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บทเรียนดานความรูและสติปญญา บทที่ 28 

เร่ือง   สัตวท่ีชวยทํางาน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ:  แสดงออกถึงแรงบันดาลใจและทักษะในการสนับสนุนตัวเองใหรูจักประหยัด 
ตัวชี้วัด:  ปลูกฝงสติปญญาและความสนใจดานอาชีพที่เปนเอกลักษณของตนเอง 

สาระการเรียนรู:  เสริมสรางใหมีความรู การนําความรูไปใช และ ประเมินผลวิธีการในการแกปญหา  

 

กลุมอายุ:  3-5 ป  

ป :  1 

หัวขอหลัก:  อาหารของฉันมาจากไหน 

บทเรียน :    สัตวที่ชวยทํางาน 

เวลาท่ีใชในการสอน :  45 นาที   

 
วัตถุประสงคการเรียนรู:       
           
     

1. เด็กๆจะสามารถบอกช่ือของงาน 2-3 อยางของสัตวที่ทํางาน  

2. เด็กๆจะสามารถอธิบายวาทําอยางไรจะปลอดภัยเมื่ออยูรอบๆสัตวที่กําลังทํางาน  

 

 

               อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                   
 

  

1. กระดาษ  

2. ดินสอ สีเทียน หรือดินสอสี 

3. ตะกรา หรือถัง 2 ใบที่เด็กๆจะถือใสของ  

4. ใบไม 2 กองใหญ  กอนหินหลาๆกอน  ขวดนํ้าเปลาหลายขวด หรือวัสดุช้ินใหญอื่นๆ  

 

              อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 

       ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทน้ี 

 

 

 สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม:   

  1.     อานบทเรียนใหจบ 

2.     รวบรวมอุปกรณทั้งหมด 
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3.     เติมคําลงในชองวาง สําหรับกิจกรรมประจําวันของวันน้ี 

 

4.     เตรียมเมล็ดเพ่ือใหมันงอกรากสําหรับบทเรียนที่ 31(เริ่ม 1-2 วันกอนบทเรียนที่ 31)   

a. ใชถุงพลาสติคขนาดเล็ก,หรือ ถวยเล็กๆ หลายๆใบ  แตละใบใสเมล็ดที่ตางชนิดกัน   

b. เอากระดาษทิชชูพรมนํ้าใหเปยก  อยาใหเปยกมาก  บีบนํ้าที่มากไปออก  

c. วางเมล็ดหลายๆเมล็ดลงไปบนกระดาษทิชชูน้ัน  แลวเอาไปใสไวในถุงหรือถวย  หา

อะไรครอบถวยหรือปดปากถุงไวเพื่อเก็บความช้ืนไวขางใน   

d. เก็บถวยหรือถุงเมล็ดไวในที่เย็น  จนกวามันจะงอกรากเปนตนออน   

               5.     อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะรูวาพระเจาทรงสรางสัตวบางชนิดใหชวยคน และพระเจาทรงจัดเตรียม  

หลายสิ่งเพ่ือชวยเราเสมอ   

          
 
 
 

 
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) Old MacDonald 
o รองเพลงตอไปน้ี  (หรือเพียงแตอานออกเสียงถาคุณไมรูทํานอง)  เลือกสัตวจากฟารมในทอง

ที่มาใสในเพลง  ใหเด็กๆทําทาทางและออกเสียงสัตว  ในขณะกําลังรองเพลง  รอง 4-5 เที่ยว

โดยใชสัตวตางๆกัน   

  Old MacDonald had a farm 

  E-I-E-I-O  

  And on this farm he had a (local animal). 

  E-I-E-I-O 

  With a moo-moo here (replace with the noise of the animal) 

  And a moo-moo there (replace with the noise of the animal) 

  Here a moo (replace with the noise of the animal) 

  There a moo (replace with the noise of the animal) 

  Everywhere a moo-moo (replace with the noise of the animal) 

  Old MacDonald had a farm  

E-I-E-I-O 

หมายเหตุ : 

 ในบทเรียนที่ 24  เด็กๆเคยรองเพลงน้ีเปนเน้ือไทยแลว  หากจะนํามาใชอีกครั้ง  

 

   ลุงแมคโดนอลมีทุงนา   ...อีไอ อีไอ โอ  

   ในทุงนามีวัวหลายตัว   ...อีไอ อีไอ โอ 

    มันชอบรอง มอ มอ    มันชอบรอง มอ มอ 

    น่ีก็มอ .... น่ันก็มอ       ท่ีไหนๆ  ก็มอมอ 
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ลุงแมคโดนอลมีทุงนา   …อีไอ อีไอ โอ  

* รองรอบ 2 เปล่ียนเปนจากวัวเปนหมู   เสียงหมูรอง อูด ๆ  

* รองรอบ 3 เปล่ียนเปนจากวัวเปนเปด   เสียงเปดรอง แควค ๆ  

* รองรอบ4  เปล่ียนเปนจากวัวเปนไก   เสียงไกรอง กุก ๆ 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน:   

สัตวท่ีทํางาน  

 
 

 

 

• เรียกเด็กบางคนมาชวย.  ขอใหคุณชวยยก______________ไปวางไวท่ีน่ันไดไหม  ใหเด็กชวยยกไปครั้งละคนโดยใชมือยก  

 

• หลังจากยกไปสัก 1-2 เที่ยวแลว  ครูจึงใหตะกราแกเด็ก  ถาใชตะกราชวยจะทําใหงายขึ้นไหม  ใหเด็กตอบ  

 

• คุณจะทําอยางไรถาขอใหชวยยกของหนักไปเปนระยะทางไกลๆ   ใหเด็กๆตอบ  บางคร้ังเราใชสัตวมาชวยเรา  ทําใหงาน

