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 บทเรียนดานความรูและสติปญญา บทท่ี 19 

เร่ือง ดวงอาทิตยและลม 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ:  แสดงออกถึงแรงบันดาลใจและทักษะในการสนับสนุนตัวเองใหรูจักประหยัด 

ตัวชี้วัด:  ปลูกฝงสติปญญาและความสนใจดานอาชีพที่เปนเอกลักษณของตนเอง 

สาระการเรียนรู:  เสริมสรางใหมีความรู การนําความรูไปใช และ ประเมินผลวิธีการในการแกปญหา  

 

กลุมอายุ:  3-5 ป  

ป :  1 

หัวขอหลัก:  เขาใจชุมชนของฉัน   

บทเรียน :  อากาศในทองที่: ดวงอาทิตย และลม 

เวลาท่ีใชในการสอน :  45 นาที  

 
 
             วัตถุประสงคการเรียนรู :          
             

1.     เด็กๆจะสามารถระบุและบรรยายลักษณะของอากาศที่มีแดดจาและมีลมแรง    
2.     เด็กจะสามารถแสดงความรูเก่ียวกับศัพทที่ใชกับอากาศ  ผานทางการอภิปรายในระหวางการเลน  

 
 
 

              อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                 
 

  
1. โตะตอกันหลายๆตัว   

2. เชือก, ไม, เทปสี 

3. วัตถุเบาๆ เชน ขนนก, กระดาษทิชชู, ใบไม, กระดาษช้ินเล็กๆ หรือ สําลี  

4. ชอลค, สีเทียน, ไมหลายๆอัน Chalk, crayons or sticks 

 
      อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

1. กระดาษสีขาวเรียบๆแผนใหญหลายแผน (จะนํามาติดตอกันเปนผืนยาว ทําเปนฉากไวกลางหอง)    

2. ตะเกียง หรือ ไฟฉาย 
 

 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:  

         1.    อานบทเรียนใหจบ 
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2. รวบรวมอุปกรณทั้งหมด 

3. เติมคําลงในชองวาง สําหรับกิจกรรมประจําวันของวันน้ี 

.        4.      ถาคุณวางแผนที่จะทํากิจกรรมเสริม ใหติดแผนกระดาษเพ่ือใชในกิจกรรม    

จัดโตะในหองเรียนใหวางและนํามาตอกันใหเปนแถวยาวเพ่ือแขงขันการกิจกรรมการเปาลม   

       5.      อธิษฐานเผื่อเด็กๆใหขอบคุณพระเจาที่ไดทรงสรางดวงอาทิตยและลม   

 

 
 
 

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:  คุณชอบทําอะไรเมื่ออากาศแจมใสมีแดดจา  และทําอะไรถา

สภาพอากาศมีลมแรงเกิดขึ้น 

o นักเรียนที่แบงปนในวันน้ี: ________________________________ 

• เร่ืองเลา (ท่ีเก่ียวของกับบทเรียน, ถาเปนไปได) 

o ___________________________________________ 

 
• เด็กนักเรียนที่จะแบงปนในวันน้ี :    

o _____________________________________________ 
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คําถามหรือกิจกรรมสําหรับผูฟง  
              1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________ 

 
• กิจกรรมการเคล่ือนไหว : (เพลง, เตนรํา, การเคลื่อนไหว) Teddy Bear Stretch 

(คุณอาจจะเปลี่ยน “Teddy Bear” เปนสัตวอื่นได, ถาตองการ.) 

o ใหรองซ้ําบรรทัดเหลาน้ี  พรอมกับการเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง  ใหเด็กๆทําตามทาทางที่คุณนํา  คุณ

สามารถเลือกใชทาเคลื่อนไหวอะไรก็ไดตามตองการ  ตอไปน้ีเปนทาที่คุณสามารถเลือกเพ่ือเริ่มตนได  
  

Teddy bear, teddy bear, stretch up tall in the bright sunshine. 
 หมีเทดด้ี  หมีเทดด้ี   เหยียดตัวสูงสิ  กลางแดดแผดจา 

