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                                                   บทเรียนดานความรูและสติปญญา บทที่ 11 

                                                                     เร่ือง   ชุดของขนาดท้ังสาม 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงจุดมุงหมาย และทักษะท่ีจะชวยเหลือตนเองไดอยางประหยัด 

ตัวชี้วัด: สรางความสนใจดานวิชาชีพพิเศษ และสติปญญา                            

สาระการเรียนรู: กอใหเกิด, ปฏิบัติตาม และประเมินคาการแกไขปญหาท่ีมีความรู และเชื่อถือได 

 

กลุมอายุ: 3-5 ป 

ป: 1 

หัวขอหลัก: การสรางสิ่งตางๆ 

บทเรียน: ชุดของขนาดท้ังสาม 

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที  

 

  

วัตถุประสงคการเรียนรู:         

       

           1. เด็กจะสามารถเปรียบเทียบขนาดของวัตถุสามสิ่ง และจัดเรียงวัตถุจากขนาดเล็กท่ีสุดไปยังใหญท่ีสุดได 

2. เด็กจะสามารถใชปายคําในการจัดเรียงขนาดของสิ่งตางๆโดยการใชคําบอกขนาดได เชน ใหญ , ใหญกวา และใหญท่ีสุด 

เล็ก, เล็กกวา และเล็กท่ีสุด          

             

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                   
 

  

 

1. วัตถุท่ีมีขนาดแตกตางกันสามขนาด: ก่ิงไม, ลูกบอล, ตุกตาหมี, เชือก, ดินสอสี (เพียงพอสําหรับเด็กแตละคนท่ีจะไดรับวัตถุ

คนละหน่ึงชิ้น) 

            2. นกหวีด  

            3. ดินนํ้ามัน หรือดินเหนียว (ดูคูมือการใชสําหรับสวนผสมหากจําเปน)   

 

    อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:  

         ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี   
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สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา: 

  

              1.อานบทเรียนใหจบท้ังหมด  

              2. รวบรวมอุปกรณตางๆ  

              3. เติมคําในชองวางสําหรับกิจกรรมประจําวันน้ี  

  4. อธิษฐานใหเด็กๆจําแนกขนาดท่ีแตกตางกันของวัตถุได และใหพวกเขาขอบคุณพระเจาท่ีทรงรักพวกเขาไมวาพวก     

เขาจะมีขนาดเทาใดก็ตาม 

          

 

 

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: ___สิ่งท่ีฉันตองการทําเม่ือฉันอายุมากขึ้น____ 

o นักเรียนท่ีรวมแสดงความคิดเห็นในวันน้ี: ________________________________ 

• เร่ืองราว (ใชคําบอกตําแหนงหลายๆคํา) 

o _____________________________________________ 

 คําถาม/ กิจกรรมสําหรับผูฟง: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 
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3. _________________________________ 

• การเคล่ือนไหวของประสาท และกลามเน้ือ: (เพลง, ระบํา, การเคล่ือนไหว)  

o ออกคําสั่งใหเด็กๆทําตามเพื่อฝกการจําแนกความแตกตางระหวางขนาดเล็ก และขนาดใหญ ให

สรางคําสั่งเพิ่มอีกหลายๆอยาง 

 ทําตัวของพวกหนูใหเล็กเหมือนหนูตัวเล็กๆ 

 ทําตัวของพวกหนูใหใหญเหมือนตนไม 

o หากเด็กๆแสดงความรูเก่ียวกับขนาดใหญ และเล็กไดแลว ใหขยายความรูน้ันโดยการถามคําถาม

เหลาน้ี และใหสรางคําถามแบบน้ีเพิ่มอีก  

 เม่ือพวกหนูยืนถัดจากคุณแมของพวกหนู ใครตัวใหญกวากัน? 

 เม่ือพวกหนูยืนอยูขางๆแมว ใครตัวเล็กกวากัน? 

 ผลไมชนิดไหนเล็กกวากัน: สม หรือสับปะรด (ใชชื่อผลไมทองถิ่น)? 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

คําบอกขนาด

  

 

• มันนาขําไหมท่ีเราสามารถรูสึกวาเราตัวใหญเม่ือเทียบกับแมว แตเรากลับกลายเปนตัวเล็กเม่ือเทียบกับคุณพอ? ใหเด็กๆตอบ 

บางคร้ังเรารูสึกวาเราตัวใหญจริงๆเม่ือยืนอยูขางๆบางอยางท่ีเล็กกวา เม่ือไรท่ีพวกหนูรูสึกวาพวกหนูตัวใหญ หรือสูงจริงๆ? ให

เด็กๆตอบ 

 

•  บางคร้ังเรารูสึกวาเราตัวเล็กจริงๆเม่ือยืนอยูขางๆบางอยางท่ีใหญกวา เม่ือไรท่ีพวกหนูรูสึกวาพวกหนูตัวเล็กจริงๆ? ใหเด็กตอบ

หลายๆคน 

 

• พระเจาทรงทําใหเราแตละคนพิเศษ และสมบูรณแบบ ไมวาเราจะมีขนาดเทาใดก็ตาม! วันน้ีเราจะพูดเก่ียวกับขนาด และการ

เรียงสิ่งตางๆตามขนาดของมันใหเรียบรอย พรอมท่ีจะสนุกหรือยัง?  