หลายอยางงายขึ้นมาก   

 

• อะไรคือสัตวท่ีสามารถยกของหนักได (เชน มา ลา วัว ควาย เปนตน)  อะไรคือของหนักท่ีสัตวชวยเรายกได  (เชน คน 

อาหาร เครื่องมือ สิ่งตางๆสงไปตลาดหรือรับมาจากตลาด เปนตน)  

 

• สัตวที่ยกของหนักไดสามารถชวยคนทํางาน  ใหเราแสรงทําเปนสัตวใชงาน  โดยกมตัวลงในทาคลาน   

 

• สัตวบางอยางชวยชาวนา  เชน  ชวยไถนา  คันไถที่ลากไปกับดินก็ชวยพรวนดินใหรวน เพ่ือชาวนาจะปลูกขาวได  ใครเคย

เห็นสัตวชวยไถนา ใหยกมือขึ้น    

 

• คุณคิดวาสัตวอะไรชวยคนโดยการลากรถหรือเกวียน  ใหเด็กตอบ (เชน วัว และมา...)   ถาใครเคยน่ังรถหรือเกวียนที่มีสัตว

ลากไป ใหกระโดดขึ้น-ลง   

 

• เราสามารถขี่สัตวอะไรไดบาง  ใหตอบ  ถาใครเคยขี่สัตวมาแลว  ใหกระดิกน้ิวมือในอากาศ (ครูทําใหดูกอน)   

 

• สัตวอะไรชวยดูแลฝูงวัวและฝูงแกะดวย?   ใหเด็กตอบ  สุนัขชวยชาวนาหรือชวยคนเล้ียงแกะในการดูแลสัตว  สุนัขชวยให

คนดูแลสัตวไดงายขึ้น  ถาใครเคยเห็นสุนัขชวยดูแลฝูงแกะหรือวัวแลว  ใหกระทืบเทา    

 

ความปลอดภัยจากสัตว  
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• ถาเราอยูใกลสัตวท่ีกําลังทํางาน  เราตองระวังตัวใหปลอดภัย   ใหเราเรียนรูวิธีทําใหเราปลอดภัย ดังน้ี     

 

1. อยาเดินไปใกลเทาหลังของสัตว   

มาและวัวสามารถเตะได  และทําใหคุณบาดเจ็บมากๆได  เพราะสัตวมองไมเห็นขางหลัง  และถาใครเขาใกลขาง

หลังมัน  มันอาจตกใจและเตะได    

 

2. อยาขวางสิ่งของใสสัตว เม่ือสัตวกําลังทํางาน  ก็ไมควรทําใหมันตกใจ  ถาใครขวางสิ่งของใสมัน  มันก็อาจตกใจ  

และว่ิงหนี หรือกระโดด หรือเตะได   

 

3. อยาเอามือใสเขาไปในปากของสัตว เพราะอาจถูกกัดได  ถาจะใหอาหารสัตวใหวางถาดอาหารไวท่ีพื้นท่ีสัตว  

        สามารถกมตัวไปกินได  และอยาใชน้ิวมือสงใหมันกิน  มันอาจกัดถูกน้ิวมือได    

 

• ใหเด็กๆทบทวน 3 ขอน้ีทีละขอ    

 

การแสดงทาทางสัตว  
 

 

 

 

• ใหเด็กๆทําทาทางสัตวที่กําลังทํางานอยู  ทําครั้งละคน เด็กอื่นๆก็ทายวาเปนสัตวอะไร   

• เด็กที่ทายถูก  อาจจะใหทําทาทางของสัตวตัวตอไป  ใหเด็กอื่นทายตอ  

               ภาพสัตวทํางาน  
 

 

 

• เตรียมกระดาษและอุปกรณวาดเขียน  ใหเด็กๆวาดภาพสัตวที่กําลังชวยคนทํางาน  

• ใหเด็กใชเวลาในการวาดและแสดงภาพตอช้ันเรียน และอธิบายภาพของเขา  

 

 

อธิษฐานสรุปบทเรียน:     

ขอบคุณสําหรับสัตวท่ีชวยงาน  
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• คุณทราบไหมวาพระคัมภีรพูดถึงสัตวที่ชวยงาน  ลาตัวหน่ึงใหนางมาเรียขี่หลังเดินทางไกลไปที่คอกสัตวในเมืองเบธ

เลเฮม ที่ซึ่งพระเยซูทรงเกิด  ตอมาภายหลัง พระเยซูทรงขี่ลาไปตามถนนเขาเมืองเยรูซาเล็มดวย    

• เราสามารถขอบคุณพระเจาท่ีทรงสรางสัตวใหชวยเราทํางานได  อะไรคือสัตวชวยงานท่ีคุณชอบ   ใหเด็กตอบ  

 

• เวลาน้ี  ใหเราอธิษฐานขอบคุณพระเจาสําหรับสัตวชวยงานตางๆ  ใหเด็กๆยืนเปนวงกลมใหญ  ครูอธิษฐานกอนเปนตัวอยาง    

แลวใหเด็กๆอธิษฐานตอไปทีละคนในการขอบคุณพระ (หากจําเปน ครูอาจตองนําเด็กอธิษฐานทีละประโยคจนจบ)  

 

กิจกรรมเสริม :     

        ไมมีในบทน้ี 

 
 
 
การประเมินผลของครู:  (กิจกรรมไหนที่ไดผลดี กิจกรรมไหนไมไดผล และครั้งตอไปจะเตรียมบทเรียนใหดีขึ้นอยางไร)   

 

 

 

 

 

การประเมินผลของนักเรียน:  
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