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บทเรียนดานความรูและสติปญญา บทที่ 12 

                                                                                    เร่ือง  สิ่งปลูกสราง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงจุดมุงหมาย และทักษะท่ีจะชวยเหลือตนเองไดอยางประหยัด 

ตัวชี้วัด: สรางความสนใจดานวิชาชีพพิเศษ และสติปญญา                            

สาระการเรียนรู: กอใหเกิด, ปฏิบัติตาม และประเมินคาการแกไขปญหาท่ีมีความรู และเชื่อถือได 

 

กลุมอายุ: 3-5 ป 

ป: 1 

หัวขอหลัก: การสรางสิ่งตางๆ 

บทเรียน: สิ่งปลูกสราง   

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที  

 

 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:         

       

           1. เด็กจะสามารถบงบอกถึงวัสดุการกอสรางท่ีมีอยูในทองถิ่นของตนเองได 

   2. เด็กจะสามารถสรางสิ่งตางๆโดยการใชวัสดุในทองถิ่นของตนเองได      

           

 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                   
 

  

 

1. วัสดุการกอสรางท่ีเปนกอน: หากหาวัสดุการกอสรางท่ีเปนกอนไมได ใหใชก่ิงไม, หิน หรือเศษไม 

            2. วัสดุท่ีจะนํามาสรางประกอบ: ฟางขาว, ก่ิงไม, อิฐ หรือหิน  

            3. อุปกรณเสริม: รูปภาพสิ่งปลูกสราง (ท่ีสรางจากวัสดุหลากหลายชนิด)   

 

    อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:  

    1. โคลน (ดินผสมนํ้า) 

    2. ภาชนะท่ีจะใชในการผสม และเก็บโคลนไว   
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สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา: 

  

              1.อานบทเรียนใหจบท้ังหมด  

              2. รวบรวมอุปกรณตางๆ  

              3. เติมคําในชองวางสําหรับกิจกรรมประจําวันน้ี  

  4. อธิษฐานใหเด็กๆรูสึกขอบคุณพระเจาท่ีจัดหาวัสดุท่ีนํามาใชสรางบานของพวกเขา 

          

 

 

 

  

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: ___บานของพวกหนูสรางดวยวัสดุอะไรเอย? __ 

o นักเรียนท่ีรวมแสดงความคิดเห็นในวันน้ี: ________________________________ 

• เร่ืองราว “หมูนอยสามตัว” (นิทานพื้นบานของชาวอเมริกัน) 
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หมูนอยสามตัวตางก็สรางบานตัวละหน่ึงหลัง หมูตัวแรกสรางบานของเขาจากฟางขาว หมูตัวท่ีสองสราง

บานของเขาจากก่ิงไม สวนหมูตัวท่ีสามสรางบานของเขาจากกอนอิฐ 

  

หมาปาเดินไปท่ีบานฟางขาวของหมูตัวแรกแลวพูดวา “เจาหมูนอย, เจาหมูนอย, ใหขาเขาไปในบานหนอย” 

เจาหมูก็ตอบวา “ขาไมเปดใหตัวมีขนท่ีคางอยางเจาเขามาหรอก” หมาปาโกรธ และบอกวา “ถาอยางน้ัน ขาก็

จะสูดหายใจเขาลึกๆ และขาก็จะพองตัวขึ้น และขาก็จะเปาใหบานของเจาพังลง” แลวหมาปาก็สูดลมหายใจ

เขาลึกๆ และพองตัวขึ้นแลวมันก็เปาบานจนพังลง ใหเด็กๆเปาใหแรงท่ีสุดเทาท่ีพวกเขาจะทําได 

  

ตอมาหมาปาก็เดินไปท่ีบานก่ิงไมของหมูตัวท่ีสองแลวพูดวา “เจาหมูนอย, เจาหมูนอย, ใหขาเขาไปในบาน

หนอย” เจาหมูก็ตอบวา “ขาไมเปดใหตัวมีขนท่ีคางอยางเจาเขามาหรอก” หมาปาโกรธ และบอกวา “ถาอยาง

