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 w>rRvdw>oh.ng  'D;w>ul.oh 10 

                      w>*h>   w>uwdR'k;eJ.w>td.tvD> 

 
 

w>to.rk>v>vXu'd;eh.b.:  ymzsgxD.w>wdmymvXtd.'D;w>ohoh.ng 

       rRpXRvDRuhReD>up>vXw>olw>oJGb.bsD;b.'; 

w>yeD>ymzsg :    'k;td.xD.w>o;td.M>w>zH;tD.rRtD.vDqD'.w>'D;w>ul.oh 

w>rRvdtw>*h>;  'k;td.xD.<w>rRydmxGJR'D;w>uG>xHuG>q;w>uD;w>cJvXtd. 

                              'D;w>oh.ng'D;w>emM.tDRoh 

 

u&l>eH.;    3=5 

eH.;  1 

w>*h>rd>yS>;  w>rRxD.w>tvGJ>wz. 

w>rRvd : w>uwdR'k;eJ.w>td.tvD>wz. 

w>qXuwD>vXw>od.vdt*D>;  45        rH;eH; 

w>rRvdtw>rk>v>uG>pd   :       
1. zdo.rRydmxGJw>'k;eJ.rhwrh>w>rRvdmtw>uwdRvXtnDohpSRuwX> 3xH.vXtb.C; 

w>td.tvD> w>zDcd. w>zDvm td.vXx; cD td.vXw>zDvm 'D;w>uyR 
2.   zdo.ohrRM.w>uwdRvXtwJb.w>td.tvD>tvRod;uoh.ngvXub.vJRusJzJvJ. 
wyRvJ.zJb.uG>qX.rJmw>vXtd.wHmwmtusJ 

 
 

w>od.vdtw>yD;w>vDvXub.ol 

                                                                                                                                     
 

  
           1.w>yD;w>vDvXzdo.t*D>;t'dvHmbdoh.<vX><oh.v.tl<w>csH<p;cdubsH;qHqH;zdoh.wz.  

 
      w>od.vdtw>yD;w>vDub.olvXw>rRe>yX>tgxD.w>t*D>  :   

1. p;cd(vHmubsH;) 
2. vHmuGJbdoh.< vHmuGJbdoh.tvGJ><rhwrh>w>tvGJ>ofdbd 
3. uDmbS;pJ;bk;(กาวเทป) 

 
 

w>vXySRod.vdw>ub.rRrhwrh>uwDRym0J:   
  

           1. z;w>rRvdcJvXmwkRtuwX> 
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            2. uwDRymw>yD;w>vDw>vXub.olcJvXm  
            3. rRySJRuhRw>vD[dw>rRoud;weHRtHR 

4.wdmusJvDRusJvXurRoud;w>?ydmxJGRcd>e>/vXurXzdo.td.'D;w>cJ;Gw>,mvXuvJRydmxJGRw>uwdR'k;eJ.w>td.t

vD> uylRzsJ;0Jt'dxD.<vDR< td.vXx; cD  td.vXw>zDvm 'D;w>uyR 
          5.    bgxkuz.vXzdo.uoh.ngvXub.vJRusJzJvJ.< 

              up>,GRtd.'D;t0Joh.xDbd(pH;139;7=10)  
  

 

w>rRvdw>od.vdtywD>: 
qSXekmw>*h>qlw>rRvd:   

w>rRoud;vXweHRtHR:

 
 

  

 
 

 

 vHmrd>yS>rJmZsX.vXweHRtHR: ========================================== 
w>oh.wz.p;xD.tcD>xH;vXvHmrd>yS>rJmzsX.wzsX.tHR: _______________________ 

 rk>eHRvXweGH;t*D>:  
o weHRtHR_______________ (vHmeH.vHmvg) 
o cJrk>qh. ________________ 
o r[gweHR ___________________ 
o w>*H>rk>eHRteD>*H>wkRvX_____________________=________________     

 uvHRtw>td.to;: 
o uvHRw>td.to;weHRtHR 
o w>ulw>uRweHRtHR       
o w>yeD>ymzsguvHRw>td.to;                                                                                                                            

                   :  qXuwD>vXymzsgxD.w>qdurd>oud;  ( ymvDRvX  10  rH;eH;) 
o p;xD.vXw>oHuG>: ___ ok0Joh.tJ.'D;xH.rekvJ.?  
o ySRrRvdw>zdtw>ymzsgxD.w>qdrd.oud;weHRtHR: 
_____________________________ 

 w>*h>(olw>uwdR'k;eJ.w>vD>w>usJ;tgxH.) 
o _____________________________________________ 

 w>oHuG> / w>rRoud;vXySR'due>w>zdt*D>; 
1. _________________________________ 
2. _________________________________ 
3. _________________________________ 
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 w>yvX>b.cDzsdxl>ys>'D;zH;n.: ( xgo;0H., w>*JRuvHm , w>[l;w>*JR) 
o  ‚vJRwHmtD.oud;wRol(rhwrh>q.zduD.zdt*R) 

