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  บทเรียนดานความรูและสติปญญา ท่ี 16 B 

                                                                                   เร่ือง  แมลงตาง ๆ ในทองถิ่น 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :   แสดงออกถึงแรงบันดาลใจและทักษะในการสนับสนุนตัวเองใหรูจักประหยัด 

ตัวชี้วัด :   ปลูกฝงสติปญญาและความสนใจดานอาชีพที่เปนเอกลักษณของตนเอง  

สาระการเรียนรู:   เสริมสรางใหมีความรู การนําความรูไปใช และ ประเมินผลวิธีการในการแกปญหา 

 

กลุมอายุ:  3-5 ป  

ป :  1 

หัวขอหลัก:  เขาใจชุมชนของฉัน   

บทเรียน :   แมลงตางๆในทองที่  

เวลาท่ีใชในการสอน :  45 นาที 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู     

1.  เด็กๆจะสามารถบอกช่ือของแมลงในทองที่ได 2-3 ชนิด 

2. เด็กๆจะสามารถบอกลักษณะและนิสัยของแมลงตางๆในทองที่และที่อยูอาศัยของมัน 
 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                  
 

  

1. เชือก 

2. ลูกบอล 

3. ปากกาเมจิคสีดํา 

4. กลองสําหรับเด็กๆทั้งช้ัน หรือกลองเล็กลงสําหรับเด็กแตละกลุม  

5. ใบไม หญา ก่ิงไม กอนหิน และวัตถุอื่นๆในธรรมชาติ เพ่ือสรางที่อาศัยของแมลง  

 

 อุปกรณอ่ืนๆท่ีจําเปนเพ่ือใชในกิจกรรมเสริม :   

1. ปากกาเมจิคสีดํา หรือ สีในทองที่ (สามารถลางออกได)  

2. กระดาษ 

3. ดินสอ  ดินสอสี หรือ สีเทียน   
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สิ่งท่ีครูตองจัดเตรียม :   

 

1. อานบทเรียนใหจบ 

2. รวบรวมอุปกรณทั้งหมด 

3. เติมคําลงในชองวาง สําหรับกิจกรรมประจําวันของวันน้ี  

4. ทําแมงมุมที่กระโดดไดสําหรับ “กิจกรรมการเคลื่อนไหว” ในวันน้ี  

a. เอาปลายเชือกผูกติดกับลูกบอล 

b. ติดขาแมงมุม 8 ขาไวกับลูกบอล  ดวยกระดาษหรือวัสดุอื่นๆที่มีอยู  

c. วาดตาแมงมุมลงไปในลูกบอลดวยปากกาเมจิคสีดํา      

5. อธิษฐานใหเด็กๆเห็นคุณคาและขอบคุณพระเจาที่ไดทรงสรางแมลงตางๆ  

 

 

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: แมมลงอะไรที่นองๆชอบ? 

o นักเรียนที่แบงปนในวันน้ี: ________________________________ 
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• เร่ืองเลา (ท่ีเก่ียวของกับบทเรียน, ถาเปนไปได) 

o _____________________________________________ 

 คําถาม/กิจกรรมสําหรับผูฟง: 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

• กิจกรรมการเคล่ือนไหว: (เพลง, การเตนรํา, การเคล่ือนไหว) แมงมุมกระโดด  (คุณสามารถเลือกใชแมลงอื่นได) 

• ผูกเชือกเสนยาวติดกับแมงมุมที่ไดทําไว  ในสิ่งที่ครูตองจัดเตรียม  แลวแขวนมันไวกับก่ิงไมนอกบานหรือแขวนไวติด

ไวกับอะไรสักอยางที่อยูสูงๆในหองเรียน    

• ดึงเชือกทําใหแมงมุมกระโดดได.  

• ใหเด็กๆพยายามกระโดดใหสูงเทากับแมงมุมกระโดด  เมื่อคุณไดทําใหมันกระโดดอยูเหนือพื้น   หรือ คุณอาจจะทําให

แมงมุมลอยอยูในระดับสูง  แลวใหเด็กๆกระโดดเพ่ือจะแตะตัวมัน  

• ใหเด็กๆเลนตอไปจนพวกเขาเริ่มรูสึกวาเริ่มหงุดหงิดแลวหรือเพียงพอแลว 

 

 

 การนําเสนอ หรือ กิจกรรมการเรียนรู :                 

แมลงในทองท่ี        

 
 

  

 

• พระเจาทรงสรางโลกและทุกสิ่งในโลก—แมแตแมลงตัวเล็กๆ!  คุณเห็นแมลงอะไรบาง  ใหเด็กบอกช่ือแมลงใหมาก

เทาที่พวกเขาจะบอกได  

• แมลงบางชนิดอาจเปนอันตราย.  ใหอภิปรายเก่ียวกับแมลงที่เปนอันตราย  และชวยใหเด็กๆเขาใจวิธีหลีกเลี่ยงจาก

แมลงเหลาน้ัน  และจะทําอยางไรถาถูกแมลงเหลาน้ันกัดตอย 

•  แมลงบางชนิดบินในอากาศ  ใหเด็กๆบอกช่ือของแมลงที่บินไดในทองที่   ใหเด็กๆแสรงทําเปนแมลงที่บินได  และให

บินไปรอบๆหอง 1 ครั้ง  และใหเด็กทําเสียงเหมือนแมลงกําลังบินอยู  

• แมลงบางชนิดเดินบนพ้ืนดิน  ใหเด็กๆบอกช่ือของแมลงในทองที่   ที่เดินบนพ้ืนดิน ใหเด็กๆแสรงทําเปนแมลงที่เดิน

บนพ้ืนดิน และใหเดินไปรอบๆหอง 1 ครั้ง  และใหเด็กๆทําเสียงเหมือนแมลงที่กําลังเดินอยู   

