
 1 

 
 

 บทเรียนดานความรูและสติปญญา บทท่ี 18 
 

เร่ือง  อากาศในทองท่ี : ฝน พายุ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ:  แสดงออกถึงแรงบันดาลใจและทักษะในการสนับสนุนตัวเองใหรูจักประหยัด 
ตัวชี้วัด:  ปลูกฝงสติปญญาและความสนใจดานอาชีพที่เปนเอกลักษณของตนเอง 

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

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู: 
1.      เด็กๆจะใชคําวา ฝน หิมะ เมฆ และสายฟาแลบ  เพ่ือบรรยายสภาพอากาศในทองที่     
2.      เด็กๆจะบรรยายลักษณะพายุ โดยใชประสาทรับรูอยางนอย 1 อยาง 

  
 
 
 
Materials Needed:  

1. กระดาษ ไวเขียน   

 
 

  
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:  

1.    กระดาษ – 1 แผนตอเด็ก 1 คน 

2.    ถวยกระดาษ – 1 ถวย ตอเด็ก 1 คน 

3. สบูเหลว 

4. นํ้า 

5.    หลอด – 1 อัน ตอเด็ก 1 คน 

6. สีนํ้าเงิน  (ดูวิธีทําจากคูมือ) 
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   สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:  

1. อานบทเรียนใหจบ 
2. รวบรวมอุปกรณทั้งหมด 
3. เติมคําลงในชองวาง สําหรับกิจกรรมประจําวันของวันน้ี 
4. ถาคุณเลือกที่จะทํากิจกรรมเสริม  ใหทานผสมสบูเหลว 118 มล. กับนํ้า 600 มล. ในชาม   เติมสีนํ้าเงินลงไป

จนนํ้าสบูกลายเปนสีนํ้าเงิน   เทสวนผสมน้ีลงไปในถวยกระดาษใหมีปริมาณ  1/3 ของถวย เจาะรใูนหลอด

ของเด็กๆแตละคน น่ีจะปองกันไมใหเด็กดูดเอาสารละลายเขาไปในปาก ในขณะทํากิจกรรม.    
5. อธิษฐานเผื่อเด็กๆใหขอบคุณพระเจาที่ไดสรางฝนและพายุ  

 
       
 

 
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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o _____________________________________________ 
 

 คําถาม/กิจกรรมสําหรับผูฟง: 
1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

 
 

• การเคล่ือนไหวแบบเบาๆ: (จังหวะ, การใชมือ, การเคลื่อนไหวเล็กนอย) 
o Itsy Bitsy Spider: ใหทําทาทางไปกับเพลง “Itsy Bitsy Spider.”  ถาคุณไมรูวารองอยางไร, 

ใหรองเน้ือเพลงดวยกัน  หรือรองใหเปนจังหวะ     

  The Itsy Bitsy Spider went up the waterspout.  

   (ใหวางปลายน้ิวของมือขางหน่ึงไปแตะกับปลายน้ิวของมืออีกขางหน่ึง 

แลวกดน้ิวเขา-คลายน้ิวออก ดูคลายกับแมงมุม) 

  Down came the rain  

   (ทําน้ิวดีดลงมาอยูเหนือศีรษะ  เหมือนพรมนํ้า) 

  And washed the spider out 

   (พลิกแบมือออกไปทางดานขาง) 

  Out came the sun and dried up all the rain 

               (เอาปลายน้ิวมือ 2 ขางแตะกันเหนือศีรษะ คลายกับทําเปนรมคลุมศีรษะอยู)  

  And the Itsy Bitsy Spider went up the spout again.  

