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บทเรียนดานความรูและสติปญญา บทที่ 10 

                                                                               เร่ือง   การบอกตําแหนง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงจุดมุงหมาย และทักษะท่ีจะชวยเหลือตนเองไดอยางประหยัด 

ตัวชี้วัด: สรางความสนใจดานวิชาชีพพิเศษ และสติปญญา                            

สาระการเรียนรู: กอใหเกิด, ปฏิบัติตาม และประเมินคาการแกไขปญหาท่ีมีความรู และเชื่อถือได  

 

กลุมอายุ: 3-5 ป 

ป: 1 

หัวขอหลัก: การสรางสิ่งตางๆ 

บทเรียน: คําบอกตําแหนงตางๆ 

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที  

 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:         

       

           1. เด็กจะสามารถไปตามทิศทางไดอยางนอย 3 ทิศทางโดยการใชคําบอกตําแหนง: ขึ้น, ลง, อยูเหนือ, อยูใต และขางๆ 

           2. เด็กจะสามารถใชความรูเก่ียวกับคําบอกตําแหนงเพื่อตัดสินใจวาจะไปในทิศทางใดเม่ือเขาใกลสิ่งกีดขวาง   

              

 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                   
 

  

 

           1. สิ่งของสําหรับนักเรียนแตละคน เชน ดินสอ, กอนหิน, ใบไม, เมล็ดพืช, กระดาษชิ้นเล็กๆ เปนตน 

 

    อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:  

1. กระดาษ 

2. ดินสอ, ดินสอสี หรือสีเทียน  

3. เทปกาว 
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สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา: 

  

              1.อานบทเรียนใหจบท้ังหมด  

              2. รวบรวมอุปกรณตางๆ  

              3. เติมคําในชองวางสําหรับกิจกรรมประจําวันน้ี  

  4. วางแผนเสนทางสําหรับกิจกรรม “ติดตามผูนํา” ท่ีจะทําใหเด็กๆมีโอกาสท่ีจะไปตามคําบอกตําแหนงอยางปลอดภัย เชน ขึ้น , ลง , 

อยูเหนือ, อยูใต หรือขางๆสิ่งของ เปนตน   

  5. อธิษฐานใหเด็กๆทราบวาท่ีไหนก็ตามท่ีพวกเขาไป; พระเจาทรงสถิตอยูกับพวกเขาเสมอ (สดุดี 139: 7-10) 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

การนําเขาสูบทเรียน:   

กิจกรรมประจําวัน:

 
 

 

 

• พยัญชนะของวันน้ี: _____  

o สิ่งตางๆท่ีขึ้นตนดวยพยัญชนะตัวน้ี: ____________________________ 

• วันของสัปดาห:  

o วันน้ี_______________ (ตามปฏิทิน) 

o วันพรุงน้ี ________________ 

o เม่ือวานน้ี ___________________ 

o การนับ: จํานวนวันจนถึง_____________________=________________     

• อากาศ: 

o อากาศในวันน้ี 

o เสื้อผาในวันน้ี       

o แสดงสภาวะอากาศดวยกราฟ                                                                                                                             

• เวลารวมกันแสดงความคิดเห็น (กําหนดไวท่ี 10 นาที) 

o เร่ิมตนดวยการต้ังคําถาม: ___พวกหนูชอบดูอะไร?  

o นักเรียนท่ีรวมแสดงความคิดเห็นในวันน้ี: ________________________________ 

• เร่ืองราว (ใชคําบอกตําแหนงหลายๆคํา) 

o _____________________________________________ 



 3 

 คําถาม/ กิจกรรมสําหรับผูฟง: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

• การเคล่ือนไหวของประสาท และกลามเน้ือ: (เพลง, ระบํา, การเคล่ือนไหว)  

o  “ไปลาหมีกัน! (หรือสัตวทองถิ่นชนิดอ่ืน)” พูดหน่ึงประโยค และนักเรียนพูดตาม (แสดง

ทาทางตามคําพูดในวงเล็บ) 

ไปลาหมีกัน (ตบหัวเขาเบาๆราวกับวากําลังเดิน) 

ไปจับหมีตัวใหญ (เอาแขนโอบรอบตัวเองเหมือนกอดหมี) 

แตฉันไมกลัว! (สายหัว ‘ไม’) 

(ตบหัวเขาเบาๆราวกับวากําลังเดินสัก 6-8 คร้ัง) 

อาว! มีตนไมอยูหน่ึงตน (ชี้ไปขางหนา) 

เราขามมันไปไมได (เคล่ือนมือเปนรูปโคงขึ้น และสายหัววาไม)  