น้ัน ขาก็จะสูดหายใจเขาลึกๆ และขาก็จะพองตัวขึ้น และขาก็จะเปาใหบานของเจาพังลง” แลวหมาปาก็สูดลม

หายใจเขาลึกๆ และพองตัวขึ้นแลวมันก็เปาบานจนพังลง ใหเด็กๆเปาใหแรงท่ีสุดเทาท่ีพวกเขาจะทําได   

 

สุดทายหมาปาก็เดินไปท่ีบานของหมูตัวท่ีสามแลวพูดวา “เจาหมูนอย, เจาหมูนอย, ใหขาเขาไปในบาน

หนอย” เจาหมูก็ตอบวา “ขาไมเปดใหตัวมีขนท่ีคางอยางเจาเขามาหรอก” หมาปาโกรธ และบอกวา “ถาอยาง

น้ัน ขาก็จะสูดหายใจเขาลึกๆ และขาก็จะพองตัวขึ้น และขาก็จะเปาใหบานของเจาพังลง” แลวหมาปาก็สูดลม

หายใจเขาลึกๆ และพองตัวขึ้นแตคราวน้ีมันไมสามารถเปาบานใหพังลงได ใหเด็กๆเปาใหแรงท่ีสุดเทาท่ีพวก

เขาจะทําได 

 คําถาม/ กิจกรรมสําหรับผูฟง:  

        1. มีหมูสรางบานท้ังหมดก่ีตัว? 

 2. บานแตละหลังสรางจากอะไรบาง? 

 3. บานหลังไหนแข็งแรงท่ีสุด?     

• การเคล่ือนไหวของประสาท และกลามเน้ือ: (เพลง, ระบํา, การเคล่ือนไหว) การวิ่งผลัด   

o จัดเตรียมไมบล็อกไวมากๆ (หน่ึงชิ้นตอเด็กหน่ึงคน) ไวท่ีดานตรงขามของหองเรียน หรือ

สนามเด็กเลน หากหาไมบล็อกไมได ใหใชวัสดุในการสรางท่ีจะใชในบทเรียนน้ี เชน ก่ิงไม, หิน 

หรือเศษไม  

o แบงเด็กออกเปนกลุมๆ กลุมละสี่ถึงหกคนเทาๆกัน ใหแตละกลุมเขาแถวหันหนาไปทาง

เดียวกันกับท่ีวางวัสดุท่ีเตรียมไว  

o เม่ือคุณใหสัญญาณในการเร่ิมเกม ก็ใหเด็กๆจากแตละกลุมวิ่งไปเก็บวัสดุท่ีเตรียมไวคนละหน่ึง

ชิ้นแลววิ่งกลับมาท่ีกลุมของพวกเขา 

o ใหเด็กคนน้ันแตะมือกับเด็กคนถัดไปในกลุมของเขาแลวใหเด็กคนท่ีสองวิ่งไปเก็บวัสดุท่ี

เตรียมไวคนละหน่ึงชิ้นแลววิ่งกลับมาท่ีกลุมของพวกเขา 

o ทําอยางน้ีตอไปจนกวาสมาชิกทุกคนในกลุมไดเก็บวัสดุท่ีเตรียมไวแลววิ่งกลับมาท่ีกลุมของ

ตนเองจนครบทุกคน  
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 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

วัสดุการกอสรางในทองถิ่นของตนเอง 

 
 

 

• ในแตละชุมชนก็มีวัสดุในการสรางท่ีแตกตางกัน ขึ้นอยูกับวาชุมชนน้ันต้ังอยูท่ีไหน น่ันคือท่ีมาวาทําไมบานจากสถานท่ี

ตางกันจึงถูกสรางในแบบท่ีไมเหมือนกัน แสดงรูปภาพสิ่งปลูกสรางตางๆจากชุมชนอ่ืนๆหากหาได   

• เราใชวัสดุชนิดใดในการสรางสิ่งปลูกสรางในชุมชนของเรา? แสดงตัวอยางของวัสดุท่ีใชสําหรับสิ่งปลูกสรางในทองถิ่นของ

