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 บทเรียนดานความรูและสติปญญา บทที่ 22  

เร่ือง  การเดินทางดวยพาหนะเคร่ืองยนต 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ:  แสดงออกถึงแรงบันดาลใจและทักษะในการสนับสนุนตัวเองใหรูจักประหยัด 
ตัวชี้วัด:  ปลูกฝงสติปญญาและความสนใจดานอาชีพที่เปนเอกลักษณของตนเอง 

สาระการเรียนรู:  เสริมสรางใหมีความรู การนําความรูไปใช และ ประเมินผลวิธีการในการแกปญหา  

 

กลุมอายุ:  3-5 ป  

ป :  1 

หัวขอหลัก:  เขาใจชุมชนของฉัน   

บทเรียน :  ไปรอบๆชุมชนของฉัน:  การเดินทางดวยพานะเครื่องยนต 

เวลาท่ีใชในการสอน :  45 นาที   

 
วัตถุประสงคการเรียนรู:          

           
1. เด็กๆจะสามารถบอกถึงวิธีเดินทางดวยเครื่องยนตชนิดตางๆได เชน จักรยาน  รถบรรทุก  รถยนต รถ

ประจําทาง เปนตน 
2. เด็กๆจะเห็นความแตกตางระหวางการเดินทางดวยกําลังของตนเอง กับการเดินทางดวยเครื่องยนต  

 
 
 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                   
 

  
1. กระดาษแผนใหญหรือไวทบอรด  

2. ถาตองการใช:  รูปภาพการเดินทางดวยเครื่องยนตชนิดตางๆ 

3. กระดาษสี  ถามี  หรือกระดาษสีขาวก็ได 

4. กาว (ดูวิธีทําจากคูมือครู) 

5. กระดาษสีขาว   

6. ดินสอสี หรือ สีเทียน 

 

อุปกรณสําหรับกิจกรรมเสริม:    

        ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
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สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:  

1.     อานบทเรียนใหจบ 

                       2.     รวบรวมอุปกรณทั้งหมด 

3.     เติมคําลงในชองวาง สําหรับกิจกรรมประจําวันของวันน้ี 

4.     วาดรูปลงในกระดานดําหรือแบงกระดาษแผนใหญออกเปน 3 สวน  เปนทองฟา นํ้าและพื้นดิน  วาด  
        ทองฟาใหมีเมฆ  นํ้าใหมีคลื่น  และพ้ืนดินใหมีถนน   
5.    ตัดกระดาษสี หรือ กระดาษขาวใหเปนรูปวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผา และเปน   
       เสนๆหลายๆเสน  ถาคุณมีกรรไกรที่ปลอดภัย  ใหตัดกระดาษแข็งเปนแมแบบของลักษณะตางๆ  แลว 
       ใหเด็กๆชวยกันลากเสนตามแมแบบ  แลวใหใชกรรไกรตัดตามรูปแบบที่พวกเขาตองการเพ่ือนําไปใช   
 6.    อธิษฐานเผื่อเด็กๆใหขอบคุณพระเจาที่ไดทรงจัดเตรียมใหมีการเดินทางดวยเครื่องยนตชนิดตางๆ  

         
 

 

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: ________________________________ 
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• เร่ืองเลา (ท่ีเก่ียวของกับบทเรียน, ถาเปนไปได) 

o ___________________________________________ 

 

• เด็กนักเรียนท่ีจะแบงปนในวันน้ี :    

o _____________________________________________ 

 
 คําถามหรือกิจกรรมสําหรับผูฟง: 

• _____________________ 

• _____________________ 

• _____________________ 

 

 

 อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

 

     ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี. 