Teddy bear, teddy bear, turn around the wind is blowing. 
 หมีเทดด้ี  หมีเทดด้ี   หมุนตัวเร็วๆสิ   เมื่อลมพัดมา 
Teddy bear, teddy bear. lean to the left as the wind blows. 
 หมีเทดด้ี  หมีเทดด้ี    เอนตัวไปทางซาย  เมื่อลมพัดซาย 
Teddy bear, teddy bear. lean to the right as the wind blows. 
 หมีเทดด้ี  หมีเทดด้ี    เอนตัวไปทางขวา  เมื่อลมพัดขวา 
Teddy bear, teddy bear, pat your head that the sun shines upon. 
 หมีเทดด้ี  หมีเทดด้ี    เอามือแตะบนหัว  เมื่อแดดสองจา 
Teddy bear, teddy bear, march in place as the wind blows 

against you.   หมีเทดด้ี  หมีเทดด้ี  ย่ําเทาอยูกับที่  เมื่อลมพัดตาน 
Teddy bear, teddy bear, jump up high to touch the sun. 
 หมีเทดด้ี  หมีเทดด้ี   กระโดดใหสูงสิ  แตะดวงอาทิตย  
Teddy bear, teddy bear, get a drink of water because of the hot  
sun.  หมีเทดด้ี  หมีเทดด้ี   ด่ืมนํ้าหนอยสิ  เพราะแดดรอนจา 
 
 

 
 
 
 

 
 กิจกรรมการเรียนการสอน:  

แสงแดดและสายลม 
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• พระเจาทรงสรางโลกและสรรพสิ่งในโลก  พระเจาสรางดวงอาทิตยและสรางลมดวย   
 
• คุณสามารถบอกอะไรไดบางเก่ียวกับลักษณะของดวงอาทิตย (คําตอบที่เปนไปได : มันรอน  มันอยูไกล มันทําใหพืช

เติบโต, มันทําใหโลกอบอุน เปนตน)  ดวงอาทิตยสําคัญตอชีวิตของพวกเรามาก  ถาไมมีดวงอาทิตย  ตนไมทุกตนก็จะ

ตาย และโลกของเราก็จะไมมีความอบอุนเลย (คนมากมายอาจจะหนาวตายในฤดูหนาว...ผูแปลเสริมเอง)  
 

• เราตองไมมองดูดวงอาทิตยเวลาสองแสงจา  เพราะมันจะทําใหตาของเราตาพราและไดบาดเจ็บ  เราสามารถมองเห็น

เงาซึ่งเกิดจากการมีดวงอาทิตย  เม่ือดวงอาทิตยสองบนของบางสิ่ง  เราจะเห็นเงาสีดําในทางตรงขามกับดวงอาทิตย  
ใหเด็กๆพูดคุยกันเก่ียวกับเงาที่พวกเขาเห็นวาเปนอยางไรบาง 

  
• ดวงอาทิตยสงเสียงไดไหม (ไม)    เราสามารถแตะดวงอาทิตยไดไหม (ไม)  

 
• เราไมสามารถมองเห็นลม  แตเราสามารถมองเห็นลมพัดวัตถุใหเคลื่อนไหวได  อะไรจะเกิดขึ้น ถามีแผนกระดาษตก

ลงที่พ้ืน  แลวมีลมพัดไปที่กระดาษน้ัน (ลมจะพัดใหกระดาษปลิวไป)  

• เม่ือลมพัด  เราสามารถไดยินเสียงลมได  ใหเด็กๆทําเสียงลมพัดเบาๆ  แลวใหทําเสียงลมพัดแรงๆบาง   

• คุณเห็นวาลมไดพัดอะไรบางในอากาศ  ใหเด็กๆตอบ  ลมพัดสิ่งท่ีเบาๆในอากาศ (เชน ใบไม  ฝุน ... ผูแปลเสริมเอง) 
แตพายุท่ีแรงก็สามารถพัดวัตถุท่ีหนักๆได  คุณเคยเห็นลมพัดสิ่งท่ีหนักๆใหลอยไปไหม?  ใหเด็กๆชวยกันตอบ  
 

การแขงขันในสายลม     
 

 
• ใชโตะยาวๆ หรือเอาโตะเรียนสั้นๆมาตอกันใหยาว  เพ่ือเลนเกมน้ี   

• ติดเชือก ไม หรือปะเทปสีไวที่สวนปลายของโตะยาวทั้งสองดาน เพ่ือทําเปนเสนเริ่มตนแขง และเสนชัย   

• แบงช้ันเรียนออกเปนหลายกลุม ตามจํานวนโตะที่มีอยูวามีก่ีแถว ใหเด็ก 1 คนของแตละกลุมยืนที่เสนเริ่มตน วางวัตถุ

เบาๆหรือลูกบอลทําดวยสําลี บนเสนเริ่มตน     

• สงสัญญาณใหเด็กๆที่แขงกัน  เริ่มเปาลูกบอลหรือวัตถุเบาๆน้ัน  ใหว่ิงไปถึงเสนชัย  พวกเขากําลังสรางลมจากปาก  