‛wJw>uwdRwxH.'D;zdo.wJydm(uJ'D;tw>[l;w>*JR'fw>uwdRvXw>u0DylRvDR)  
vJRwHmtD.oud;wRol (usdcD>vh.rd>u,DRu,DR'fody[;tcg) 
vJRzD>wRolz;'d.([H;tpkusD,D.'h'fodezD;[kRwgol) 
b.q.,wysHb.! (*HR*ktcd. ‘wrh>b.’) 
(usdcD>vh.rd>u,DRu,DR'fody[;tcg6=8bsD) 

tX;  oh.td.0Jwxl>(eJ.CDql;w>rJmng) 
ycD*>tDRwohb.(rR[l;pktuh>*DRuhmxD.'D;*HR*kRcd.vXwrh>b.) 

yylRzsJ;t0JwM.b.( rR[l;pktuh>*DRuhmvDR'D;*HR*kRcd.vXwrh>b.) 

yvJRzsdxD.tDwohb.(rR[l;pk'fvXyD.xHtod;'D;*HR*kRcd.vXwohb.) 

tCd;yb.vJRuDGRtDR(rR[l;pk tuh>*DRu0DuDs'D;usdvDcD.u,Du,DRwbsD'D;'fod;uvJRqlng) 

w>'k;oh.ngp;xD.vXtcD.xH;wbsD'D;<qdDwvJRw>CXRzJxH.tDRvXvJRw>tcguwdRwJvXtX;xH    
td.eD;w>(yD.xHvJRcD*>)<qHmtd.'D;eD>xDRtd.eD;usJ;(vJRCDuymtDR)'D;vX>z;'d.td.eD;usJ;(vJRxD.cD

*mtDR) 

w>'k;oh.ng;w>vXttd.eD;usJ;tuwX>wcgrh>0JvhtX;vhtd.eD;usJ;(vJRekmqlvhylR)xkxD.cD.'D;,D.w>u,D

u,DR<e>[lw>uogpJ([H;pk'D;e>)<wd;uDmwgolvHR(uD;yol'd.'d.)<vJRcshcshvXusJ;tvD>vD>vXtd.'D;w>td.eD;

w>wz.'fy[Jb.vHR(usdcD.vh>rd>cshcsh'dD;cD*m<vJRcDCD'D;vJRuDGRw>td.eD;usJ;vXtcsh'fod;uCh.uGHmwgoklt*D>

M.vDR 

 
 

 

 
w>rRvdw>od.vdtywD> : 

 
 

w>uwdRymzsgw>td.tvD>

 
 

 

 

 yuwdRoud;w>b.C;w>uwdRwz.vXtwJb.ySRvXw>zdw>vHRwcgcgtd.tvD>'fod;urRpXRySRvXw>w

cg M.td.zJvJ.yurRydmxGJw>rRvdmrhwrh>w>’k;eJ.ohyu[;zsd;usJoyS>wX>yrhwoh.ngw>uwdRvXtpH;0J 

w>zDcd. w>zDvm   vXx;cD vXw>zDvm'D;w>uyRweHRtHRyurRvdohyo;vXuoh.ng 

w>uwdRwz.tHRurh>w>vd>uGJvXtrRrkmySR'd.r;vDR 
 

 eDR[h.vDRzdo.w>zdw>vHRvXtrRwHmwmw>w*Rwcg rXtzD.Cmw>vXtpkwuyR (uG>w>bdoh.=vX>zd= 

oh.v>= w>csH= p;cd'D;w>t*kRt*Rwz.) 
 

 rXzdo.,lmxD.w>td.vXtpkylR,lmxD.tDxDuwX>vXzD.tDRxkm(o&.,lmxD.w>zdw>vHRrXzdo.uG>

uJw>'dvXu,lm xD.xDuwX>vXrRoh)  rXzdo.rRydm 
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xGJo&.tcHwJtHRurh>w>rRvdvDo;vXzdo.t*D>vXolw>uwdR ?w>zDcd./ 0HRrXzdo.wJw> 

uwDR?w>zDcd./ wbsDrXzdo.0H>0.tpkvX[H;Cmw> vXw>zDcd.xDxD 

 
 

 rXzdo.ymvDRtpkvXzD.Cmw>zk.uwX>xJod;urR0Joh 
(o&.,lmxD.w>zdw>vHRrXzdo.uG>uJw>'dvXu,lm xD.xDuwX>vXerRoh)  rXzdo.rRydm 

rRrF;t'drXtrRydmxGJ cJtHR yurR vdohyo;vXw>olw>uwdRwJb.w>td.tvD>w>uwdR ?w>zDvm/ 
rXzdo.wJydmxGJ w>uwdR?w>zDvm/ wbDsCDymvDRtpk vXt[H;Cmw>vXw>zDvm 