   (ใหวางปลายน้ิวของมือขางหน่ึงไปแตะกับปลายน้ิวของมืออีกขางหน่ึง 

แลวกดน้ิวเขา-คลายน้ิวออก ดูคลายกับแมงมุม) 

               

 หมายเหตุ:  เด็กไทยเกือบทุกคนรูจักเพลง “แมงมุมลายตัวน้ัน”  และสามารถรองได  ทํามือประกอบเพลงได   

  น่ีอาจจะเปนตัวเลือกใชแทนเพลงขางตน  ซึ่งเด็กๆอาจจะรองไมไดและไมคุนเคยกับการทําทามือ  

   ประกอบเพลง 

 

 
 
 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน:    

ฝน   
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• รวบรวมเด็กๆใหเปนกลุม  ในขณะที่เด็กๆกําลังตอบคําถามขางลางน้ี  ใหเขียนบางคําตอบของพวกเขาไวที่กระดาน  

• ใหทุกคนปดตา  เรากําลังคิดถึงพายุใหญ  ลมกําลังพัดแรง  ฝนก็กกําลังตกหนัก  มีสายฟาแลบ  ไดยินเสียงฟารองคําราม    

o เรารูสึกอยางไรเมื่อนึกถึงฝน  (คําตอบที่เปนไปได เชน  เปยก, เย็น, หนัก )  

o คุณไดยินอะไรบาง (คําตอบที่เปนไปได เชน  ฉันไดยินเสียงฟารอง, เสียงฝนตก, เสียงหยดนํ้า  เสียงลม )     
แลบลิ้นของคุณออก  แลวตอบวา  ฝนมีรสชาติอยางไร(คําตอบที่เปนไปได เชน    เหมือนนํ้า เปนตน)  

o คุณไดกลิ่นอะไร (คําตอบที่เปนไปได เชน  กลิ่นฝน, กลิ่นสดช่ืน)   

o คุณมองเห็นอะไร (คําตอบที่เปนไปได เชน  สิ่งตางๆกําลังปลิว, เห็นฝน, เห็นฟาแลบ เห็นสิ่งตางๆเปยกนํ้า)

พระเจาไดสรางพายุเพื่อชวยโลกใหไดรับนํ้าที่จําเปนตองมี   

• บัดน้ี ใหเปดตาขึ้น  เราไดใชประสาททั้ง 5 ในการรับรูเก่ียวกับสิ่งตางๆเหลาน้ี  ประสาททั้ง 5 ไดแก  การมอง  การได

ยิน, การรูสึก, การชิมรส, การไดกลิ่น  ใหเราดูวาคําตอบตางๆของคุณน้ัน  ใชประสาทรับรูอะไรบาง  

• ใหกลับมาดูคําตอบที่เขียนไวบนกระดาน  ถามเด็กๆวา เขาใชประสาทอะไรในการหาคําตอบแตละขอ  บางคําตอบ

อาจจะมี่ไดมากกวา 1 คําตอบ  (เชน  เปยก  สามารถรับรูไดจากการใชประสาทสัมผัส, ดมกลิ่น หรือชิมรส)  

 

พาย ุ  
  

 

• เราตองการคุยกันเก่ียวกับวาอะไรเกิดขึ้นเมื่อมีพายุ  พายุมีประโยชนไดเมื่อมันนําฝนมาสูดินที่แหงแลง  แตมันก็ทําให

เกิดความเสียหายไดดวย   ใหบอกวาอะไรจะเกิดขึ้นไดบาง  เมื่อมีพายุใหญที่นําฝนมาและมีฟาแลบ ฟารอง ลมแรง 

และอาจมีลูกเห็บตกดวย    

• ใหเด็กๆยกตัวอยางวา การมีพายุใหญจะทําใหเกิดผลอะไรไดบางทั้งขอดีและขอเสีย (คําตอบที่เปนไปได เชน  ฟาผา

อาจทําใหเกิดไฟไหม, ลมแรงทําใหตนไมลมลง,  ฝนตกหนักทําใหธารนํ้าทวมลนขึ้นมาบนฝงได  ฝนทําใหมีนํ้า

มากมายใชด่ืมได เปนตน)     

• ใหตรูนําอภิปรายเก่ียวกับชนิดตางๆของพายุที่เกิดขึ้นในทองที่ของคุณ  คุยกันวาเราจะมีการเตรียมตัวเพ่ือรับพายุที่จะ

เกิดขึ้นไดอยางไรบาง  และทําอยางไรใหปลอดภัยเมื่อมีพายุ   

• คุณจําพายุอะไรไดบาง และคุณรูสึกอยางไรระหวางเกิดพายุ  ใหเด็กๆหลายคนตอบ  พระเจาอยูกับเราเสมอแมเมื่อเกิด

