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 บทเรียนดานความรูและสติปญญา บทที่ 23  

เร่ือง  สวนท่ีบานของฉัน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ:  แสดงออกถึงแรงบันดาลใจและทักษะในการสนับสนุนตัวเองใหรูจักประหยัด 
ตัวชี้วัด:  ปลูกฝงสติปญญาและความสนใจดานอาชีพที่เปนเอกลักษณของตนเอง 

สาระการเรียนรู:  เสริมสรางใหมีความรู การนําความรูไปใช และ ประเมินผลวิธีการในการแกปญหา  

 

กลุมอายุ:  3-5 ป  

ป :  1 

หัวขอหลัก:  อาหารของฉันมาจากไหน 

บทเรียน :    สวนที่บานของฉัน 

เวลาท่ีใชในการสอน :  45 นาที   

 
วัตถุประสงคการเรียนรู:          

1. เด็กๆจะบอกลักษณะของสวนที่บาน  วาต้ังอยูที่ไหน ขั้นตอนการเพาะปลูก  และวัสดุที่ใช  

2. เด็กๆจะใชคําวา “บน” “ใน” “ใต” ในการสรางสวนที่บาน   

3. เด็กๆจะไดแสดงใหเห็นวิธีเริ่มทําสวนที่บาน และการปลูกดวยเมล็ด   

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองใช :                                                                    
 

  

1. ตัวอยางของผักหรือผลไมในทองที่  2-3 ชนิดที่แตกตางๆกัน    

2. กระดาษกรองกาแฟ, กระดาษเช็ดหนา,  กระดาษเช็ดมือ   

3. นํ้าเต็มถวย  (ถาเปนไปได  ใหมีสีของสีขนม หรือใชสีอาหาร หรือสีอื่นๆ )  

4. กระดานดํา 

5. ชอลก 

6. ถวยกระดาษ-ใหเด็กแตละคน (ถาจําเปนใหสอนวิธีทําถวยกระดาษ)  

7. ดิน – ใหเด็กแตละคนๆละ 1 ถวยเต็ม 

8. เมล็ดพืช -  ใหเด็กอยางนอยคนละ 1 เมล็ด ( ใชเมล็ดหญาจะงอกไดงาย)  

9. สีเทียนหรือดินสอ  

 

     
  อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 

1. กระดาษแผนใหญ Large sheet of paper 
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2. สีเทียนหรือดินสอสี 

    อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม  #2:   

1. ถุงมีซิป- 1 ถุงตอเด็ก 1 คน (หรือถุงพรอมกับมีสายรัดปดถุง) 

2. เมล็ดพืช 1 เมล็ดตอเด็ก 1คน (เมล็ดถั่วตางๆจะดี เชน ถั่วเขียว)     

3. กระดาษทิชชูแบบหนา   

4. นํ้า  

 
 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม:   

1.     อานบทเรียนใหจบ 

                       2.     รวบรวมอุปกรณทั้งหมด 

3.     เติมคําลงในชองวาง สําหรับกิจกรรมประจําวันของวันน้ี 

4.     ทําถวยกระดาษสําหรับนักเรียน ถาจําเปนตองทํา (ดูวิธีทําที่ทายกิจกรรมการเรียนการสอน) 

5.     อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่คุณจะสอน และเผ่ือการเตรียมใจของคุณ 

  
 

 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

   

การนําเขาสูบทเรียน :  

กิจกรรมประจําวัน:   

 
 

 

 

• อักษรสําหรับวันน้ี: ___________  

o สิ่งตางๆที่ขึ้นตนดวยอักษรน้ี: _____________________________________ 

• วันในสัปดาหน้ี:  

o วันน้ี _______________ (แสดงใหเห็นในปฏิทิน) 

o พรุงน้ี ________________ 

o เมื่อวานน้ี___________________ 

o การนับ: จํานวนวันจนกระทั่ง   =   

• อากาศ: 

o อากาศในวันน้ี 

o เครื่องแตงกายในวันน้ี 

o กราฟแสดงอากาศ 



 3 

 

• เวลาแบงปน: (ไมเกิน 10 นาที)  

o คําถามที่ใชเริ่มในการแบงปน:    

o นักเรียนที่แบงปนในวันน้ี: ________________________________ 

 