 
 

 wbsDtHRok0Joh.ymvDpkvXt0JwyRvXw>zdw>vHRvXttd.vXpkylR(ymvDpkvXw>zdw>vHtd.wyRtzDvm)0HR

rXzdo.rRydmxGJecHwJtHRrh>w>rRvdoho;vXw>uwdR  “tzDvm” 0HRrXzdo.wJw>uwdRvX?w>zDvm? wbDs'D;  
0HRrR[l;pkvXttd.vXw>zdw>vHRtzDvm 

 
 

 okCDokpktd.uvDymvDvXw>zdw>vHtzDcd>(ymvD'D;epkvXt0JwuyRvXe[H;Cmw>zdw>vHtzDcd>)rXzdo.

uG>vdeRt'dwJtHRurh>w>rRvdoho;vXw>uwdRtvD>tusJvX “tzDcd.”0HRrXzdo.wJw>uwdR?vXtzDcd.?w

bsD'd;rR[l;pkvXttd.vXw>zdw>vHRtzD cd. 

 wbsDtHRok0Joh.ymvDpkvXtd.uvDwyRvXw>zdw>vHRtuyR 
(ymvDokpkt0JyRvXw>zdw>vHtuyRvXokzD.CmtDR)rXzdo.rRydmxGJecHwJtHRrh>w>rRvdoho;vXw>uwdR  

“tuyR” 0HRrXzdo.wJw>uwdRvX?w>uyR? wbDs'D;  0HRrR[l;pkvXttd.vXw>zdw>vHRtuyR 
 

 rXzdo.ymzSd.to;'Dul>'fod;urRpXRvdmto;vXw>rRvdoho;vXuwJb.w>td.tvD>wz.'ft'dtd.t 
od;      rXtymvDRw>zdw>vHRvXe>tuyR<ymvDRw>zdw>vHRvXc.tzDvm<vXcd.tzDcd.<vXcD.vh.rd>cd. 

'D;t*Rwz. 

 
 wkRxH.vXzdo.M.rRvdohto;zJt}uX;vHymzSd.uhRw>zdw>vHRvXtvD> 

  

  w>td.tvD>ywD.

 

 
 

 

 

 CkxXM>zdo.o;td.[h.vDRto;rRw>w*R u;bXtrJmo&.ymvDRw>zdw>vHRwcgcgvXw>vD>wwDR 

v>v>vXw>rRvdtwDRylR0HrrXzdo.w*RM.td;xD.trJm 

 

 [h.vDRw>uvk>vXuwJusJwz.vXzdo.w*RM.t*D>'fod;uCkw>zdw>vHRvXb.w>ymcl;ol.tDR'ft'dtd.

tod;;vJRvXo7.tobSJuyRuG>vDRvXvHmtzDvmwz.tHRzJvXzdo.w*RM.CkxH.w>zdw>vHR0HR'D;rXzd

o.w*RM.CkxXxD.zdo.vXt*R'D;w*R[JxD.vXtvD> vd.uGJ'D;qlng 

 rXzdo.tHRu;bXtrJmzJcgvXo&.vJRymcl;ol.w>zdw>vHRu'D;wbsD  
wbsDtHRrXzdo.rRpXRvdmo;vXuwJvdmo;tusJnDnDcDzsduwJvdmo;vXw>uwdRw>td.tvD>wz.vd.uGJ

'ftHRqlngwkRvXzdo.ud;*RM.w>cGJ;wJw>td.tvD>'D;w>zdw>vHR 



 5 

ydmxGJRcd.e>tcH

 
 

 

 
 uJG[;zdo.vJRvXw>csXrhwrh>vXw>rRvdtylRrXt0Joh.rRydmxGJRecH  

t'dw>[;<w>cGJhRydmvdmo;<w>bsd.<w>[;ujumxD.pkrhwrh>w>rR[l;o;vXtrRrkmo;vXt*RvJRwkRto

ukRw>vD> erRrF;'D;uG>ql;ul;vDRo;bsd.<[;xk;xDxD.o;<qh.eDRouFDRcD.'D;t*kRt*R 

 zJvXe[;tcgexH.w>rRwHmwmeusJt'd 
oh.<[H.xl><rhwrh>[H.uwk;<wJb.zdo.yjuX;rR'fvJ.'fod;yuvJRcD*mw>oh.wz.M.ohyvJRuGmoh.tzD

vmuoh{g<yvJRcgoh.uoh.[g<'D;yvJRylRuGHmoh.uoh'fvJ.<tDR yub.vJRusJvXoh.tuyRM.vDR  

 vJRqlngwkRvXyxH.w>rRxHmwmyusJ'D;eJ.w>uwdRw>td.tvD>wz.uGFmekmqloh.tzDvmoh<vJRcgymysHoh

<rhwrh>oh.zdqH;qH;vX[D.cd><vXrJ;tuyR<[H.xl>wz.eb.o;rHRvXeolw>uwDReJ.w>td.tvD>xDbdxD

bdtguwX>vXerRohvHR{g'D;[h.*H>bgzdo.vXurR'ftHRph>uD;vDR 

 

