
 1 

 
 บทเรียนการรับรูบทที ่46 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยางนอย 

สาระการเรียนรู:  รับการเรียนรูพิเศษและการชวยเหลือทางการศึกษา 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  ฉันสามารถเลาเร่ืองได 

บทเรียน:  การเลาเร่ืองเกี่ยวกับตัวเอง 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กสามารถสรางเร่ืองเลาไดเองหรือสามารถเลาตอได 

2. เด็กสามารถสรางอุปกรณประกอบการเลาเร่ืองได (เชน จากหนังสือภาพ ตัวหุน หรือส่ิงท่ีเปน

ธรรมชาติท่ีสอดคลองกับเร่ืองเลา) 

 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
 

1. อุปกรณท่ีคุนเคย 5-10 ชนิด เชน ลูกบอล แอปเปล หนังสือ หมวก และอื่น ๆ 

2. ถุงพลาสติกหรือตะกราสําหรับใสของ 

3. กระดาษตัดเปนวงกลม มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 20 ซ.ม. 

4. กรรไกร สําหรับครูใช 

5. หนังสือเร่ืองเลาประกอบภาพ – หนังสือนิทานเกี่ยวกับสัตวตาง ๆ 
 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

1. หนังสือหรือเร่ืองเลา 
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2. กระดาษ       

3. ปากกาเนนขอความ สีเทียนหรือดินสอสี                                                                                                                                                                    

4. อุปกรณทํางานฝมือ (ถาจัดหาได เชน กระดุม กากเพชร สติกเกอร และอื่น ๆ) 

5. กาวติดกระดาษ 

 

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

 

1. อานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. เติมชองวางในแบบฝกหัดประจําวัน 

4. ตัดกระดาษเปนรูปวงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 20 ซ.ม.  – หน่ึงแผนตอเด็กหน่ึงคน 

5. อธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ และขอพระเจาทรงเตรียมจิตใจของครูใหพรอมในการสอน 

 
 

 

                   ข้ันตอนการเรียนการสอน:  

   

การนําเขาสูบทเรียน:

 
 

 

 

• ตัวอักษรวันน้ีคือ: _____  

o ส่ิงท่ีเร่ิมตนดวยอักษรตัวน้ีคือ:            
____________________________ 

• วันของสัปดาห:  

o วันน้ีคือวัน_______________ (ดูปฏิทิน) 
o พรุงน้ีคือวัน ________________ 

o เมื่อวานน้ีคือวัน ___________________ 

o ใหนับวัน: จํานวนวันกวาจะถึง   =   

• อากาศ: 
o อากาศวันน้ี 

o เส้ือผาวันน้ี 
o กราฟพยากรณอากาศ  

• การแบงปนความคิด: (ไมเกิน 10 นาที)  
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o คําถามนําการอภิปราย:  
_____________________________ 

o นักเรียนผูอภิปรายวันน้ีคือ:        
________________________________ 

• เร่ืองเลา  
o _____________________________________________ 

 คําถาม/กิจกรรม สําหรับผูฟง: 
• __________________________________ 
• __________________________________ 
• __________________________________ 

• ฝกกลามเน้ือมัดใหญ: (รองเพลง เตนรํา เคล่ือนไหว) 
o การเลาเรื่องประกอบทาทาง – ใหเลาเร่ืองขางลาง ใหเด็ก ๆ แสดงทาทางประกอบ 

ในแตละประโยค ใหเด็ก ๆ ทุกคนมีโอกาสไดเคล่ือนไหวแขนและขา 
 

 -วันหนึ่งมีเด็กผูชายและเด็กผูหญิง กําลังว่ิงกระโดดโลดเตนเขาไปในปา 
 -เขากระโดดโลดเตนไปเรื่อย ๆ จนมาหยุดอยูที่หนาบานที่แปลกประหลาด

หลังหนึ่ง 
 -พวกเขาสองคน ไดยินเสียงคํารามอยูในบานหลังนั้น 
 -พวกเขาไปแอบดูที่หนาตางวาเปนเสียงอะไร 
 -พวกเขาเห็นหมีสองตัวกําลังรองเพลงและเตนรําอยู 
 -เสียงรองเพลงของหมี ฟงแลวเหมือนเสียงคํารามมากกวา 
 -ในทันใดนั้นเอง หมีสองตัวก็เหลือบมาเห็นเด็กทั้งสอง 
 -เด็กสองคนรูสึกกลัวจนตัวส่ัน และรีบว่ิงหนีไปอยางรวดเร็ว 
 -หมีทั้งสองตัวก็ไลกวดพวกเขาไปติด ๆ  

