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 บทเรียนดานความรูและสติปญญา บทที่ 24  

เร่ือง  ฟารมในทองท่ีของฉัน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ:  แสดงออกถึงแรงบันดาลใจและทักษะในการสนับสนุนตัวเองใหรูจักประหยัด 
ตัวชี้วัด:  ปลูกฝงสติปญญาและความสนใจดานอาชีพที่เปนเอกลักษณของตนเอง 

สาระการเรียนรู:  เสริมสรางใหมีความรู การนําความรูไปใช และ ประเมินผลวิธีการในการแกปญหา  

 

กลุมอายุ:  3-5 ป  

ป :  1 

หัวขอหลัก:  อาหารของฉันมาจากไหน 

บทเรียน :    ฟารมในทองที่ของฉัน 

เวลาท่ีใชในการสอน :  45 นาที   

 
วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กจะสามารถบอกช่ือแหลงที่มาของอาหาร 1 อยาง  

2. เด็กจะบอกช่ืออยางนอย1 สิ่ง  ที่พวกเขาสามารถพบไดจากฟารมในทองที่  

 

 

 อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                    
 

  

1. ตัวอยางอาหารในทองที่ 4-5 ชนิด : ผลไม, ผัก, เน้ือ  

2. กระดานดํา 

3. ชอลก 

4. กระดาษ-ใหเด็กคนละแผน  

5. สีเทียนหรือดินสอสี 

6. กระดาษขนาด  ¼ แผน สําหรับเด็กทุกคน  และอีก 1 สําหรับปกหนังสือ     

7. เชือกยาว 15 ซม.   

 

 อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

1. กระดาษแผนใหญ   

2. กอนสําลี-สําหรับเด็กแตละคน   

3. กาว-ดูคูมือในการทํา  
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4. ผาสําหรับปดตา-อาจเปนผาเช็ดหนา หรือถุงเทาสะอาด  

 

       สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม:   

1.     อานบทเรียนใหจบ 

               2.     รวบรวมอุปกรณทั้งหมด 

3.     เติมคําลงในชองวาง สําหรับกิจกรรมประจําวันของวันน้ี 

4.     พับกระดาษครึ่งหนา-ใหเด็กทุกคน 

5.     ตัดกระดาษออกเปนขนาด ¼ แผน ใหเด็กทุกคน  

6.     ถาคุณจะมีกิจกรรมเสริม ใหวาดสัตวตัวใหญ 1 ตัวลงบนกระดาษ เชน แกะ หรือสัตวอื่นที่มีขนปุย   

7.     อธิษฐานสําหรับเด็กๆใหขอบคุณพระเจาที่มีฟารม เปนแหลงอาหารแหลงหน่ึงที่จําเปนสําหรับเรา   

         
 

 
 

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: 

• _____________________ 

• _____________________ 

• _____________________ 

 

• กิจกรรมการเคล่ือนไหว: (เพลง, เตนรํา, การเคล่ือนไหว)  เพลง Old MacDonald 
o รองเพลงขางลางน้ี  (ถารองไมได  ใหอานดวยกัน) ใหเปลี่ยนสัตวในเพลงเปนสัตวที่มีอยูใน

ทองที่ของคุณ  ใหเด็กๆทําเสียงสัตว และทําทาทางของสัตวในขณะกําลังรองเพลง  ใหรองซ้ํา 

โดยเปลี่ยนสัตวเปนสัตวอื่นๆที่อยูในฟารม 3-4 ชนิด   

o ถาครูมี เพลง Old MacDonald อาจเปดเทปหรือซีดี ใหเด็กฟงใหคุนทํานองกอน แลวจึงสอน 
รองเปนเน้ือเพลงภาษาไทย 

ลุงแมคโดนอลมีทุงนา    

   อีไอ อีไอ โอ 

   ในทุงนามีวัวหลายตัว    

   อีไอ อีไอ โอ 

   มันชอบรอง มอ มอ   

    มันชอบรอง มอ มอ 

   น่ีก็มอ .... น่ันก็มอ 

        ท่ีไหนๆ  ก็มอมอ 

ลุงแมคโดนอลมีทุงนา    

   อีไอ อีไอ โอ  

 