 
 

 
w>rRuwX>w>rRvd:       

   
 

 up>,GRtd.vXw>vD>ud;wDR'J;
 

  

 

 

 vXvHmpDqSHtylRzJ(pH;xD.yjwXR139)pH;'ftHR?,uvJRzJvJ.qlvJ.up>,GRxH.'D;up>,GRtJ.ySRup>,GRtd.

vXw>vD>ud;wDR'J;tod;M.yrh>vJRzJvJ.yoh.ngxDbdvX,GRtd.'D;ySRzJM.vDRrfok0Joh.okurRydmxGJR,cHw

bsDCDM.vDRH 
 

o y0Joh.yuvJRw>vD>vXtxDuwX>vXyvJRoh ,GRtd.0JzJM.vDR(,lmxD.epkxDuwX>) 
o y0Joh.yuvJRw>vD>vXtzk>uwX>vXyvJRoh ,GRtd.0JzJM.vDR(ql;vDRycd.vXtzk>uwX>) 
o y0Joh.yuvJRtd.vXtxDM.upX>xDuwX>,GRtd.0JzJM.vDR(rReo;'fod;exD.xD'D;cGhvDR 

vXupX>cd>) 
o y0Joh.yuvJRtd.vXyD.vJ.tuwX> ,GRtd.0JzJM.vDR(rR'fod;eyD>xHcDzsdqGdvDRecd>vXxHcsg) 
o up>,GRtd.vXw>vD>ud;wDR'J;    (eJ.usJud;bd'J;;txD.<tvDR<tphm<txGJR) 
 

 wJw>uwdRtHRwbsD'D;3=4'D;rXzdo.wJoud;w>uwdRvX? up>,GRtd.vXw>vD>ud;wDR'J;  / 
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 yupH;bL;up>,GRvXtd.'D;ySRzJyxD.<yvD<vJRvXx;<vJRvXvm'D;vJRvXw>uyRoh.wz.  
wJvDRw>uwdRbgxkuz.nDnDRcDzsdpH;bL;pH;zsd.up>,GRvXtd.'D;ySRvXw>vD>ud;wDR'J;  
CkxXxD.ySRvXuuJySRpH;uwdRpH;bL;up>,GRw*R 

  

w>rRvXurRe>yX>tgxD.w>:  
 

w>whw>*DRvXobSJRtzDvm

 

 

 
 bS;wH>p;cdubsH;0g'D;uDmbS;pJ;bk;(เทปกาว)

ymvDRvXobSJzDvmrhwrh>obSJrRvdw>obSJcd>rh>xDwvXRvXzdo.t*D>oluG>vXvD>qh.eDRoh 
 rXzdo.rHReDRtDxDcd>vXobSJRtzDvm'D;whw>*DRvXp;cdtcd.vXbS;wH>'XuDmpJ;bk;vXobSJtzDvmM.vDR 
 rXzdo.wH[H.t*DR(vGH.eX>)olw>uwdR'k;eJ.w>td.tvD>wz.vXurXzdo.whw>*DR; 
 

o rwRwrHRvJ.ohvXttd.vX[H.tzDcd. 
 

o vX[H.tzDvm 
 

o vX[H.tuyR 
 

 rXzdo.vD>zsgtw>*DrrXtoud;uG>'D;wJ;e>yX>vXt0Joh.whrekRvJ. 
 

 
 
 

   

w>uG>xH uG>q;uhRo&.od.vdw> ;  (w>rRzJvJ.wcgvXuJxD.*hR ? w>rRzJvJ.wcgvXwuJxD. 
?          ,ub.uwDRw>rRvdqlng'fvJ.  ?) 
 

 

w>uG>xH uG>q;uhRySRrRvdw>zd:  

o;td.M.zdo.zJvJ.*RvXvJRusJb.'fw>uwdR'k;eJ.w>td.tvD>wz.'D;uG>*k>zdo.zJvJ.*Ro;'h'DvXw>u

wdR'k;eJ.w>td.tvD>wz.tHRo&.ub.rRpXRzdo.wz.tHRvXolw>uwDR'k;eJ.w>td.tvD>wbsD'D;zJvX

td.bSH;tcgrhwrh>vXrRvdw>0HRtvD>cH 
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บทเรียนด้านความรู้และสติปัญญา บทที ่10 
                                                                               เร่ือง   การบอกต าแหน่ง 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ: แสดงจุดมุ่งหมาย และทกัษะทีจ่ะช่วยเหลอืตนเองได้อย่างประหยดั 

ตวัช้ีวดั: สร้างความสนใจด้านวชิาชีพพเิศษ และสตปัิญญา                            

สาระการเรียนรู้: ก่อให้เกดิ, ปฏิบตัติาม และประเมนิค่าการแก้ไขปัญหาทีม่คีวามรู้ และเช่ือถือได้ 