 

ใครตัวโตกวากัน? 

 
 

 

 



 4 

• เรียกเด็กนักเรียน 3 คนออกมายืนหนาหองเรียน 

• ใหเด็กๆบอกคุณวาในบรรดาเด็ก 3 คนน้ีใครตัวเต้ียท่ีสุดแลวใหเด็กคนน้ันไปยืนดานซายสุด  

• ใหเลือกเด็กท่ีตัวเต้ียกวาระหวางเด็กสองคนท่ีเหลืออยูออกมายืนขางหนาแลวถามเด็กๆวา เพื่อนคนน้ีสูงกวา หรือเต้ียกวา  ____ 

(เด็กท่ีเต้ียท่ีสุด)? เม่ือเด็กๆตอบแลวก็ใหเด็กคนน้ันไปยืนขางเด็กคนแรก (เด็กท่ีสูงกวาควรจะอยูดานขวา) 

• ตอไปก็ใหเด็กคนท่ีสามไปยืนทางดานขวาของเด็กสองคนแรก ใชคําวา “ใหญ” ขณะท่ีคุณชี้เด็กท่ียืนทางดานซาย, “ใหญกวา” 

ขณะท่ีคุณชี้เด็กท่ียืนตรงกลาง และ “ใหญท่ีสุด” ขณะท่ีคุณชี้เด็กท่ียืนทางดานขวา ใหเด็กๆพูดซ้ําอีกคร้ังพรอมกับคุณ 

• เลือกเด็กมาใหมอีก 3 คนแลวปฏิบัติเหมือนรอบท่ีแลวอีกคร้ัง คุณอาจจะใหเด็กหน่ึงคนในกลุม 3 คนท่ีแลวมายืนเปรียบเทียบ

กับเด็กท่ีเลือกมาใหมในรอบถัดไปก็ได จะไดเห็นวาตําแหนงในการยืนของเขาในแตละรอบอาจเปล่ียนแปลงได (สูงท่ีสุดใน

กลุมแรกแตอาจจะไมใชสูงท่ีสุดในกลุมท่ีสองก็ได)   

• ควรใชคํา เชน สูง, สูงกวา และสูงท่ีสุด และในรอบตอไปคุณอาจใชคําวา เต้ีย, เต้ียกวา และเต้ียท่ีสุด ซึ่งจะเปนการพัฒนาให

เด็กๆรูจักคําศัพทมากขึ้นได 

• ใหทําตามน้ีหลายๆรอบตามความเหมาะสมของเวลา และความสนใจของเด็กๆ   

วัตถุของฉันใหญกวาวัตถุของเธอ! 

 
 

 

 

• แจกวัตถุชนิดเดียวกันท่ีมีขนาดตางกันใหเด็กแตละคน (ก่ิงไม, เชือก, ดินสอส,ี ตุกตาหมี, กระดาษท่ีตัดเปนรูปหัวใจ, ลูกบอล) 

• คุณอาจเลือกท่ีจะเลนเกมน้ีในรม หรือกลางแจงขึ้นอยูกับวัตถุท่ีคุณนํามาใชในกิจกรรมน้ี   

• จัดกลุมใหนักเรียน กลุมละ 2, 3 or 4ขึ้นอยูกับวาพวกเขาทํากิจกรรมท่ีแลวอยางไร ย่ิงกลุมใหญเทาใดก็จะย่ิงยากเทาน้ัน   

• ครูจะเปานกหวีด เม่ือพวกหนูไดยินเสียงนกหวีดก็ใหพวกหนูทุกคนในกลุมวางวัตถุของพวกหนูลงบนพื้น และรวมกันจัดเรียง

วัตถุใหเปนระเบียบจากขนาดเล็กท่ีสุดไปหาขนาดใหญท่ีสุด  

• เม่ือกลุมของพวกหนูจัดเสร็จ ใหทุกคนในกลุมน่ังลง ครูจะเดินไปรอบๆแลวตรวจดูแตละกลุม  (ตรวจดูใหแนใจวาเด็กๆเขาใจใน

สิ่งท่ีพวกเขาตองทํา) 

• เปานกหวีดเพื่อใหสัญญาณในการเร่ิมเกม ใหเด็กๆวางวัตถุของพวกเขาบนพื้น และเรียงวัตถุจากขนาดเล็กท่ีสุดไปหาขนาด

ใหญท่ีสุด คร้ันทุกกลุมน่ังลงครบหมดแลว ใหคุณเดินไปรอบๆเพ่ือตรวจดูใหครบทุกกลุม    

• คุณอาจจะเลนเกมน้ีหลายๆรอบ และใหเด็กๆสามารถแลกเปล่ียนวัตถุกับกลุมอ่ืนๆได เด็กๆจะอยูในกลุมเดิมของตนแตให

