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 บทเรียนดานความรูและสติปญญา บทที่ 15 

                                                         เร่ือง จุดเดนทางธรรมชาติของทองถิ่น (ดิน และนํ้า) 

  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงจุดมุงหมาย และทักษะท่ีจะชวยเหลือตนเองไดอยางประหยัด 

ตัวชี้วัด: สรางความสนใจดานวิชาชีพพิเศษ และสติปญญา                            

สาระการเรียนรู: กอใหเกิด, ปฏิบัติตาม และประเมินคาการแกไขปญหาท่ีมีความรู และเชื่อถือได 

 

กลุมอายุ: 3-5 ป 

ป: 1 

หัวขอหลัก: ความเขาใจถึงชุมชนของฉัน 

บทเรียน: จุดเดนทางธรรมชาติของทองถิ่น (ดิน และนํ้า) 

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที  

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:         

       

           1. เ ด็กจะสามารถเอยถึงจุดเดนทางธรรมชาติของทองถิ่นท่ีเดนๆไดอยางนอยสองท่ี (ทะเลสาบ , เนินเขา , ลําธาร , ภูเขา เปนตน)            

  

  

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                   
 

  

 

           1. วัตถุตามธรรมชาติ: ทราย, กอนหิน, ก่ิงไม และใบไม (อาจใหนักเรียนเก็บสิ่งเหลาน้ีขณะท่ีออกไปเดินชมธรรมชาติ) 

           2. กระดาษแผนใหญเพ่ือนํามาทําเปนขอบหนองนํ้า 

           3. กาว (ไมบังคับ)  

           4. ดินเหนียว หรือดินนํ้ามันสําหรับเด็กแตละคน; ใสสีนํ้าเงิน และนํ้าตาล (ดูคูมือการใชสําหรับสวนผสม) 

 

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:  

 

     “การตกปลาในหนองนํ้า”  
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1. ก่ิงไม  

2. เชือก  

3. คลิปหนีบกระดาษ หรือวัสดุเล็กๆท่ีเปนโลหะ  

4. กระดาษขาวตัดเปนรูปปลา  

5. แมเหล็กกอนเล็กๆ หรือวัสดุอ่ืนๆท่ีมีการทํางานเหมือนแมเหล็ก  

6. กระดาษปอนดแผนใหญๆจากกิจกรรม “สรางรูปแบบของนํ้า” 

 

 

 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:  

 

                1. อานบทเรียนท้ังหมดใหจบ  

                2. รวบรวมอุปกรณท้ังหมด   

                3. เติมคําในชองวางสําหรับกิจกรรมประจําวันน้ี    

4. สรางหนองนํ้าจากกระดาษแผนใหญหน่ึงแผน (หรือนํากระดาษชีทหลายๆแผนมาติดเทปกาว) 

 a. ใหตัดกระดาษเปนรูปหนองนํ้าโดยตัดเปนรูปโคงๆแบบเวาๆแหวงๆ  

b. ระบายสีกระดาษใหเปนสีฟา หรือใชสีเทียน หรือดินสอสีท่ีมีสีฟา การใชการแรเงาตามระดับความเขมของสีฟา และ

เขียว จะชวยใหดูเหมือนมีระรอกคล่ืนอยูในนํ้า 

5. หมายเหตุ: หากคุณไมไดอาศัยอยูใกลแหลงนํ้าตามธรรมชาติ หรือลักษณะแผนดินใดๆก็ลองหารูปภาพมาแสดงใหเด็กๆดู หรือ

วาดรูปไวบนกระดาน  

6. อธิษฐานใหเด็กๆรูสึกขอบคุณพระเจาสําหรับจุดเดนทางธรรมชาติของทองถิ่นท่ีพระองคทรงสรางไว   

     

ขอมูลภูมิหลัง: 

ลักษณะพื้นนํ้า: แมนํ้า, ทะเลสาบ, หนองนํ้า, มหาสมุทร, ชายหาด, ทะเล, นํ้าตก และลําธาร 

 

ลักษณะแผนดิน: เนินเขา, ภูเขา, อาว, เกาะ, โขดหิน, ท่ีราบสูง, แหลม, ทะเลทราย, ภูเขาไฟ, หนาผา, หุบเขา และ

ถ้ํา 

 

 

 

                 ขั้นตอนการเรียนการสอน:   
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             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: ____พวกหนูชอบทําอะไรเม่ือพวกหนูไปท่ี_______________?  

