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 บทเรียนดานความรูและสติปญญา บทท่ี 17 B 
เร่ือง  ปลาตาง ๆ ในทองถิ่น 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ:  แสดงออกถึงแรงบันดาลใจและทักษะในการสนับสนุนตัวเองใหรูจักประหยัด 
ตัวชี้วัด:  ปลูกฝงสติปญญาและความสนใจดานอาชีพที่เปนเอกลักษณของตนเอง 

สาระการเรียนรู:  เสริมสรางใหมีความรู การนําความรูไปใช และ ประเมินผลวิธีการในการแกปญหา  
 
กลุมอายุ:  3-5 ป  
ป :  1 
หัวขอหลัก:  เขาใจชุมชนของฉัน   
บทเรียน :   ปลาตางๆในทองที่  
เวลาท่ีใชในการสอน :  45 นาที  

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู         
           
   

1.  เด็กๆจะสามารถบอกช่ือของปลาในทองที่ได 2-3 ชนิด  
2.  เด็กๆจะสามารถบอกลักษณะและนิสัยของปลาตางๆในทองที่และที่อยูอาศัยของพวกมัน 

 

         อุปกรณการสอนท่ีตองการใช                                                 
 

  
 

1. ตัวเลือก : ภาพของปลาตางๆ 
2. ดินเหนียวหรือแปงโด (ดูคูมือครูเพ่ือจะรูวิธีทํา) 
3. ก่ิงไม 
4. เชือกดาย 
5. คลิปหนีบกระดาษ  หรือ โลหะช้ินเล็กๆ   objects 
6. กระดาษสีขาวตัดเปนรูปปลา  
7. ดินสอสี  ปากกาเมจิค หรือสีเทียน  
8. แมเหล็กเล็กๆ หรือแมเหล็กชนิดอื่นๆ materials 
9. สระนํ้าทําดวยกระดาษขนาดใหญ  จากกิจกรรม “การสรางสระนํ้า”     
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อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
     สารละลายที่ใหฟอง (นํ้า 120 มล, สบูเหลว 14 มล.  และนํ้าตาลทราย 2.5 มล.) 

 
 

               สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:   
1. อานบทเรียนใหจบ 
2. รวบรวมอุปกรณทั้งหมด 
3. เติมคําลงในชองวาง สําหรับกิจกรรมประจําวันของวันน้ี 
4. ถาคุณวางแผนที่จะมีกิจกรรมเสริม  ใหนําอุปกรณบรรจุของเหลวขนาดเล็กหลายๆอัน  เติมสารละลายที่ให

ฟองลงไป  เติมสีอาหารลงไปเล็กนอย  เชน สีแดง  เหลือง  เขียว  และนํ้าเงิน  สารละลายที่ใหฟองทําไดดวย

การผสมนํ้า 120 มล.กับสบูเหลว 14 มล. และนํ้าตาล 2.5 มล. 
5. อธิษฐานใหเด็กๆมองเห็นคุณคาของบทเรียนและขอบคุณพระเจาสําหรับปลาตางๆที่ทรงสราง   
 

 
         ขั้นตอนการเรียนการสอน 

การนําเขาสูบทเรียน:  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:   
o นักเรียนที่แบงปนในวันน้ี: ________________________________ 

• เร่ืองเลา (ท่ีเก่ียวของกับบทเรียน, ถาเปนไปได) 
o ___________________________________________ 
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 คําถาม/กิจกรรมสําหรับผูฟง: 
1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

 
• กิจกรรมการเคล่ือนไหว: (ใชเพลง การเตนรํา การเคล่ือนไหว) ถาฉันเปนปลา (เลือกชนิดของปลาในทองที่ ที่ทุกคน

รูจักดี)   
o ใหเด็กๆยืนเปนวงกลมใหญและแสรงทําเปนอยูในนํ้าที่มีปลาในทองที่อาศัยอยู  
o ใหเด็กๆเลียนแบบทาทางของคุณ ในขณะที่คุณแสรงทําเปนปลา  โดยเอามือ 2 ขางประกบกันไวขางหนาคุณ   

ทําเปนตัวปลา  ใหปลาของคุณ (มือ) แหวกวายไปในนํ้าขณะที่วายนํ้า  แตใหยืนอยูกับที่เปนวงกลม  
o มือของคุณตองสายไปมาอยางนุมนวลจากขางหน่ึงไปอีกขางหน่ึง  และวายไปมาอยางมีความสุขในนํ้า   
o สมมุติวามีสัตวรายตัวหน่ึงกําลังวายมาหาเหยื่อ  ใหเอยช่ือสัตวรายน้ัน  และใหปลาวายหนีเร็วๆ โดยทํามือ

สายไปดานซาย-ดานขวาอยางรวดเร็ว  
o ใหปลาวายขึ้น-วายลง  ชาบาง-เร็วบาง  และพักเหน่ือยโดยใหเด็กๆน่ังลงอีกครั้ง 

 
 
 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 
  

ปลาในทองท่ี   
 

 

 

 
• พระเจาทรงสรางโลกและสรรพสิ่งในโลก  เราสามารถชื่นชมสิ่งท่ีพระองคสรางไดเม่ือเรามองลงไปในนํ้า  เราเห็นอะไรบาง

ในนํ้าและบนนํ้า (เชน เห็นกอนหิน, ปะการัง, ปลา, เปด เปนตน)   

• มีปลาหลายชนิดท่ีวายในนํ้า  ใหแสดงภาพปลาตางๆที่คุณเตรียมไว .  