 

กลุ่มอายุ: 3-5 ปี 

ปี: 1 

หัวข้อหลกั: การสร้างส่ิงต่างๆ 

บทเรียน: ค าบอกต าแหน่งต่างๆ 

เวลาทีใ่ช้ในการสอน: 45 นาท ี  

 

 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้:         
       

           1. เดก็จะสามารถไปตามทศิทางได้อย่างน้อย 3 ทศิทางโดยการใช้ค าบอกต าแหน่ง: ขึน้, ลง, อยู่เหนือ, อยู่ใต้ และข้างๆ 
           2. เดก็จะสามารถใช้ความรู้เกีย่วกบัค าบอกต าแหน่งเพือ่ตดัสินใจว่าจะไปในทศิทางใดเมือ่เข้าใกล้ส่ิงกดีขวาง  
              
 
 

 

อุปกรณ์การสอนทีต้่องใช้:                                                                   
 

  
 

           1. ส่ิงของส าหรับนกัเรียนแต่ละคน เช่น ดนิสอ, ก้อนหิน, ใบไม้, เมลด็พชื, กระดาษช้ินเลก็ๆ เป็นต้น 
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    อุปกรณ์การสอนส าหรับกจิกรรมเสริม:  
4. กระดาษ 
5. ดนิสอ, ดนิสอสี หรือสีเทยีน  
6. เทปกาว 

 
 
ส่ิงทีผู้่สอนต้องเตรียม หรือจดัท า: 
  

              1.อ่านบทเรียนให้จบทั้งหมด  
              2. รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ  
              3. เตมิค าในช่องว่างส าหรับกจิกรรมประจ าวนันี ้  

  4. วางแผนเส้นทางส าหรับกจิกรรม ‚ตดิตามผู้น า‛ ทีจ่ะท าให้เด็กๆมโีอกาสทีจ่ะไปตามค าบอกต าแหน่งอย่างปลอดภัย เช่น ขึน้, ลง, 
อยู่เหนือ, อยู่ใต้ หรือข้างๆส่ิงของ เป็นต้น   
  5. อธิษฐานให้เดก็ๆทราบว่าทีไ่หนกต็ามทีพ่วกเขาไป; พระเจ้าทรงสถิตอยู่กบัพวกเขาเสมอ (สดุด ี139: 7-10) 

 
 
 
 

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

การน าเข้าสู่บทเรียน:   

กจิกรรมประจ าวนั:

 
 

 

 
 พยญัชนะของวนันี:้ _____  

o ส่ิงต่างๆทีข่ึน้ต้นด้วยพยญัชนะตวันี:้ ____________________________ 
 วนัของสัปดาห์:  

o วนันี_้______________ (ตามปฏทินิ) 
o วนัพรุ่งนี ้________________ 
o เมือ่วานนี ้___________________ 
o การนับ: จ านวนวนัจนถึง_____________________=________________     

 อากาศ: 
o อากาศในวนันี ้
o เส้ือผ้าในวนันี ้      
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o แสดงสภาวะอากาศด้วยกราฟ                                                                                                                             
 เวลาร่วมกนัแสดงความคดิเห็น (ก าหนดไว้ที ่10 นาท)ี 

o เร่ิมต้นด้วยการตั้งค าถาม: ___พวกหนูชอบดูอะไร?  
o นักเรียนทีร่่วมแสดงความคดิเห็นในวนันี:้ ________________________________ 

 เร่ืองราว (ใช้ค าบอกต าแหน่งหลายๆค า) 
o _____________________________________________ 

 ค าถาม/ กจิกรรมส าหรับผู้ฟัง: 
4. _________________________________ 
5. _________________________________ 
6. _________________________________ 

 การเคลือ่นไหวของประสาท และกล้ามเนือ้: (เพลง, ระบ า, การเคลือ่นไหว)  
o  ‚ไปล่าหมกีนั! (หรือสัตว์ท้องถิน่ชนิดอืน่)‛ พูดหนึ่งประโยค และนักเรียนพูดตาม (แสดง

ท่าทางตามค าพูดในวงเลบ็) 
ไปล่าหมกีนั (ตบหัวเข่าเบาๆราวกบัว่าก าลงัเดนิ) 
ไปจบัหมตีวัใหญ่ (เอาแขนโอบรอบตวัเองเหมอืนกอดหม)ี 
แต่ฉันไม่กลวั! (ส่ายหัว ‘ไม่’) 
(ตบหัวเข่าเบาๆราวกบัว่าก าลงัเดนิสัก 6-8 คร้ัง) 
อ้าว! มต้ีนไม้อยู่หนึ่งต้น (ช้ีไปข้างหน้า) 
เราข้ามมนัไปไม่ได้ (เคลือ่นมอืเป็นรูปโค้งขึน้ และส่ายหัวว่าไม่) 
เรารอดใต้มนัไม่ได้ (เคลือ่นมอืเป็นรูปโค้งลง และส่ายหัวว่าไม่) 
เราเดนิทะลุมนัไม่ได้ (เคลือ่นมอืในท่าว่ายน า้ และส่ายหัวว่าไม่) 
เราจงึต้องเดนิอ้อมมนัไป (เคลือ่นมอืเป็นรูปวงกลม และเร่ิมตบหัวเข่าเบาๆอกีคร้ังเพือ่เดนิต่อไป) 

