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บทเรียนดาน อารมณ สังคม  บทท่ี 14 

เร่ือง  ฉันทําเองไดโดยใหคนอ่ืนชวยบาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: มีความสัมพันธกับผูอื่นดวยทาทีที่เปนมิตร และมีความเมตตา 

ตัวชี้วัด:  การฝกบริหารจัดการตนเอง 

สาระการเรียนรู: รูจักจุดแข็ง: กําหนด และฝกฝนจุดแข็งที่มี และคุณสมบัติพิเศษที่เปนของประทานจากพระเจา 

 

กลุมอายุ:  3-5 ป  

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  การรูจักตัวเอง 

บทเรียน:  ฉันทําเองไดโดยใหคนอื่นชวยบาง 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาที 

 

 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:           

            

1. เด็กจะกําหนด และบอกไดถึงวิธีการดูแลตัวเองอยางนอย 3 สิ่งที่เขา/เธอไมสามารถทําไดดวยตนเอง 

2. เด็กจะระบุช่ือของคนอยางนอย 2 คนที่สามารถขอความชวยเหลือได และแสดงใหเห็นวาเด็กๆจะวิธีการอยางไรในการ

ขอใหคนอื่นชวย 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  

 

1. เกาอี่ โตะ กลองเปลา หรือสิ่งของที่จะสามารถใชเปนสิ่งกีดขวางได 

2. ทางเลือก: เชือกเอาไวใชกําหนดเสนทาง 

 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

 

ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 

 

 

 

 



 2 

 สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา: 

1. อานบทเรียนทั้งหมด  

2. รวบรวมอุปกรณทั้งหมด 

3. คุณอาจจะตองจัดหองเรียนใหมีที่วางเพ่ือที่เด็กๆจะสามารถทําทางเดิน และจัดวางสิ่งก่ิงขวางโดย

ใชสิ่งของที่คุณไดจัดเตรียมเอาไว 

4. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆใหพวกเขาที่จะมีความมั่นใจที่จะทูลขอความชวยเหลือจากพระเจา 

    

 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

 

การนําเขาสูบทเรียน:   

  

 
• ขณะท่ีเราเจริญเติบโตขึ้น เธอรูวิธีในการทําสิ่งตางๆดวยตนเอง ใหทุกคนยืนขึ้น และแสดงทาทางเก่ียวกับสิ่งท่ีเธอทําไดดวย

ตนเอง เธอจะแสดงทาทางก่ิงอยางก็ได ใหเด็กๆไดมีโอกาสแสดงออกราวๆ 1-2 นาที 

 

• ในฐานะท่ีเราเปนเด็กๆ เรายังไมสามารถท่ีจะทําทุกสิ่งทุกอยางไดดวยตนเอง มีกิจกรรมอะไรบางท่ีเธอคิดวายังจะตองขอ

ความชวยเหลือจากพอแม/ผูปกครองของเธอ? ใหเด็กๆไดตอบ และใหเด็กคนอื่นๆตอบสนองโดยการเอามือทั้งสองขางไขว

กัน และแตะที่ไหลของตัวเองเมือพวกเขาเห็นวา กิจกรรมที่เพ่ือนเขาบอกน้ันเปนกิจกรรมที่เขาเองก็ตองการความชวยเหลือ

จากคนอื่นเชนกัน 

 

• มีอะไรอีกบางท่ีเธอตองการทํา แตเธอทําเองไมได? ใหเด็กที่ยังไมไดตอบไดตอบคําถาม คราวน้ีใหเด็กๆโบกมือของตนเอง

ถาพวกเขาคิดวาพวกเขาตองการที่จะทํากิจกรรมน้ันเหมือนกัน 

 

• เม่ือพวกเธอตองการขอความชวยเหลือ มีใครบางท่ีเธอจะขอความชวยเหลือจากพวกเขาได?  ใหเด็กๆบอกช่ือของคน 2 คน

ที่สามารถชวพวกเขาได 

 

• วันน้ีเราจะมาเรียนรูวิธีการสนุกๆในการขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน 
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 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
 

  

• ใหเด็กๆใชเกาอี้ โตะ ฯลฯ เพ่ือที่จะสรางทางเดินที่มีสิ่งกีดขวางอยู และจากน้ันใหพวกเขาเดินผานทางน้ัน ใหคุณเอา

เกาอี้ หรือกลองมาใชเปนสิ่งกีดขวางเพิ่มเติม 

• แนวคิดในการสรางทงเดินที่มีสิ่งกีดขวาง:  

o ใหเด็กๆคลานลอดไปใตโตะ ปนขามเกาอี้ (เพ่ือความปลอดภัย อยาใหเด็กปนขามสิ่งที่มีความสูงกวาเกินกวา