(ใหเลือกลักษณะพิเศษจําเพาะทางธรรมชาติในทองถิ่นท่ีชอบท่ีสุดมาตอบ) 

o นักเรียนท่ีรวมแสดงความคิดเห็นในวันน้ี: ________________________________ 

• เร่ืองราว (หาเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับบทเรียน หากเปนไปได)  

o ________________________________________ 

 คําถาม/ กิจกรรมสําหรับผูฟง: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

 

• การเคล่ือนไหวของประสาท และกลามเน้ือ: (หาเพลง, ระบํา หรือการเคล่ือนไหว) สรางสีสัน 

 

o ใหเด็กๆน่ังยองๆบนพื้นเพ่ือความพรอมท่ีจะกระโดดขึ้นอยางรวดเร็วได! 

o เอยชื่อสีขึ้นมาหน่ึงสี ใหคนท่ีใสชุดท่ีมีสีดังกลาวยืนขึ้นอยางรวดเร็ว 

o เอยชื่อสีอ่ืนอีก ใหเด็กๆยืนขึ้น หรือกลับลงไปน่ังยองๆขึ้นอยูกับวาพวกเขาใสชุดท่ีมีสีท่ีกลาวขึ้นหรือไม  

o เพ่ิมความไวในการเอยชื่อสีขึ้นทีละนอยเพื่อเพิ่มความไวในการจดจําสีของชุดท่ีพวกเขากําลังใสอยู    
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 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

จุดเดนทางธรรมชาติของทองถิ่นคืออะไร? 

 
 

 

• พระเจาทรงสรางโลกอันสวยงามใบน้ีพรอมกับแผนดิน และผืนนํ้า พระองคทรงเปนผูท่ีมีความคิดสรางสรรคเปนอยาง

มาก และพระองคไดทรงสรางธรรมชาติท่ีเกิดจากดิน และนํ้าซึ่งมีรูปแบบท่ีแตกตางกันไวมากมาย วันน้ีเราจะพูดถึงสิ่ง

เหลาน้ีในชุมชนของเรา  

• เม่ือครูพูดคําวา “แผนดิน” ใหพวกหนูกระทืบเทาเบาๆบนพื้น เม่ือครูพูดวา “นํ้า” ใหเอามือของพวกหนูขึ้นมา แลว

กวาดมือไปใหเหมือนกับวามันกําลังลอยอยูบนคล่ืน (แสดงใหเด็กๆดูวิธีกวาดมือขึ้น และลงราวกับวามันกําลังอยูบนผิว

นํ้า และกําลังเล่ือนไปตามกระแสนํ้า)   

• หากคุณมีรูปภาพของลักษณะแผนดิน หรือลักษณะพ้ืนนํ้า ก็ใหแสดงใหเด็กๆดูขณะท่ีคุณพูดถึงแตละลักษณะดังกลาว  

• มีลักษณะแผนดินท่ีแตกตางกันมากมายหลายชนิด แผนดินบางสวนกอตัวเปนเนินเขา หรืออาจจะกอตัวสูงขึ้นไปอีก

จนกลายเปนภูเขา สวนแผนดินบางสวนทรุดตัวลึกลงไป ซึ่งเราเรียกวา “หุบเขา” แผนดินบางสวนก็ถูกลอมรอบดวยนํ้า

หมดทุกดาน ซึ่งเราเรียกวา “เกาะ”  

• พวกหนูสังเกตเห็นอะไรจากแผนดินท่ีเราอาศัยอยูน้ีบาง? (ชวยเด็กๆบอกถึงจุดเดนของลักษณะแผนดินในทองถิ่น   

และพูดคุยถึงสิ่งเหลาน้ันท่ีมีอยูรอบๆชุมชน รวมท้ังท่ีมีอยูในประเทศไทยดวย)  

• มีลักษณะพื้นนํ้าท่ีแตกตางกันมากมายหลายชนิด นํ้าบางสวนถูกลอมรอบดวยแผนดินหมดทุกดาน ซึ่งเราเรียกวา 

“ทะเลสาบ” และมีรสชาติดี นํ้าบางสวนอยูในมหาสมุทรซึ่งมีคล่ืนยักษ และมีรสชาติเค็ม นํ้าบางสวนก็เปนแมนํ้า และ

บางสวนอาจไหลไปจนลนขอบหินแลวตกลงมาเปนนํ้าตกอันสวยงาม    

• พวกหนูสังเกตเห็นอะไรจากพื้นนํ้าท่ีเราอาศัยอยูน้ีบาง? (ชวยเด็กๆบอกถึงจุดเดนของแหลงนํ้าในทองถิ่น  และพูดคุย

ถึงสิ่งเหลาน้ันท่ีมีอยูรอบๆชุมชน รวมท้ังท่ีมีอยูในประเทศไทยดวย)  

  

สรางหนองนํ้า
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• หากคุณไมสามารถพาเด็กๆไปเดินดูธรรมชาติ หรือในชุมชนของคุณไมมีแหลงนํ้าตามธรรมชาติ คุณอาจตัดกิจกรรมน้ี

ท้ิงไป และทํากิจกรรมเสริม “สมมุติวาเลนนํ้าสนุก” 

