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บทเรียนดาน อารมณ สังคม  บทท่ี 13 

เร่ือง   ฉันทําเองได 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: มีความสัมพันธกับผูอื่นดวยทาทีที่เปนมิตร และมีความเมตตา 

ตัวชี้วัด:  การฝกบริหารจัดการตนเอง 

สาระการเรียนรู: รูจักจุดแข็ง: กําหนด และฝกฝนจุดแข็งที่มี และคุณสมบัติพิเศษที่เปนของประทานจากพระเจา 

 

กลุมอายุ:  3-5 ป  

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  การรูจักตัวเอง 

บทเรียน:  ฉันทําเองได 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาที 

 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          

             

1. เด็กจะกําหนด และบอกไดถึงวิธีการดูแลตัวเองอยางนอย 3 สิ่งที่เขา/เธอสามารถทําไดดวยตนเอง 

2. เด็กจะแสดงวิธี 1 วิธีที่เขา/เธอสามารถทําไดดวยตนเองตอหนาเพ่ือนๆในช้ันเรียน 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                   
 

  

 

1. กระดานดํา และชอลค 

2. อุปกรณที่ใชใสนํ้า (แกวนํ้า ถังนํ้า ถวยนํ้า ฯลฯ) เสื้อผา (เสื้อเช้ิต เสื้อคลุม กางเกง) จาน ลูกบอล และ

แปรงสีฟน 

  

 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

 

ดินเหนียว/ดินนํ้ามัน (ดูสวนผสมในคูมืออางอิง) 

 

 

 สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา: 
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1. อานบทเรียนทั้งหมด 

2. รวบรวมอุปกรณทั้งหมด 

3. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆเพ่ือใหพวกเขาจะไดรูสึกภูมิใจในสิ่งตางๆที่พวกเขาทําไดดวยตนเอง  

    

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

 

การนําเขาสูบทเรียน:   

  

 
• เรากําลังจะลองทําทาทางบางอยางดู ใหพวกเราทุกคนยืนขึ้น  

 

• ใหทุกคนต้ังใจฟง ถาครูเร่ิมปรบมือ ใหพวกเธอเร่ิมทําทาทาง และเม่ือครูปรบมืออีกคร้ังหน่ึงทุกคนจะตองหยุดทํา

ทาทางทันที ใหเด็กๆทําการทบทวนวิธีตางๆอีกครั้ง 

 

• ขั้นแรก พวกเธอทําทาเหมือนกับวาเราเปนทารก เม่ือครูปรบมือ แสดงใหครูดูวาทารกจะทําหรือ พูดอยางไรบาง ใหคุณ

ปรบมือ เด็กๆควรจะนอนลง และนอนหลับ หรือรองไห ใหคุณปรบมือเพ่ือใหเด็กหยุดทําทาทาง  

 

• พวกเธอทุกคนทําไดยอดเย่ียมมากในการทําทาเปนเด็กทารก ขณะท่ีพวกเธอทําทาเปนเด็กทารกเธอสนุกกับอะไรบาง 

ใหเด็กไดตอบสนอง ขณะท่ีพวกเธอทําทาเปนเด็กทารกเธอชอบอะไรบาง เลือกเด็กคนอื่นเพื่อที่จะตอบคําถาม มีใครใน

พวกเธอท่ีตองการจะกลับไปเปนเด็กอีกคร้ังหน่ึง? ทําไมถึงอยากเปน และทําไมถึงไมอยากเปน? ใหเด็กๆไดบอก

เหตุผลของตัวเองกับเพ่ือนๆ 

 

• อันดับตอไป ใหพวกเธอทําทาเหมือนกับเด็กเล็กท่ีกําลังหัดเดิน ใหคุณปรบมือ และใหเด็กๆแสดงทาทางเหมือนกับเด็ก

เล็กที่กําลังหัดเดินไปรอบๆหอง ใหปรบมืออีกครั้งหน่ึงเพ่ือเปนสัญญาณใหเด็กๆหยุดแสดงทาทาง 

 

• ขณะท่ีพวกเธอทําทาเปนเด็กเล็กท่ีกําลังหัดเดิน เธอสนุกกับอะไรบาง ใหเด็กๆไดตอบสนอง และพวกเธอไมชอบ

อะไรบางขณะท่ีทําทาทางเปนเด็กเล็กท่ีกําลังหัดเดิน เลือกเด็กคนอื่นเพื่อที่จะตอบคําถาม มีใครในพวกเธอท่ีตองการจะ

กลับไปเปนเด็กเล็กท่ีกําลังหัดเดินอีกคร้ังหน่ึง? ทําไมถึงอยากเปน และทําไมถึงไมอยากเปน? ใหเด็กๆไดบอกเหตุผล

ของตัวเองกับเพ่ือนๆ 
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• พวกเธอท่ีอยูท่ีน่ีมีอายุ 3 ขวบ 4 ขวบ และ5 ขวบ มีหลายสิ่งหลายอยางท่ีพวกเธอทําไดดวยตนเองแลว ตอนน้ีใหบอกครู

วาพวกเธอมีอายุเทาไหรกันบาง โดยชูน้ิวมือเทากับอายุของเธอ ใหเด็กชูน้ิวมือใหเทากับอายุของตัวเอง 

 

• มีอะไรบางท่ีตอนน้ีเธอทําเองได แตตอนท่ีเธอเปนทารก และเด็กเล็กท่ีกําลังหัดเดิน เธอไมสามารถจะทําได? (คําตอบที่

อาจจะเปนไปได: ไปที่โรงเรียน/โครงการ พูด เลนกับเพื่อนๆ ว่ิง ฯลฯ) 

 

