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บทเรียนดานความรูและสติปญญา  บทที่ 4 

                                                             เร่ือง  ประสามสัมผัสการล้ิมรส 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงจุดมุงหมาย และทักษะท่ีจะชวยเหลือตนเองไดอยางประหยัด 

ตัวชี้วัด: สรางความสนใจดานวิชาชีพพิเศษ และสติปญญา                            

สาระการเรียนรู: เขาใจถึงความสามารถพิเศษของตนเอง และสามารถนํามาใชประโยชนได  

 

กลุมอายุ: 3-5 ป 

ป: 1 

หัวขอหลัก: ฉันคือใคร? รางกาย, ประสาทสัมผัส 

บทเรียน: ประสาทสัมผัสดานการล้ิมรส 

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที 

 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          

      

           1. เด็กจะสามารถจําแนกไดวาล้ินของพวกเขามีไวใชสําหรับประสาทสัมผัสดานการล้ิมรส 

           2. เด็กจะสามารถใชประสาทสัมผัสดานการล้ิมรสของเขาจําแนกอาหารท่ีแตกตางกันได 2-3 ชนิด  

           3. เด็กจะสามารถบรรยายรสชาติของอาหารไดโดยการใชคํา เชน หวาน, เปร้ียว, เค็ม, เผ็ด เปนตน  

 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                     
 

  

 

1. กระดานดํา และชอลก 

2. จานใบเล็กสําหรับเด็กแตละคน 

3. ตัวอยางอาหารปริมาณเล็กนอยสําหรับรสชาติแตละรส: หวาน, เค็ม, เปร้ียว, และขม (ใหเพียงพอ

สําหรับเด็กทุกคนไดชิมตัวอยางของรสชาติทุกรส) 

 

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:         

1. ตัวอยางผักในทองถิ่นท่ีรับประทานได และรับประทานไมได   
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สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:  

 

                1. อานบทเรียนท้ังหมดใหจบ  

                2. รวบรวมวัตถุดิบท้ังหมด หาอาหารสําหรับรสชาติแตละชนิด: หวาน, เค็ม, เปร้ียว และขม    

3. เติมคําในชองวางสําหรับกิจกรรมประจําวันน้ี  

4. ดูกิจกรรมดานลางท่ีมีชื่อวา “สิ่งท่ีรับประทานได” และเลือกวาเขตของคุณจะสงผลอยางไรในการทํากิจกรรมน้ี 

5. อธิษฐานใหเด็กๆรูสึกขอบคุณพระเจาสําหรับความสามารถในการล้ิมรสของพวกเขา  

          

 

 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

 

การนําเขาสูบทเรียน: 

กิจกรรมประจําวัน:

 
 

 

 

• พยัญชนะของวันน้ี: _____  

o สิ่งตางๆท่ีขึ้นตนดวยพยัญชนะตัวน้ี: ____________________________ 

• วันของสัปดาห:  

o วันน้ี_______________ (ตามปฏิทิน) 

o วันพรุงน้ี ________________ 

o เม่ือวานน้ี ___________________ 

o การนับ: จํานวนวันจนถึง_____________________=________________     

• อากาศ: 

o อากาศในวันน้ี 

o เสื้อผาในวันน้ี       

o แสดงสภาวะอากาศดวยกราฟ                                                                                                                             

• เวลารวมกันแสดงความคิดเห็น (กําหนดไวท่ี 10 นาที) 

o เร่ิมตนดวยการต้ังคําถาม: ___พวกหนูชอบล้ิมรสอะไร?  

o นักเรียนท่ีรวมแสดงความคิดเห็นในวันน้ี: ________________________________ 

• เร่ืองราว  
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o _____________________________________________ 

 คําถาม/ กิจกรรมสําหรับผูฟง: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

• การเคล่ือนไหวของประสาท และกลามเน้ือ: (เพลง, ระบํา, การเคล่ือนไหว)  

o ประสาทสัมผัสตามจังหวะ : การเคาะหัวเขาเบาๆ และการตบมือเบาๆจะเปนเสียงในการใหจังหวะท่ีดีมาก 

ควรหาทํานองท่ีเหมาะสมกับภาษาของคุณ และใชคําเหลาน้ีในการแนะนําประสาทสัมผัสท้ัง  5 และคุณจะเร่ิม