• หากคุณเลือกท่ีจะพาเด็กๆไปเดินขางนอกเพื่อเก็บวัตถุตามธรรมชาติซึ่งมีอยูตามชายฝงของทะเลสาบ , หนองนํ้า หรือ

แหลงเก็บนํ้าในทองถิ่น อาจรวมถึงทราย, หิน, เปลือกหอย, ใบไม และก่ิงไม   

• ขณะเดิน ใหคุณชี้ใหเด็กๆเห็นถึงจุดเดนของธรรมชาติทุกชนิด เชน หนองนํ้า, แมนํ้า, เนินเขา, ภูเขา และโขดหิน 

• เม่ือกลับมาท่ีหองเรียน ใหเด็กๆน่ังลอมหนองนํ้าท่ีประดิษฐจากกระดาษใน “สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา”   

• ชวยเด็กๆจัดเรียงวัตถุตามธรรมชาติท่ีพวกเขาเก็บมาไวรอบๆขอบหนองนํ้าเพ่ือประดิษฐเสนชายฝง สวนก่ิงไมก็ให

เอาไวในหนองนํ้าเปรียบเปนไมซุงท่ีลอยอยูตามนํ้า และใบไมเปรียบเปนใบบัวบรรทมท่ีลอยอยูบนผิวนํ้า   

•  คุณอาจจะทากาวติดวัตถุเหลาน้ีเอาไวหากคุณตองการเก็บหนองนํ้าประดิษฐน้ีไวสักวัน หรือสองวัน   

ลักษณะแผนดินท่ีทําจากดินเหนียว

 
 

 

• แจกดินเหนียว หรือดินนํ้ามันท่ีเตรียมไวใหกับเด็กๆ ดินนํ้ามันสีฟาเอาไวใชแทนแหลงนํ้า และดินนํ้ามันสีนํ้าตาลให

เอาไวใชแทนลักษณะแผนดิน 

• ใหเอยถึงลักษณะแผนดินขึ้นมาหน่ึงชนิด พูดถึงลักษณะแผนดินท่ีมีอยูใกลๆชุมชนของคุณแลวใหเด็กๆปนดินนํ้ามันให

มีรูปรางตามน้ัน  ตรวจดูงานท่ีเด็กๆสรางขึ้นวาชี้ใหเห็นถึงความรูเร่ืองลักษณะแผนดิน (ใชสีนํ้าตาล) และลักษณะพื้น

นํ้า (ใชสีฟา) 

• ชี้แจงใหเด็กๆทราบวาเนินเขาน้ันมีหลากหลายรูปแบบ ใหพูดวา “เด็กคนน้ีประดิษฐเนินเขาในแบบสูงชะลูดแตคนอ่ืนๆ

ประดิษฐแบบสั้นบางยาวบาง เนินเขาจริงๆจะเปนเหมือนท้ังสองแบบน้ีไดหรือไม?”  (ได) 

• ใหทําตามน้ีตอไปกับลักษณะแผนดินชนิดอ่ืนๆ ชี้ใหเห็นถึงลักษณะเดนท่ีแตกตางกัน  ขณะท่ีเด็กๆกําลังประดิษฐอยูน้ัน

ใหกลาวถึงสัตวท่ีอาศัยอยูใกลลักษณะแผนดินท่ีแตกตางกัน รวมท้ังบรรดาพืชพันธท่ีคุณอาจพบในลักษณะแผนดิน

เหลาน้ี   

 

 

 

สรุปบทเรียน:   
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บทอธิษฐานสําหรับแผนดิน และผืนนํ้า

   

 

 

• พระเจาทรงสรางลักษณะพ้ืนนํ้า และลักษณะแผนดินรอบๆตัวเรา เราสามารถหาความเพลิดเพลินจากสิ่งเหลาน้ีได อะไรคือ

สิ่งท่ีคุณชอบมากท่ีสุดถาพูดถึงนํ้า? อะไรคือสิ่งท่ีคุณชอบมากท่ีสุดถาพูดถึงแผนดิน? ใหเด็กๆตอบ 

 

• เราจําเปนตองดูแลธรรมชาติรอบตัวเราใหดีเพื่อพวกมันจะไดคงอยูอยางสะอาด และปลอดภัยสําหรับเราท่ีจะใชประโยชน

จากพวกมัน พระเจาทรงตองการใหพวกเราดูแลสิ่งท่ีพระองคทรงสรางขึ้น ซึ่งเราเรียกวา “ความเปนผูรับใชท่ีดี ” ใหเด็กๆ

กลาวคําวา “ความเปนผูรับใชท่ีดี”  

  

• มีวิธีใดบางท่ีเราจะสามารถดูแลธรรมชาติรอบตัวเราใหดี ? (คําตอบท่ีอาจจะไดรับ : เก็บขยะท้ังในนํ้า และบนดินไปท้ิงใหดี , 