-หมีว่ิงเร็วกวา มันจึงจับเด็กทั้งสองคนได 
-เด็กสองคนนั้นกลัวมาก  
-แตพวกเขาก็สังเกตวา หมีเพียงแตตองการใหเด็กสองคนเตนรํากับพวกมัน

เทานั้นเอง 
-ดังนั้น ทั้งหมีและเด็กก็กระโดดโลดเตน กลับไปยังบานของหมีอีกครั้งหนึ่ง 
-ในที่สุดพวกเขาก็ไดรองเพลง และเตนรํากันอยางสนุกสนาน 

 
 
 

 
การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 
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เรื่องเลาจากพระคัมภีร

 
 

 

 
• ใหเด็กน่ังเปนวงกลม ครูพูดวา: เรื่องเลาตาง ๆ เปนแหลงการเรียนรูของพวกเรา เปนเรื่องที่ทําใหเกิด

จินตนาการและความตื่นเตน พระเจาทรงบอกเลาในเรื่องมหัศจรรยหลายอยางในพระคัมภีร เรื่อง

ในพระคัมภีรที่เธอชอบเปนพิเศษคือเรื่องอะไร? ใหเด็ก ๆ บอกเร่ืองในพระคัมภีรท่ีพวกเขาชอบ   

•  เรื่องในพระคัมภีรก็มีเรื่องโนอาหกับเรือใหญ ขอใหเด็ก ๆ เลาเร่ืองน้ีใหฟง และยังมีเรื่องการเนรมิต

สรางโลกและมนุษยคูแรกคืออาดัมกับเอวา ใหเด็ก ๆ บอกส่ิงท่ีพระเจาทรงสราง มีเรื่องการประสูติของ

พระเยซูคริสต ใหเด็ก ๆ บอกถึงส่ิงท่ีเขารูเกี่ยวกับเร่ืองการประสูติของพระเยซูคริสตและยังมีอีกหลาย ๆ 

เรื่อง ในการรักษาโรคที่พระเยซูทรงกระทํา ใหเด็ก ๆ บอกถึงเร่ืองการรักษาโรคของพระเยซ ู

เรื่องของเรา 

 
 

 

 

• เราสามารถเลาเรื่องของเราเอง เรากําลังจะสรางเรื่องเลาของเราข้ึนเอง ใหวางถุงหรือตะกราท่ีใสของ

ตาง ๆ ประมาณ 5-10 ชิ้นท่ีเด็กคุนเคยดี ไวตรงกลางวง ใหเด็กคนหน่ึงไปหยิบของหน่ึงอยางมาจากตะกรา 

แลวถามคําถามขางลางเพื่อจะสรางเร่ืองเลาส้ัน ๆ เด็กสามารถสรางคําตอบของเขาเองไดตามความคิดของ

เขา 

1. เธอหยิบอะไรมา? 

2. มันมาจากไหน? ทําดวยอะไร? 

3. เธอใชมันทําอะไร?  

4. เมื่อเราใชมันหรือเลนกับมัน จะทําใหเกิดมีปญหาอะไร?  

5. และอะไรจะเกิดข้ึนตอจากนั้น? 

6. แลวเธอจะแกไขปญหาอยางไร? 

• ตัวอยาง: ถาเด็กหยิบลูกบอล ตอไปน้ีอาจจะเปนคําตอบของคําถามท่ีถามไปแลว 1. ลูกบอล 2. อยูบนพื้น   

3. โยนมันใหเดง 4. ฉันอาจจะทํามันหายไป 5. สุนัขของฉันหามันพบและนํามาใหฉัน 6. ฉันเลนกับมัน    

• ใหชั้นเรียนแสดงการชื่นชม โดยสงเสียงเชียรและปรบมือ ใหกับคนท่ีหยิบของและสรางเร่ืองเลาของเขา เมื่อ

เลาเสร็จใหเก็บของกลับคืนท่ี เด็กคนตอไปสามารถเลือกส่ิงเดียวกับคนกอนได แตใหเขาพยายามสรางเร่ืองใน
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ลักษณะอื่นท่ีไมซ้ํากัน ใหทําไปเร่ือย ๆ จนนักเรียนทุกคนสามารถฝกการเลาเร่ืองของเขาเองได โดยเอาวัตถุท่ี

เขาหยิบมาเปนจุดศูนยกลางของเร่ือง โดยมีคําถามตาง ๆ นําความคิดของเขา 

เรื่องของสัตว 

 
 

 

• ใหเด็กเขามารวมกลุมกัน ใหครูอานเร่ืองเกี่ยวกับสัตวท่ีมีรูปภาพประกอบ เมื่ออานจบแลว ใหถามคําถาม

ขางลางซึ่งมีคําขึ้นตนวา “ใคร” “อะไร” “ท่ีไหน” “เมื่อไร” “ทําไม” และ “อยางไร” 

o เร่ืองน้ีเปนเร่ืองเกี่ยวกับใคร? 

o เร่ืองน้ีเกิดขึ้นต้ังแตเมื่อไร? 

o เร่ืองน้ีเกี่ยวกับอะไร? 

o ทําไมสัตวเหลาน้ันจึงทําเชนน้ัน? 

o พวกสัตวไปท่ีไหน? 

o พวกมันแกปญหาอยางไร? 