ตนเองท่ีคุณหาไดใหเด็กๆดู วัสดุชนิดใดทําใหสิ่งปลูกสรางแข็งแรง? วัสดุชนิดใดทําใหสิ่งปลูกสรางออนแอ? ใหเด็กๆตอบ

คําถามเหลาน้ี  

 

• หากเปนไปได ใหพาเด็กๆออกไปเดินดูวัสดุท่ีใชในการสรางบานของบรรดาเพ่ือนบานท้ังหลาย   

 

วัสดุการกอสรางท่ีเปนกอน  
 

 

• ใหเด็กๆจับกลุมกันเหมือนตอนท่ีทํากิจกรรมประจําวันน้ีในหัวขอการเคล่ือนไหวของประสาท และกลามเน้ือโดยการ

วิ่งผลัด ใหแตละกลุมออกไปกลางแจง และกอสรางดวยวัสดุท่ีเตรียมไวในสถานท่ีตางกัน อาจจะเปนบนเนินทรายรวน , 

บริเวณท่ีมีชั้นดินท่ีอัดแนน และบริเวณท่ีมีโคลน (แนนอนวาตองมีการแนะนําใหวางวัสดุท่ีเปนกอนลงในโคลนโดย

ไมใหมือ และเทาลงไปในโคลนดวย)   

• ใหสัญญาณกับกลุมตางๆเพ่ือเร่ิมการกอสรางดวยวัสดุท่ีเปนกอนใหสูงท่ีสุดเทาท่ีพวกเขาจะสรางไดอยางปลอดภัยแต

ตองไมสูงกวาระดับคอของพวกเขา  

• เม่ือแตละกลุมไดวางซอนวัสดุท่ีเปนกอนจนหมดแลว ใหพูดเก่ียวกับสิ่งกอสรางของแตละกลุม บางชิ้นอาจจะสูงกวา

ของกลุมอ่ืน บางชิ้นอาจจะแข็งแรงกวาของกลุมอ่ืน บางชิ้นอาจจะต้ังตรงกวากลุมอ่ืน ชี้ใหเด็กๆเห็นความแตกตาง

เหลาน้ี เราอาจจะเห็นความแตกตางเหลาน้ีไดงายขึ้นหลังจากท่ีสิ่งกอสรางพวกน้ีมีเวลาสักสองสามนาทีท่ีจะทรุดตัวลง

อีก  

• หากเปนไปได ใหพาเด็กๆไปลางมือกอนกลับเขาหองเรียน 

ฟางขาว, ก่ิงไม หรืออิฐ? 
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• ใหแจกวัสดุการกอสรางท่ีตางกันใหเด็กๆในแตละกลุม : ฟางขาว, ก่ิงไม, อิฐ หรือหิน ใหเวลาเด็กแตละกลุมในการสราง

บานดวยวัสดุท่ีพวกเขาไดรับแจก หากคุณมีวัสดุชนิดอ่ืนอีก เชน เชือก หรือดาย ก็ใหเด็กๆใชวัสดุเหลาน้ีดวย    

• คร้ันสิ่งกอสรางแตละชิ้นเสร็จสมบูรณแลว ใหเด็กๆเดินไปรอบๆหอง และดูสิ่งกอสรางแตละชิ้น ใหคุณถามคําถาม

ดังตอไปน้ี และใหเด็กๆชี้บานท่ีเปนคําตอบของแตละคําถาม เรียกเด็กหลายๆคนอธิบายคําตอบของพวกเขา   

o วัสดุชนิดใดสรางบานไดดีท่ีสุด?   

o บานหลังไหนท่ีจะต้ังอยูไดนานท่ีสุดทามกลางพายุ?   

o บานหลังไหนจะเก็บความเย็นไดดีท่ีสุดในวันท่ีอากาศรอน?  

o บานหลังไหนจะเก็บความรอนไดดีท่ีสุดในอากาศท่ีหนาวเย็น? 

o บานหลังไหนเหมือนบานของพวกหนูมากท่ีสุด? 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปบทเรียน:  

ขอบคุณพระเจาสําหรับวัสดุการกอสราง

  