ใชนํ้าอยางประหยัด, ไมท้ิงขยะลงในนํ้า หรือบนดินก็ตาม เปนตน)   

 

• กลาวบทอธิษฐานน้ีตามครู: เม่ือพูดเสร็จหน่ึงบรรทัดก็ใหเด็กๆกลาวตาม  

 

พระเจาผูทรงเปนท่ีรัก, 

ขอบคุณสําหรับผืนนํ้า 

ขอบคุณสําหรับแผนดิน 

โปรดทรงชวยดูแล 

ท้ังผืนนํ้า และแผนดิน 

ท่ีพระองคทรงสรางขึ้น 

ในนามของพระเยซู, 

อาเมน 

 

 

กิจกรรมเสริม:  

สมมุติวาเลนนํ้าสนุก

 

 

• สมมุติวาตอนน้ีเราอยูท่ีชายหาดกัน ชายหาดคือแผนดินซึ่งเปนทราย ทําทาเดินไปบนทราย ใหเด็กๆยืนขึ้น และทําทา

เลียนแบบคุณ ครูรูสึกถึงความนุมนวลใตฝาเทาของครู อุย! ทรายรอนมากเลยเพราะไดรับความรอนจากดวงอาทิตย รีบยาย

ไปอยูอีกฟากหน่ึงของหองโดยเร็วโดยสมมุติวาคุณกําลังเดินอยูบนทรายรอนๆ   
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• ตอนน้ีเราเอาเทาแชนํ้ากันดีกวา ใหรูสึกถึงนํ้าท่ีเย็นฉํ่า สบายเทา เอาละทีน้ีเรามาเอาเทาตีนํ้ากันดีกวา (ใหคุณทําทาเอาเทาตี

นํ้า)  

  

• ครูกําลังจะวายนํ้าละนะ ดูทาทางของครูไวแลวพวกหนูก็จะวายนํ้าไดเหมือนกัน (ใหทําทาใชแขนวายนํ้าแบบงายๆ และโนม

ตัวไปขางหนาราวกับวาคุณกําลังวายนํ้า ใหเด็กๆทําทาวายนํ้าไปท่ัวหองพรอมกับคุณดวย  

• คล่ืนกําลังซัดเขามา ใหยืนขึ้น และสมมุติวาคล่ืนลูกหน่ึงกระแทกเขาท่ีหลังของคุณ และผลักคุณไปขางหนานิดหนอย แลว

เม่ือคล่ืนลอยกลับมา คุณก็ถูกดึงกลับไปขางหลัง ใหเด็กๆทําทาเลียนแบบคุณดวย   

 

• ใหเด็กคนหน่ึงกลาวถึงสิ่งท่ีเขาเห็น หรือรูสึกวามันอยูในนํ้า (ปลา, หิน, ปะการัง, ขยะ เปนตน) เม่ือทํากิจกรรมจนครบ ให

เด็กๆทําทาขึ้นจากนํ้า, เดินผานทรายรอนๆ, ทําใหเทาแหง และกลับท่ีน่ังขอตนเอง    

 

การตกปลาในหนองนํ้า 

 
 

 

• หากคุณตองการจะทําอะไรเพิ่มกับหนองนํ้าท่ีสรางขึ้นในบทเรียนน้ี ก็ใหเด็กๆไปตกปลาได  

   

•  รวบรวมก่ิงไม และติดเชือกไวท่ีปลายของก่ิงไม ใหติดคลิปหนีบกระดาษ หรือวัสดุเล็กๆท่ีเปนโลหะไวท่ีปลายเชือก น่ีคือเบ็ด

ตกปลาน่ันเอง 

  

o ตัดกระดาษเปนรูปปลา และตกแตงตามตองการ ใหติดแมเหล็กกอนเล็กๆ หรือวัสดุอ่ืนๆท่ีมีการทํางานเหมือนแมเหล็ก

ไวท่ีปลาแตละตัว เพื่อเพิ่มความสนุก คุณอาจจะเขียนตัวเลข หรือตัวอักษรบนตัวปลา และใหเด็กๆตกปลาตัวท่ีคุณ

กําหนดไวก็ได 

  

o ใหเด็กๆจุมเบ็ดตกปลาของพวกเขาลงในหนองนํ้าเพื่อตกปลา คลิปหนีบกระดาษจะติดกับแมเหล็กขณะท่ีสัมผัสกัน 

จากน้ันก็ใหดึงปลาท่ีตกไดขึ้นมา 

   

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 
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ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดท่ีเหมาะสมกับบทเรียน? กิจกรรมใดท่ีไม

เหมาะสม? เราจะเตรียมตัวอยางไรสําหรับบทเรียนถัดไป?)   

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน:  
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