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บทเรียนดานความรูและสติปญญา บทท่ี 21 

เร่ือง  วิ ธีเดินทางดวยกําลังของตนเอง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ:  แสดงออกถึงแรงบันดาลใจและทักษะในการสนับสนุนตัวเองใหรูจักประหยัด 
ตัวชี้วัด:  ปลูกฝงสติปญญาและความสนใจดานอาชีพที่เปนเอกลักษณของตนเอง 

สาระการเรียนรู:  เสริมสรางใหมีความรู การนําความรูไปใช และ ประเมินผลวิธีการในการแกปญหา  

 

กลุมอายุ:  3-5 ป  

ป :  1 

หัวขอหลัก:  เขาใจชุมชนของฉัน   

บทเรียน :  ไปรอบๆชุมชนของฉัน:  วิธีเดินทางดวยกําลังของตัวเอง 

เวลาท่ีใชในการสอน :  45 นาที   

 
วัตถุประสงคการเรียนรู:          

           
1. เด็กๆจะสามารถแสดงใหเห็นวิธีการเดินทางดวยกําลังของตัวเองในหลายรูปแบบ เชน  การเดิน, การว่ิง, 

และการกระโดด  
 
 
 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                   
 

  
1. พ้ืนที่กวางเพ่ือการเคลื่อนไหว 

2. เชือก, ดาย หรือ วัตถุตางๆที่จะใชทําใหปาเดินได  

 

อุปกรณสําหรับกิจกรรมเสริม:    

        ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 

 

 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:  

1.     อานบทเรียนใหจบ 

                       2.     รวบรวมอุปกรณทั้งหมด 

3.     เติมคําลงในชองวาง สําหรับกิจกรรมประจําวันของวันน้ี 

       4.      อธิษฐานเผ่ือเด็กๆใหขอบคุณพระเจาที่ทรงใหพวกเขามีเทาที่จะใชเดินทางไดดวยกําลังของตัวเอง 
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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:  คุณเดินทางไปโรงเรียนดวยวิธีอะไร 

o นักเรียนที่แบงปนในวันน้ี: ________________________________ 

 

• เร่ืองเลา (ท่ีเก่ียวของกับบทเรียน, ถาเปนไปได) 

o ___________________________________________ 

 

• เด็กนักเรียนที่จะแบงปนในวันน้ี :    

o _____________________________________________ 

 
 คําถามหรือกิจกรรมสําหรับผูฟง: 

• _____________________ 

• _____________________ 

• _____________________ 
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กิจกรรมการเคล่ือนไหว : (เพลง, เตนรํา, การเคลื่อนไหว)   

o แบงนักเรียนออกเปนหลายๆทีมๆละ 4-6 คนเทาๆกัน  ใหแตละทีมยืนเปนแถวตอนเรียงหน่ึง  ทุกคนหันหนาไป

ทางเดียวกัน   

o กําหนดทิศทางใหแตละทีม ว่ิง, เดิน หรือ กระโดด (หรือวิธีอื่นๆที่ใชกําลังของตัวเอง) ใหมีเสนเริ่มตนและเสน

ปลายทาง   

o ทําสัญญาณใหทุกทีมเริ่มไดพรอมๆกัน  (สมมุติวาใหเริ่มดวยการว่ิงกอน)   

o เมื่อคนแรกในทีม  ว่ิงไปถึงเสนปลายทางแลวใหว่ิงกลับมาตอหางแถว   คนตอไปในแถวก็ว่ิงไปที่เสนปลายทาง

แลวว่ิงกลับมาตอหางแถวอีก  ทําเชนน้ีไปเรื่อยๆ   

o ทีมไหนว่ิงไป ว่ิงมาไดครบทุกคนในแถวแลว  ใหทั้งทีมน่ังลงเพ่ือจะเห็นไดวาใครชนะ   

o คุณสามารถใหเด็กๆเลนรอบตอไปดวยการใหเด็กกระโดด หรือเดินเร็ว หรือคลาน หรือวิธีอื่นๆที่ใชกําลังของ