 
“ หมายเหตุ เร่ิมตั้งแต่ต้นอกีคร้ัง, ให้เปลีย่นส่ิงของตามทีพ่บเห็นระหว่างทางโดยพูดว่า อ้าว! มแีม่น า้ขวางอยู่ (ให้
ว่ายน า้ข้ามไป), มท้ีองทุ่งทีม่หีญ้าสูงขวางอยู่ (ให้เดนิผ่านมนัไป) และมโีขดหินใหญ่ขวางอยู่ (ให้ปีนข้ามมนัไป) 
 
“ หมายเหต:ุ ส่ิงกดีขวางสุดท้ายให้เป็นถ า้ อ้าว! มถี า้ขวางอยู่ (ให้เข้าไปในถ า้), คว า่เท้าแล้วย า่เท้าเบาๆ, ได้ยนิเสียง
กรน (เอามอืป้องหู), เจอหมแีล้ว (กร๊ีดดงัๆ), และรีบกลบัไปตามทางเก่าทีม่ส่ิีงกดีขวางเหมอืนทีเ่ดนิทางมา! (ตบ
หัวเข่าเร็วๆ และปีนข้ามไป, เดนิผ่านไป และเดนิอ้อมส่ิงกดีขวางนั้นไปอย่างรวดเร็วเพือ่วิง่หนีเจ้าหมนีั่น!) 
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 กจิกรรมการเรียนการสอน: 

ค าบอกต าแหน่ง

 
 

 

 

 เราจะมาพูดถึงค าต่างๆทีบ่อกเราได้ว่าส่ิงกีดขวางนั้นอยู่ที่ใด ซ่ึงค าเหล่านีจ้ะช่วยให้เราบอก และไปตามทิศทางต่างๆได้ เรา
อาจจะหลงทางได้หากเราไม่รู้จกัค าเหล่านี ้เช่น ขึน้, ลง, เหนือ, ใต้ และข้างๆ ดงันั้นในวนันีเ้ราจะมาสนุกกบัการฝึกท าตามค า
บอกต าแหน่งต่างๆ! 

 
 แจกวตัถุให้เดก็แต่ละคนถอืไว้ในมอื (ดนิสอ, ก้อนหิน, ใบไม้, เมลด็พชื, กระดาษช้ินเลก็ๆ เป็นต้น) 

 
 ชูของทีอ่ยู่ในมอืของพวกหนูให้สูงทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเอือ้มถึง (น าวตัถุมาชูให้เดก็ๆดูเป็นตวัอย่างโดยชูให้สูงทีสุ่ดเท่าทีคุ่ณจะท า

ได้) ให้เดก็ๆเลยีนแบบท่าทางของคุณ เพยีงแค่นีคุ้ณกไ็ด้ฝึกการใช้ค าบอกต าแหน่งว่า ‚ขึน้‛แล้ว ให้เดก็ๆออกเสียงค าว่า ‚ขึน้‛
ซ ้าอกีคร้ัง และโบกวตัถุให้ขึน้สูง 

 
 ถือวตัถุของพวกหนูให้ต า่ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะก้มถึง (น าวตัถุมาถือให้เดก็ๆดูเป็นตวัอย่างโดยถอืให้ต า่ทีสุ่ดเท่าทีคุ่ณจะท าได้) ให้

เดก็ๆเลยีนแบบท่าทางของคุณ เพยีงแค่นีคุ้ณกไ็ด้ฝึกการใช้ค าบอกต าแหน่งว่า ‚ลง‛แล้ว ให้เดก็ๆออกเสียงค าว่า ‚ลง‛ซ ้าอกี
คร้ัง และโบกวตัถุให้ต า่ลงมา 

 
 คราวนีใ้ห้พวกหนูวางมอือกีข้างไว้ใต้วตัถุ (ให้คุณวางมอือกีข้างไว้ใต้วตัถุทีคุ่ณถืออยู่) ให้เดก็ๆเลยีนแบบท่าทางของคุณ

เพยีงแค่นีคุ้ณกไ็ด้ฝึกการใช้ค าบอกต าแหน่งว่า ‚ใต้‛แล้ว ให้เดก็ๆออกเสียงค าว่า ‚ใต้‛ซ ้าอกีคร้ัง และแกว่งมอืของพวกเขาใต้
วตัถุนั้น 