* รองรอบ 2 เปล่ียนเปนจากวัวเปนหมู   เสียงหมูรอง อูด ๆ  

* รองรอบ 3 เปล่ียนเปนจากวัวเปนเปด   เสียงเปดรอง แควค ๆ  

* รองรอบ 3 เปล่ียนเปนจากวัวเปนไก   เสียงไกรอง กุก ๆ  
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 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

  

ฟารม  

 
 

 

 

• เรียกเด็กๆใหรวมกลุมกันเปนวงกลม  ใหเด็กๆดูอาหารชนิดตางๆที่มีอยูในทองที่   อาหารเหลาน้ีมาจากฟารม  อาหาร

เหลาน้ีมีไวรับประทาน    

• ยกผักขึ้นใหดู   ถามเด็กวา  ผักน้ีมาจากไหน  (คําตอบ เชน  มาจากสวน  จากตลาด หรือจากดินที่บานปลูกไว เปนตน)   

แลวยกผลไมขึ้นใหดู   ถามวาผลไมน้ีมาจากไหน  (จากตนไม  จากก่ิงไม ฯลฯ)    

• ชูเน้ือ 1 ช้ินใหเด็กดู   ถามวาเน้ือน้ีมาจากไหน  (มาจากสัตว)   ทั้งผัก ผลไม และเน้ือ สามารถนํามาจากฟารมได  ใน

ฟารมมีสวนไวปลูกตนไม ทําใหมีผลไม  และในฟารมเลี้ยงสัตวที่เราใชเน้ือทําอาหารกินได     

• ใหเด็กแตละคนมีกระดาษคนละแผน แลวพับครึ่ง  สั่งใหเด็กวาดรูปผัก ผลไม หรือ เน้ือ บนกระดาษดานนอก  สวน

ดานใน ใหวาดวาผลไมมาจากไหน  ผักมาจากไหน และเน้ือมาจากไหน  มาจากสวน ตนไม หรือสัตว  ในขณะที่เด็กๆ

กําลังวาด  ถามเขาวาเขากําลังวาดอะไร  และเขียนลงไปในกระดาษของเขา  

ฟารมอะไร? 

 
 

 

• ใหเด็กๆมารวมกัน   บอกเด็กวา “ ทุกฟารมน้ันไมเหมือนกันหมด  มีฟารมหลายชนิด”   

มีฟารมเล้ียงสัตว  ใหเด็กๆทําเสียงของสัตวที่เลี้ยงในฟารม  

มีฟารมท่ีปลูกผักกําลังงอกงามในทุงนา   ใหเด็กๆกมตัวลง แสรงทําเปนกําลังหวานเมล็ดผักลงดิน    

มีฟารมท่ีปลูกตนไมไวมากมาย เราเรียกวา สวนผลไม   ใหเด็กๆแสรงทําเปนเอื้อมมือขึ้นสูงๆเพ่ือเด็ดผลไมจากตนไม   

ยังมีฟารมอื่นๆอีก  ที่อาจตางไปจากน้ีตามวัฒนธรรมของทองที่  ใหครูยกตัวอยางฟารมในทองที่ของเด็กๆ  

• วาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4 รูป  ลงบนกระดาน  วาดรูปฟารมลงไปในสี่เหลี่ยม แตละรูป  เชน ฟารมขาว  ฟารมสวนผลไม 

และฟารมสัตว  สวนรูปท่ีสี่วาดฟารมท่ีมีวัวท่ีใหนํ้านม  เราเรียกวา ฟารมโคนม       
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• เลือกเด็กคนหน่ึงใหออกมายืนขางหนา  บอกเขาใหวาดอาหารสักหน่ึงอยาง เชน  ผักในทองที่ (ผักกาด หรือผักคะนา

เปนตน)  ใหวาดผักลงในฟารมที่ถูกตอง  

• เรียกเด็กๆออกมาวาดภาพอาหารลงในฟารมที่ถูกตองใหมากที่สุดเทาที่ทําได  สวนเด็กเล็กอาจทําแตเพียงบอกวาอาหาร

น้ันจะตองวาดเขาไปในฟารมไหน  (เพราะการวาดดวยชอลกอาจจะยากเกินไปสําหรับเด็กเล็ก )   

                 อะไรเกิดขึ้นในฟารม?   
 