เขาเด็กๆ และเมื่อเด็กปนขามสิ่งของใดใหแนใจวาสิ่งน้ันมั่นคง ไมโคลงหรือเอียง) 

o ใหเด็กๆลอดผานบางสิ่งบางอยาง 

o ใหเด็กๆคลานระหวางสิ่งของ 

o ใหคุณคิดกิจกรรมบางอยางใหเด็กทํากอนที่พวกเขาจะเริ่มคลาน หรือลอดผานสิ่งกีดขวางเชน ใหพวกเขายืน

และเอามือแตะที่น้ิวเทาคนละ 3 ครั้ง หรือใหปรบมือคนละ 5 ครั้ง  

• แสดงใหเด็กดูวิธีที่จะเคลื่อนตัวผานสิ่งกีดขวาง ใหเลือกเด็กหลายๆคนเพื่อที่จะเขามาชวยคุณดวย (จํานวนผูชวยเทากับ

จํานวนของอุปสรรคที่เกิดขึ้น) 

• ใหเด็กหน่ึงคนยืนอยู ณ จุดที่เปนอุปสรรค ใหบอกกับเด็กแตละคนวาควรจะจัดการกับอุปสรรคน้ันๆอยางไร เมื่อเด็ก

คนอื่นเคลื่อนตัวผานสิ่งกีดขวาง ใหเด็กที่เปนผูชวยใหความชวยเหลือโดยการบอกใหกับเพ่ือนๆในการจัดการกับ

ปญหาที่เกิดขึ้น 

• ใหเด็กๆที่เหลืออยูเขาแถว และใหเคลื่อนตัวผานสิ่งกีดขวางทีละคน เตือนเด็กๆใหเช่ือฟงผูชวยเพื่อพวกเขาจะรูวา

จะตองทําอยางไร เมื่อเด็กๆทั้งหมดไดเคลื่อนตัวผานสิ่งกีดขวางจนครบทุกคนแลว ใหพวกเขาปรบมือใหกับเด็กที่เปน

ผูชวย และกลาวขอบคุณดวย 

• ใหเลือกเด็กอีกกลุมหน่ึงที่จะเปนผูชวย เพ่ือที่จะใหเด็กที่เปนผูชวยในรอบแรกไดมีโอกาสเคลื่อนตัวผานสิ่งกีดขวาง

ดวย หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแลว ใหเด็กกลุมแรกปรบมือใหกับเด็กที่เปนผูชวย และกลาวขอบคุณดวย  
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• เปนงานท่ียอดเย่ียมมากท่ีเราไดชวยเหลือผูอ่ืนไดเคล่ือนตัวผานสิ่งกีดขวางไปไดอยางปลอดภัย การใหผูอ่ืนไดมีสวน

ชวยเราน้ันเปนสิ่งท่ีดี ตอนน้ีใหเรามาเลนอีกเกมหน่ึง ในเกมน้ี เธอจะตองขอใหคนอ่ืนท่ีจะชวยเหลือเธอ การขอใหคน

อ่ืนไดเขามาชวยเหลือเราน้ันเปนสิ่งท่ีดีเสมอ 

• เมื่อเด็กๆรวมตัวกันอยูดานหลังของเสนที่ขีดไว หรือเชือกที่ขึงไวแลว ใหเลือกเด็กหน่ึงคนที่จะแสดงเปนเสือ และเลือก

เด็กอีกคนหน่ึงใหเปนครูฝกเสือใหเช่ือง สวนเด็กคนอื่นๆควรยืนอยูดานหลังเกาอี้ เมื่อคุณใหสัญญาณ ใหเสือว่ิงหนี

ออกไป และใหครูฝกว่ิงตาม แตไมสามารถจับเสือไดหากไมมีคนอื่นชวย 

• เด็กที่เปนครูฝกจะตองขอความชวยเหลือใหเด็กอีกคนหน่ึงชวยจับเสือ ในที่สุดเด็กที่เปนครูฝก และคนที่ชวยจับเสือก็

สามารถจับเสือได ใหเด็กทุกคนไดมีโอกาสแสดงเปนครูฝก เสือ หรือผูชวย 

• หลังจากเลนเกมจบแลว ใหเด็กๆไปด่ืมนํ้า และกลับมาตัวกันเพ่ือจะไดจบบทเรียน  

 

 

การสรุปบทเรียน:  

  

 