 
 เลือ่นมอืเปล่าของพวกหนูมาวางไว้เหนือวตัถุ (วางมอือกีข้างของคุณไว้บนวตัถุทีคุ่ณถืออยู่)  ให้เดก็ๆเลยีนแบบท่าทางของ

คุณเพยีงแค่นีคุ้ณกไ็ด้ฝึกการใช้ค าบอกต าแหน่งว่า ‚เหนือ‛แล้ว ให้เดก็ๆออกเสียงค าว่า ‚เหนือ‛ซ ้าอกีคร้ัง และแกว่งมอืของ
พวกเขาบนวตัถุนั้น 

 คราวนีใ้ห้พวกหนูวางมอืเปล่าของพวกหนูไว้ข้างๆวตัถุ (วางมอือกีข้างของคุณไว้ข้างๆวตัถุทีคุ่ณถืออยู่)  ให้เดก็ๆเลยีนแบบ
ท่าทางของคุณเพยีงแค่นีคุ้ณกไ็ด้ฝึกการใช้ค าบอกต าแหน่งว่า ‚ข้างๆ‛แล้ว ให้เดก็ๆออกเสียงค าว่า ‚ข้างๆ‛ซ ้าอกีคร้ัง และ
แกว่งมอืของพวกเขาข้างๆวตัถุนั้น 

 
 ให้เดก็ๆจบัคู่กบัเพือ่น ปล่อยให้พวกเขาฝึกบอกทศิทางต่างๆให้เดก็อกีคนหนึ่งโดยการใช้ค าบอกต าแหน่ง ดงัตวัอย่างเช่น: ให้

วางวตัถุของเขาไว้ข้างๆหูของเขา, วางวตัถุไว้ใต้คาง, บนศรีษะ, ตั้งไว้เหนือเข่า เป็นต้น   
 
 หลงัจากทีเ่ดก็แต่ละคนใช้เวลาพอประมาณในการฝึกใช้ค าบอกต าแหน่ง กใ็ห้เดก็ๆเกบ็วตัถุทีน่ าออกมาใช้เข้าทีเ่ดมิ  
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ล่าค าบอกต าแหน่ง

 
 

 

 
 ให้เลอืกอาสาสมคัรมาหาวตัถุทีถู่กซ่อนไว้ ปิดตาของเดก็คนนั้นไว้ก่อน ให้คุณวางวตัถุไว้ทีใ่ดทีห่นึ่งในห้องเรียน หลงัจาก

นั้นกใ็ห้เดก็คนนั้นเปิดตาได้  
 ตั้งประโยคในการบอกทศิทางต่างๆแก่เดก็คนนั้นเพือ่หาวตัถุทีถู่กซ่อนไว้ ดังตัวอย่างเช่น: เดินไปข้างๆโต๊ะของครู, มองดูใต้

หนังสือ เป็นต้น หลงัจากทีเ่ดก็คนนั้นหาวตัถุได้ กใ็ห้เดก็คนนั้นเลอืกเดก็คนต่อไปมาเล่น  
 ให้เดก็คนนีปิ้ดตาไว้ในขณะทีคุ่ณซ่อนวตัถุอกีคร้ัง คราวนีใ้ห้เดก็ๆช่วยกนับอกทศิทางง่ายๆโดยการใช้ค าบอกต าแหน่งต่างๆ 

เล่นต่อไปเร่ือยๆจนเดก็ทุกคนได้โอกาสบอกทศิทาง และหาวตัถุ  

 ตดิตามผู้น า

 
 

 

 
 น าพาเดก็ๆออกไปเดนินอกอาคาร หรือในอาคาร ให้พวกเขาท าท่าทางตามคุณ เช่นการเดนิ, การกระโดด, การคลาน, การเดนิ

กางแขน หรือท าท่าทางทีส่นุกแบบอืน่ๆไปทัว่บริเวณ คุณอาจลองคุกเข่าแล้วท าท่าคลาน, เดนิเขย่งให้สูงขึน้, นั่งยองๆ เป็น
ต้น     

 เมือ่คุณเดนิไปพบส่ิงกดีขวางในระหว่างทางของคุณ เช่น ต้นไม้, ไม้ซุง หรืออาคาร ให้บอกนกัเรียนว่าเราควรท าอย่างไร
เพือ่ทีจ่ะผ่านส่ิงกดีขวางนั้นไป เราเดนิรอดใต้ต้นไม้ได้ไหม? เราจะเดนิข้ามต้นไม้ได้ไหม? แล้วเราควรจะผ่านต้นไม้ไปได้
อย่างไร? อ๋อ! เราจะต้องเดนิไปทางด้านข้างของต้นไม้นัน่เอง! 