• วันน้ีเราจะมาพูดคุยกันเก่ียวกับสิ่งท่ีพวกเธอทําเองไดแลว ตามอายุของเธอ 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

 

 

  

  

• ใหเด็กๆน่ังลงเปนวงกลม 

• มีสิ่งตางๆมากมายท่ีพวกเธอทําไดดวยตนเอง ครูอยากเห็นสิ่งท่ีพวกเธอทําไดบาง  

• ใหพวกเธอยืนขึ้น และใหแตละคนแสดงสิ่งท่ีพวกเธอสามารถทําไดดวยตนเองคนละหน่ึงอยาง ครูจะชวยบอก หรือให

ดูของบางอยางดวย จากน้ันเธอจะแสดงสิ่งท่ีทําไดหน่ึงอยางโดยเธอจะตองทําทุกขั้นตอนดวยตนเอง ใหเด็กๆยืนขึ้น 

และกระจายตัวออกไปใหเต็มหอง 

• ยกของแตละช้ินขึ้น (หรือบอกช่ือสิ่งของถาคุณไมไดเตรียมอุปกรณช้ินน้ันเอาไว) ทีละช้ิน และใหเด็กๆไดแสดงทําทา

การใชของช้ินน้ัน ขณะที่เธอกําลังมองไปรอบๆหอง ใหบอกช่ือบางสิ่งบางอยางที่เด็กไดแสดงออก และใหเด็กบางคน

บอกช่ือสิ่งที่พวกเขากําลังทําอยู 

1. นํ้า: เด็กๆอาจจะแสดงออกโดยการนําถวยมา ลางมือ หรือแปรงฟน 

2. เสื้อผา: แสดงออกโดยการแตงตัว หยิบเสื้อผาจากบนพ้ืน แลวเอาเสื้อผาไปแขวนไว  

3. จาน หรือถวยใสอาหาร หรือฯลฯ (ใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมของตนเอง): รับประทานอาหาร, ถือจานของพวก

เขา, ลางจานของตนเอง, เอาจานไปวางไวบนโตะ, เอาวางที่พ้ืน, ฯลฯ  
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4. แปรงสีฟน: แปรงฟนของพวกเขา 

5. ลูกบอล; เตะลูกบอล โยนลูกบอล จับลูกบอล กลิ้งลูกบอล 

 

 

 

• ครูภูมิใจมากกับทุกสิ่งท่ีพวกเธอสามารถทําไดดวยตนเอง เรามักจะรูสึกดีท่ีเราทําบางสิ่งบางไดท้ังหมดทุกขั้นตอนดวย

ตนเอง ลองทําหนาคนท่ีมีความภาคภูมิใจท่ีสามารถทําบางสิ่งบางอยางไดดวยตนเองซิ ใหเด็กทําหนาคนที่มีความสุข หรือ

คนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองใหคุณดู 

• มีอะไรท่ีเธอชอบทําเปนพิเศษและสามารถทําไดดวยตนเองในทุกขั้นตอน? ครูจะเรียกชื่อเธอ และใหเธอออกมา และเลาให

ฟง หรือแสดงใหเพื่อนๆดู เม่ือเธอทําเสร็จแลว ครูจะเขียนชื่อของเธอไวบนกระดานเพื่อท่ีเราจะสามารถไดภูมิใจในสิ่งท่ีเรา

ทําได 

o สิ่งที่เด็กๆนาจะทําไดดวยตนเอง: ติดกระดุมเสื้อ แตงตัวเอง แปรงฟนเองได หวีผมเอง ลางมือเอง หรือกรอก

นํ้าใสขวดได 

 

การสรุปบทเรียน:  

 

   
 

• ทุกวันพวกเธอไดเรียนรูสิ่งใหมๆ เธอเรียนรูเก่ียวกับพระเจา และรูวาพระเจาทรงรักเธอมากแคไหน พระเจาทรงสรางเธอ 

และเปนแผนการณของพระองคท่ีทรงตองการใหเธอเติบโตขึ้น และสามารถทําสิ่งตางๆไดดวยตนเองดวย  

 

• ใหพวกเราเขามายืนใกลๆกับกระดาน และดูชื่อท่ีเราไดเขียนไวบนกระดาน เธอแตละคนน้ันไดเปนคนพิเศษสําหรับพระเจา 

ครูจะอธิษฐานขอบคุณพระเจาสําหรับพวกเธอแตละคน และสิ่งตางๆท่ีเธอสามารถทําไดดวยตนเอง 

 

• ขณะที่คุณอธิษฐานอยู ใหช้ีไปที่ช่ือแตละช่ือของเด็กๆ และขอบคุณพระเจา ใหคุณพูดถึงบางสิ่งบางอยางที่เด็กๆทําไดดวย

ตนเอง 

 

กิจกรรมเสริม:  
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• เอาดินเหนียวหรือดินนํ้ามันใหกับเด็กๆ ใหเด็กๆปนสิ่งที่พวกเขาอยากปนดวยตัวของเขาเอง หนุนใจใหเด็กๆปนรูปสัตว 

หรือสิ่งของที่พวกเขาเห็นในช้ันเรียน 

 

• เดินไปรอบๆหองและชมพวกเขาในสิ่งที่เขากําลังปนอยู บอกพวกเขาถึงสิ่งดีๆที่พวกเขาสามารถทําไดดวยตนเอง  

 

• ถาคุณมีเวลาพอ ใหเด็กๆแสดงสิ่งที่พวกเขาไดปนใหเพ่ือนๆดู และใหพวกเขาต้ังสิ่งของช้ินน้ันดวย  

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว

อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)  

 

 

 
การประเมินผลผูเรียน:  
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