 
 

• กิจกรรมการเคล่ือนไหว (เพลง  เตนรํา  การเคลื่อนไหว)  ทําทาตามท่ีฉันทํา 
o เริ่มตนดวยการตบมือ เคาะ  กระทืบพ้ืน และ  ดีดน้ิวเพ่ือสรางรูปแบบของจังหวะ แลวใหเด็กๆทําตามแบบที่

ครูทํา  เชน  “ตบ ตบ เคาะ ตบ ” แลวเด็กๆก็ทําตาม  
o ใหครูใชความคิดสรางสรรคในการทําเสียงเครื่องยนตตางๆ  เชน เสียง ปนๆของแตร,  ฉึกฉักๆ ของรถไฟ, 

เสียงเครื่องยนตของรถหรือของเรือ เปนตน   

o กิจกรรมน้ีชวยเด็กใหมีทักษะในการฟง และยังสนุกอีกดวย  

 
 
 กิจกรรมการเรียนการสอน : 

 โดยทางน้ํา ทางอากาศ และทางบก    

 
 

 

 

• ในบทเรียนกอน เราเรียนเก่ียวกับการเดินทางไปที่ตางๆดวยเทาในหลายๆแบบ  เอาละยืนขึ้น ยืนอยูกับที่ แลวบอกซิวาเราใช

เทาเดินทางไดอยางไรบาง เชน  การเดิน การว่ิง  การกระโดด เปนตน    

• ทําอยางไร ถาคุณตองเดินทางเปนระยะทางไกล   ทําอยางไร ถามันไกลเกินกวาท่ีจะเดินหรือวิ่งไป  มีวิธีอ่ืนไหมท่ีเราจะ

เดินทางจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึงได  ในขณะที่เด็กๆตอบ  ใหเขียนคําตอบลงไปบนกระดาน  เพ่ือเด็กๆจะไดเห็นการเขียนคําที่

พวกเขาตอบ    
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• ถาคุณมีรูปภาพของการเดินทางชนิดตางๆ  ก็ใหแสดงใหเด็กๆดูในขณะที่พูดถึงการเดินทางแบบตางๆ   

• การเดินทางบางชนิด ตองใชลอ  ใครบอกไดวามีอะไรบาง  (เชน จักรยาน รถยนต รถประจําทาง รถกระบะ เกวียน) เมื่อแต

ละคนตอบ  ใหนับชนิดของการเดินทาง  โดยการนับน้ิวเพ่ิมทีละน้ิว  และใชคําที่เปนจํานวนเลข   

•  การเดินทางบางชนิดก็ตองใชเคร่ืองยนต ใครบอกไดวามีอะไรบาง ใหนับวาเด็กๆรูจักการเดินทางที่ใชเครื่องยนตก่ีวิธี   

• การเดินทางบางชนิดก็ไมมีท้ังลอ ไมมีท้ังเคร่ืองยนต  ใครบอกไดวามีอะไรบาง  (เชน ใชมา พายเรือ ขึ้นบอลลูน เปนตน)  ให

นับดวยวามีก่ีวิธี  แลวเปรียบเทียบดูกับการเดินทางชนิดตางๆ  ดูวาชนิดไหนมีวิธีมากกวากัน  

   

เกมการเดินทางชนิดอะไร  

  

 

• ใหเรามาเลนเกมท่ีจะตอบวาเราจะใชการเดินทางชนิดอะไร เม่ือครูบอกสถานการณใหฟง  ถาคุณจะใชเทาก็ใหกระทืบเทา   

ถาใชเครื่องยนต  ก็ใหหาวิธีอื่นๆในการทําเสียงเครื่องยนตน้ันๆ  ใหเด็กๆฝกทําเสียงเครื่องยนตตางๆที่ใชกันทั่วไปเสียกอน   

• คุณตองการไปเยี่ยมเพื่อนบานที่อยูติดกัน . (เดิน) 

• คุณตองการไปเยี่ยมบางคนที่อยูไกลออกไปในตัวเมือง (รถประจําทาง, รถยนต,  รถไฟ, เครื่องบิน)  

• คุณตองการไปหองเรียนที่อยูถัดไป (เดิน)  

• คุณตองการไปเลนที่สวนสาธารณะ (เดิน)  

