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บทเรียนดานความรูและสติปญญา  บทที่ 26 

เร่ือง  สัตวปก หรือ ไก 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ:  แสดงออกถึงแรงบันดาลใจและทักษะในการสนับสนุนตัวเองใหรูจักประหยัด 
ตัวชี้วัด:  ปลูกฝงสติปญญาและความสนใจดานอาชีพที่เปนเอกลักษณของตนเอง 

สาระการเรียนรู:  เสริมสรางใหมีความรู การนําความรูไปใช และ ประเมินผลวิธีการในการแกปญหา  

 

กลุมอายุ:  3-5 ป  

ป :  1 

หัวขอหลัก:  อาหารของฉันมาจากไหน 

บทเรียน :    สัตวปก หรือ ไก 

เวลาท่ีใชในการสอน :  45 นาที   

 
          วัตถุประสงคการเรียนรู: 

     1.   เด็กๆจะสามารถแยกแยะไดระหวางไกตัวผูกับไกตัวเมีย  

   2.   เด็กๆจะสามารถบอกไดวาไกตัวเมียสามารถวางไขได 

   3.   เด็กๆจะสามารถบอกไดวาไขและเน้ือมาจากไก 

 

 

           อุปกรณการสอนท่ีตองใช :                                                                     
 

  
                1.     ไขพลาสติก ไขกระดาษหลายๆฟอง ตัดมาจากกระดาษแข็ง หรือกอนหินที่ระบายสีใหดูเหมือนไข (คนละฟอง) 

    2.      สิ่งเล็กๆนอยๆ ที่จะใสลงไปในไข (ถาตองการ) 

3.  ไขจริงๆ 1 ฟอง 

 

 อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

1. รูปภาพของไกตัวผูและตัวเมียสําหรับใหเด็กๆระลายสี     

2. ไขกระดาษสําหรับเด็กแตละคน   

3. กาว (ดูคูมือการทํากาว ถาจําเปนตองทํา)  

4. สีนํ้า (ดูคูมือการทํากาว ถาจําเปนตองทํา)  

5. พูกัน    
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           สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม:   

1.     อานบทเรียนใหจบ 

                2.     รวบรวมอุปกรณทั้งหมด 

3.     เติมคําลงในชองวาง สําหรับกิจกรรมประจําวันของวันน้ี 

4.     ซอนไข   ถาคุณใชไขพลาสติก  คุณอาจจะตองการใสลูกกวาดเล็กๆในไขเสียกอน   ถาไมมีไข  ใหใชกอนหิน 

        มาระบายสีเปนไข 

5.     ถาคุณจะทํากิจกรรมเสริม ใหเด็กๆแตละคนมีภาพของไก และตัดกระดาษรูปไขหลายๆรูปเพ่ือใหเด็กๆเอา  

        ไขติดกาวไปปะไวที่รูปของมัน 

 6.      อธิษฐานเผื่อเด็กๆใหเขาใจวาพวกเขามีคามากเพียงไรตอพระเจา  ซึ่งไดจัดเตรียมอาหารที่จําเปนบางอยางให  

         เราจากสัตวปก  เชน  เปด ไก    

        

 
 
 

 
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: คุณรูอะไรบางเก่ียวกับไก   
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o นักเรียนที่แบงปนในวันน้ี: ________________________________ 

 

• เร่ืองเลา (ท่ีเก่ียวของกับบทเรียน, ถาเปนไปได) 

o ___________________________________________ 

 

• เด็กนักเรียนท่ีจะแบงปนในวันน้ี :    

o _____________________________________________ 

 
 คําถามหรือกิจกรรมสําหรับผูฟง: 

• _____________________ 

• _____________________ 

• _____________________ 

 

• กิจกรรมการเคล่ือนไหว: (เพลง, เตนรํา, การเคล่ือนไหว)  การเตนแบบไก 

o ใหเด็กๆยืนเปนวงกลม  และแลวงอขอศอกทําทาไกกระพือปก แลวเดินกระพือปกเดินเปนวงกลม  

o แลวใหเด็กๆเพ่ิมทาอื่นๆเขาไปพรอมกันกระพือปกดวย เชน กระทืบเทา, บิดหัวไปขางซาย และขางขวา  กม