พายุ  คุณสามารถรูสึกปลอดภัยไดเมื่อรูวาพระเจาทรงอยูกับคุณเสมอ! 
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ภาพพายุตางๆ  
 

 

• พายุสามารถทําใหเกิดสิ่งดีได  และทําใหเกิดสิ่งที่ไมคอยดีไดเชนกัน  

• ใหเด็กๆมีแผนกระดาษและพับครึ่งหนาไว  บนดานหนาของกระดาษ ใหวาดรูปพายุ มีฟาแลบ ฝนตกและมีเมฆ สวน

ดานในของกระดาษใหวาดบางสิ่งที่อาจเกิดขึ้นไดจากพายุ  เชน นํ้าทวม, ไฟไหม, ตนไมเติบโตขึ้น  หรือใหนํ้าสําหรับ

ด่ืมได  

• ใหเวลาแกเด็กๆในการวาดรูป  ในขณะที่เด็กๆกําลังวาดรูป ใหเดินไปรอบๆและใหเด็กๆบอกคุณวาเขากําลังวาดอะไร

หรือเขียนลงไปในกระดาษวาพวกเขากําลังวาดอะไร  

• ใหเด็กๆแสดงภาพใหเพ่ือนดู  และบอกวาเขาวาดรูปอะไร    

เกมพายุ  

 
 

 

 

• ใหเด็กๆรวมตัวกันเปนกลุม  เรากําลังจะเลนเกมและแสรงทําวาเรากําลังอยูทามกลางพายุ    

• มันเปนสิ่งสําคัญท่ีจะรูวา  ถาคุณอยูนอกบานเวลามีพายุ และไดยินเสียงฟาผา  คุณตองรีบเขาไปในบานท่ีซึ่งจะมีความ

ปลอดภัย  แตถาไมมีท่ีปลอดภัยใหหลบได คุณตองหมอบตัวลงทําตัวกลมๆคลายลูกบอลและกมใหตัวติดดิน    ใหแสดง

ทาหมอบใหดู  โดยเอาแขนกอดรอบเขาไว   

• ในเกมน้ี  คุณจะว่ิงไปรอบๆ  เมื่อครูพุดวา “ฟาแลบ” คุณตองหมอบลงทําตัวกลมๆ  ใหเด็กๆฝกทํากอนเลน  เมื่อครูพูด

วา “พายุไปแลว” คุณก็ลุกขึ้นทันทีและว่ิงไปรอบๆหองอีก   

• ในขณะที่เด็กๆกําลังว่ิงไปรอบๆ  ใหพูดวา “ฟาแลบ” เด็กๆก็รีบหมอบลงอีก  เลนไปเรื่อยๆจนเด็กเริ่มรูสึกคลายความ

สนใจลง  หรือจนหมดเวลาเลนเกม  

คํากลอนเก่ียวกับฝน  Rain Poem 
 

 

• ใหเด็กๆจับกลุมเปนวงกลม  สงรมและลูกบอลไปรอบๆวง ในขณะที่เด็กๆกําลังพูดบทกลอนขางลางน้ี  เมื่อพูดถึงสวน

ที่เปนช่ือคน   ใครที่มีรมหรือลูกบอลติดมืออยู  จะถูกเอาช่ือคนน้ันไปใสไวในบทกลอน    
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• ใหรองบทกลอนไปเรื่อยๆ  และสงรมและบอลตอๆไปจนกระทั่งเด็กแตละคนมีโอกาสเอาช่ือของเขาใสเขาไปในบท

กลอน  

Rain, rain, go away 

Come again another day 

Little _(name)__ wants to play. 

Rain, rain, go away 

Rain, rain come today 

Little _(name)__ has come to say, 

“Plants need a drink to stay 

Strong and green every day.” 

