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บทเรียนดานอารมณ- สังคม บทท่ี 3  

เร่ือง  ฉันคือใคร ตอนท่ี 1 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: มีความสัมพันธกับผูอื่นดวยทาทีที่เปนมิตร และมีความเมตตา 

ตัวชี้วัด:  การฝกบริหารจัดการตนเอง 

สาระการเรียนรู:  รูจักจุดแข็ง: เขาใจ และเสริมจุดแข็ง และสิ่งที่ดีเหลาน้ันซึ่งเปนของประทานที่มาจากพระเจา 

 

กลุมอายุ:  3-5 ป  

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  การรูจักตัวเอง 

บทเรียน:  ฉันเปนใคร (สวนที่ 1) 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาที 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          

             

1. เด็กจะสามารถระบุความแตกตางของตัวเองที่ไมเหมือนกับคนอื่นๆไดอยางนอย 2 อยาง 

2. เด็กจะสามารถระบุสิ่งที่ตนเองชอบอยางนอย 2 อยาง 

3. เด็กจะสามารถสื่อสารกับผูอื่นเก่ียวกับความแตกตาง และสิ่งที่ตนเองชอบไดในทาทีที่เหมาะสม  

4. เด็กจะแสดงใหเห็นวาเขา/เธอเขาใจวาเขามีความแตกตางจากคนอื่นๆ และรูวาเขา/เธอควรคาที่จะเปนสมาชิกในครอบครัว

ของพระเจา 

 

 

 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  

 

1. รูปของสัตวชนิดตางๆ (หนังสือเก่ียวกับสัตวตางๆ, สารานุกรม หรือภาพวาดของสัตวชนิดตางๆ)  

2. กระดาษวาดแผนใหญสําหรับเด็กแตละคน 

3. ดินสอสี 

4. สีนํ้า หรือสีโปสเตอร (ใหดูคูมืออางอิงสําหรับสวนผสมของสี) 

5. ถาดเล็กๆ หรือถวยเล็กๆสําหรับใสสี 

6. เสื้อกันเปอน, ผากันเปอน, หรือเสื้อตัวใหญๆสําหรับเด็กๆเพ่ือใสกันสีเปอน (ใหเลือกอยางใดอยางหน่ึง)  
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7. สบู และนํ้าสําหรับทําความสะอาด 

 

 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 

 

ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 

 

 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา: 

1. อานบทเรียนทั้งหมด 

2. รวบรวมอุปกรณทั้งหมด 

3. ใหเขียนขอความ พระเจาทรงสรางฉัน ดวยตัวอักษรใหญๆไวบนหัวกระดาษวาดของเด็ก บรรทัดตอไปให

เขียนช่ือของเด็ก แลวใหขีดเสนแนวนอนโดยแบงกระดาษแผนน้ันออกเปนสามสวน (ดูตัวอยางขางลาง)  

4. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆเพ่ือใหพวกเขาจะเขาใจไดวาพวกเขาเปนคนพิเศษ และพระเจาทรงสรางพวกเขาอยางพิเศษ

เชนกัน 

 

ตัวอยาง:  กิจกรรมพระเจาทรงสรางฉัน 

 

พระเจาทรงสรางฉัน 

(ช่ือเด็ก) 

 

(รูปของเด็กกําลังทํากิจกรรมอยางมีความสุข) 

 

 

(รูปภาพสีโปรดของเด็ก, ของเลน หรือเกมที่

ชอบ, และ อาหารโปรด) 

 

 

(ภาพพิมพฝามือของเด็ก)  
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ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

 

การนําเขาสูบทเรียน: 

 
 

 
• พระเจาไดทรงสรางทุกสิ่งในโลกน้ี แตพระองคไมไดสรางทุกสิ่งใหเหมือนกันท้ังหมด ใหเด็กๆดูรูปสัตวตางๆ ให

อธิบายถึงความแตกตางบางอยางของสัตวแตละชนิด (คําตอบที่เปนไปได: ปลาวายนํ้า, นกบิน, จิ้งโจกระโดด, มาลายมีลายขาว

ดํา และเสือดาวมีลายเปนจุดๆ) 

