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บทเรียนดานความรูและสติปญญา บทที่ 13 

                                                                                เร่ือง  แรงดึงดูดของโลก 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงจุดมุงหมาย และทักษะท่ีจะชวยเหลือตนเองไดอยางประหยัด 

ตัวชี้วัด: สรางความสนใจดานวิชาชีพพิเศษ และสติปญญา                            

สาระการเรียนรู: กอใหเกิด, ปฏิบัติตาม และประเมินคาการแกไขปญหาท่ีมีความรู และเชื่อถือได 

 

กลุมอายุ: 3-5 ป 

ป: 1 

หัวขอหลัก: การสรางสิ่งตางๆ 

บทเรียน: พลังจากธรรมชาติ - แรงดึงดูดของโลก  

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที  

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:         

       

           1. เด็กจะสามารถแสดงใหเห็นวาแรงดึงดูดของโลกดึงใหสิ่งตางๆลวงลงสูพ้ืนดิน 

           2. เด็กจะสามารถนําหลักการของแรงดึงดูดของโลกมาประยุกตใชกับวัตถุได 

  

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                   
 

  

 

           1. วัตถุท่ีตกไมแตกในขนาดตางๆ และมีนํ้าหนักไมเทากัน 

           2. ฟองสบู (ทําจากนํ้า และนํ้ายาลางจาน) 

 

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:  

 

1. ขนนก 

 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา: 
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              1.อานบทเรียนใหจบท้ังหมด  

              2. รวบรวมอุปกรณตางๆ  

              3. เติมคําในชองวางสําหรับกิจกรรมประจําวันน้ี  

              4. ผสมนํ้ายาท่ีทําใหเกิดฟอง: นํ้า 4 ออนซ, สบูเหลว 1 ชอนโตะ, นํ้าตาล ½ ชอนชา 

  5. อธิษฐานใหเด็กๆสนุกสนานในการเรียนวาพระเจาทรงเปนผูสรางพลังแรงดึงดูดของโลกอันมหัศจรรย  

          

  

 

 

   

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: ___________________________________ 

o นักเรียนท่ีรวมแสดงความคิดเห็นในวันน้ี: ________________________________ 

• เร่ืองราว (หาเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับบทเรียนหากเปนไปได) 

o _____________________________________________ 

 คําถาม/ กิจกรรมสําหรับผูฟง: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 
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3. _________________________________ 

 

• การเคล่ือนไหวของประสาท และกลามเน้ือ: (หาเพลง, ระบํา หรือการเคล่ือนไหว) เดินอยางสมดุล  

o แบงเด็กออกเปนกลุมๆ กลุมละสี่ถึงหกคนเทาๆกัน ใหเด็กๆเขาแถวจากขางหนาไปขางหลัง 

และหันหนาไปทางเดียวกัน  

o เลือกสวนของรางกายท่ีจะถวงถุงถั่วใหสมดุล คําแนะนําในการเลือก: วางไวบนหลังมือ, ศรีษะ, ไหล หรือเทา 

หรือวางไวระหวางหัวเขาท้ังสอง เปนตน  

o  แจกถุงถั่วหน่ึงถุงใหแตละกลุม   

o ใหเด็กคนแรกของแตละกลุมถวงถุงถั่วไวตรงจุดท่ีเลือกไว และเดินไปยังอีกดานหน่ึงของหองเรียน หรือ

สนามเด็กเลนแลวเดินกลับมายังกลุมของตนเอง ใหเด็กคนถัดไปถวงถุงถั่วไว และทําตามท่ีเด็กคนแรกทํา

จนกระท่ังเด็กทุกคนในกลุมไดทําจนครบ    

o เด็กคนใดปฏิบัติตามน้ีเสร็จแลวก็ใหเด็กคนน้ันน่ังลง เม่ือคุณเห็นเด็กทุกคนน่ังลงครบแลว ก็ใหเปล่ียน

ตําแหนงท่ีเด็กๆในแตละกลุมจะวางถุงถั่วใหม และแขงอีกรอบ  

 

 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน:  

 

บนอากาศ 

 
 

 

 

• โดยปกติพวกหนูเห็นอะไรบางบนอากาศ? (คําตอบท่ีอาจไดรับ: ใบไม, สายฝน, นก เปนตน) 

• ใหพวกหนูหลับตา และจินตนาการวาบนพื้นดินน้ันวางเปลา นึกภาพวาทุกสิ่งทุกอยางลอยอยูบนอากาศ : โตะนักเรียน

ของพวกหนู, พรหม, ชั้นหนังสือ, บานของพวกหนู, ตนไมทุกตน ตรงน้ันไงมีตนไม และกอนหินมากมายกําลังลอย

ผานไป ใหเวลาเด็กๆบอกคุณวาพวกเขาจินตนาการเห็นอะไรบาง  

• ใหเด็กๆลืมตา พวกหนูอยากใหทุกสิ่งทุกอยางลอยไปท่ัวในอากาศแทนท่ีจะต้ังไวบนพื้นดินหรือไม? ใหเด็กๆตอบ เรา