ตัวตํ่าลงติดพ้ืนและเดินบนปลายเทา เปนตน 

o ใหเดินรอบเปนวงกลม 1 รอบโดยทําทาอื่นพรอมกับกระพือปกดวย  แลวใหเด็กอีกคนสั่งใหเปลี่ยนทาอื่น

พรอมกับกระพือปก  ใหเด็กๆบอกใหทําทาตางๆไปเรื่อยๆ     

 

 

     การเรียนการสอน: 

     เร่ือง  ไก  

 
 

 

 

 

• ชูไขพลาสติก หรือ ไขจริงขึ้นมา 1 ใบ   ถาม น่ีคืออะไร ใหเด็กๆตอบ  สัตวอะไรออกไข?  (นก, เปด, ไก, ปลา, กบ, งู เปนตน)  

วันน้ีเราจะพูดเก่ียวกับไก 

 

• ใหเด็กๆทําแบบน้ี :  ถาใครเห็นไกจริงๆ  ใหเอามือทั้งสองตบไหลตัวเองเบาๆทั้งสองขาง   ถาใครมีไกจริงๆที่บาน ใหเอามือตบ

หัวตัวเองเบาๆ  

 

• คุณเห็นไกทําทาอะไรบาง  ใหเด็กๆตอบ  แลวทําทาใหกลุมดู   คุณไดยินเสียงไกรองอยางไร  ใหตอบดวยการเลียนแบบเสียงไกที่

เด็กแตละคนไดยิน   
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• ใหเราเรียนรูเก่ียวกับไก  ไกตัวผู ท่ีโตแลว  เราเรียกมันวา พอไก  พอไกจะขันรองเสียงดัง  ใหเด็กทุกคนฝกขันแบบพอไกดู   

 

• ไกตัวเมียท่ีโตแลวเราเรียกวา แมไก  สวนไกตัวเล็กๆไมวาจะเปนตัวผูหรือตัวเมียเราเรียกรวมกันวาลูกไก   หรือลูกไกตัวผูและ

ลูกไกตัวเมีย   ไกตัวเมียมันจะรองกุกๆ กุกๆ ไมดังเหมือนพอไก  ใหเด็กทุกคนทําเสียงไกตัวเมียดู   

 

• ใหเราทุกคนยืนขึ้นและทําเสียงไกตามครู  ครูทําเสียงไกตัวผูขัน (เด็กชายก็ขัน) และเสียงไกตัวเมียรองกุกๆ (เด็กหญิงรองกุกๆ) 

 

• ไกทําทาทางหลายอยาง  เชน  ใชเทาเขี่ยดิน  กระพือปก  และผงกหัวขึ้นลงเมื่อมันหาอาหารบนดิน  ใหครูทําใหดู แลวเด็กๆก็

ทําทาเลียนแบบครู    

• ไกตัวเมียออกไขดวย  และไขกินอรอยดวย   ใหคุยกันเก่ียวกับเมนูอาหารในทองที่ ที่มีไขเปนสวนประกอบอยูดวย  เด็กๆชอบกิน

อาหารท่ีปรุงดวยไขอะไรบาง   ใหเด็กๆตอบ  

 

• ไกยังใหอาหารอีกชนิดหน่ึงแกเราดวย  คุณทายไดไหมวาอะไร ใหเด็กๆตอบ  ถูกตอง เราชอบกินเน้ือไกดวย  ไมเพียงแตไขและ

เน้ือไกที่อรอยเทาน้ัน  มันยังชวยใหรางกายของเราแข็งแรงและมีสุขภาพดีอีกดวย     

 

• สิ่งสําคัญในการปรุงคือ เราตองทําใหไขและเน้ือไกสุกดี  เพื่อจะม่ันใจไดวามันปลอดภัยท่ีจะกินเชนเดียวกับอาหารอ่ืนๆ   คุณชอบ

กินเน้ือไกที่นํามาปรุงอยางไร (เชน ไขเจียว  ไขดาว  ไขลูกเขย  ไขพะโล เปนตน...ผูแปล)   ใหเด็กๆตอบ  

 

