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 บทเรียนดานความรูและสติปญญา บทที่ 14 

                                                                           เร่ือง   หมุบาน และ ชุมชนของฉัน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงจุดมุงหมาย และทักษะท่ีจะชวยเหลือตนเองไดอยางประหยัด 

ตัวชี้วัด: สรางความสนใจดานวิชาชีพพิเศษ และสติปญญา                            

สาระการเรียนรู: กอใหเกิด, ปฏิบัติตาม และประเมินคาการแกไขปญหาท่ีมีความรู และเชื่อถือได 

 

กลุมอายุ: 3-5 ป 

ป: 1 

หัวขอหลัก: ความเขาใจถึงชุมชนของฉัน 

บทเรียน: หมูบาน/เมืองของฉัน  

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที  

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:         

       

           1. เด็กจะสามารถเอยถึงหลักเขต และสิ่งปลูกสรางในทองถิ่นไดสัก 1-2 ท่ี 

           2. เด็กจะสามารถอธิบายท่ีต้ังของหลักเขตท่ีสําคัญโดยการใชคําบอกตําแหนงตางๆได   

 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                   
 

  

 

1. กระดานดํา และชอลก 

2. วัตถุท่ีจะนํามาทําแบบจําลองของสิ่งปลูกสราง หรือหลักเขตในชุมชน : กระดาษ, กลองเปลาเล็กๆ , กระดาษแข็ง , วัสดุท่ีเปนกอน , 

ภาชนะสะอาดท่ีวางเปลา หรือกระปองหลายขนาด และมีรูปรางท่ีตางกัน   

            3. กาว, เทปกาว หรือดาย  

            4. สี (ดูคูมือการใชสําหรับสวนผสม), ดินสอ, ดินสอสี หรือสีเทียน  

 

    อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:  

ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี  
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สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา: 

              1.อานบทเรียนใหจบท้ังหมด  

              2. รวบรวมอุปกรณตางๆ  

              3. เติมคําในชองวางสําหรับกิจกรรมประจําวันน้ี  

              4. วางแผนวาคุณจะวางสิ่งปลูกสรางจําลองท่ีนักเรียนทําขึ้นไวตรงไหน  คุณอาจตองใชพ้ืนท่ีใหญพอสมควรเพื่อท่ีเด็กนักเรียนจะ

ไดเดินเขาไปสรางชุมชนจําลองได คุณอาจจะวางสิ่งปลูกสรางจําลองบนโตะนักเรียนรอบๆหองเรียน 

  5. อธิษฐานใหเด็กๆรูสึกขอบคุณพระเจาสําหรับชุมชนท่ีพระเจาทรงเลือกใหพวกเขาไดอยูอาศัย 

       

 

 

 

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: ____สถานท่ีใดในชุมชนของเราท่ีพวกหนูชอบไปเท่ียวมากท่ีสุด? 

ทําไม?_____ 

o นักเรียนท่ีรวมแสดงความคิดเห็นในวันน้ี: ________________________________ 

• เร่ืองราว (หาเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับบทเรียน เลาเร่ืองราวพื้นบานในชุมชนของคุณ) 

o _____________________________________________ 
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 คําถาม/ กิจกรรมสําหรับผูฟง: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

 

• การเคล่ือนไหวของประสาท และกลามเน้ือ: (หาเพลง, ระบํา หรือการเคล่ือนไหว) โยนถุงถั่ว  

o หมายเหตุ กิจกรรมน้ีไมเก่ียวของกับบทเรียนน้ี ดังน้ันหากคุณมีกิจกรรมอ่ืนท่ีนาสนใจกวาน้ี คุณอาจเปล่ียน

กิจกรรมได และการใชถุงถั่ว และตะกราก็ไมบังคับ หากหาไดเทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงยอมทําได   

o ใหโอกาสเด็กทีละหน่ึงคนท่ีจะโยนถุงถั่วสามถุงใหลงตะกรา  

o ใหกําลังใจเด็กๆใหพยายามอยางเต็มท่ี ไมชมเชยเฉพาะคนท่ีโยนลงเทาน้ัน 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

ชุมชนของฉันคืออะไร? 