• คุณตองการไปอีกเมืองหน่ึง (รถประจําทาง, รถยนต,  รถไฟ)  

• คุณตองการไปอีกประเทศหน่ึง (รถประจําทาง, รถยนต,  รถไฟ, เครื่องบิน) 

• คุณตองการไปรานแหงหน่ึงในอีกเมืองหน่ึง (เดิน หรือ รถเมล) 

• ใหสถานที่ที่ตองการไปหลายๆแหงที่เด็กรูจักกันดี 

• ใหบอกสถานการณหรือสถานที่ตางๆที่เด็กๆรูจักกันดี    

ทางนํ้า ทางอากาศ และทางบก  
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• ใหคุยกับเด็กๆวาวิธีการเดินทางตางๆน้ัน  เปนการเดินทางทางไหน เชน ทางนํ้า  ทางอากาศ และทางบก  ใหวาดภาพของนํ้า  

ทองฟา และพ้ืนดิน  ลงไปในกระดาษ หรือในกระดานดํา หรือไวทบอรด  แลวช้ีไปที่ทางนํ้า ทางอากาศ หรือทางบก   (เชน 

ถาครูพูดวา  เรือ  เด็กๆก็ควรบอกวา  ทางนํ้า  ครูก็ช้ีไปที่ทางนํ้า...ผูแปล ) 

• อะไรคือ ตัวอยางของการเดินทางทางนํ้าบาง?  ในขณะที่เด็กตอบ  ใหครูเขียนคําตอบลงไปบนกระดานพรอมกับวาดรูป

งายๆของคําตอบน้ัน  ตอไปก็ใหเด็กตอบตัวอยางของการเดินทางทางบก และทางอากาศ     

• คุณใชการเดินทางวิธีไหนบาง  ใหเด็กๆหลายคนตอบ   คุณจะใชการเดินทางวิธีไหน สักวันหน่ึงในอนาคต  ใหเรียกเด็กท่ียัง

ไมไดตอบ ใหมีโอกาสตอบ. 

• ถาคุณสามารถไปท่ีไหนก็ไดทางเคร่ืองบิน  คุณจะไปท่ีไหน  ใหเด็กๆตอบแลวใชคําถามเดิมแตเปลี่ยนเปนการเดินทางโดย

เรือ, โดยบอลลูน, โดยมา, รถไฟ ฯลฯ  

รูปรางลักษณะการเดินทาง   
 

 

• จัดเตรียมกระดาษสีตางๆ  ดินสอ กรรไกร กระดาษ และกระดาษแข็งที่ตัดไวแลวเปนรูปสี่เหลี่ยม  สามเหลี่ยม วงกลม วงรี 

เสนตรง  เสนโคง ฯลฯ ใหเด็กๆนํ้าลักษณะตางๆเหลาน้ีไปวาดลงบนกระดาษสีตางๆ  และใชกรรไกรตัดรูปรางลักษณะ

ตางๆที่เขาตองการ  และเตรียมกระดาษเปลาใหเด็กๆแตละคน  พรอมกับกาว. 

• แสดงใหเด็กๆดูการนําลักษณะตางๆมาติดตอกันเปนตัวรถ เครื่องบิน  รถไฟ ฯลฯ  เชน  คุณอาจนํารูปสี่เหลี่ยมมาตอกันเปน

ตัวรถบรรทุก  นํารูปวงกลมมาตอเปนลอ  และนําเสนโคงมาทําเปนพวงมาลัยรถ เปนตน    

• ใหเด็กๆใชเวลาสํารวจดูลักษณะตางๆเพ่ือจะนํามาติดตอกันเปนวิธีเดินทางแบบตางๆ  เมื่อเด็กคนไหนตอเปนรูปรางเสร็จ

แลวก็ใหใชกาวติดช้ินสวนตางๆไวเขาดวยกันบนกระดาษเปลาที่ใหไว  

• เม่ือเห็นวาเด็กคนไหนมีความคิดดี  ใหเขาแบงปนความคิดของเขาใหเด็กอ่ืนๆฟง  เมื่อเราไดแบงปนความคิดดีๆตอกันและ

กันจําทําใหเราสรางสรรคสิ่งตางๆไดดีขึ้น  พระเจาพอใจท่ีเห็นพวกเราชวยเหลือกันและกัน.  