• ใหเรายืนขึ้น และแสรงทําทาและออกเสียงรองใหเหมือนไก  ใหครูนําในการขันเอกอีเอกๆ (เด็กชาย) กุกๆ (เด็กหญิง)  เอาเทาเขี่ย

ดิน  กระพือปก  และจิกอาหาร    

 

ตามลาหาไข    
 

 

 

• ตอนน้ี  ใหเราดูซิวาเด็กๆจะสามารถหาไขท่ีซอนไวรอบๆพบหรือไม  ใหเด็กๆออกไปคนหาดู  เมื่อครูอธิบายใหฟงวาเด็กควรจะ

หาไขไดที่ไหน  และเด็กแตละคนจะหาไขไดไมเกินก่ีฟอง  จากน้ันจึงเริ่มออกตามลาหาไขได   

 

• เมื่อการลาไขสิ้นสุดลง  ใหคุยกับเด็กๆวาพวกเขาพบอะไรบาง  ถาเปนไขพลาสติกก็ใหแกะไขออกมาดู  ถาไดไขกระดาษ  ก็ให

เด็กๆบอกวาเขาพบไขเหลาน้ันที่ไหน  

 

 

 

การสรุปบทเรียน :   
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พระเยซูทรงเปนหวง   

  

 

• พวกคุณสนุกกับการหาไขซอนไวไหม  (ใหเด็กๆตอบ)  พวกคุณสนุกกับการหาสิ่งของที่หายไปไหม (ใหเด็กๆตอบ)     คุณ

ทราบไหมวา  พระเยซูก็ออกตามหาพวกเราดวย     

 

• ในพระคัมภีร พระเยซูเลาเรื่องเก่ียวกับคนเลี้ยงแกะที่ดูแลแกะอยางดี  เมื่อลูกแกะตัวหน่ึงหลงหายไป  เขาก็ออกไปติดตาม

หาแกะน้ัน  เมื่อหาพบแลว  เขาก็นํามันกลับบาน  

 

• พระเยซูเลาเร่ืองน้ีเพื่อใหพวกคุณและฉันรูวา  พวกเรามีความสําคัญตอพระองคมาก  และพระองคจะออกตามหาพวกเรา

จนกวาจะพบเราและทําใหเราเปนบุตรของพระองค  ถาคุณยังไมไดเปนบุตรของพระองค  พระองคก็กําลังตามหาคุณอยูใน

ขณะน้ี  แตถาคุณเปนบุตรของพระองคแลว  พระองคกําลังดูแลคุณอยูในขณะน้ี    

 

• คุณสามารถกลายเปนบุตรของพระองคไดดวยการขอใหพระเยซูเสด็จเขามาอยูในใจของคุณ  และยกโทษความบาปผิดของ

คุณ  จงพูดถึงเรื่องความรอดจากบาป  และอธิษฐานกับเด็กๆที่ประสงคจะเปนบุตรของพระเยซู    

 

• นําเด็กๆอธิษฐานของคุณพระเยซูที่ไดออกตามหาพวกเราและไดทรงเตรียมที่จําเปนสําหรับเรา  ดวยการสรางไกใหออกไข

ได  และมีเน้ือที่เรากินได  . 

 

 

 

 กิจกรรมเสริม :  

รูปภาพไกและไข    
 

 

• อนุญาตใหเด็กๆระบายสีลงบนหนาสมุดระบายสีที่ไดเตรียมไว  ใหเด็กๆมีไขหลายๆฟองเพ่ือติดกาวใตรูปไก   สนับสนุนให

เด็กๆทราบความจริงวาไกตัวเมียวางไขได    

 

• คุณอาจจะตองการถามวา  จากภาพไกที่ใหดู “ไกตัวไหนขันและไกตัวไหนวางไข”  (กิจกรรมน้ีจะดีที่สุด ถาใชคําที่ตางกัน

ชัดเจนระหวางไกตัวผูและไกตัวเมีย  เพราะเด็กๆอาจจะสับสนได)   
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การประเมินผลของครู:  กิจกรรมใดไดผลดี กิจกรรมใดไมไดผล ฉันจะเตรียมบทเรียนครั้งตอไปใหดีขึ้นไดอยางไร    

   
 
 
 
การประเมินผลของนักเรียน: 
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