เรื่องเลาเก่ียวกับสัตวที่ฉันแตงข้ึนเอง

 
 

 

 

• เรื่องที่เราพึ่งไดยินไปแลว ก็เปนการผจญภัยของสัตว เรื่องของสัตวเปนเรื่องสนุกที่เราชอบฟง เรา

จะทําหางของสัตวชนิดหนึ่ง แลวเราจะมาเลาเรื่องสัตวดวยกัน 

• แจกกระดาษรูปวงกลม ใหเด็กแตละคน ใหเลือกสัตวท่ีเขาชอบแลววาดรูปของ

หางท่ีมีลักษณะเหมือนหางสัตวท่ีเขาชอบ พรอมท้ังระบายสีใหสวยงาม ตาม

ลักษณะของสัตวชนิดน้ัน ยกตัวอยางเชน ถาเปนเสือ ก็จะตองระบายสีเปนลาย

สีเหลืองและดํา และตัดตามรอยเสนโคง จากดานนอกไปยังดานใน   

• เมื่อตัดเสร็จ กระดาษวงกลมก็จะกลายเปนหางของสัตวชนิดหน่ึง ใหแตละคนเอารูปหางสัตวท่ีเขาชอบเปน

พิเศษท่ีทําเสร็จเรียบรอยแลว มาติดดานหลัง อาจจะเหน็บหรือหาวิธีท่ีจะติดไวขางหลังของเด็กแตละคน (ท่ี

กางเกง) สมมุติวาเขาเองเปนสัตวชนิดน้ัน ใหแสดงทาทางของสัตวน้ันดวย และคิดถึงนิทานหรือเร่ืองเลาท่ี

เกี่ยวกับสัตวชนิดน้ัน 
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• เมื่อทุกคนเตรียมตัวพรอม ขออาสาสมัครออกมาแสดงทาทางสัตวสมมุติท่ีเขาเลือกเปนน้ัน ใหเพื่อน ๆ ดู 

พรอมท้ังเลาเร่ืองเกี่ยวกับสัตวตัวน้ันใหเพื่อนท้ังชั้นฟงดวย และอธิบายวาสัตวตัวน้ันทําอะไรในเร่ืองท่ีเขาเลา 

 
 

 

การสรุปบทเรียน: 

  

 
 

• การเลาเรื่องทําใหสนุกเพลิดเพลิน ผูใหญสามารถเลาเรื่อง นักเรียนก็สามารถเลาเรื่องใหตัวเองฟง และ

เลาใหคนอื่นฟงดวย ครูจะบอกเวลาที่เหมาะที่สุดในการเลาเรื่อง วาควรจะเปนเวลาใด เมื่อครูพูดเวลา

ตาง ๆ ใหทุกคนพูดประโยคนี้พรอมกัน “ฉันเลาเรื่องได” 
o เมื่อเธอเหงา…(ฉันเลาเร่ืองได)  

o เมื่ออยูกับเพื่อน…(ฉันเลาเร่ืองได) 
o เมื่อรูสึกเสียใจเปนทุกข…(ฉันเลาเร่ืองได) 

o เมื่อมีความสุขสบายใจ…(ฉันเลาเร่ืองได) 
o เมื่อตองรอคอย…(ฉันเลาเร่ืองได) 

o เมื่อรูสึกเหน็ดเหนื่อย…(ฉันเลาเร่ืองได) 
o เมื่อระลึกถึงความรักของพระเจา วาพระองคทรงรักฉัน…(ฉันเลาเร่ืองได) 

 

กิจกรรมเสริม: 

 
 

 

 

• ใหเลือกเลาเร่ืองหน่ึง จากหนังสือหรือเร่ืองเลาตามทองถิ่นหรือนิทานพื้นบาน ใหครูเลาเร่ืองใหเด็ก ๆ ฟง แลว

ใหเด็ก ๆ ใชอุปกรณท่ีครูเตรียมมา ทําเปนเคร่ืองแตงกายหรือทําฉากประกอบเร่ืองเลา เมื่อเตรียมตัวหรือทํา

ฉากเสร็จเรียบรอยแลว ใหเด็ก ๆ แสดงเปนตัวละครตามเร่ืองท่ีครูเลา 
 
 
การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 

 
 
การประเมินผลผูเรียน: 
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