• ในขณะที่คุณกําลังเดินดูอยูรอบๆ  ถามเด็กๆวาเขากําลังทําอะไร  เขียนช่ือสิ่งที่เขาทําลงไปบนกระดาษน้ัน    

เคร่ืองบินกระดาษ Paper Airplanes  

• เตรียมกระดาษใหเด็กๆพับเครื่องบินแบบงายๆ  ครูพับใหดูเปนตัวอยาง  

1. พับกระดาษครึ่งหนาไปตามแนวยาว First, fold the paper in half (so it is long and skinny).  
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2. ปลอยใหมันพับอยู   จับมุมหน่ึงพับลง ใหมุมไปแตะที่รอยพับครึ่งของกระดาษ ทําใหเกิดเปนรูปสามเหลี่ยมเล็กๆ   

3. ทําเชนเดิมกับอีกมุมหน่ึง  ก็จะไดลักษณะจมูกของเครื่องบิน  

4. แลวจับดานยาวพับลงใหเปนแนวขนานกับรอยพับครึ่งกระดาษ  ทําเชนน้ีกับดานยาวอีกขางหน่ึง     

5. สุดทาย  ทําปกดวยการจับดานยาวทั้งสองดานพับออกดานนอก  ใหปกกางออกทํามุม 90 องศากับลําตัวเครื่องบิน   

• คุณอาจจะตองการใหเด็กๆตกแตงปกเครื่องบินดวยสีเทียน ดินสอสี  จัดหองใหวางเพ่ือเด็กๆจะไดพุงเครื่องบินในหอง  หรือ

พาออกไปพุงเครื่องบินนอกหอง  

 
 

การสรุปบทเรียน :  
 

ขอบคุณสําหรับการเดินทาง 
  

 
• การเดินทางชวยเราใหไปที่ตางๆได  บางคนใชรถ รถประจําทาง รถไฟทุกวัน  บางคนก็อาจไมเคยเดินทางดวยเครื่องบิน  

เราสามารถขอบคุณพระเจาที่มีวิธีการเดินทางหลายวิธีใหเราเลือกใช. 
 

• คุณชอบเดินทางโดยวิธีอะไร   ใหเด็กๆตอบอยางรวดเร็ว . 
 
• ไมวาคุณจะเดินทางหรือไม  คุณก็สามารถขอบคุณพระเจาไดท่ีมีบางคนเดินทางทุกวัน  เชน  เดินทางไปทํางาน  ไปเย่ียม

เพ่ือนๆ  หรือ เดินทางไปท่ัวโลกเพื่อบอกขาวดีของพระเยซู   ใหเด็กๆอธิษฐานทีละประโยคตามครู   
 

พระบิดาเจา , 
ขอบคุณพระองคท่ีทรงรักพวกเรา  

ขอบคุณพระองคท่ีเรามีวิธีการเดินทางมากมาย 

ขอบคุณพระองคท่ีมีคนเดินทางไปบอกขาวดีเก่ียวกับพระองคตอคนอ่ืนๆ  

ในพระนามพระเยซู คริสต   

อาเมน 

 
  

กิจกรรมเสริม:  
           ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 

 
 
แหลงท่ีมาของบทเรียนน้ี :    
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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 

 
 
 
การประเมินผลของครู :  (กิจกรรมอะไรที่ใชไดผลดี   กิจกรรมอะไรที่ไมไดผล ฉันควรเตรียมบทเรียนครั้งตอไปใหดีขึ้นได

อยางไร) 

 
 
 
 

 

การประเมินผลของนักเรียน: 
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