 

           หมายเหตุ:  หากใครรูจักเพลงไทย หรือบทกลอนไทยที่มีสาระคลายๆกับกลอนขางบนน้ี ครูก็อาจสอนใหรองแทนบทกลอนน้ีได 

 

ฝนและพาย ุ 
 

 

 
• ใหเด็กจับกลุมกันเปนวงกลม  แสดงทาทาง 4 แบบใหเด็กๆดู  
  ฝน  =  แบมือขางหน่ึงออก  แลวใชมืออีกขางดีดน้ิวพรมนํ้าไปที่ฝามือที่แบน้ัน  
  เมฆ = จับมือทั้งสองขางดวยกันเหนือศีรษะ  แขนจะงอโคงเปนวงกลม  
  ฟาผา = เอามือขางหน่ึงสับไปที่ฝามืออีกขางหน่ึง  
  พายุ = ทําผมของคุณใหยุง   
 
• เลนเกมแสดงทาทาง 4 แบบน้ี  โดยตบมือ 4 ครั้ง  แตละครั้งตองพูดทีละคํา คือ  ฝน, เมฆ, ฟาผา, พายุ  หลังจากตบมือครั้งที่

สี่  เด็กทุกคนตองทําทา 1 ใน 4 ทาน้ี ตามใจชอบ  ใหทําทาน้ันไปเรื่อยๆ    
• แลวครูก็จะนับดูวา   ทาอะไรที่เด็กๆเลือกทํามากที่สุด  กลุมเด็กที่ทําทามากที่สุดก็เปนผูชนะ   เชน  เด็กสวนมากเลือกท่ําทา

ของเมฆมากที่สุด  เด็กกลุมที่ทําทาเมฆน้ันก็เปนผูชนะในรอบน้ัน ใหเลนซ้ําไปเรื่อยๆตามจํานวนรอบที่ตองการ  
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การสรุปบทเรียน : 
 

อธิษฐานขอบคุณพระเจาสําหรับฝนและพายุ  
 

 
 
• ใหเราอธิษฐานดวยกัน และขอบคุณพระเจาสําหรับฝนและพายุ  ใหกมศีรษะลง ปดตา และอธิษฐานตามครูทีละบรรทัด    

 
ขาแตพระบิดาเจา,  

ขอบคุณพระองคสําหรับพายุ 

ที่ชวยใหพืชเจริญงอกงาม    

ขอบคุณพระองคสําหรับฝน  

ที่ชวยใหเรามีนํ้าด่ืม   

ขอบคุณพระองค  ที่ทรงสถิตอยูกับพวกเรา   

และรักษาพวกเราไวใหปลอดภัยจากพายุ   

ในพระนาม พระเยซู คริสตเจา    

 อาเมน   

 
กิจกรรมเสริม :   

Cloud Bubbles    
 

 

 
 
• ใหเด็กแตละคนมีถวยกระดาษ 1 ถวย ซึ่งบรรจุนํ้าสบูเหลว  ใหหลอด 1 อัน  และกระดาษ 1 แผน  ใหเด็กๆเปาฟองอากาศให

ลอยเหนือถวยกระดาษ   
• ใหฟองอากาศตกลงบนแผนกระดาษ หรือวางกระดาษไวเหนือถวย  ฟองอากาศจะทําใหเกิดรอยบนกระดาษน้ัน  เมื่อแหงก็

จะดูเหมือนกอนเมฆ   ใหเด็กๆดูที่กอนเมฆบนกระดาษของพวกเขา  และคุยกันวาพวกเขาจินตนาการเห็นรูปอะไรจากกอน

เมฆบนกระดาษของพวกเขา  
• ตัวอยาง: รูปเมฆทรงลีๆ อาจดูคลายกับไข  หรือกอนเมฆ 2 กอนที่ติดกันอาจดูเหมือนตัวแมวก็ได  เปนตน  
• มันสนุกท่ีจะจินตนาการรูปตางๆจากกอนเมฆ  คุณสามารถทําสิ่งน้ีไดท่ีบานเม่ือไรก็ได   ถาอากาศดี  คุณอาจพาเด็กๆไปนอน

หงายที่สนามมองดูกอนเมฆและวาดดภาพตางๆบนเมฆเหลาน้ัน   
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การประเมินผลของครู : (กิจกรรมไหนไดผลดี   อันไหนไมไดผล ฉันจะเตรียมบทเรียนใหดีขั้นในครั้งตอไปไดอยางไร)    
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินผลของนักเรียน : 
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