• ปดตาและวาดภาพในใจใหเห็นปลาตัวหน่ึงท่ีคุณเห็นมันกําลังวายนํ้าอยู  ใหเด็กๆใชเวลาสักครูหน่ึงที่จะวาดภาพปลาในใจ

ของพวกเขา   

• ใหบรรยายลักษณะของปลาที่คุณจําไดวาเคยเห็น   ใชถอยคําที่เก่ียวกับสี  ขนาดหรืออะไรบางอยางที่เดนเก่ียวกับปลา  ถา

คุณจําชนิดของปลาที่บรรยายได  ใหบอกช่ือปลาชนิดน้ันแกเด็กๆในช้ันเรียน  
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การตกปลาในสระนํ้า     
 

 

 
• ใหเราไปตกปลาดวยกัน    เราตองมีอะไรบางเพื่อใชตกปลา  ใหคุยกันถึงวิธีตางๆที่คนในทองที่ใชในการตกปลา คุณเคยจับ

ปลาไดไหม  ใหเด็กๆเลาถึงประสบการณของพวกเขาในการตกปลาหรือจับปลา  
 
• นําไมที่คุณรวบรวมไวมาผูกเสนดายที่สวนปลาย  แลวเอาคลิบหนีบกระดาษหรือโลหะช้ินเล็กๆมาติดไวที่ปลายเสนดาย   น่ี

คือเบ็ดตกปลาน่ันเอง    
 

• ตัดกระดาษเปนตัวปลาและใหเด็กๆตกแตงตัวปลาดวยดินสอสี  ปากกาไวทบอรด  หรือสีเทียน   
 

• ติดแมเหล็กเล็กๆไวที่ตัวปลาที่ตกแตงแลว  ถาคุณตองการ คุณอาจจะเขียนตัวอักษรหรือหมายเลขตางๆติดไวที่ตัวปลา  และ

ใหเด็กๆตกปลา  ตามหมายเลขหรือตัวอักษรที่เฉพาะเจาะจง 
 

• ใหเด็กหยอนเบ็ดลงไปในสระนํ้า  แสรงทําเปนตกปลา   คลิบหนีบกระดาษจะติดแมเหล็กบนตัวปลาและดึงปลาขึ้นมาได   
 

การสรางตัวปลา 
 

 

 

• เตรียมดินเหนียวหรือแปงโด  (ดูวิธีทําแปงโดจากคูมือ)  ใหเด็กๆมีดินเหนียวกอนเล็กๆ  และปนใหเปนตัวปลา  

• ใหเด็กจับตัวปลาที่ปนแลวขึ้นสูงๆใหทุกคนไดเห็น  แลวพูดเก่ียวกับลักษณะและขนาดของปลาชนิดตางๆ  และใหช้ันเรียน

ดูวาใครปนปลาตัวเล็กที่สุด และตัวใหญที่สุด  

• ใหเด็กๆปนดินเหนียวหรือแปงโดเปนลูกกลมๆและทําปลาตัวใหม  

• คุณสามารถใหเด็กๆจับคูกันและเอาดินเหนียวมารวมกันเพ่ือปนปลาตัวใหญขึ้น  สนับสนุนใหเด็กๆผลัดกันปนโดยใชดิน

เหนียวที่รวมกันน้ัน  

 
 

การสรุปบทเรียน :   

ขอบคุณสําหรับปลา     
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• มันสนุกท่ีจะไดดูปลา  คุณชอบดูปลาทําอะไร  ใหเด็กๆตอบสนองดวยการเลียนแบบทาทางหรือกิจกรรมที่ปลาทํา   ใหทํา

เปนกลุมๆ   
• มีปลาบางชนิดท่ีเราตองอยูหางๆจากมัน  หรือไมกินมัน   เพราะมันสามารถทําใหเราปวยได  ใหอภิปรายกันเก่ียวกับปลาที่

นําเช้ือโรค  ที่พบไดมากในทองที่ของคุณ  หรือปลาที่กินแลวจะเกิดอันตรายตอผูกินได  ปลาก็สามารถชวยคนได ปลาชวย

คนไดอยางไร  (ปลาหลายชนิดเปนอาหารที่เราสามารถกินได)  
 

• ใหคิดถึงปลาท่ีคุณชอบ  ใหเราขอบคุณพระเจาสําหรับปลาอัศจรรยมากมายท่ีทรงสรางไว    ใหครูออกแบบคําอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจาสําหรับปลา  แลวใหเด็กๆไดมีโอกาสอธิษฐานขอบคุณพระเจาทุกคน 
 
กิจกรรมเสริม :  

ปลาฟองอากาศ   
• ตัดกระดาษสีขาวใหเปนรูปปลาตัวใหญ  หรือใชดานหลังที่วางเปลาของปลาจากกิจกรรม “การตกปลาในสระ”  
• จัดเตรียมใหเด็กๆมีกลองเล็กๆที่บรรจุสารละลายที่สรางฟองอากาศสีตางๆ (สารละลายที่สรางฟองอากาศสามารถทํา

ไดโดยใชสบูเหลว นํ้าและสีอาหารหรือสีนํ้ามาผสมกัน) 
• ใหเด็กๆเปาฟองอากาศสีตางๆไปที่ตัวปลา  ทําใหปลามีสีตางๆได   
• ถาเปนไปได  ใหอภิปรายวาปลาตางๆในทองที่มีลักษณะอยางไรบาง  มันตัวใหญหรือตัวเล็ก และมีสีอะไร  

 
 
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 

 
การประเมินผลของครู: กิจกรรมอะไรไดผลดี อันไหนไมไดผล ครูควรเตรียมบทเรียนตอไปใหดีขึ้นอยางไร   
 
 
 
 
 
การประเมินผลของนักเรียน:   
 
 
 

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