
 1 

 

 บทเรียนดานความรูและสติปญญา บทที่ 17A 
                                                                                   เร่ือง  นกในทองถิ่น 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :   แสดงออกถึงแรงบันดาลใจและทักษะในการสนับสนุนตัวเองใหรูจักประหยัด 

ตัวชี้วัด :   ปลูกฝงสติปญญาและความสนใจดานอาชีพที่เปนเอกลักษณของตนเอง  

สาระการเรียนรู:   เสริมสรางใหมีความรู การนําความรูไปใช และ ประเมินผลวิธีการในการแกปญหา 

 
กลุมอายุ:  3-5 ป  

ป :  1 

หัวขอหลัก:  เขาใจชุมชนของฉัน   

บทเรียน :   นกในทองถิ่น 

เวลาท่ีใชในการสอน :  45 นาที  
 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู   

1.  เด็กๆจะสามารถบอกช่ือของนกในทองที่ได 2-3 ชนิด 

2. เด็กๆจะสามารถบอกลักษณะและนิสัยของนกตางๆในทองที่และที่อยูอาศัยของมัน 
 

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:                                                                 
 

  
1.     ตัวเลือก: ภาพตางๆของนกและรังนก 

2. กระเปาหรือกลองใหเด็กๆแตละคน  เพื่อใชเก็บวัสดุการทํารังนก  

3.    ดินเหนียว หรือแปงโด (ดูคูมือครูเพ่ือหาวิธีการในการทํา) 

 

              อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม 

1.     กระดาษ 

2. ดินสอ, ดินสอสี หรือ ดินสอเทียน  

 
สิ่งท่ีครูตองจัดเตรียม :   

1. อานบทเรียนใหจบ 

2. รวบรวมอุปกรณทั้งหมด 

3. เติมคําลงในชองวาง สําหรับกิจกรรมประจําวันของวันน้ี  

4. อธิษฐานใหเด็กๆเห็นคุณคาและขอบคุณพระเจาที่ไดทรงสรางนกตางๆ  
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ขั้นตอนการเรียนการสอน:  

 

การนําเขาสูบทเรียน:  
 

 
 

 
• 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: ___________________________________ 

o นักเรียนที่แบงปนในวันน้ี: ________________________________ 

 

• เร่ืองเลา (ท่ีเก่ียวของกับบทเรียน, ถาเปนไปได) 

o _____________________________________________ 

 คําถาม/กิจกรรมสําหรับผูฟง: 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

 

 

• กิจกรรมการเคล่ือนไหว: (เพลง, การเตนรํา, การเคล่ือนไหว) เวลาสําหรับนก  (เลือกนกในทองที่ ที่เด็กทุกคนคุนเคยดี) 

o ใหเด็กๆทําเสียงของนกใหดังและออนนุม  เร็ว แลวก็ชา 
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o ใหเด็กๆกระพือปก (แขน) และบินเหมือนนก  ใหเด็กๆบินตามนกที่เปนหัวหนา (ครู)รอบๆหองเรียน  หรือ

ครูอาจจะนําบินออกไปนอกหองก็ได 
o ใหนกทั้งหมดบินสูงและตํ่า  เร็วและชา บินเลี้ยวซายและขวา  แลวบินกลับรัง(ที่น่ัง)  

 
 
 
 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

นกในทองท่ี   
 

 
  

 
• พระเจาทรงสรางโลกและสรรพสิ่งในโลก  เราสามารถยินดีที่ไดเห็นการทรงสรางของพระองค  เมื่อเราแหงนหนาขึ้นมอง

ทองฟา   เราเห็นอะไรบางบนทองฟา (คําตอบที่เปนไปได: เมฆ ดวงอาทิตย นก แมลง, ฯลฯ)  

• มีนกหลายชนิดท่ีบินสูงบนทองฟา  ใหแสดงภาพนกตางๆที่คุณมี   ใหเรายืนขึ้นและแสรงทําเปนนก กระพือปกใหเหมือน

นก  ใหเด็กๆเคลื่อนแขนขึ้น-ลง  แลวบินไปรอบๆหอง 1 รอบ  ตอมาใหเด็กๆบินตามหลังคุณ  ในขณะที่คุณ “บิน” รอบๆ

หอง 1 ครั้ง  แลวใหเด็กๆน่ังลง   

• ใหหลับตาและนึกสรางภาพในใจ  ใหเห็นนกตัวหน่ึงกําลังบินในทองฟา หรือกําลังเกาะที่ตนไม   ใหเด็กๆใชเวลาสักครู

หน่ึงในการสรางภาพในใจของพวกเขา  

• ใหบรรยายลักษณะของนกท่ีคุณจําได  ใชคําท่ีบอกถึงสี  ขนาด หรืออะไรบางอยางท่ีแปลกเดนเก่ียวกับนก  ใหเด็กๆอาสาที่จะ

บรรยายลักษณะนกของเขา  ถาคุณรูจักชนิดของนกจากลักษณะที่บรรยายไว  จงบอกช้ันเรียนวามันเปนนกอะไร . 