• พระเจาทรงสรางสัตวตางๆซึ่งมีเสียงท่ีแตกตางกัน ใหเด็กทุกคนลองทําเสียงของสัตวบางชนิดเม่ือครูเรียกชื่อสัตวชนิด

น้ันๆ: สุนัข, แมว, ไก, สิงหโต, แกะ, มา, วัว, นกฮูก,เปด และ  (สัตวอื่นๆในทองถิ่น) ใหเด็กทุกคนทําเสียงสัตวพรอมกัน 

• สัตวบางชนิดกินหญา และบางชนิดกินเน้ือ อยางไรก็ตามสัตวก็มีความแตกตางกัน พวกมันมีความสําคัญ และความ

พิเศษเพราะวาพระเจาไดทรงสรางพวกมัน 

• พระเจาทรงสรางมนุษย แมวามนุษยทุกคนจะมีแขน มือ ขา เทา ตา หู ปาก และเสนผม แตคนแตละคนน้ันพระเจาได

ทรงสรางใหมีความพิเศษเฉพาะสวนบุคคล  คําวาความพิเศษเฉพาะสวนบุคคลน้ันหมายถึง “คุณเปนคนพิเศษ” ไมมีอะไรท่ี

เหมือนกันเลยซะทีเดียว 

• พระเจาไมไดทรงสรางใหคนแตละคนมีความเหมือนกันกับคนอ่ืนๆ  พระองคไดทรงสรางเราอยางท่ีพระองคตองการ

ใหเราเปนโดยทรงประทานใหเรามีบุคลิกท่ีแตกตาง มีความชอบ และไมชอบท่ีแตกตางกัน และมีความสามารถท่ีแตกตางกันดวย 

แมวาเรามีความแตกตางกัน แตพระเจาทรงรักเราเหมือนๆกัน 

• ใหเราลองคนหาดูวาอะไรคือสิ่งท่ีพระเจาทรงสรางเราใหมีความพิเศษเฉพาะสวนบุคคล 

 

 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
 

 

 
 

• ใหเด็กๆยืนเปนวงกลม พระเจาทรงสรางเราใหมีความพิเศษ เราทุกคนมีสวนตางๆของรางกายท่ีเหมือนกันเชน แขน ขา น้ิวเทา 

และอ่ืนๆ  ใหทุกคนยกแขนขึ้น ใหมองดูรอบๆ และดูวาแขนของเราเปนอยางไร สวนอ่ืนๆของรางกายท่ีพวกเรามีเหมือนๆกันอีก ? 

ใหเด็กๆบอกสวนตางๆของรางกาย 
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• แมวาพวกเราจะมีหลายสิ่งหลายอยางท่ีเหมือนกัน แตพวกเราก็ยังคงมีความแตกตาง เรามีขนาดของรางกายท่ีแตกตางกัน รูปราง

หนาตาเราก็มีความแตกตางกัน เรามีความชอบ และสิ่งท่ีเราไมชอบท่ีแตกตางกันออกไป และพวกเรามีความสามารถท่ีแตกตาง

กันไปดวยเชนกัน 

• ใหเรามองดูรอบๆ และคนหาดูวามีอะไรบางท่ีแตกตางกัน ขอใหเด็กสองคนที่มีความสูงตางกันมายืนอยูกลางวง เพ่ือเด็กคนอื่นๆ

จะไดมองเห็นความแตกตาง มีอะไรบางท่ีเราเห็นวาแตกตางกัน? ใหเด็กคนอื่นๆในช้ันเรียนระบุใหเห็นวามีเด็กทั้งสองคนมีความ

แตกตางอะไรบางเชน ช่ือ สิ่งที่ชอบทํา เสื้อผาที่ใส ทรงผม และฯลฯ  

• อยางไรก็ตาม ขอควรระมัดระวังคือ อยาใหเด็กระบุถึงสิ่งที่อาจจะทําใหเด็กคนอื่นๆรูสึกอับอาย เชนการมีนํ้าหนักมาก หรือการมี

