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 บทเรียนดานความรูและสติปญญา ท่ี 16 A 

                                                           เร่ือง  สัตวชนิดตางในทองถิ่น 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ:  แสดงออกถึงแรงบันดาลใจและทักษะในการสนับสนุนตัวเองใหรูจักประหยัด 

ตัวชี้วัด:  ปลูกฝงสติปญญาและความสนใจดานอาชีพที่เปนเอกลักษณของตนเอง 

สาระการเรียนรู:  เสริมสรางใหมีความรู การนําความรูไปใช และ ประเมินผลวิธีการในการแกปญหา 

 
กลุมอายุ:  3-5 ป  

ป :  1 

หัวขอหลัก:  เขาใจชุมชนของฉัน   

บทเรียน :   สัตวชนิดตางๆในทองถิ่น  

เวลาท่ีใชในการสอน :  45 นาที 

 

 
วัตถุประสงคการเรียนรู          
             

1.  เด็กๆจะสามารถบอกช่ือของสัตวในทองที่ได 2-3 ชนิด  
2. เด็กๆจะสามารถบอกลักษณะและนิสัยของสัตวตางๆในทองที่   

 
 
 

  อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                                      
 

  
 

1. กระดาษแผนใหญ 

2. ปากกาเขียนไวทบอรด หรือเครื่องเขียนอื่น 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:   

ไมมีกิจกรรมสําหรับบทเรียนน้ี 

 

 

  สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:   

1. อานบทเรียนใหจบ 

2. รวบรวมอุปกรณทั้งหมด 
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3. เติมคําลงในชองวาง สําหรับกิจกรรมประจําวันของวันน้ี     

4. นํากระดาษแผนใหญ 3 แผน หรือ ปะกระดาษหลายแผนเขาดวยกัน  

a. วาดโครงรางของตนไมใหญหน่ึงตน ลงบนกระดาษแผนหน่ึง 

b. วาดพื้นดิน ใหมีกอนหินบาง และมีพุมไมบาง ลงในกระดาษแผนที่สอง  

c. ในกระดาษแผนที่สาม  ใหวาดพ้ืนหญาบนดานบนของกระดาษ เพ่ือแสดงวามีสัตวอาศัยอยูใตดิน  

5. อธิษฐานใหเด็กๆเห็นคุณคาและขอบคุณพระเจาที่ไดทรงสรางสัตวตางๆ  

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

คํานํา :  กิจกรรมประจําวัน: 

 
 

 

 

• อักษรสําหรับวันน้ี: _____  

o สิ่งตางๆที่ขึ้นตนดวยอักษรน้ี: ____________________________ 

• วันในสัปดาหน้ี:  

o วันน้ี_______________ (แสดงใหเห็นในปฏิทิน) 

o พรุงน้ี ________________ 

o เมื่อวานน้ี___________________ 

o การนับ: จํานวนวันจนกระทั่ง   =   

• อากาศ: 

o อากาศในวันน้ี 

o เครื่องแตงกายในวันน้ี 

o กราฟแสดงอากาศ 

• เวลาแบงปน: (ไมเกิน 10 นาที)  

o คําถามที่ใชเริ่มในการแบงปน: สัตวอะไรที่นองๆชอบ? 

o นักเรียนที่แบงปนในวันน้ี: ________________________________ 

• เร่ืองเลา (ท่ีเก่ียวของกับบทเรียน, ถาเปนไปได) 

o _____________________________________________ 

 คําถาม/กิจกรรมสําหรับผูฟง: 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 
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• กิจกรรมการเคล่ือนไหว: (ใชเพลง การเตนรํา การเคลื่อนไหว) ลิงมองดู, ลิงทํา... (คุณอาจจะใหช่ือใหมโดยใชช่ือของ

สัตวในทองที่)   

o โดยปราศจากการพูด  ใหทําทาที่เด็กๆสามารถเลียนแบบได คุณอาจจะเขยงขาเดียว เกาคาง หรือ น่ังขัดสมาธิ ,   

o เม่ือเด็กๆเร่ิมเลนไดดีแลว  คุณอาจจะเลือกเด็กสักคนหน่ึงใหออกมาทําทา และใหคนอ่ืนๆเลียนแบบบาง เสร็จแลว

ใหเด็กคนอ่ืนนําทําทาอีก  ทําทีละคน  

 

 การนําเสนอ หรือ กิจกรรมการเรียนรู :                

 
 

  

 

• พระเจาทรงสรางโลกและสรรพสิ่งในโลก  เราสามารถช่ืนชมยินดีที่พระเจาไดสรางสัตวตางๆในวันที่6 ของการทรงสราง   

นองๆไดเห็นสัตวอะไรบาง  ใหเด็กๆบอกช่ือสัตวตางๆใหมากที่สุดเทาที่สามารถทําได          

• นองๆเคยแตะตองสัตวอะไรมาแลวบาง  ใหเด็กๆตอบ  แลวพูดเก่ียวกับความแตกตางระหวางสัตวเลี้ยง (ที่แตะตองได  อุม

ไดอยางปลอดภัย)  กับ สัตวปา (ที่ไมควรไปแตะตองหรืออุมมันเลย)  