เรารอดใตมันไมได (เคล่ือนมือเปนรูปโคงลง และสายหัววาไม) 

เราเดินทะลุมันไมได (เคล่ือนมือในทาวายนํ้า และสายหัววาไม) 

เราจึงตองเดินออมมันไป (เคล่ือนมือเปนรูปวงกลม และเร่ิมตบหัวเขาเบาๆอีกคร้ังเพ่ือเดินตอไป)  

 

• หมายเหตุ เร่ิมต้ังแตตนอีกคร้ัง, ใหเปล่ียนสิ่งของตามท่ีพบเห็นระหวางทางโดยพูดวา อาว! มีแมนํ้าขวางอยู (ให

วายนํ้าขามไป), มีทองทุงท่ีมีหญาสูงขวางอยู (ใหเดินผานมันไป) และมีโขดหินใหญขวางอยู (ใหปนขามมันไป) 

 

• หมายเหตุ: สิ่งกีดขวางสุดทายใหเปนถ้ํา อาว! มีถ้ําขวางอยู (ใหเขาไปในถ้ํา), คว่ําเทาแลวยํ่าเทาเบาๆ, ไดยินเสียง

กรน (เอามือปองห)ู, เจอหมีแลว (กร๊ีดดังๆ), และรีบกลับไปตามทางเกาท่ีมีสิ่งกีดขวางเหมือนท่ีเดินทางมา! (ตบ

หัวเขาเร็วๆ และปนขามไป, เดินผานไป และเดินออมสิ่งกีดขวางน้ันไปอยางรวดเร็วเพ่ือวิ่งหนีเจาหมีน่ัน!) 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

คําบอกตําแหนง
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• เราจะมาพูดถึงคําตางๆท่ีบอกเราไดวาสิ่งกีดขวางน้ันอยูท่ีใด  ซึ่งคําเหลาน้ีจะชวยใหเราบอก และไปตามทิศทางตางๆได เรา

อาจจะหลงทางไดหากเราไมรูจักคําเหลาน้ี เชน ขึ้น, ลง, เหนือ, ใต และขางๆ ดังน้ันในวันน้ีเราจะมาสนุกกับการฝกทําตามคํา

บอกตําแหนงตางๆ! 

 

• แจกวัตถุใหเด็กแตละคนถือไวในมือ (ดินสอ, กอนหิน, ใบไม, เมล็ดพืช, กระดาษชิ้นเล็กๆ เปนตน) 

 

• ชูของท่ีอยูในมือของพวกหนูใหสูงท่ีสุดเทาท่ีจะเอ้ือมถึง (นําวัตถุมาชูใหเด็กๆดูเปนตัวอยางโดยชูใหสูงท่ีสุดเทาท่ีคุณจะทํา

ได) ใหเด็กๆเลียนแบบทาทางของคุณ เพียงแคน้ีคุณก็ไดฝกการใชคําบอกตําแหนงวา “ขึ้น”แลว ใหเด็กๆออกเสียงคําวา “ขึ้น”

ซ้ําอีกคร้ัง และโบกวัตถุใหขึ้นสูง 

 

• ถือวัตถุของพวกหนูใหตํ่าท่ีสุดเทาท่ีจะกมถึง (นําวัตถุมาถือใหเด็กๆดูเปนตัวอยางโดยถือใหตํ่าท่ีสุดเทาท่ีคุณจะทําได) ให

เด็กๆเลียนแบบทาทางของคุณ เพียงแคน้ีคุณก็ไดฝกการใชคําบอกตําแหนงวา “ลง”แลว ใหเด็กๆออกเสียงคําวา “ลง”ซ้ําอีก

คร้ัง และโบกวัตถุใหตํ่าลงมา 

 

• คราวน้ีใหพวกหนูวางมืออีกขางไวใตวัตถุ (ใหคุณวางมืออีกขางไวใตวัตถุท่ีคุณถืออยู) ใหเด็กๆเลียนแบบทาทางของคุณ

เพียงแคน้ีคุณก็ไดฝกการใชคําบอกตําแหนงวา “ใต”แลว ใหเด็กๆออกเสียงคําวา “ใต”ซ้ําอีกคร้ัง และแกวงมือของพวกเขาใต

วัตถุน้ัน 

 

• เล่ือนมือเปลาของพวกหนูมาวางไวเหนือวัตถุ (วางมืออีกขางของคุณไวบนวัตถุท่ีคุณถืออยู)  ใหเด็กๆเลียนแบบทาทางของ