 

 

• มีผูคนอาศัยอยูรอบๆตัวเรา และเราเรียกวาชุมชนของเรา ใหเด็กๆออกเสียงคําวา “ชุมชน” ในชุมชนน้ันมีผูคนอาศัยอยู, 

ทํางาน และเลนดวยกัน   

• ใหเด็กหน่ึงคนมายืนหนาหองเรียนแลวถามวา “หนูอยากอยูคนเดียว, ทํางาน หรือเลนคนเดียวไหม?” ใหเด็กคนน้ัน

ตอบคําถาม เรามาสรางชุมชนโดยมายืนรวมกันเถอะ (ใหเด็กคนอ่ืนมายืนลอมเด็กคนน้ันท่ีหนาหองเรียน)    

• ชุมชนของเราชางวิเศษจริงๆ! ย้ิม และจับมือกับคนในชุมชนของเรา ใหเด็กๆจับมือกันแลวกลับไปท่ีน่ังของตนเอง   

• ชุมชนน้ันประกอบดวยผูคน รวมท้ังสิ่งปลูกสรางท่ีผูคนอาศัยอยู , ทํางาน และเลนท่ีน่ัน ชุมชนท่ีแตกตางกันอาจจะมีสิ่ง

ปลูกสรางท่ีเหมือนกัน หรือแตกตางกันบางก็ได   

• เรามาพูดเก่ียวกับสิ่งปลูกสรางพ้ืนบานในชุมชนของเรากันดีกวา มีสิ่งปลูกสรางอะไรบางท่ีพวกหนูเห็นในชุมชนของ

เรา ใหเขียนคําตอบของเด็กๆไวบนกระดาน  

• บางคร้ังในชุมชนจะมีหลักเขต หรือสิ่งท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติท่ีจดจําไดงายวาอยูในชุมชนของเรา ใหพูดเก่ียวกับ

หลักเขตตามธรรมชาติ หรือรูปปนท่ีมีอยูในชุมชนของเรา   
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• ใหนําบทสนทนาเก่ียวกับหลักเขต (เชน รูปปนแกะสลัก, อางเก็บนํ้า, ตนไมท่ีถูกฟาผา เปนตน) และสิ่งตางๆท่ีเปน

เอกลักษณในชุมชนของคุณ ใหจดคําตอบไวบนกระดานเชนกัน   

• ใหพูดเก่ียวกับท่ีต้ังของหลักเขต หรือสิ่งปลูกสรางในชุมชนของคุณ กระตุนใหเด็กๆใชคําบอกตําแหนงตางๆท่ีพวกเขา

ไดเรียนในบทท่ี 10 (ขึ้น, ลง, เหนือ, ใต และขางๆ)  

เรามาสรางชุมชนของเรากันเถอะ

 
 

 

 

• ในชุมชนของเรา ผูคนรวมกันสรางสิ่งปลูกสรางเหลาน้ี บอยคร้ังพวกเขาตางชวยเหลือกันและกันสรางบานใหม   

• มีผูคนมากมายรวมกันสรางอาคารท่ีเรากําลังเรียนอยูน้ี เม่ือผูคนรวมกันทํางาน เราเรียกวา “คุณสมบัติของผูรับใชพระ

เจา” คุณสมบัติของผูรับใชพระเจาน้ันเกิดขึ้นเม่ือเราชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

• พระเจาทรงเรียกเราฝกฝนการรับใช และชวยเหลือแตละบุคคลรอบๆตัวเราตามความจําเปน เราสามารถรับใชพระเจา

โดยการชวยเหลือผูอ่ืนได 

• วันน้ีเราจะมาทํางานรวมกัน และชวยกันสรางแบบจําลองของชุมชนของเรา   

• เตรียมวัสดุตางๆไว เชน: กระดาษ, กลองเปลาเล็กๆ, กระดาษแข็ง, วัสดุท่ีเปนกอน, ภาชนะสะอาดท่ีวางเปลา หรือ

กระปองหลายขนาด และมีรูปรางท่ีตางกัน เปนตน เด็กๆจะใชวัสดุเหลาน้ีในการประดิษฐสิ่งปลูกสรางจําลอง  

• หากนักเรียนของคุณไดทําอิฐโคลนไวในกิจกรรมเสริมจากบทท่ี 12 ก็ใหใชอิฐน้ันประดิษฐสิ่งปลูกสรางท่ีแสดงความ

แตกตางของสิ่งปลูกสรางในชุมชนของคุณ 

• ใหเตรียมวัสดุท่ีจะนํามาใชสําหรับการประกอบดวย เชน กาว , เทปกาว และดาย เด็กๆสามารถตกแตงสิ่งปลูกสรางตางๆ

ไดดวยส,ี ), ดินสอ, ดินสอสี หรือสีเทียน  

 

• ใหเด็กๆทํางานรวมกันเปนกลุมเล็กๆ กลุมละ 2-3 คน หรือกลุมใหญกวาน้ันขึ้นอยูกับจํานวนสิ่งปลูกสรางท่ีนักเรียนตอง

ทํา สั่งงานใหแตละกลุมสรางสิ่งปลูกสราง หรือหลักเขตตามแบบพ้ืนบาน ในชุมชนของคุณ (จากรายการท่ีเด็กๆตอบไว

บนกระดาน)  