• สัตวเลี้ยงบางชนิดก็เปนอันตรายไดดวย  ใหอภิปรายเก่ียวกับสัตวเลี้ยงที่เปนอันตราย  แลวชวยใหเด็กๆขาใจถึงวิธีหลีกเลี่ยง

สัตวเหลาน้ัน  และถาเราตองเผชิญหนากับมัน หรือถูกมันกัด  เราควรทําอยางไร  

 

• ใหเราเลนเกมบอกลักษณ.  ฉันจะเอยชื่อของสัตวในทองท่ีสัก 1 อยาง  แลวใหเราดูวาเด็กๆจะใชก่ีคําในการบรรยายลักษณะ

ของมัน    ใหเอยช่ือสัตว 1 อยางแลวฟงดูวาเด็กๆจะใชก่ีคําในการบอกลักษณะของสัตว เชน สี ลักษณะรูปราง ขนาด ขนที่

หอหุมตัว หรืออะไรก็ไดที่เปนลักษณะเดน หรือไมธรรมดาของสัตวตัวน้ัน   ใหนับคําตอบทุกคําและดูวาสัตวตัวไหนใชคํา

บรรยายมากที่สุด 

 

• การแสดงใหเหมือนสัตว 

 
 

 

 

• กระซิบช่ือสัตวชนิดหน่ึงในทองที่อยางหน่ึงที่ขางหูของเด็กคนหน่ึง  เด็กคนน้ันจะทําเสียงของสัตวและแสดงทาทางให

เหมือนสัตวชนิดน้ัน  แลวใหเด็กคนอื่นๆทายวาเปนสัตวอะไร    

 

• เด็กที่ทายถูกจะเปนเด็กคนตอไปที่จะกระซิบช่ือสัตวอื่นที่ขางหูเด็กอีกคนหน่ึง   ทําเชนน้ีเรื่อยๆจนกระทั่งเด็กทุกคนได

กระซิบช่ือสัตวจนครบหมดทุกคน  

 

การแยกสัตวตางๆตามสถานท่ีท่ีมันอาศัยอยู   
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• ใหวางกระดาษใหญ 3 แผนลงบนพ้ืน 3 แหงรอบๆหอง  ถาคุณยังไมไดเตรียมกระดาษไว  ใหคุณทําตามคําแนะนําใน

การวาดภาพจากสวนที่เปนสิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือทํา   

• พาเด็กๆเดินไปที่พ้ืนที่ 3 แหงน้ัน  และเลาเก่ียวกับสถานที่ที่สัตวอาศัยอยูตามที่ระบุไวในกระดาษแตละแผน   และให

บอกช่ือสัตวอะไรบางในทองที่  ที่อาศัยอยูในสถานที่แตละแหง    

 

• ใหเด็กๆมีอะไรบางอยางที่จะวาดหรือระบายสี  แลวใหเด็กๆเดินไปรอบๆสถานที่อยูของสัตว 3 แหงน้ัน   ในแตละแหง

ที่เด็กๆไป  ใหเด็กๆวาดรูปของสัตวที่อาศัยอยูที่น้ันลงไปในกระดาษน้ัน  

 
 
การสรุปบทเรียน :   

ใหขอบคุณพระเจาสําหรับสัตวตางๆท่ีทรงสราง 

 
 

  

 

• สัตวตางๆมองดูแลวนาสนุก คุณชอบดูสัตวทํากิจกรรมอะไร  ใหเด็กๆตอบโดยการแสดงทาทางของกิจกรรมที่สัตวเหลาน้ัน

ทํา (อาจทําเปนรายบุคคลหรือทําดวยกันเปนกลุม) 
• มีสัตวบางชนิดท่ีเปนอันตราย  แตมันก็สามารถชวยเหลือคนไดดวยเชนกัน  สัตวสามารถชวยเหลือคนไดอยางไรบาง 

(คําตอบ เชน ชวยแบกของหนัก, เราขี่มันไปไหนๆได, เรากินมันเปนอาหารได เปนตน)  
• จงคิดถึงสัตวท่ีคุณชอบ  ใหเราขอบกลาวขอบคุณพระเจาท่ีไดสรางสัตวท่ีดีเหลาน้ัน  ผูสอนอาจจะวางแบบอยางการ

อธิษฐานขอบคุณพระเจาสําหรับสัตวที่ทรงสราง  แลวใหเด็กๆแตละคนมีโอกาสไดอธิษฐานขอบคุณพระเจาสําหรับสัตวที่

เขาชอบ  
 
 
กิจกรรมเสริม :  
ไมมีสําหรับบทน้ี 

 
แหลงท่ีมาของบทเรียนน้ี  
1. http://www.preschoolrainbow.org/animal.htm 
2. http://lessonplans.topcities.com/animals.html 
3. 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 

4. 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:   
(กิจกรรมไหนใชไดดี   กิจกรรมไหนใชไมได   ขาพเจาจะเตรียมการอยางไรสําหรับบทเรียนตอไป)   

http://www.preschoolrainbow.org/animal.htm
http://lessonplans.topcities.com/animals.html
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การประเมินผลผูเรียน :   
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