• มีหลายสิ่งหลายอยางท่ีเธอยังไมรูวาจะทําอยางไร ซึ่งก็ไมผิดอะไร เราสามารถท่ีจะทําอีกหลายสิ่งหลายอยางไดเม่ือเรา

โตขึ้น และกอนท่ีจะถึงวันน้ัน เราสามารถขอความชวยเหลือจากคนอ่ืนได  ใครท่ีเราขอใหชวยไดตลอดเวลา และเขาก็

ยินดีท่ีจะชวยเราทุกคร้ังมากกวาคนอ่ืนๆจะชวยเราได? (พระเจา) 

• เราทุกคนมีความจําเปนท่ีตองการความชวยเหลือจากคนอ่ืน บางคร้ังครูก็ขอความชวยเหลือจากคนอ่ืนดวยเหมือนกัน 

ใหบอกกับเด็กๆเก่ียวกับสิ่งที่คุณจําเปนตองขอความชวยเหลือ และวิธีที่เธอขอความชวยเหลือจากผูอื่น 

• พระเจาทรงตองการใหเราขอความชวยเหลือจากพระองค เราสามารถบอกกับพระเจาใหพระองคชวยในหลายสิ่งหลาย

อยาง การเรียนรูท่ีจะขอใหคนอ่ืนชวยน้ันเปนสิ่งท่ีดี วันน้ีเธอไดขอความชวยเหลือบางหรือไม ใหเด็กๆไดตอบ วันน้ี

เธอไดชวยคนอ่ืนบางไหม? ใหเด็กๆไดบอกช่ือของคนที่พวกเขาไดใหความชวยเหลือ 

 

• ใหอธิษฐานเผ่ือเด็กๆดวยบทอธิษฐานน้ี 

ขาแตพระบิดาเจา 

ขอบคุณพระองคสําหรับเด็กๆทุกคน ขอบพระคุณท่ีพระองคทรงใหเราสามารถทําสิ่งตางๆดวยตนเองได โปรดสอน

พวกเราใหสามารถท่ีจะขอใหผูอ่ืนชวยเม่ือมีความจําเปน ขอพระองคใหเราไดเรียนรูสิ่งตางๆมากขึ้น และเรียนรูท่ีจะ

ขอใหคนอ่ืนไดชวยเหลือ 

อาเมน 
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กิจกรรมเสริม:  

 

 
• ใหคุณสอนกลอนบทตอไปน้ีใหกับเด็กๆ ใหเด็กๆพูดตามคุณที่ละหน่ึงบรรทัด ใหเติมคําลงในชองวางสําหรับประโยค

สุดทาย ใหเรียกเด็กหน่ึงคนที่จะตอบคําถาม และใหเด็กๆที่เหลือแสดงทาทาง ใหพูดกลอนอยางนอย 3 ครั้ง 

พระเจาทรงสรางฉัน ใหช้ีขึ้นไปบนฟาสําหรับคําวา “พระเจา” และใหช้ีที่ตัวพวกเขาเองสําหรับคําวา “ฉัน” 

ฉันตัวใหญ ใหเด็กๆพยายามยืดตัวขึ้นใหสูงที่สุดเทาที่จะทําได 

ฉันอายุ ______ ขวบ ใหเด็กๆชูจํานวนน้ิวเทากับอายุของตัวเอง 

ฉันสามารถทําสิ่งตางๆมากมายดวยตนเอง ใหช้ีที่ตัวเอง 

ฉันสามารถ ___________ ใหเรียกเด็กหน่ึงคนเติมสิ่งที่เขาทําไดลงในชองวาง และใหเด็กคนอื่นๆแสดงทาทางน้ันออกมา 

 

พระเจาทรงสรางฉัน ใหช้ีขึ้นไปบนฟาสําหรับคําวา “พระเจา” และใหช้ีที่ตัวพวกเขาเองสําหรับคําวา “ฉัน” 

ฉันตัวใหญ ใหเด็กๆพยายามยืดตัวขึ้นใหสูงที่สุดเทาที่จะทําได 

ฉันอายุ ______ ขวบ ใหเด็กๆชูจํานวนน้ิวเทากับอายุของตัวเอง 

ฉันสามารถขอใหคนอ่ืนชวยในบางสิ่งบางอยาง ใหช้ีไปที่คนอื่น 

ฉันสามารถขอใหคนอ่ืนชวยให ___________ ใหเรียกเด็กหน่ึงคนเติมสิ่งที่เขาทําไดลงในชองวาง และใหเด็กคนอื่นๆแสดง

ทาทางน้ันออกมา 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว

อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)  

 

 

 
การประเมินผลผูเรียน:  
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