นาจะมีปญหาอะไรบางหากทุกสิ่งทุกอยางลอยอยูบนอากาศ? ใหคุณรอฟงคําตอบคลายๆวา: พวกหนูคงตองเอ้ือมหยิบ

ขนมปงจากบนอากาศแทนท่ีจะหยิบออกจากจาน; ของเลนก็จะลอยขึ้น และอาจจะลอยไปไกล เปนตน  
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• เราจะหาอะไรเลนใหสนุกไดบางหากทุกสิ่งทุกอยางลอยได? ใหเด็กๆเสนอสิ่งท่ีจะเลน เชน การนอนลอยบนอากาศ, 

สนุกกับการไลจับอาหารของพวกหนูบนอากาศ เปนตน 

• ในอากาศของเราคงจะเต็มไปดวยสิ่งตางๆท่ัวไปหมด! เราคงตองคอยระวังไมใหศรีษะกระแทกกับกอนหินท่ีลอยอยู! 

พระเจาทรงรูวามันคงไมเขาทา ดังน้ันพระองคจึงทรงสรางแรงดึงดูดของโลกไว แรงดึงดูดของโลกน้ีเปนสิ่งท่ีทําใหสิ่ง

ตางๆต้ังอยูบนพ้ืนดินได ใหเด็กๆกลาวคําวา “แรงดึงดูดของโลก”  

• เราไมสามารถมองเห็นอากาศ และแรงดึงดูดของโลกได แตเรารูวาพระเจาทรงสรางอากาศ และแรงดึงดูดของโลก ซึ่ง

ท้ังสองอยางน้ีตางก็ชวยเรา วันน้ีเราจะมาคนหาวาแรงดึงดูดของโลกน้ันชวยชีวิตของเราอยางไร   

การตกลงสูพื้นดิน

 
 

 

 

• กิจกรรมน้ีควรจัดขึ้นในบริเวณท่ีเด็กๆสามารถยืนอยูเหนือพ้ืนดินอยางปลอดภัย เชน บนเวที หามใหเด็กๆยืนบนท่ีๆไม

ปลอดภัย เชน บนเกาอ้ี หากคุณหาท่ีๆปลอดภัยใหเด็กๆยืนไมได ก็ใหเด็กๆเพียงแคเอ้ือมมือใหสูงท่ีสุดเพ่ือจะปลอยวัตถุ

ใหตกลงพื้นได  

• เตรียมวัตถุท่ีตกไมแตกไวหลายๆอยาง ใหมีขนาด และนํ้าหนักท่ีแตกตางกัน เลือกเด็กออกมาสองคน (ผูชาย และ

ผูหญิง) ใหพวกเขาท้ังสองเก็บวัตถุจากสิ่งท่ีเตรียมไวขึ้นมาคนละหน่ึงชิ้น  

• เม่ือคุณใหสัญญาณ พวกเขาท้ังสองคนก็จะปลอยของใหตกจากมือพรอมๆกัน ดังตัวอยางเชน คุณอาจจะแจกกระดาษท่ี

มวนขึ้นใหเด็กคนหน่ึง และแจกกระดาษแผนเรียบใหเด็กอีกคนหน่ึง  

• กอนท่ีจะใหสัญญาณ ใหถามเด็กๆวาพวกเขาคิดวาวัตถุชิ้นใดจะกระทบพ้ืนกอนกัน ใหเด็กๆลงคะแนนโดยวางมือลงบน

ไหลของตนเองหากคิดวาวัตถุของเด็กผูชายจะกระทบพ้ืนกอน และใหวางมือลงบนศรีษะของตนเองหากคิดวาวัตถุ

ของเด็กผูหญิงจะกระทบพ้ืนกอน 

• ใหสัญญาณได และใหเด็กๆท่ีตอบถูกกระโดดขึ้น และลง ถามเด็กๆวาทําไมพวกเขาจึงคิดวาวัตถุชิ้นน้ันจะกระทบพ้ืน

กอน (เพราะวามันหนักกวา) หลังจากน้ัน ใหเลือกเด็กมาอีกสองคน และปฏิบัติตามน้ีจนกระท่ังเด็กๆไดปลอยของใหตก

จากมือครบทุกคน  

เบากวาอากาศ
 

 

 

• กิจกรรมน้ีจะทําไดดีท่ีสุดในกลางแจง นําเอานํ้ายาท่ีทําใหเกิดฟองออกมาเพื่อเปาฟองสบู เอาปลายน้ิวโปงกับปลายน้ิวชี้

ประกบกันใหเปนวงกลม จุมน้ิวท่ีทําเปนวงกลมลงในนํ้ายาท่ีเตรียมไว และเปาเบาๆ    
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• เปาฟองขึ้นไปบนอากาศเพื่อใหเด็กๆไลจับฟอง หากคุณตองการเปล่ียนกิจกรรม น่ีคือทางเลือกท่ีคุณสามารถใหเด็กๆทํา