• ใหเราทําเสียงของนกท่ีคุณไดยิน   ใหเด็กๆทําเสียงนกชนิดตางๆ  

               เดินแบบนก    
 

 
 

 

• ถาเปนไปได  พาเด็กไปเดินนอกหองเพื่อดูนก และฟงเสียงนก   จงวางแผนที่จะเดินในเสนทางที่มีนกอาศัยอยู  ช้ีให

เด็กๆดูรังนกที่พบเห็นได     

• ฝกนับรวมกับเด็กๆ วามีนกก่ีตัวและรังนกก่ีรังตามที่คุณพบเห็น  

• ใหเด็กๆน่ังเงียบๆใตรมไมและฟงเสียงนกรอง  เมื่อกลับเขาช้ันเรียนใหเด็กๆทําเสียงนกที่พวกเขาไดยินมา   
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รังนก  
 

 

 

• เราเรียกบานของนกวาอะไร (รังนก)  ถาคุณมีภาพของรังนกจริงๆ  ใหแสดงใหเด็กๆดู  

• ใหพูดกับเด็กๆเก่ียวกับสิ่งที่นกใชในการสรางรัง   ย้ําใหเด็กๆรุวานกชอบก่ิงไมเล็กๆและสิ่งที่ออนนุม เชน เชือก ดาย 

เพ่ือทําใหไขมีความอบอุนและปลอดภัย     

• ใหเด็กแตละคนมีกระเปาหรือสิ่งที่จะเก็บวัสดุตางๆที่นกใชสรางรัง  พาเด็กๆไปเดินในธรรมชาติสักครูหน่ึง  และเก็บ

วัสดุตางๆเพ่ือทํารังนก (เชน เศษหญา, ใบไม, ปุยฝาย, ผาทอ เสนผม และอื่นๆ )    

• เมื่อกลับถึงหองเรียน  ใหเด็กๆสรางรังนกจากดินเหนียว หรือแปงโดที่จะตากแหงได  

• ใหเด็กๆนําวัสดุตางๆในธรรมชาติที่พวกเขาเก็บรวบรวมไวไดมาใสลงในดินเหนียวที่ปนไวใหมองดูเหมือนรังนก

จริงๆ  เตือนใหเด็กรูวาตองมีที่วางไววางไขนกดวย จงทําใหมั่นใจวามันมองดูเหมือนรังนกที่พบเห็นอยูในทองที่ของ

คุณ   แลวตากใหรังนกแหง  

 
 

 
การสรุปบทเรียน :  

ขอบคุณสําหรับนก   
 

 

  

 
• การมองดูนกน้ันสนุก คุณชอบดูนกทําอะไร ใหเด็กๆตอบสนองดวยการเลียนแบบทาทางที่นกทําทีละกลุม 
• มีนกบางชนิดท่ีเราตองอยูหางจากพวกมัน   มิฉะน้ันเราอาจจะปวยได  ใหอภิปรายเก่ียวกับนกที่นําเช้ือโรค  ซึ่งพบมากใน

ทองที่ของคุณ หรือนกที่สามารถเปนอันตรายได  นกสามารถชวยคนไดดวย  มันชวยกินแมลงบางชนิดทําลายพืชผลของเรา   

นกบางชนิดใหไขท่ีเรากินได    
• ใหนึกถึงนกท่ีคุณชอบ  ใหเราขอบคุณพระเจาสําหรับนกตางๆท่ีพระองคทรงสราง  แลวใหเด็กแตละคนมีโอกาสที่จะ

อธิษฐานขอบคุณพระเจาสําหรับนก  
 
กิจกรรมเสริม:  

ภาพนกตางๆ  
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• เตรียมกระดาษและอุปกรณการวาดรูป (ดินสอ, ดินสอสี, หรือดินสอเทียน)  ใหเด็กๆวาดรูปนกในทองที่  นกจากนกใน

ทองที่แลว  ใหเด็กๆออกแบบสรางนกชนิดใหมขึ้นมาเอง  สนับสนุนใหเด็กๆใชสีใหมีหลายหลากสี 
   
• เด็กๆสามารถสรางนกที่มีปกที่ผิดแปลกไปจากธรรมดา  จงใหเด็กรูวาการสรางสรรคเชนน้ีเปนสิ่งที่ดี  และพระเจาเองก็เปน

นักสรางสรรคสิ่งใหมๆดวย    เตือนใหเด็กๆรูอีกวาพระเจาเปนผูออกแบบนกแตละตัวอยางสมบูรณแบบ  และใหรูวามัน

สนุกที่เราแสรงประดิษฐหรือสรางสรรคนกชนิดใหมๆขึ้นมาเอง   
 

• แหลงที่มาของบทเรียนน้ี  :   
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 

 
การประเมินของครู: (กิจกรรมไหนไดผลสําเร็จดี   อันไหนไมสําเร็จ และจะเตรียมบทเรียนตอไปอยางไร)    

 

 
 
 
 
 
ประเมินผลของนักเรียน:   
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