สวนของอวัยวะที่ไมปกติเหมือนคนอื่น 

• (สําหรับครูผูสอน: ขนะที่ใหเด็กแสดงกิจกรรมดังกลาวหนาช้ันเรียน ใหระมัดระวังสําหรับเด็กที่ขี้อาย หรือเด็กที่รูสึกไม

ปลอดภัยในการที่จะแสดงออก ดังน้ันจึงเหมาะสมกวาที่จะเปดโอกาสใหเด็กไดอาสาที่จะทํากิจกรรมดวยตนเอง)  

 

 

 
• ตอนน้ีใหเราทํากิจกรรม “พระเจาทรงสรางฉัน” แจกกระดาษวาดใหกับเด็กแตละคนโดยเขียนขอความบนหัวกระดาษวา 

พระเจาทรงสรางฉัน  และใหครูผูสอนแบงกระดาษออกเปนสามสวนโดยใหขีดเสนสามเสนตามขวางของกระดาษ 

• ใหยกกระดาษที่ขีดเสนแลว และช้ีไปที่สวนบน ในสวนน้ีใหเธอวาดรูปตัวเธอเองกําลังทํากิจกรรมท่ีตัวเองชอบ (ขอสังเกตุ: 

ภาพวาดของเด็กเล็กมักจะดูไมคอยออกวาเปนอะไร แตมักจะมีความหมายสําหรับพวกเขา ดังน้ันเมื่อเด็กทํากิจกรรมน้ีเสร็จ

แลว ใหเด็กเลาเก่ียวกับภาพวาดของพวกเขา และใหครูผูสอนเขียนขอความบรรยายไวบนกระดาษของเด็กแตละคน)  

• ใหช้ีไปที่สวนกลางของกระดาษ ในสวนตรงกลางน้ี ใหเธอวาดรูปสี, ของเลน (หรือเกมส) และอาหาร ท่ีเธอชอบท่ีสุด 

• ใสสีนํ้า/สีโปสเตอรลงในจานเพ่ือใหเด็กๆสามารถจุมฝามือลงไปได หลังจากน้ันเด็กๆจะกดฝามือลงบนกระดาษสวนที่สาม

เพ่ือใหเด็กๆไดมีรูปฝามือของตนเอง 

• ขอสังเกตุ: กิจกรรมน้ีจะดีที่สุดถาครูผูสอนใหคําแนะนําเด็กๆอยางใกลชิด อยาใหเด็กใชสีที่อยูในจานโดยปราศจาก

คําแนะนําของครูผูสอน 

• ใหเด็กเขามาจุมมือในสีครั้งละหน่ึงคน โดยใหครูจับมือเด็กกดลงบนกระดาษ เมื่อไดภาพพิมพฝามือแลวใหเด็กลางมือให

สะอาดทันที ใหผ่ึงกระดาษดังกลาวจนกระทั่งสีน้ันแหงสนิท (ใหแนใจวาไดเขียนช่ือเด็กลงบนกระดาษ)  

• หลังจากที่เด็กทํากิจกรรมดังกลาวเสร็จสิ้นแลว ใหเด็กน่ังลอมรอบเปนวงกลม ใหเรียกเด็กแตละคนยืนขึ้น และพูดเก่ียวกับ

รูปของตัวเอง ใหเด็กบอกวาเขากําลังทําอะไรในรูปภาพที่เขาวาดในสวนที่หน่ึง และใหเด็กต้ังช่ือรูปภาพที่เขาวาดในสวนที่

สองดวย 

• (ขอสังเกตุ: เด็กบางคนอาจจะเขินอาย และไมอยากที่จะยืนขึ้นแลวพูด ใหจําไววาการมาเรียนในช้ันเรียนน้ีอาจจะเปนสิ่ง

ใหมสําหรับเด็กๆหลายคน เด็กบางคนอาจจะยืนแตไมอยากพูด ถาเกิดเหตุการณดังกลาวน้ี ไมจําเปนตองบังคับใหเด็กทํา แต

ใหกําลังใจพวกเขาโดยการแสดงความยินดีและใหพวกเขาแสดงภาพของเขาใหกับเด็กๆคนอื่นไดดู เมื่อเวลาผานไป เด็กๆ