• แมลงบางชนิดชอบกระโดด  ใหเด็กๆบอกช่ือของแมลงในทองที่ ที่ชอบกระโดด  ใหเด็กๆแสรงทําเปนแมลงที่ชอบ

กระโดด  และใหกระโดดไปรอบๆหอง 1 ครั้ง  

                  ทําตัวใหเหมือนแมลง .    
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• ใหเด็กๆน่ังลงเปนวงกลมใหญบนพ้ืนหอง  ใหกระซิบช่ือของแมลงหน่ึงอยางที่ขางหูของเด็กแตละคน  ใหเปนแมลงที่

แตกตางกัน  มีทั้งที่บินได เดินบนดิน หรือกระโดด    

• ใหครูเอยช่ือชนิดของแมลง 1 ชนิด (บินได, เดินบนดิน, หรือกระโดด) เด็กๆทุกคนที่ไดช่ือแมลงชนิดที่ครูเอยให

กระโดดออกมาจากกลุม   แลวเด็กๆที่กําลังยืนอยู ใหทําทาทางเหมือนแมลง (บิน, เดินบนดิน หรือ กระโดด)  แลวไป

แทนที่ของเด็กอีกคนหน่ึงที่อยูในกลุมของแมลงชนิดเดียวกัน  

• ตัวอยาง:  เมื่อเอยวา แมลงบินได – เด็กๆทุกคนที่ไดช่ือเปน ผึ้ง ตัวตอ หรือแมลงวัน   ตองกระโดดออกมาและบินไป

แทนที่ที่วางของผ้ึง ตัวตอ หรือแมลงวันอีกตัวหน่ึง   

• ใหครูเอยช่ือของแมลงชนิดตางๆตอไป   ถากลุมเล็ก  ครูอาจตองใหช่ือแมลงอื่นๆกับเด็กๆอีก  แลวเลนตอไป   

               ท่ีอยูอาศัย ของแมลง       
 

 

• ใหครูนําอภิปรายเก่ียวกับแมลงในทองที่ และที่อยูอาศัยของแมลงเหลาน้ัน   ใหระบุลักษณะของแมลงที่เปนอันตราย

ใหเด็กรูอยางชัดเจน  และจงทําใหมั่นใจวาเด็กๆเขาใจถึงความสําคัญของการหลีกเลี่ยงจากที่อยูอาศัยของแมลงเหลาน้ัน     

• ถาคุณสามารถพาเด็กๆไปเดินชมธรรมชาติ   ใหเตรียมกลองใหญสําหรับเด็กในช้ันเรียน  หรือเตรียมกลองเล็กๆสําหรับ

เด็กๆแตละกลุม  แตถาคุณไมสามารถทําเด็กไปเดินได  คุณอาจตองหากิจกรรมเสริมอยางอื่น    

• ในขณะที่คุณเดินนอกช้ันเรียน  สั่งใหเด็กๆสะสมวัสดุที่แมลงอาจตองการมีในที่อยูของพวกมัน  เชน หญา  ก่ิงไม  ดิน 

และใบไม  ครูชวยเด็กๆใสวัสดุเหลาน้ันลงไปในกลองใหญ หรือ กลองเล็ก เพ่ือทําบานใหแมลงอาศัยได   

• ตอไป  ใหครูและเด็กๆชวยกันมองหาแมลงที่ปลอดภัยในทองที่  เพ่ือจับไปใสไวในกลองที่ครูเตรียมไวมันอยู  ถา

เปนได  ใหวางกลองและแมลงไวนอกหอง  เพื่อใหเด็กๆมาตรวจดูไดในอีก 2 วันขางหนา   

 

 

 

การสรุปบทเรียน:   

ขอบคุณสําหรับแมลง   

 
 

 

 

• มันสามารถสนุกไดที่จะไดเฝาดูแมลง  แมลงบางชนิดก็เปนอันตราย   แตแมลงก็สามารถชวยเหลือคนไดดวย    

• แมลงบางชนิดชวยเรากินแมลงอื่นๆที่จะมากินพืชของเรา   แมลงบางชนิดก็เปนประโยชนตอดอกไมและพืชของเรา  โดย

ชวยขยายละอองเกสรดอกไม  ขาพเจาดีใจที่พระเจาไดสรางแมลงตางๆ   

 

• ใหคิดถึงแมลงตางๆท่ีคุณชอบ  ใหเราขอบคุณพระเจาสําหรับแมลงท่ีอัศจรรยท่ีพระเจาไดสรางไว    ใหครูออกแบบคํา

อธิษฐานขอบคุณพระเจาสําหรับแมลงตางๆ  แลวใหเด็กๆแตละคนมีโอกาสไดอธิษฐานขอบคุณพระเจาสําหรับแมลง   

กิจกรรมเสริม :   
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แมลงจากลายน้ิวมือ  
 

 

• ใชปากกาเมจิคหรือสีที่ลางออกได  ทําทีละอยาง ระบายน้ิวหัวแมมือของเด็กทีละคนดวยหมึก  และชวยเด็กทําลายน้ิวมือบน

กระดาษ  แลวใหเด็กๆวาดขา ปก บน “แมลง” ของพวกเขา    เด็กๆสามารถวาดรูปที่อยูของแมลงบนกระดาษที่ครูเตรียมให  

 

 

แหลงท่ีมาของบทเรียน :   

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 

 

 

การประเมินของครู :  (กิจกรรมไหนไดผลสําเร็จดี   อันไหนไมสําเร็จ และจะเตรียมบทเรียนตอไปอยางไร)    

 

 

 

 

 

ประเมินผลของนักเรียน:   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.preschoolrainbow.org/animal.htm
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