• เร่ืองเลา (ท่ีเก่ียวของกับบทเรียน, ถาเปนไปได) 

o ___________________________________________ 

 

• เด็กนักเรียนท่ีจะแบงปนในวันน้ี :    

o _____________________________________________ 

 
 คําถามหรือกิจกรรมสําหรับผูฟง: 

• _____________________ 

• _____________________ 

• _____________________ 

 

• กิจกรรมการเคล่ือนไหว: (เพลง, เตนรํา, การเคล่ือนไหว) มาเปนพืชกัน 
o รวมเด็กๆใหเปนกลุม  แสดงใหเด็กๆเห็นการเติบโตของพืช  เราจะเปนเมล็ดพืชและเติบโต

เปนตนพืช  ใหเด็กๆยอตัวลงและเอามือจับเขาไว    

o ขณะน้ี พวกเราเปนเมล็ด   ใหเราเหยียดขาท้ังสองออกและหย่ังรากลงดิน   ใหยืนขึ้นและ

เหยียดขาออก  หุบแขนไวขางลําตัว    

o ใหเราแตกก่ิงกานออกไป   โดยการเหยียดแขนทั้งสองขางออกไปเล็กนอย   

o ตอนน้ี  เรากําลังจะเติบโตและออกดอกไม หรือ ตนผัก ใหยื่นมือทั้งสองขึ้นสูงเหนือศีรษะ  

o เราเพ่ิงจะปลูกผัก  เราสามารถเปนดอกไม ตนไม ผัก หรือพืชชนิดอ่ืนๆได  

 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

  

พืชตางๆในทองท่ี  

 
 

 

 

• ใหเด็กๆจัดแถวเปนวงกลม  ใหเด็กๆดูผักและผลไมที่มีอยูในทองที่  มีพืชหลายนิด   Gather the children into a circle.  

Show the children the local fruits and vegetables.  กอนจะมาเปนตนพืช  พืชเหลาน้ีตองเปนอะไรมากอน (เปนเมล็ด)  
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• พืชตองการสิ่งสําคัญ 3 สิ่งในการเติบโต  มันตองการดินที่จะเปนที่อยู  ตองการนํ้าเพ่ือเลี้ยงมันและทําใหมันเติบโต  

และมันยังตองการแสงแดดดวย  สิ่งเหลาน้ีทําใหพืชเติบโต  

• พืชตองการนํ้าท่ีจะเติบโต  รากของมันใชดูดซับนํ้าและสงไปเล้ียงท่ีลําตนจนถึงบนยอด  และทําใหพืชเติบโตได  จน

เกิดดอกออกผล  ใหเรามาดูวามันเติบโตอยางไร   

• เอาถวยกระดาษ หรือถวยกาแฟมา   เอาปลายถวยจุมลงไปในนํ้าสีผสมสีอาหาร  

• ใหดูวานํ้าที่มีสีไดซึมขึ้นไปสูที่ยอดถวยไดอยางไร  น่ีก็เปนวิธีที่รากของพืชไดสงนํ้าจากดินไปที่ยอดตนไมเชนกัน  

การทําสวนท่ีบาน   

 
 

 

 

• เอาตัวอยางของผักหรือผลไมบางช้ินมาใหเด็กๆไดชิมดู   ผักและผลไมเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหรางกายของเราแข็งแรงและ

มีสุขภาพดี  เราสามารถปลูกผักหรือผลไมบางอยางที่สวนใกลบานของเราได  

• ใหคุยกันถึงเรื่องการทําสวนที่บาน  คุณรูจักผลไมอะไรบาง   คําตอบมักจะสอดคลองกับผักและผลไมที่มีปลูกอยูใน

ทองที่ของคุณ  ผักและผลไมท้ังหมดเร่ิมตนท่ีเมล็ด  และเมล็ดก็ตองการพ้ืนท่ีท่ีจะเติบโต    

• ขั้นแรกของการสรางสวน คือ การเลือกท่ีดีๆท่ีจะปลูกตนไม  ใหวาดรูปพ้ืนดินบนกระดาน  เราสามารถทําสวนที่บาน

ไดที่ไหนอีก  (คําตอบอาจมีแตกตางกัน)  “สิ่งแรกท่ีเราตองทําเพื่อเปนการเร่ิมทําสวน คือ อะไร    (หาวาเราจะปลูกพืช

ที่ไหนดี.) 