จะรูสึกคุนเคย และอยากที่จะเลา และแบงปนสิ่งตางๆใหกับเพ่ือนคนอื่นมากขึ้น) 
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การสรุปบทเรียน:   

 

 
• ใหจบบทเรียนโดยการนําอธิษฐานเพ่ือขอบพระคุณพระเจาสําหรับการทรงสรางทุกคนใหมีความพิเศษ คุณอาจจะให

เด็กแตละคนที่จะขอบคุณพระเจาสําหรับสิ่งพิเศษที่พระเจาไดทรงกระทําใหพวกเขา ตัวอยางเชน เด็กอาจจะตองการ

ขอบคุณพระเจาที่ทรงประทานใหเขาว่ิงเร็ว หรือเด็กผูหญิงอาจจะตองการขอบคุณพระเจาสําหรับผมที่หยักศกของเธอ  

• ขอสังเกตุ: ในสวนของพัฒนาการของเด็ก เด็กๆมักจะรูสึกไดถึงการเปนสวนหน่ึง หรือการมีคุณสมบัติสําหรับการเปน

สมาชิกในครอบครัว ตัวอยางเชน เมื่อคุณใหเด็กพูดถึงคุณสมบัติพิเศษอยางใดอยางหน่ึง เด็กอาจจะบอกวา “ฉันมีพอที่

ตัวใหญ และแข็งแรง” หรือ “ฉันมีครอบครัวที่ใหญ” หรือ “ฉันมีชิงชาอยูที่หลังบานของฉัน” 

• เมื่อเกิดเหตุการณเหลาน้ี ใหหนุนใจเด็กโดยการพูดประโยคใดประโยคหน่ึงดังตอไปน้ี  

“ใช เธอม/ีเธอเปน และตอนน้ีอะไรบางละที่เธอชอบเก่ียวกับตัวของเธอเอง?” 

“ใช เธอม/ีเธอเปน และตอนน้ีอะไรบางละที่ทําใหเธอเปนเพ่ือนที่ดี?” 

“ใช เธอม/ีเธอเปน และตอนน้ีเมื่อเธอมองดูกระจก สิ่งที่เธอเห็นน้ันเธอชอบอะไรที่สุด?” 

• ใหนําเด็กๆรองเพลง “พระเยซูรักฉัน” หรือเพลงอื่นๆที่เด็กๆรองเปนที่เปนเพลงเก่ียวกับความรักของพระเจาที่ทรงมีตอ

เด็กๆ 

 

กิจกรรมเสริม:  

 

ไมจําเปนสําหรับบทเรียนน้ี 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว

อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน:   

 

ในชวงสัปดาหแรกๆในช้ันเรียน ใหติดตามเอาใจใสสําหรับเด็กที่เราเห็นวามีปญหา/อุปสรรคในการรวมกิจกรรมกลุม 

ตัวอยางเชน ใหติดตามเอาใจใสสําหรับเด็กที่ไมตองการพูด หรือแบงปนกับเด็กคนอื่นๆ, เด็กที่เลนกับเด็กคนอื่นๆไมคอย

เปน, หรือเด็กที่มักจะแยกตัวออกไปเลนคนเดียว ใหดูแลเด็กที่มักจะแสดงทาทีกาวราวตอเด็กคนอื่นๆดวย บางครั้ง เด็กๆ
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อาจจะแสดงนิสัยเหลาน้ีออกมาเมื่อพวกเขารูสึกไมคุนเคย หรือไมปลอดภัย ใหครูผูสอนชวยแกไขใหกับเด็กเหลาน้ันดวย

ทาทีที่สุภาพถามีความจําเปน และแนนอนพฤติกรรมเหลาน้ีจะคอยๆหายไปเมื่อเด็กเริ่มที่จะเรียนรูวา เราคาดหวังอะไรจาก

พวกเขา และเมื่อพวกเขารูสึกคุนเคยมากกขึ้นกับสภาพแวดลอมใหมๆ ถาหากปญหายังคงมีอยู คุณอาจจะตองพูดคุยกับพอ

แม หรือผูปกครองของเด็ก หรือขอคําปรึกษาจากผูที่มีความรูดานการพัฒนาเด็ก 

 

.    
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