 เดนิต่อไปจนพบส่ิงกดีขวางถดัไป และชี้แนะค าบอกต าแหน่งต่างๆ: รอดใต้กิง่ไม้, เดนิข้ามเชือก หรือต้นไม้เลก็ๆทีพ่ืน้ดนิ, 
ข้างๆกระบะทราย, ข้างๆเสา เป็นต้น ให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้ค าบอกต าแหน่งบ่อยทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้ และสนับสนุนให้เดก็ๆท า
เช่นกนั   

  

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

 
สรุปบทเรียน:   

พระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่ง
 

  

 
 ในพระคมัภีร์ (บทสดุด ี139) มกีารกล่าวไว้ว่า ‚ทีใ่ดกต็ามทีเ่ราไป พระเจ้าจะทรงเห็นเรา และทรงรักเรา พระเจ้าทรงสถิตอยู่

ทุกหนทุกแห่ง ดงันั้นเราจงึรู้เสมอว่าทีใ่ดกต็ามทีเ่ราไป พระเจ้าทรงสถิต ณ. ทีน่ั้นเสมอ ให้พวกหนูท าท่าทางเหล่านีไ้ปพร้อม
กบัครูนะ: 
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o หากพวกเราไปในที่ๆ สูงทีสุ่ดเท่าทีเ่ราจะไปได้ พระเจ้าทรงสถิตอยู่ ณ. ทีน่ั้น (เอือ้มมอืให้สูงทีสุ่ด) 
o หากพวกเราไปในที่ๆ ต า่ทีสุ่ดเท่าทีเ่ราจะไปได้ พระเจ้าทรงสถิตอยู่ ณ. ทีน่ั้น (ก้มตวัลงให้ต า่ทีสุ่ด)  
o หากพวกเราไปอยู่เหนอืภูเขาทีสู่งทีสุ่ด พระเจ้าทรงสถิตอยู่ ณ. ทีน่ั้น (ท าท่าปีนขึน้แล้วกระโดดไปอยู่บนภูเขา) 
o หากพวกเราลงไปในทะเลทีล่กึทีสุ่ด พระเจ้าทรงสถิตอยู่ ณ. ทีน่ั้น (ท าท่าว่ายน า้ลงไปโดยก้มตวัลงขณะทีคุ่ณว่าย

น า้) 
o พระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่ง! ช้ีไปทุกทศิทาง: ขึน้, ลง, ซ้าย และขวา) 
 

 พูดประโยคนีซ้ ้าอกีสัก 3-4 คร้ัง และให้เดก็ๆร่วมกนักล่าวค าว่า ‚พระเจ้าทรงสถิตอยู่ ณ. ทีน่ั้น‛ 
 

 เรามาขอบคุณพระเจ้าทีท่รงสถิตอยู่กบัเราเมือ่เราขึน้, ลง, ไปข้างบน, ลงข้างล่าง และไปข้างๆส่ิงต่างๆ ตั้งประโยคอธิษฐาน
ง่ายๆโดยกล่าวขอบคุณทีพ่ระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่ง หาอาสาสมคัรเพือ่มโีอกาสทีจ่ะกล่าวขอบคุณพระเจ้า  

  
กจิกรรมเสริม:  

การวาดรูปใต้โต๊ะ
 

 

 
 แปะกระดาษขาวด้วยเทปกาวไว้ด้านใต้ของโต๊ะ หรือโต๊ะเรียน หากโต๊ะสูงจากพืน้มากเกนิไปจนเดก็ๆเอือ้มมอืไม่ถึง กใ็ห้

ลองใช้ม้านั่ง หรือเก้าอีแ้ทน 
 

 ให้เดก็ๆนอนหงายอยู่ใต้โต๊ะ และวาดรูปบนกระดาษทีต่ดิเทปกาวไว้ใต้โต๊ะนั้น 
 

 ให้เดก็ๆวาดรูปบ้าน (ส่ีเหลีย่ม) ใช้ค าบอกต าแหน่งต่างๆในการให้เดก็ๆวาดรูป:  
 

o อะไรกไ็ด้ทีอ่ยู่เหนอืบ้าน 
 

o ใต้หลงัคาของบ้าน 
 

o ข้างๆบ้าน 
 

 ให้เดก็ๆแสดงรูปของตนเองให้เพือ่นๆดู และอธิบายว่าพวกเขาวาดอะไรบ้าง 
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ผู้สอนประเมนิการจดักจิกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กจิกรรมใดทีเ่หมาะสมกบับทเรียน? กจิกรรมใดทีไ่ม่
เหมาะสม? เราจะเตรียมตวัอย่างไรส าหรับบทเรียนถัดไป?)  
 
 

   
การประเมนิผลผู้เรียน: ใส่ใจว่าเดก็คนใดบ้างทีส่ามารถไปตามทศิทางโดยการใช้ค าบอกต าแหน่งต่างๆได้ และให้สังเกตว่า
ใครบ้างทีย่งัสับสนกบัค าบอกต าแหน่งเหล่านี ้คุณอาจจะช่วยนักเรียนเหล่านีฝึ้กการใช้ค าบอกต าแหน่งอกีในช่วงพกั หรือ
หลงัเลกิเรียน 
 

 
 