ตัวเองได   

 

 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน   

การไปรอบๆชุมชนของฉัน  

 

 

• พวกคุณแตละคนไดมาถึงท่ีน่ี  และฉันดีใจท่ีไดเห็นใบหนาท่ีย้ิมแยมแจมใสของพวกคุณ  ใหเด็กๆยิ้มใหสวยๆอีกครั้งซิ  พวก

คุณเดินทางมาถึงท่ีน่ีไดดวยวิธีใด  ใหเด็กตอบ  

• มีวิธีเดินทางหลายวิธี   คําวา การเดินทาง หมายถึง วิธีที่คุณพาตัวคุณจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง  ใหเด็กๆพูดคําวา “การ

เดินทาง” และใหพูดซ้ําอีกครั้ง   

• คุณแตละคนใชวิธีเดินทางจากประตูหองเขามาในหองเรียนดวยวิธีเดียวกัน  พวกคุณใชวิธีอะไรครับ  บางครั้ง เราคิดถึงการ

เดินทางดวยการใชรถ  แตเทาของคุณก็สามารถพาคุณจากที่น่ีไปที่น่ันได   ดังน้ันการเดินดวยเทาจึงเปนวิธีเดินทางชนิด

หน่ึงดวย !   

• ใหเรามองดูที่เทาของเรา  ใหเด็กๆขยับเทาของตนเอง  ต้ังแตต่ืนนอนจนกระทั่งถึงเวลาเขานอน  พวกเราใชเทาในการ

เดินทางจากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึงอยูเสมอ 

• คุณใชเทาเดินทางไปท่ีไหนบาง  คุณชอบเดินไปท่ีไหน  ใหเด็กๆมีโอกาสที่จะตอบ  
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คุณไปถึงท่ีตางๆไดอยางไร? 

 
 

   

 

• ทบทวนพรอมกันเด็กๆวา  พวกเขาไดใชวิธีเดินทางก่ีวิธีในการแขงขันกันจากเสนเริ่มตนไปถึงเสนปลายทางที่ผานมา

สักครูน้ี  มีวิธีเดินทางอะไรอีกบางท่ีใชเทาของคุณ (คําตอบที่เปนไปได  เชน  ควบมา  เดินออกดานขาง  กระโดด เดิน

บนปลายเทา เดินถอยหลัง หรือ คลาน)    

• พระเจาไดสรางขาใหเราดวยเหตุผลหลายอยาง   เราจึงควรใชขาของเราเม่ือเราสามารถทําได  แมแตพระเยซูเองก็ยังใช

ขาในการเดินทางไปท่ีตางๆเม่ือพระองคดํารงชีวิตอยูในโลกน้ี .  

• เราตองใชขาและเทาในการเดินทาง  เราจึงตองดูแลมันใหดี  การใชเทาและขาเปนการทําใหมันมีสุขภาพดี  แลวใหเด็กๆ

น่ังลง แลวเหยียดขาออกไป  เอามือท้ังสองไปแตะท่ีปลายน้ิวเทาท้ังสองขาง   ใหรูสึกถึงการยืดตัวของกลามเน้ือหลัง

และขา  

• ใหเด็กๆลองทําการเคลื่อนไหวดวยวิธีอื่นๆที่อาจจะไมคุนเคย  เชน  เดินแบบควบมา  เดินออกดานขางลําตัว  กระโดด

ไปขางหนา  หรือว่ิงขาเดียว เปน .  