  

• พระเจาทรงสรางโลก วัสดุการกอสรางท้ังหมดกอตัวมาจากทรัพยากรธรรมชาติซึ่งพระเจาทรงประทานใหกับเรา สิ่งสําคัญ

ท่ีเราควรจดจําคือพระเจาทรงประทานทุกสิ่งท่ีเรามี รวมท้ังวัสดุท่ีใชในการกอสรางบานของพวกเราอีกดวย   

o หากบานของเราสรางขึ้นจากไม เราควรจะขอบคุณใครสําหรับไมท่ีเราใช? (พระเจา) 

o หากบานของเราสรางขึ้นจากหิน เราควรจะขอบคุณใครสําหรับหินท่ีเราใช? (พระเจา) 

o หากบานของเราสรางขึ้นจากโคลน เราควรจะขอบคุณใครสําหรับโคลนท่ีเราใช? (พระเจา) 

o หากบานของเราสรางขึ้นจากอิฐ เราควรจะขอบคุณใครสําหรับอิฐท่ีเราใช? (พระเจา) 

o หากบานของเราสรางขึ้นจาก_____ (เอยชื่อวัสดุการกอสรางชนิดอ่ืนท่ีใชในทองถิ่น) เราควรจะขอบคุณใคร

สําหรับ______ท่ีเราใช? (พระเจา) 
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• เรามาขอบคุณพระเจาท่ีทรงประทานวัสดุท่ีใชในการสรางบานกันดีกวา ต้ังประโยคอธิษฐานงายๆเพื่อกลาวขอบคุณพระเจา 

ใหโอกาสเด็กแตละคนในการอาสาท่ีจะอธิษฐาน  

 

 

ALTERNATE ACTIVITY:  

การทําโคลนใหกลายเปนอิฐ  

• ผสมดินกับนํ้าใหเปนสวนผสมของโคลนในชามใบใหญ คร้ันเม่ือคุณใสฟางขาวชิ้นเล็กๆเพ่ิมเขาไป สวนผสมของโคลน

ก็ควรจะหนาพอท่ีจะบีบใหเปนรูปรางท่ีไมแนนได ขณะท่ีผสม ชี้ใหเด็กๆเห็นวาฟางขาวน้ันชวยยึดใหโคลนเกาะตัวอยู

ได 

• ใหเด็กๆตักสวนผสมของโคลนประมาณหน่ึงชอนโตะ และประดิษฐอิฐขึ้นมา นําอิฐไปตากแดด หรือวางไวบนขอบ

หนาตาง  

• เลาเร่ืองไพรอิสราเอลผูผลิตอิฐใหฟาโรหแหงอียิปตใหเด็กๆฟง (อพยพ  5) ชี้ใหเห็นวาฟาโรหเอาฟางขาวออกไปได

อยางไร และทําใหไพรอิสราเอลตองทํางานหนักขึ้นเพื่อผลิตอิฐ 

• วางแผนลวงหนา: เก็บอิฐท่ีนักเรียนทําขึ้นท้ังหมดในวันน้ีไวใชในบทท่ี 14 (นักเรียนจะตองสรางสิ่งปลูกสรางดวยอิฐ) 

แหลงขอมูลสําหรับบทเรียนน้ี:  

1. The Giant Encyclopedia of Theme Activities for Children 2 to 5, edited by Kathy Charner, published 

by Gryphon House, Inc. 1993 

2. Mudpies to Magnets: A Preschool Science Curriculum, by Robert A. Williams, Robert E. Rockwell, 

and Elizabeth A. Sherwood, published by Gryphon House, Inc. 1987 

3. We Care: A Preschool Curriculum for Children Ages 2-5, by Bertie W. Kingore and Glenda M. 

Higbee, published by Scott, Foresman and Company, 1988 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดท่ีเหมาะสมกับบทเรียน? กิจกรรมใดท่ีไม

เหมาะสม? เราจะเตรียมตัวอยางไรสําหรับบทเรียนถัดไป?)  

 

 

การประเมินผลผูเรียน:  
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