ทันทีที่ใครเปาถึงเสนชัยแลว  เด็กในกลุมคนตอไปก็เริ่มตนเปาที่เสนเริ่มตนอีก  ทําเชนน้ีจนเด็กทุกคนในกลุมไดเปา

จนถึงเสนชัย  

• ถาทีเวลาพอ  ใหเด็กๆลองเปาสิ่งอื่นบาง เชน เปาขนนก  กระดาษทิชชูปนเปนลูกบอล  ใบไม หรือ กอนกระดาษ  
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การติดตามเงา  
 

 

• พาเด็กๆไปขางนอกในวันที่มีแดด  นําชอลคหรือสีเทียนไปดวย  เพ่ือจะไดวาดรูปเงาตางๆบนพ้ืนคอนกรีต  หรือใชไม

วาดรูปเงาบนพ้ืนดิน  พ้ืนทราย   

• เมื่ออยูขางนอกแลว ใหสังเกตเงาของเด็กๆ  ใหใชเวลาสังเกตดู และคุยกันเก่ียวกับลักษณะของเงาตางๆ   

• ใหเด็กๆทุกคนมองดูเงาของตนเอง   ชวยจัดตําแหนงใหเด็กๆสามารถมองเห็นเงาของตนเองได  เงาจะเคล่ือนไหวตาม

การเคล่ือนไหวของเด็กๆ  ใหเด็กๆกระโดดและใหดูเงากระโดดตามพรอมกับเจาของเงาในเวลาเดียวกัน 

• เงาของคุณก็จะมีลักษณะเหมือนตัวคุณ  ใหเด็กๆสังเกตดูลักษณะของตัวเอง และลักษณะของเงาของตัวเอง  เงาจะติด

กับเทาของพวกเขา  ใหเด็กๆกระทืบเทาและเดินเปนแถวรอบๆ  สังเกตดูเงาที่ติดอยูกับเทาของพวกเขา  

• เงาจะหายไปเม่ือดวงอาทิตยอยูหลังกอนเมฆ  หรือเม่ือเราเขาไปอยูในท่ีรม ใหบอกคนอื่นๆเมื่อเงาหายไปเน่ืองจากเมฆ

ไปบังดวงอาทิตยไว   

• ใหเด็กจับคูกัน  คนหน่ึงยืนน่ิงๆ  อีกคนเอาชอลคหรือสีเทียนวาดรูปเงาของเพ่ือนที่ยืนอยู  วาดเสร็จแลวก็เปลี่ยนที่กัน

ใหอีกคนวาดบาง  ถาใครยืนบนพ้ืนดิน  อาจตองใชไมวาดเงาบนฝุนที่ติดบนดิน   

• ถามีเวลาพอ  เด็กๆอาจจะวาดลักษณะของสวนหน่ึงของรางกายลงในเงาได  เชน  ตา  ปาก เปนตน   

• เงาเกิดขึ้น  เม่ือแสงแดดไมสามารถสองผานรางกายของเราไปถึงพ้ืนดินได    ใหยกตัวอยางวัตถุตางๆรอบตัวเราที่มีเงา   

เกมไลจับเงา  

 

 

• ถามีแดด  คุณสามารถพาเด็กๆไปกลางแจง และนําใหเลนเกมไลจับเงาได  โดยมีกติกาดังน้ี    

o ใหเด็กคนหน่ึงเปน “คนจับเงา” โดยเขาตองว่ิงไปเหยียบที่เงาของคนอื่น  

o เมื่อใครถูกจับ  เขาตองน่ังลงที่ตรงจุดที่ถูกจับไดน้ัน   ถามีใครสามารถเหยียบที่เงาของคนที่ถูกจับได  คนน้ัน

ก็สามารถลุกขึ้น  และเขาไปเลนไดตอไปอีก 

o ทุกๆ 2 นาที  ใหเลือกเด็กคนใหมใหเปน “คนจับเงา”  พยายามใหเด็กทุกคนไดมีโอกาสเปนคนจับเงา 

• ถาไมมีแดด  ใหเปลี่ยนไปเลนเกมน้ีในรมที่กวางๆ หรือกลางแจงก็ได  กติกาเปนดังน้ี 
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o ใหเด็กคนหน่ึงเปน “เด็กเงา” และพยายามจับคนอื่นๆ   ถาใครถูกจับได  คนน้ันตองทําตัวเปนเงา คือ ถูกจับ