บทเรียนแตละบทในอีก 5 วันขางหนาดวยจังหวะเดียวกันน้ี  

   

                                                                สัมผัสท้ังหา สัมผัสท้ังหา (เคาะ, เคาะ, ตบ – เคาะ, เคาะ, ตบ)  

                                                                เรามีครบ เรามีครบ (เคาะ, เคาะ, ตบ – เคาะ, เคาะ, ตบ)  

                                                 มองเห็น, ไดยิน, สัมผัส (แตะตามสวนตางๆของรางกายขณะท่ีเอยขึ้นมา)  

                                                                ล้ิมรส และ ดมกล่ิน (แตะตามสวนตางๆของรางกายขณะท่ีเอยขึ้นมา)  

                                                                ครบท้ังหา ครบท้ังหา (เคาะ, เคาะ, ตบ – เคาะ, เคาะ, ตบ)  

 

 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

พระเจาทรงประทานตอมล้ิมรสใหแกพวกเรา

 
 

 

 

• วันน้ีเราจะพูดถึงประสาทสัมผัสดานการล้ิมรส จงชี้สวนของรางกายท่ีพวกหนูใชเม่ือพวกหนูล้ิมรสอาหารสิ (ใหแนใจ

วาเด็กๆชี้ท่ีปากของพวกเขา) มีหลายสิ่งหลายอยางท่ีพวกหนูล้ิมรสดวยปากของพวกหนู  

• พระเจาทรงประทานตอมล้ิมรสเล็กๆใหอยูบนล้ินของพวกเราเอาไวล้ิมรสชาติอาหาร ล้ินของเราล้ิมรสได  4 รส: หวาน, 

เปร้ียว, เค็ม และขม ใหเด็กๆชิมรสชาติแตละรส และชูหน่ึงน้ิวเม่ือชิมหน่ึงรส (นับไปจนครบ 4 รส)   

• เรามาลองเอยชื่ออาหารท่ีมีรสชาติแตกตางกัน 4 รส ถาใครสามารถเอยชื่ออาหารท่ีมีรสหวานไดใหยืนขึ้น ใหถามเด็กๆ

หลายๆคนท่ีกําลังยืนอยู ถามตอไปเร่ือยๆเก่ียวกับอาหารท่ีมีรสเปร้ียว , เค็ม, และขม  

• อาหารชนิดใดท่ีพวกหนูชอบมากท่ีสุด? อาหารชนิดใดท่ีพวกหนูชอบนอยท่ีสุด? ขณะท่ีเด็กๆตอบคําถาม ใหคุณพูด

เก่ียวกับวาอาหารชนิดใดมีรสหวาน, เค็ม, เปร้ียว และขม  



 4 

• วาดรูปหนาย้ิม และหนาเศราไวบนกระดานดํา คุณอาจจะบันทึกชื่อ และคําตอบของเด็กๆไวใตหนาย้ิม (อาหารท่ีพวก

เขาชอบมากท่ีสุด) และใตหนาเศรา (อาหารท่ีพวกเขาชอบนอยท่ีสุด) การเขียนคําตอบของพวกเขาแสดงใหพวกเขาเห็น

ถึงประโยชนในการเขียน และทําใหพวกเขารูสึกวาสิ่งท่ีพวกเขาพูดน้ันสําคัญสําหรับคุณ    

ตัวอยางรสชาติเล็กนอย

 
 

 

• ตอนน้ีเรามาใชตอมล้ิมรสของเราตัดสินวาอาหารชนิดใดมีรสหวาน, เปร้ียว, เค็ม และขม เตรียมจานใบเล็กใหเด็กแตละ

คนชิมตัวอยางอาหารท่ีคุณเลือกไวสําหรับรสชาติแตละรส เร่ิมโดยการใสอาหารเพียงอยางเดียวในแตละจาน 

• ใหเด็กๆตักรสชาติของอาหารชนิดแรกวางบนล้ินของพวกเขาเล็กนอย พวกหนูจะใชคําใดอธิบายรสชาติอาหารชนิดน้ี? 