• ชวยกลุมตางๆรวบรวมวัสดุท่ีจะนํามาประดิษฐสิ่งปลูกสราง หรือหลักเขตจําลอง ดังตัวอยางเชน ประกบกลองหลายๆ

ใบไวดวยเทปกาวเพื่อสรางอาคารใหญๆ, ใชกระปองสูงๆแทนรูปปน, พับกระดาษเปนรูปรางของอาคาร หรือวาดรูปบน

กระดาษเปนรูปอาคาร 
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• แตละกลุมควรจะตกแตงสิ่งปลูกสราง หรือหลักเขตของพวกเขาดวย คุณอาจจะแนะนําใหเด็กๆใชสัญลักษณตางๆ เชน 

คลีนิคทางการแพทยควรมีกากบาทสีแดงติดไว หรือโรงเรียนควรมีรูปวาดของดินสอติดไว    

• เม่ือบรรดาสิ่งปลูกสรางท้ังหลายไดรับการตกแตงหมดแลว ก็ใหเด็กๆชวยคุณวางแบบจําลองเหลาน้ันใหเก่ียวเน่ืองกับ

ชุมชนของคุณ โดยเร่ิมจากสถานท่ีปจจุบันท่ีคุณอยู (โรงเรียน หรือโบสถ) และวางตอจากตรงจุดน้ันไปเร่ือยๆ  

o หากคุณมีท่ีวางในหองเรียน ใหจัดพื้นท่ีกวางๆไว และวางแบบจําลองเหลาน้ีไวใหท่ัวหอง ใหวางสิ่งปลูกสราง

จําลองเหลาน้ีไวหลายๆวัน 

o หากคุณมีพื้นท่ีจํากัด ใหวางสิ่งปลูกสรางจําลองไวบนโตะนักเรียนเพื่อชวยใหเด็กๆมองเห็นชุมชนของพวก

เขา (สิ่งปลูกสรางท่ีมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน) 

o คุณอาจจะนําสิ่งปลูกสรางจําลองน้ีออกไปขางนอก และวางไวบนพื้นดินโดยท้ิงระยะหางของแตละอาคารไว

ใหเด็กๆเดินรอบแตละอาคารได  

การเดินชมชุมชนของเรา

 

 

• ใหเดินอยางมีจินตนาการเขาไปในชุมชนท่ีพวกหนูเพ่ิงสรางเสร็จน้ี คุณอาจจะเร่ิมจากจุดท่ีคุณอยู ณ . ปจจุบัน และเดินตอ

จากจุดน้ัน ใชการเคล่ือนไหวท่ีแสดงทาทางใหเด็กๆทําตามได น่ีคือตัวอยางท่ีคุณอาจจะใชในขณะท่ีเดิน อยางไรก็ตาม มัน

ขึ้นอยูกับสิ่งท่ีมีอยูในชุมชนของคุณ  

o เดินบนพื้นยางมะตอย หรือพื้นปูนรอนๆท่ีรานคาประจําหมูบาน 

o ปนขึ้นไปบนเขาเพื่อจะไปพบแพทยท่ีคลีนิค 

o แกวงประตูท่ีท้ังใหญ และหนักให เปดออกเพ่ือไปท่ีโบสถ 

o เดินผานบานคุณครูอยางเงียบๆเพราะวาพวกหนูไมอยากปลุกใหเด็กทารกต่ืนขึ้นมา  

o เทาของพวกหนูสะดุดตนไมท่ีถูกโคนไวระหวางทางท่ีไปโบสถ 

 

 

 

 

สรุปบทเรียน:   

บทอธิษฐานเพื่อชุมชน

  

 

• แตละชุมชนน้ันแตกตางกัน พระเจาทรงเลือกใหพวกหนูอาศัยอยูในชุมชนน้ีในตอนน้ี พระเจาทรงรักพวกหนูมาก และ

พระองคตองการใหพวกหนูแสดงความรักของพระองคโดยการชวยเหลือผูคนในชุมชนของพวกหนู  
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• ในชุมชนของเราอาจมีปญหาตางๆ หรือพวกหนูอาจหวังวาจะไดอาศัยอยูในชุมชนท่ีแตกตางจากน้ี ในทุกๆชุมชนมีท้ังเร่ือง

ดีๆ และไมดีกันท้ังน้ันแตเราก็ควรจะมองแตสิ่งดีๆไว พวกหนูชอบอะไรมากท่ีสุดในชุมชนของเรา? ใหเด็กๆตอบ   

 

• มากลาวขอบคุณพระเจาสําหรับชุมชนของเรากันดีกวา ต้ังประโยคอธิษฐานงายๆ แลวใหเด็กๆกลาวคําขอบคุณแดพระเจา   

  

กิจกรรมเสริม:  

ไมมีกิจกรรมเสริมในบทเรียนน้ี 

 

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. 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:   
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