ไหนทาไหน  ก็ใหน่ิงอยูในทาน้ัน  จนกวาเด็กทุกคนถูกจับกลายเปนเงาหมด  

o เมื่อทุกคนกลายเปนเงาหมดแลว  ใหเลือก “เด็กเงาคนใหม” แลวเลนอีก   

     (เด็กเงา ที่ถูกเลือกจึงควรเปนเด็กที่ว่ิงเร็วมากๆ เพื่อจะสามารถจับเด็กทุกคนไดหมดในเวลาไมนานเกินไป

เด็กที่อยูในทาน่ิงๆจะเบื่อได หรือเด็กเงาจะถูกชวยใหรอดจากการเปนเงาได  เมื่อถูกเพื่อนๆว่ิงมาแตะตัวเขา  ...ผู

แปลเสริม) 

          
 
 

 
การสรุปบทเรียน:  

              อธิษฐานสําหรับดวงอาทิตยและสายลม   

  

  
• ทุกสิ่งที่พระเจาทรงสรางลวนดีทั้งสิ้น  แมแตดวงอาทิตยและสายลม  บางครั้งแสงแดดสามารถทําใหผิวไหมได หรือทําให

พืชผลเหี่ยวแหงได   บางครั้งสายลมที่พัดแรงก็ทําใหสิ่งตางๆเสียหายได  
 
• พระเจามีเหตุผลในการสรางดวงอาทิตยและสายลม  พระองคไมไดสรางเพื่อทํารายเรา แตสรางเพื่อเปนประโยชนตอเรา   

ดวงอาทิตยมีประโยชนตอเราอยางไรบาง  (คําตอบที่เปนได เชน ดวงอาทิตยชวยใหพืชเติบโต ทําใหเราอบอุน  ทําใหมีแสง

สวาง เปนตน)  สายลมมีประโยชนตอเราอยางไรบาง (คําตอบที่เปนได เชน ชวยแพรเมล็ดพืช  มีกําลังลม  บางครั้งลมพัดเอา

พายุใหผานพนไปไดดวย  ลมทําใหเรือใบว่ิงได  เปนตน)    
 

• ใหเราขอบคุณพระเจาที่ไดสรางดวงอาทิตยและสายลม  โดยอธิษฐานตามครูทีละประโยคดังน้ี  
 

พระบิดาที่รัก    
ขอบคุณพระองคที่ไดสรางโลกน้ี  
ขอบคุณสําหรับดวงอาทิตย  
ขอบคุณสําหรับสายลม  
ขอบคุณที่พระองคทรงรักพวกเรา  
และประทานดวงอาทิตยและสายลมใหแกเรา   
ในพระนามพระเยซู คริสต  
อาเมน   
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กิจกรรมเสริม :    

เงาเตนรํา    
 

 

 
• อภิปรายวา  ดวงอาทิตยทําใหเงาเคลื่อนไหวเหมือนกับวัตถุหรือเหมือนคนขณะเคลื่อนไหวไดอยางไร  
• แขวนแผนกระดาษขาวแผนใหญไวกลางหอง   ใชเข็มหมุดติดกระดาษใหตอๆกันยาวลงมาจนถึงพ้ืน  ถาไมมีกระดาษ  ให

ใชไฟสองที่กําแพงที่วางๆ  
• สองไฟไปที่กระดาษดานหน่ึง .  
• ใหเด็ก 1-2 คนยืนอยูระหวางแสงไฟกับกระดาษ  พวกเขาสามารถเตนรํา  บิดตัว หรือทําทาแปลกๆ  
• เด็กอื่นๆจะเห็นเงาเตนรําอยูดานหลังของกระดาษแผนน้ัน  ใหอภิปรายเก่ียวกับขนาด  ความสูง  และการเคลื่อนไหวของเงา  

ชวยใหเด็กๆเห็นวา เงาทําทุกอยางเหมือนกับเด็กทั้งสองทําไมมีผิด 
• ถาตองการ  คุณอาจใหเด็กๆที่ดูเงาอยู  บอกใหพวกเขาทําทาทางตางๆอยางสนุกสนาน   
• ทําใหมั่นใจวา  เด็กทุกคนไดออกไปดูเงาอยูที่ดานหลังของกระดาษ    
 
แหลงท่ีมาของบทเรียนน้ี  :   

1. The Giant Encyclopedia of Theme Activities for Children 2 to 5, edited by Kathy Charner, published 

by Gryphon House, Inc. 1993 

2. 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:  (กิจกรรมไหนไดผลดี อันไหนไมไดผล ครูจะเตรียมบทเรียนตอไปใหดีขึ้นไดอยางไร)  
 
 
 
 
 
การประเมินผลของนักเรียน :   
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