กิจกรรมดวยฟองสบูได 

o เขาไปอยูใตฟองสบูแลวพยายามเปาฟองเหลาน้ันไมใหตกพื้น  

o ทําใหฟองสบูแตกโดยการตบฟองเหลาน้ัน 

o กระทืบฟองสบูเม่ือฟองเหลาน้ันตกลงบนพื้น 

o กระโดดตีฟองสบูใหแตกในอากาศ 

o กระโดดขาเดียวเหยียบฟองสบูเม่ือฟองเหลาน้ันตกลงพ้ืน 

o สมมุติวาขาของพวกหนูติดกาวอยูกับพ้ืน และใหเอ้ือมมือไปรอบๆตัวของพวกหนูเพื่อทําใหฟองสบูเหลาน้ัน

แตก 

o ทําใหฟองสบูเหลาน้ันแตกโดยการใชสวนของรางกายท่ีแตกตางกัน เชน หัวเขา , ขอศอก และขอมือ 

• เหมือนตามปกติ ใหทบทวนสิ่งท่ีเรียนในวันน้ีวาแรงดึงดูดของโลกเปนสิ่งท่ีทําใหฟองสบูรวงลงสูพ้ืนดิน   

 

 

 

 

 

 

สรุปบทเรียน:   

 

ขอบคุณพระเจาสําหรับแรงดึงดูดของโลก 

  

  

 

• นักวิทยาศาสตรไดสูญเสียท้ังเงินทอง และเวลาเพ่ือสํารวจ และคนพบวิธีท่ีจะบินได และทําอยางไรจะทําใหวัตถุคงอยูใน

อากาศได เดี๋ยวน้ีมนุษยสามารถบินไปในอากาศดวยเคร่ืองบินได เหลานกก็เชนกัน พระเจาทรงสรางใหพวกมันบินอยูบน

ทองฟาได   

 

• หากโลกของเราไมมีแรงดึงดูดของโลก เราคงจะลอยไปท่ัวอากาศกันทุกคน  ใหพวกหนูรอฟงสัญญาณจากครู แลวใหพวก

หนูทุกคนสมมุติวาตัวเองกําลังลอยอยูในอากาศแตเราจะไมแตะตองใคร หรืออะไร เม่ือครูใหสัญญาณคร้ังท่ีสอง เราก็จะ

หยุดจินตนาการ และน่ังลง (ใหสัญญาณเร่ิมเกม และใหเด็กๆลอย จากน้ันใหสัญญาณอีกรอบเพ่ือหยุดเกม และใหเด็กๆน่ังลง)  

 

• พระเจาทรงสรางแรงดึงดูดของโลกไวบนโลกน้ีซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับพวกเรา พระองคทรงไตรตรองอยางดีวาโลกใบน้ี

ตองการอะไร แลวพระองคก็ทรงจัดเตรียมแรงดึงดูดของโลกไวท่ีน่ี ครูดีใจท่ีพระเจาทรงสรางแรงดึงดูดของโลกไว มัน

อาจจะสนุกกับการลอยได แตพระเจาทรงรูวาการมีแรงดึงดูดของโลกไวยอมดีท่ีสุด  
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• เราทุกคนมากลาวขอบคุณพระเจาสําหรับแรงดึงดูดของโลกกันดีกวา ต้ังประโยคอธิษฐานงายๆในการกลาวขอบคุณพระเจา

ท่ีทรงไตรตรองอยางดีวาอะไรคือสิ่งจําเปนสําหรับโลกของเรา หาอาสาสมัครท่ีจะอธิษฐาน  

   

กิจกรรมเสริม:  

เกมขนนก

 
 

 

 

• ใหเปดเสียงดนตรีขณะท่ีเด็กๆเปาขนนกใหลอยอยูในอากาศ 

• เม่ือเสียงดนตรีหยุด ใหเด็กๆดูขนนกรวงลงสูพื้น 

• ใหสังเกตวาขนนกรวงลงสูพื้นอยางชาๆ และสายไป-มา ไมไดรวงลงตรงๆ   

 

แหลงขอมูลสําหรับบทเรียนน้ี:  

  

1. 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 

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

published by Gryphon House, Inc. 1993 

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

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

 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดท่ีเหมาะสมกับบทเรียน? กิจกรรมใดท่ีไม

เหมาะสม? เราจะเตรียมตัวอยางไรสําหรับบทเรียนถัดไป?)  

 

 

การประเมินผลผูเรียน:  

 

 

 

 

 


	บทเรียนด้านความรู้และสติปัญญา บทที่ 13
	เรื่อง  แรงดึงดูดของโลก
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงจุดมุ่งหมาย และทักษะที่จะช่วยเหลือตนเองได้อย่างประหยัด
	ตัวชี้วัด: สร้างความสนใจด้านวิชาชีพพิเศษ และสติปัญญา
	สาระการเรียนรู้: ก่อให้เกิด, ปฏิบัติตาม และประเมินค่าการแก้ไขปัญหาที่มีความรู้ และเชื่อถือได้
	กลุ่มอายุ: 3-5 ปี
	ปี: 1
	วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