• เม่ือไรเราควรจะเลือกใชวิธีคลาน  เม่ือไรเราควรใชการเดินแทนท่ีจะวิ่ง   น่ีเปนเวลาที่ดีที่จะพูดถึงความปลอดภัยในการ

เดิน  

• มีวิธีอ่ืนไหมท่ีเราเดินทางโดยใชเทารวมกับสิ่งอ่ืนๆ  (เชน ขี่จักรยาน, เสกท, เสกทบอรด เปนตน) ใหเด็กๆแสรงทําทา

เคลื่อนที่ไปดวยวิธีตางๆ ที่พวกเขาใชกันอยูในทองที่   

การเดินปา   
 

 

 

• นําอุปกรณและวัสดุตางที่ไดเตรียมไวมาทําเปนทางสําหรับใหเด็กๆเดินบนพ้ืน  เชน  นําวงกลมสี่วงมาวางที่พ้ืน และนํา

เชือกมาวางเปนเสนตรง  เปนตน  

• เลือกวาจะใหเด็กๆใชวิธีเดินทางแบบไหน ในการเดินแตละเสนทางของการเดิน เชน ใหกระโดดขาเดียวรอบๆวง ตาม

ดวยการเดินออกขางตัวไปตามเสนเชือก  และคลานใตตนไม   

• น่ีเปนเวลาดีที่จะทบทวนคําๆตางที่บอกตําแหนง  เชน  ขึ้น ลง ใต บน ขางๆ เปน  

• เดินทางไปเรื่อยๆ จนกวาเด็กเริ่มลดความสนใจลง   
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การเดินตามผูนํา  
 

 

 

• ใหเด็กๆเดินตามคุณ  ในขณะที่คุณใชการเดินทางดวยวิธีตางๆ เชน  เดิน  ว่ิง กระโดด  กระโดดขาเดียว  ขี่จักรยาน  

        เสกทบอรด เปนตน  เด็กๆจะตองทําตามทุกอยางที่คุณทํา  

• คุณอาจจะอนุญาตใหเด็กๆบอกวาจะใชการเดินทางวิธีใดในครั้งตอไป  จากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึง  ซึ่งจะชวยใหเด็กๆได

พัฒนาความสามารถในการบอกช่ือวิธีการเดินทางตางๆ    

 

 

 

การสรุปบทเรียน :   

อธิษฐานขอบคุณ  

  

 

• พระเจาทรงรูวาเราจําเปนตองเดินทางจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึงอยูเสมอ  พระองคจึงสรางเทาใหกับเรา  เราสามารถยินดีกับ

การใชเทาในการเดินทางไปที่ตางๆ  เชน  ใชเทาเดินไปคริสตจักรเพื่อไปเรียนรูเก่ียวกับพระเจา  เราสามารถใชเทานําอาหาร

ไปใหเพ่ือนบานที่เจ็บปวย   

  

• ใหเราอธิษฐานขอบคุณพระเจาที่ไดประทานเทาแกเรา  ชวยใหเราสามารถเดินไปในที่ตางๆได  ใหคุณอธิษฐานนําและให

เด็กๆอธิษฐานตามทีละประโยค ดังน้ี:    

พระบิดาเจา    

ขอบคุณพระองคที่ทรงรักขาพเจา  

ขอบคุณพระองคที่ประทานเทาใหขาพเจา   

ขอบคุณสําหรับเทาทั้งสองขาง  

ที่สามารถเดิน ว่ิง และกระโดดได  

ขอทรงชวยใหขาพเจาใชเทาของขาพเจา   

ในทางที่ดี ในวันน้ี  

ในนามพระเยซู คริสต  

อาเมน   

 

กิจกรรมเสริม   

ไมมีสําหรับบทเรียน้ี 
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แหลงท่ีมาของบทเรียนน้ี   

 1.     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 

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

Gryphon House, Inc. 1993 

 

 

การประเมินผลของครู  (กิจกรรมใดที่ใชไดผลดี  กิจกรรมใดไมไดผล  ฉันจะเตรียมบทเรียนครั้งตอไปใหดีขึ้นไดอยางไร)    

 

 

 

 

 

การประเมินผลของนักเรียน :   
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