• ขั้นที่สองคือ เตรียมดินไวใหพรอมที่จะปลูกพืช  ขั้นน้ีเรียกวา  การเพาะปลูก  ใหเด็กๆพูดคําน้ีพรอมๆกัน “การ

เพาะปลูก”  ดินน้ีควรเปนดินที่รวนซุย   ดังน้ันตองมีการทําใหดินรวนกอนทําการปลูกเพ่ือดินจะไดไมแข็ง   จงวาดรูป

ของดินที่ถูกสับใหรวนแลว  บนกระดานไวทบอรด  เตือนใหเด็กๆรูเรื่องการพนันชา   

• มันตองมีนํ้าเล็กนอยใสลงไปในดิน   เพ่ือวาดินจะไมเหลว  และดินก็ควรใสปุยเพื่อชวยใหตนไมโตเร็ว   

• ปุยสามารถไดมาจากรานคา  หรือมูลของสัตว หรือจากอาหารเกาๆ    บอกเด็กๆใหรูแหลงที่ดีของปุยในการเพาะปลูก 

และเตือนใหอยาไปจับตองปุยเคมี   ดังน้ันอะไร คือ ขั้นที่สองของการทําสวน   (ทําดินใหรวนและเตรียมไวใหพรอม) 

• ขั้นที่สาม คือ เอาเมล็ดพืชฝงลงไปในดิน  (วาดรูปภาพเมล็ดฝงลงดิน)  ถามเด็กๆวาเมล็ดตองเอาไปไวที่ไหน (ลงดิน)        

เมล็ดอะไรท่ีคุณตองการฝงลงในดิน   เดินไปรอบๆใหเด็กแตละคนมีโอกาสไดตอบ  ดังน้ันอะไรคือขั้นที่สามของการ        

ทําสวนคืออะไร  (เอาเมล็ดฝงลงดิน)   

• ขั้นที่สี่ คือ กลบเมล็ดไวใตดิน  วาดรูปเมล็ดที่ถูกกลบดวยดินบนกระดาน    ดังน้ัน ขั้นที่สี่ในการทําสวนคืออะไร?    

(กลบเมล็ดดวยดิน) 
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• ขั้นที่หา และเปนขั้นสุดทายในการสรางสวนที่บานคือ การรดนํ้าลงบนดินที่มีเมล็ดถูกกลบอยู   วาดรูปรดนํ้าลงบนดิน

ไมควรรดนํ้ามากไปจนทําใหดินเปนดินเหลว  ใหนํ้าพอที่จะทําใหดินออนนุมและมีความช้ืนจึงจะดี  ดังน้ัน อะไรคือ

ขั้นสุดทายในการปลูกตนไมในสวนที่บาน (รดนํ้าลงบนดิน)  

• เราจะฝกการทําสวนโดยทําตาม 5 ขั้นน้ี  ใหเรามาทบทวนวามีอะไรบาง   ชูน้ิวขึ้นนับน้ิวในขณะที่เด็กๆกําลังตอบทีละ

ขั้นๆ คือ หาสถานทีจะปลูก, เตรียมดินที่จะปลูก, เอาเมล็ดฝงในดิน,  กลบเมล็ดไวใตดิน, และรดนํ้าบนดินน้ัน   

• ใหเด็กๆมีถวยกระดาษคนละใบ (ซื้อจากรานหรือทําเอง)  แลววาดรูปหนา ตา จมูก ปากลงที่ดานขางของถวยกระดาษ

น้ัน  เติมดินลงไปในถวยประมาณ 2/3 ของถวย   แลวอัดดินในถวยใหแนนๆ  

• แลวใสเมล็ดพืชจํานวนหน่ึงลงไปในดิน  แลวกลบเมล็ดไวใตดินดวยดินสักกํามือหน่ึง  แลวอัดดินในถวยใหแนนอีก

ครั้ง แลวเติมนํ้าลงไปในถวยใหเพียงพอที่จะทําใหดินเปยกช้ืน  

• คุณเพิ่งจะปลูกอะไรบางอยางแลว  คุณคิดวาตอไปจะเปนอะไร  ใหเด็กๆทายวาเขาเพิ่งจะไดปลูกอะไร  แลวใหบอกเด็ก