 

 

• มีกิจกรรมหลายอยางเกิดขึ้นในฟารม   มีพืชท่ีตองปลูก และพืชท่ีตองเก็บเก่ียว  มีผลไมท่ีตองเก็บ  มีสัตวตางๆท่ีตอง

ดูแล  ใหบอกสิ่งตางๆที่ตองทําในฟารมในพ้ืนที่ของคุณ   

• ใหเราเลนเกมเก่ียวกับสิ่งท่ีตองทําในฟารม  เลือกเด็กคนหน่ึงออกมายืนขางหนา  กระซิบบอกที่หูเก่ียวกับสิ่งหน่ึงที่ตอง

ทําในฟารม  แลวใหเขาทําทาทางของการทําสิ่งน้ัน  เชน  กําลังใหอาหารวัว  กําลังรีดนมวัว  หรือกําลังหวานเมล็ดพืช  

• เด็กอื่นๆสามารถยกขึ้นและทายวาเขากําลังทําอะไรในฟารม   เรียกเด็กอีกคนหน่ึงออกมากระซิบอีก  แลวคนอื่นๆก็

ทายอีก   ทําเชนน้ีไปเรื่อยๆจนเด็กๆไดออกมาทําทาครบทุกคน   

 

หนังสือเก่ียวกับฟารม    
 

 

• ใหเด็กแตละคนมีกระดาษ ¼ แผน แลวใหวาดรูปสิ่งที่พวกเขาตองการจะมีในฟารมถาพวกเขาอาศัยอยูในฟารม   เขียนคําวา 

“ในฟารมของฉัน…”  ลงบนหนากระดาษ ¼ อีกแผนหน่ึง  เด็กคนไหนวาดรูปเสร็จกอนใหเขาตกแตงหนาปกของหนังสือ  

ในขณะที่เด็กกําลังทํางาน  เดินดูรอบๆและถามเด็กวาพวกเขาวาดรูปอะไร และเขียนคําน้ันลงไปที่รูปน้ัน    

 

• เมื่อเด็กทุกคนวาดรูปเสร็จแลว  ใหรวบรวมมาเขาเลม  เจาะรู 2-3 รูท่ีขอบซาย  และเอาเชือกรอยผูกติดไวกับ  

 

• รวมเด็กๆมาดวยกัน แลวอานหนังสือท่ีพวกเขาไดทําดวยกัน  เก็บหนังสือไวอานอีกในวันหนา  

 

 

 

การสรุปบทเรียน:  

อธิษฐานเก่ียวกับฟารม 
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• พระเจาไดสรางอาหารใหเรามีรับประทาน  พระองคทรงสรางฟารมเพื่อเราจะไดสถานที่ปลูกสิ่งที่เปนอาหารของเรา  ใหเรา

ขอบคุณพระเจาสําหรับอาหารและฟารม  ใหเรากมศีรษะหลับตาและอธิษฐานตามครูดังน้ี   

พระบิดา  

ขอบคุณพระองคสําหรับอาหารที่เรามีรับประทาน  

มันชวยใหเราแข็งแรงและเติบโต 

ขอบคุณสําหรับฟารมที่สรางอาหารใหเรา  

พวกเรารักพระองค .   

ในพระนามพระเยซู 

อาเมน. 

 

กิจกรรมเสริม: 

เกมเติมขนแกะบนตัวแกะ   
 

 

 

• แขวนรูปแกะตัวใหญที่วาดไวบนกระดาษแผนใหญ  ใหเด็กๆเขาแถวตอนเรียงเด่ียว  

• เอาผาพันตาเด็กคนแรก  ใหสําลีที่ติดกาวไว  จับหมุนตัวแลวพูดวา “นองสามารถหาตัวแกะพบไหม” แลวใหเด็กแตละคน

พยายามเอาสําลีไปติดบนตัวแกะ   

 

 
 
การประเมินผลของครู:  (กิจกรรมไหนที่ไดผลดี กิจกรรมไหนไมไดผล และครั้งตอไปจะเตรียมบทเรียนใหดีขึ้นอยางไร?)   

 

 

 

 

 

การประเมินผลของนักเรียน:  
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