เปล่ียนวัตถุชนิดใหมทุกรอบ 
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ดินนํ้ามันบอกขนาด
 

 

• แจกดินนํ้ามัน หรือดินเหนียวใหเด็กๆในปริมาณเล็กนอย 

• ใหพวกหนูใชดินนํ้ามันของพวกเราปนเปนลูกบอลใหมีขนาดท่ีแตกตางกันสามลูก (แสดงวิธีการปนลูกบอล , ลูกบอลท่ีเล็กกวา 

และลูกบอลท่ีเล็กท่ีสุดใหเด็กๆดู) ใหเด็กๆปนลูกบอล 3 ลูก และวางใหเปนระเบียบ (จากใหญท่ีสุดไปหาเล็กท่ีสุด)   

• หลังจากน้ันใหเด็กๆนําลูกบอลท้ังสามลูกมาบีบรวมกัน และปนอะไรก็ไดตามจินตนาการท่ีมีขนาดตางกัน 3 ขนาด เชน 

รถยนต, สุนัข , สี่เหล่ียม เปนตน 

• ใหเด็กๆวางสิ่งท่ีปนน้ันบนโตะโดยเรียงตามขนาดท่ีกลาวไวแลว 

• เดินไปรอบๆ และใหเด็กๆบอกคุณถึงขนาดของวัตถุท่ีเรียงไว ใหคุณตรวจดูการเรียงท่ีถูกตอง และฟงคําอธิบาย เชน ใหญ, ใหญ

กวา และใหญท่ีสุดอยางถูกตอง   

   

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

 

 

สรุปบทเรียน:   

พระเจาทรงทําใหพวกหนูมีขนาดท่ีเหมาะสม

   

 
 

• ไมวาพระเจาจะทําใหพวกเรามีขนาดเทาใดก็ตาม เราก็สมบูรณแบบในสายตาของพระองค เราอาจจะคิดวาเราตัวเล็กเกินไป แต

เราก็ตัวใหญจริงๆเม่ือเทียบกับหนูตัวเล็กๆ พระเจาสามารถใชพวกเราไดไมวาเราจะตัวใหญ หรือเล็กเทาใดก็ตาม    

 

• หากฉันตัวสูงกวาเพื่อนของฉัน ฉันอาจจะชวยเขาเอ้ือมหยิบของได หากฉันตัวเล็กกวาเพ่ือนของฉัน ฉันก็คลานเขาไปใตโตะ

เพ่ือเก็บของท่ีตกลงไปท่ีพื้นใหคุณครูของฉันได พระเจาทรงสรางใหเราเปนในสิ่งท่ีเราเปนอยางมีเหตุผลท่ีพิเศษมากๆ! 

 

• พวกหนูจะไมไดมีขนาดเทาท่ีพวกหนูมีอยูตอนน้ีตลอดไป พวกหนูจะตองเจริญเติบโตขึ้นอีก  ไมวาพวกหนูจะมีขนาดเทาใดก็

ตาม พระเจาก็ทรงรักพวกหนู เรามาขอบคุณพระเจาท่ีทรงสรางใหพวกเรามีขนาดท่ีพอเหมาะในตอนน้ี และท่ีพระองคทรงรัก

พวกเราเสมอ ต้ังประโยคอธิษฐานงายๆ และใหเด็กๆอาสาท่ีจะอธิษฐาน  

 

 

กิจกรรมเสริม:  
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ไมมีกิจกรรมเสริมในบทเรียนน้ี 

 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดท่ีเหมาะสมกับบทเรียน? กิจกรรมใดท่ีไมเหมาะสม? 

เราจะเตรียมตัวอยางไรสําหรับบทเรียนถัดไป?)  

 

 

   

การประเมินผลผูเรียน:   

  

 

 

 

 


	บทเรียนด้านความรู้และสติปัญญา บทที่ 11
	เรื่อง   ชุดของขนาดทั้งสาม
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงจุดมุ่งหมาย และทักษะที่จะช่วยเหลือตนเองได้อย่างประหยัด
	ตัวชี้วัด: สร้างความสนใจด้านวิชาชีพพิเศษ และสติปัญญา
	สาระการเรียนรู้: ก่อให้เกิด, ปฏิบัติตาม และประเมินค่าการแก้ไขปัญหาที่มีความรู้ และเชื่อถือได้
	กลุ่มอายุ: 3-5 ปี
	ปี: 1
	วัตถุประสงค์การเรียนรู้:
	2. เด็กจะสามารถใช้ป้ายคำในการจัดเรียงขนาดของสิ่งต่างๆโดยการใช้คำบอกขนาดได้ เช่น ใหญ่, ใหญ่กว่า และใหญ่ที่สุด เล็ก, เล็กกว่า และเล็กที่สุด

