่ืองไปในทาง

เดียวกันและมีเน้ือหาสาระ 
 
• ใหเขียนประโยคตาง ๆ ลงบนกระดาษแตละแผน ใหเด็กวาดรูปประกอบในแตละแผน แลวต้ังชื่อเร่ือง ออกแบบ

หนาปก(ใหชื่อเร่ืองอยูบนหนาปกดวย) เย็บกระดาษเขาดวยกันทําเปนหนังสือ หรือรอยดวยเชือกหรือริบบิ้น ทําให

เปนหนังสือ เมื่อทําเสร็จ ใหอานเร่ืองดวยกัน 
 
 
การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 
 
 
 
 
 
 
การประเมินผลผูเรียน: 
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