วามันคือเมล็ดอะไร   เม่ือตนพืชของคุณเติบโตขึ้น  มันจะดูเหมือนเสนผมบนท่ีปกคลุมใบหนาบนถวยของคุณ   

• ขั้นตอนการทําถวยกระดาษ :  

o ตัดกระดาษเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 21x 21 ซม. แจกใหเด็กทุกคน  ใหเด็กๆตกแตงถวยกระดาษดวยสี

เทียนหรือดินสอสี  

o พับกระดาษสี่เหลี่ยมเปนครึ่งหนา  โดยใหมุมแตะมุมเกิดเปนรูปสามเหลี่ยม  

o หมุนใหรอยพับเปนฐาน   พับมุมซายไปแตะกับขอบขวา  โดยใหมุมแตะในตําแหนงที่เปนก่ึงกลางระหวาง

มุมดานบนกับมุมดานขวาที่ฐาน     

o พับมุมขวาไปแตะกับขอบของสวนที่พับเมื่อสักครูน้ี  

o ใหพับปกดานหนาลงมาขางหนา  และพับปกดานหลังไปทางขางหลัง ก็จะไดถวย 1 ใบดังรูป  
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o เอาน้ิวสอดไวดานในและเปดมันออก  

 

สวนตางๆของพืช   

  

 

• ใหเด็กจัดกลุมเปนวงกลม เพ่ือเลนเกม  เราจะเลนเกมเก่ียวกับสวนตางๆของพืช  

• อวัยวะแตละสวนของคุณจะเปนเหมือนสวนตางๆของพืช  เทาจะเปนรากที่ยึดติดดินไว  รางกายจะเปนลําตนของพืช  

แขนทั้งสองจะเปนดอกไมหรือผัก   

• ใหพูดคําตางๆขางลางน้ี แลวเด็กๆก็ทําทาตามครู  Say the words below and have the children follow the actions.   

•  ใหเด็กพูดตามทีละประโยค เก่ียวกับสวนตางๆของพืช   

เอารากซายไวที่กลางวง    (เหยียดเทาซายไปขางหนาทิศทางช้ีไปที่กลางวง) 

เอารากขวาไวที่กลางวง    (เหยียดเทาขวาไปขางหนาทิศทางช้ีไปที่กลางวง) 

เอารากซายขวาออกจากวง  (กระโดดถอยหลังมา 1 กาว) 

แลวสั่นรากอยูบนดิน  (ทําขาทั้งสองสั่นๆอยูกับที่) 

แลวทําทาเตนรําตลกๆ  และหมุนตัวไปรอบๆ (หมุนตัวเปนวงกลม 1 รอบ) 

น่ันคือ ท้ังหมดท่ีทํา  (ตบมือทุกพยางคที่พูดประโยคน้ี รวม 6 ครั้ง)  

• ใหพูดซ้ําเพลงน้ี  โดยแทนที่คํา “ราก” ดวย “ลําตน”  ตอไปก็แทนที่ “ลําตน” ดวย “ดอกไม”    
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การสรุปบทเรียน: 

อธิษฐานเผ่ือชาวสวน   

 
 

  

 
 

• ใหเด็กๆรวมกันเปนกลุม  ใหเรายืนขึ้นและแสรงทําเปนชาวสวน  ครูทําทาตางๆของชาวสวน  ใหเด็กๆทําทาตามครู   

  

• เราตองเตรียมตัวเราใหพรอมที่จะทํางาน   ใหแสรงทําทาสวมหมวกใหญไวบนหัว เพ่ือกันรอน   แสรงสวมถุงมือทั้งสองขาง

เพ่ือปองกันมือ  เอามือหยิบจอบขึ้นมาแบก      

• ตอนน้ี   ขั้นแรก คือ เลือกจุดที่เราจะทําสวน   มองดูรอบๆเพื่อเลือกสถานที่สักจุดหน่ึงที่อยูใกลๆ  เพ่ือปลูกพืช  