คุณเพียงแคน้ีคุณก็ไดฝกการใชคําบอกตําแหนงวา “เหนือ”แลว ใหเด็กๆออกเสียงคําวา “เหนือ”ซ้ําอีกคร้ัง และแกวงมือของ

พวกเขาบนวัตถุน้ัน 

• คราวน้ีใหพวกหนูวางมือเปลาของพวกหนูไวขางๆวัตถุ (วางมืออีกขางของคุณไวขางๆวัตถุท่ีคุณถืออยู)  ใหเด็กๆเลียนแบบ

ทาทางของคุณเพียงแคน้ีคุณก็ไดฝกการใชคําบอกตําแหนงวา “ขางๆ”แลว ใหเด็กๆออกเสียงคําวา “ขางๆ”ซ้ําอีกคร้ัง และ

แกวงมือของพวกเขาขางๆวัตถุน้ัน 

 

• ใหเด็กๆจับคูกับเพ่ือน ปลอยใหพวกเขาฝกบอกทิศทางตางๆใหเด็กอีกคนหน่ึงโดยการใชคําบอกตําแหนง ดังตัวอยางเชน : ให

วางวัตถุของเขาไวขางๆหูของเขา, วางวัตถุไวใตคาง, บนศรีษะ, ต้ังไวเหนือเขา เปนตน   

 

• หลังจากท่ีเด็กแตละคนใชเวลาพอประมาณในการฝกใชคําบอกตําแหนง ก็ใหเด็กๆเก็บวัตถุท่ีนําออกมาใชเขาท่ีเดิม   

ลาคําบอกตําแหนง

 
 

 

 

• ใหเลือกอาสาสมัครมาหาวัตถุท่ีถูกซอนไว ปดตาของเด็กคนน้ันไวกอน ใหคุณวางวัตถุไวท่ีใดท่ีหน่ึงในหองเรียน หลังจาก

น้ันก็ใหเด็กคนน้ันเปดตาได  
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• ต้ังประโยคในการบอกทิศทางตางๆแกเด็กคนน้ันเพื่อหาวัตถุท่ีถูกซอนไว ดังตัวอยางเชน : เดินไปขางๆโตะของครู , มองดูใต

หนังสือ เปนตน หลังจากท่ีเด็กคนน้ันหาวัตถุได ก็ใหเด็กคนน้ันเลือกเด็กคนตอไปมาเลน  

• ใหเด็กคนน้ีปดตาไวในขณะท่ีคุณซอนวัตถุอีกคร้ัง คราวน้ีใหเด็กๆชวยกันบอกทิศทางงายๆโดยการใชคําบอกตําแหนงตางๆ 

เลนตอไปเร่ือยๆจนเด็กทุกคนไดโอกาสบอกทิศทาง และหาวัตถุ  

 ติดตามผูนํา

 
 

 

 

• นําพาเด็กๆออกไปเดินนอกอาคาร หรือในอาคาร ใหพวกเขาทําทาทางตามคุณ เชนการเดิน , การกระโดด, การคลาน, การเดิน

กางแขน หรือทําทาทางท่ีสนุกแบบอ่ืนๆไปท่ัวบริเวณ คุณอาจลองคุกเขาแลวทําทาคลาน , เดินเขยงใหสูงขึ้น, น่ังยองๆ เปน

ตน     

• เม่ือคุณเดินไปพบสิ่งกีดขวางในระหวางทางของคุณ เชน ตนไม, ไมซุง หรืออาคาร ใหบอกนักเรียนวาเราควรทําอยางไร

เพ่ือท่ีจะผานสิ่งกีดขวางน้ันไป เราเดินรอดใตตนไมไดไหม? เราจะเดินขามตนไมไดไหม? แลวเราควรจะผานตนไมไปได

อยางไร? ออ! เราจะตองเดินไปทางดานขางของตนไมน่ันเอง! 

• เดินตอไปจนพบสิ่งกีดขวางถัดไป และชี้แนะคําบอกตําแหนงตางๆ: รอดใตก่ิงไม, เดินขามเชือก หรือตนไมเล็กๆท่ีพื้นดิน, 

ขางๆกระบะทราย, ขางๆเสา เปนตน ใหแนใจวาคุณไดใชคําบอกตําแหนงบอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได และสนับสนุนใหเด็กๆทํา

เชนกัน   

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

สรุปบทเรียน:   

พระเจาทรงสถิตอยูทุกหนทุกแหง
 

  

 

• ในพระคัมภีร (บทสดุดี 139) มีการกลาวไววา “ท่ีใดก็ตามท่ีเราไป พระเจาจะทรงเห็นเรา และทรงรักเรา พระเจาทรงสถิตอยู