มันมีรสหวาน, เปร้ียว, เค็ม หรือขม? ใหเด็กๆตอบ 

• ยํ้าเตือนเด็กๆวาพวกเขามีตอมล้ิมรสอยูบนล้ินของพวกเขา ตอมล้ิมรสท่ีตางกันก็จะล้ิมรสชาติไดตางกัน   

• ล้ิมรสอาหารอ่ืนๆดังเดิม ในแตละคร้ังใหพูดถึงรสชาติดวย   

• หลังจากการชิมอาหารครบหมดแลว ใหเด็กๆชวยกันทําความสะอาดสิ่งสกปรกจากอาหาร ชี้ท่ีหนาย้ิมบนกระดานดํา 

และใหเด็กแตละคนบอกคุณวารสใดท่ีพวกเขาชอบมากท่ีสุด จากน้ันใหชี้ท่ีหนาเศรา และถามวารสใดท่ีพวกเขาชอบ

นอยท่ีสุด 

 อาหารท่ีอรอย 

 
 

 

• แจกกระดาษท่ีตัดเปนรูปวงกลมใหเด็กแตละคน  

• การรับประทานแตของหวานๆเพียงอยางเดียวน้ันไมดี เราไมสามารถรับประทานแตของเค็มๆไดตลอดท้ังวัน พระเจา

ทรงสรางรสชาติท่ีแตกตางกัน และการรับประทานอาหารท่ีหลากหลายน้ันเปนสิ่งดี รางกายของเราตองการอาหารท่ี

แตกตางกันแลวรางกายของเราจะไดแข็งแรง 

• อะไรบางท่ีนาจะดีหากรวมอยูในอาหารทุกม้ือ? คุณควรรอฟงใหเด็กๆพูดถึงอาหารท่ีหลากหลาย เชน สวนผสมของ

เน้ือสัตว, ผัก, ผลไม, และอาหารประเภทแปง 

• พูดถึงเน้ือสัตวอ่ืนๆท่ีพวกเขาสามารถรับประทานได, ผักท่ีแตกตาง, ผลไม, และอาหารประเภทแปง (มันฝร่ัง, ถั่ว, ขาว 

เปนตน) 

• ใหเด็กๆวาดรูปอาหารบนกระดาษ “จาน” สนับสนุนใหเด็กๆเลือกอาหารจากแตละหมูอาหารใหครบ   
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• หลังจากท่ีเด็กๆวาดรูปเสร็จ ใหพวกเขาทุกคนรวมกันพูดคุยวาพวกเขาวาดรูปอาหารชนิดใด และอาหารน้ันมีรสชาติ

อะไร (หวาน, ขม, เปร้ียว, เค็ม) 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

สรุปบทเรียน:   

ฉันชอบล้ิมรส

 

  

 

• ใหเด็กๆยืนเปนวงกลมวงใหญ  

 

• เรากําลังจะขอบคุณพระเจาสําหรับความสามารถในการล้ิมรส ใหพวกหนูแตละคนคิดถึงอาหารจานโปรดท่ีอยากจะชิม 

และขอบคุณพระเจาท่ีสรางใหหนูสามารถชิมอาหารท่ีอรอยน้ัน   

 

•  ต้ังประโยคอธิษฐานงายๆ แลวเดินไปรอบๆวงกลมเพ่ือใหเด็กแตละคนมีโอกาสขอบคุณพระเจา   

 

 

กิจกรรมเสริม:  

อาหารท่ีรับประทานได

 
 

 

• ผักบางชนิดรับประทานได แตบางชนิดรับประทานไมได เด็กๆจําเปนตองเรียนรูวาผักชนิดใดรับประทานได และ ผัก

ชนิดใดท่ีรับประทานไมได คุณอาจเลือกนําตัวอยางอาหารบางชนิดท่ีดูแลวนาจะรับประทานไดแตจริงๆแลว

รับประทานไมได  

• หรือคุณอาจพาเด็กๆออกไปเดินนอกอาคาร พรอมชี้แนะพวกเขาวาผักชนิดใดท่ีรับประทานได และชนิดใดท่ี

รับประทานไมได กิจกรรมน้ีขึ้นอยูกับสิ่งท่ีหาไดในเขตของคุณ  
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ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง : (กิจกรรมใดท่ีเหมาะสมกับบทเรียน ? กิจกรรมใดท่ีไม

เหมาะสม? เราจะเตรียมตัวอยางไรสําหรับบทเรียนถัดไป?)  

 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
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