• ขั้นที่สอง  เตรียมพื้นดินใหพรอมที่จะปลูก  โดยการเอาจอบฟนบนพื้นดินทําใหดินรวนเสียกอน  แลวหวานปุยลงบนดินน้ัน

แลวทําใหดินออนนุม  มีความช้ืนโดยทําทา เทนํ้าลงไปในดินน้ัน    

• ขั้นที่สาม คือ เอาเมล็ดใสลงไปในดิน  กดใหเมล็ดฝงลงไปในดิน    

• ขั้นที่สี่ คือ กลบเมล็ดพืชดวยดิน  ใหปกคลุมเมล็ดไว   

• ขั้นที่หา คือ รดนํ้าบนดินน้ัน  ใหเมล็ดไดรับนํ้า   เอาละใหเราดูวาพืชที่เราปลูกงอกโตขึ้นหรือยัง  ใหเราแสรงทําวาเห็นมัน

เติบโต  มันโตขึ้น  โตขึ้น และโตขึ้น   สวนของเราชางดีมากจริงๆ!      

• ใหเด็กมาจับกลุมเพ่ืออธิษฐานปด  ใหเราขอบคุณพระเจา สําหรับอาหารมากมายที่เราสามารถปลูกและนํามากินได   

        ใหเราหลับตา กมศีรษะและอธิษฐานตามครู  

 

พระบิดาเจา    

ขอบคุณพระองคสําหรับพืชที่ดีมากมาย  

ที่พระองคไดสรางขึ้นมา   

ขอบคุณสําหรับตนไมและพืชที่เราปลูกและสามารถกินผลของมันได  

ซึ่งทําใหเราเติบโต แข็งแรงและมีสุขภาพดี     

พระองคทรงดีตอเราทุกคน  

เรารักพระองคเชนกัน 

ในพระนามพระเยซู 

อาเมน 
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กิจกรรมเสริม: 

วาดรูปสวนของเรา  

 
 

 

• กางกระดาษแผนใหญไวบนพ้ืน  กําหนดใหเด็กแตละคนวาดบางอยางลงบนกระดาษเพ่ือวาดภาพสวนของเราใหมีขนาด

ใหญ.   

• ที่กลางรูป ใหเด็กๆวาดภาพพื้นดิน  ใหบางคนวาดตนไมที่มีผลไมดวย   บางคนวาดผักที่พรอมที่จะเก็บเก่ียวได  

• ดานบนของกระดาษ  ใหบางคนวาดทองฟา  บางคนวาดดวงอาทิตย  

• ที่ดานลางของกระดาษ  ใหบางคนวาดเมล็ดในดินที่มีรากงอกแลว   

• คุยกับเด็กๆเก่ียวกับสิ่งที่พวกเขากําลังวาดอยู  ถามเด็กๆใหบอกวาขั้นตอนในการสรางสวนมีอะไรบาง  วาดเสร็จแลวให

แขวนไวในหองเรียนสัก 2-3 วัน  

   

การทําใหเมล็ดเติบโต   
 

 

• ใหเด็กแตละคนมีถุงที่มีซิปปดคนละใบหรือจะถุงที่มีรองบิดใหเปดปดได  ใหนํากระดาษทิชชูชนิดหนาทําทําใหเปยกนํ้า

และพับเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆใหพอดีใสเขาไปในถุง   ใหเด็กแตละคนมีเมล็ดพืช 1 เมล็ด  ใสลงไประหวางกระดาษทิชชู

กับดานขางของถุง  เราก็จะเห็นเมล็ดจากดานนอกของถุงได  แลวปดปากถุง  ใหเด็กๆนํากลับบานได หรือใหทิ้งไวในหอง

สัก 2-3 วัน  ก็จะเห็นมันงอกรากขึ้นมาจากเมล็ดน้ัน เมื่อเวลาผานไป 2-3 วันก็ใหถามด็กๆวา  เขาไดเห็นอะไรเกิดขึ้นที่เมล็ด

ไหม  

 
 
การประเมินผลของครู : มีกิจกรรมใดที่ไดผลดี กิจกรรมใดที่ไมไดผล และฉันจะเตรียมบทเรียนครั้งตอไปใหดีขึ้นได 

                             อยางไร 

 
 
 
 

 
 
 
การประเมินผลของนักเรียน 
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