ทุกหนทุกแหง ดังน้ันเราจึงรูเสมอวาท่ีใดก็ตามท่ีเราไป พระเจาทรงสถิต ณ. ท่ีน้ันเสมอ ใหพวกหนูทําทาทางเหลาน้ีไปพรอม

กับครูนะ: 

o หากพวกเราไปในท่ีๆสูงท่ีสุดเทาท่ีเราจะไปได พระเจาทรงสถิตอยู ณ. ท่ีน้ัน (เอ้ือมมือใหสูงท่ีสุด) 

o หากพวกเราไปในท่ีๆตํ่าท่ีสุดเทาท่ีเราจะไปได พระเจาทรงสถิตอยู ณ. ท่ีน้ัน (กมตัวลงใหตํ่าท่ีสุด)  

o หากพวกเราไปอยูเหนือภูเขาท่ีสูงท่ีสุด พระเจาทรงสถิตอยู ณ. ท่ีน้ัน (ทําทาปนขึ้นแลวกระโดดไปอยูบนภูเขา) 

o หากพวกเราลงไปในทะเลท่ีลึกท่ีสุด พระเจาทรงสถิตอยู ณ. ท่ีน้ัน (ทําทาวายนํ้าลงไปโดยกมตัวลงขณะท่ีคุณวาย

นํ้า) 
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o พระเจาทรงสถิตอยูทุกหนทุกแหง! ชี้ไปทุกทิศทาง: ขึ้น, ลง, ซาย และขวา) 

 

• พูดประโยคน้ีซ้ําอีกสัก 3-4 คร้ัง และใหเด็กๆรวมกันกลาวคําวา “พระเจาทรงสถิตอยู ณ. ท่ีน้ัน” 

 

• เรามาขอบคุณพระเจาท่ีทรงสถิตอยูกับเราเม่ือเราขึ้น, ลง, ไปขางบน, ลงขางลาง และไปขางๆสิ่งตางๆ ต้ังประโยคอธิษฐาน

งายๆโดยกลาวขอบคุณท่ีพระเจาทรงสถิตอยูทุกหนทุกแหง หาอาสาสมัครเพ่ือมีโอกาสท่ีจะกลาวขอบคุณพระเจา  

  

กิจกรรมเสริม:  

การวาดรูปใตโตะ
 

 

 

• แปะกระดาษขาวดวยเทปกาวไวดานใตของโตะ หรือโตะเรียน หากโตะสูงจากพื้นมากเกินไปจนเด็กๆเอ้ือมมือไมถึง ก็ให

ลองใชมาน่ัง หรือเกาอ้ีแทน 

 

• ใหเด็กๆนอนหงายอยูใตโตะ และวาดรูปบนกระดาษท่ีติดเทปกาวไวใตโตะน้ัน 

 

• ใหเด็กๆวาดรูปบาน (สี่เหล่ียม) ใชคําบอกตําแหนงตางๆในการใหเด็กๆวาดรูป:  

 

o อะไรก็ไดท่ีอยูเหนือบาน 

 

o ใตหลังคาของบาน 

 

o ขางๆบาน 

 

• ใหเด็กๆแสดงรูปของตนเองใหเพื่อนๆดู และอธิบายวาพวกเขาวาดอะไรบาง 

 

 

 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดท่ีเหมาะสมกับบทเรียน? กิจกรรมใดท่ีไม

เหมาะสม? เราจะเตรียมตัวอยางไรสําหรับบทเรียนถัดไป?)  
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การประเมินผลผูเรียน: ใสใจวาเด็กคนใดบางท่ีสามารถไปตามทิศทางโดยการใชคําบอกตําแหนงตางๆได และใหสังเกตวา

ใครบางท่ียังสับสนกับคําบอกตําแหนงเหลาน้ี คุณอาจจะชวยนักเรียนเหลาน้ีฝกการใชคําบอกตําแหนงอีกในชวงพัก หรือ

หลังเลิกเรียน 

 

 

 


	บทเรียนด้านความรู้และสติปัญญา บทที่ 10
	เรื่อง   การบอกตำแหน่ง
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงจุดมุ่งหมาย และทักษะที่จะช่วยเหลือตนเองได้อย่างประหยัด
	ตัวชี้วัด: สร้างความสนใจด้านวิชาชีพพิเศษ และสติปัญญา
	สาระการเรียนรู้: ก่อให้เกิด, ปฏิบัติตาม และประเมินค่าการแก้ไขปัญหาที่มีความรู้ และเชื่อถือได้
	กลุ่มอายุ: 3-5 ปี
	ปี: 1
	วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

