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บทเรียนดานสุขภาพรางกาย  บทท่ี 42 

เร่ือง   ฉันกําลังเติบโตและสุขภาพดี 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: เลือกทําสิ่งที่ดีตอสุขภาพและมีสุขภาพดี 

ตัวชี้วัด: แสดงความเขาใจเก่ียวกับรางกายของตัวเอง 

สาระการเรียนรู: เขาใจการพัฒนาของรางกาย 

 

กลุมอายุ:  3-5 

ป:  1 

หัวขอหลัก: พระเจาประสงคใหฉันดูแลรักษาตัวของฉัน 

บทเรียน:  ฉันกําลังเติบโตและสุขภาพดี 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาที 

 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          

 1. เด็กสามารถแสดงวิธีที่เขา/เธอสามารถเติบโตไดอยางเหมาะสมและแข็งแรง    

  

 

 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                             
 

  

 

1. สิ่งที่วัดความสูงของเด็กได 

2. กระดาษ - หน่ึงแผนตอคน 

3. ดินสอสี 

 

    อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 

 ไมตองใช  
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สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

1. อานบทเรียน 

2. รวบรวมอุปกรณทั้งหมดที่ตองใช 
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ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

 

การนําเขาสูบทเรียน:   

 

 
• เริ่มช้ันเรียนโดยการวัดความสูงของเด็กทุกคน   เขียนช่ือและความสูงของเด็กลงบนกระดาษ และใหเด็กวาดรูปตัวเองลงบน

กระดาษเมื่อจบช่ัวโมง 

 

• ทุกคนเร่ิมท่ีจะสูงแลวนะ เม่ือปท่ีแลวทุกคนตัวเล็กกวาน้ี    หนูจําตอนท่ีเอ้ือมสูงขนาดน้ีไมถึงไดไหม? ใหเด็กๆ ตอบสนอง 

ใชมือของทุกคนแสดงใหดูหนอยวา คิดวาจะสูงแคไหนในปหนา ใหเด็กๆ เดา 

 

• เราทุกคนอยากจะเติบโตอยางแข็งแรงและมีสุขภาพดี    เรามาเรียนวิธีท่ีจะชวยรางกายของเราใหแข็งแรงและมีสุขภาพดีกัน

เถอะ เราจะไดโตขึ้น โตขึ้น และโตขึ้น! 

 

 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน:  

 
 

 

 
• มีอาหารบางประเภทท่ีพระเจาสราง ท่ีมีคุณคาและดีตอรางกายเรา   อาหารเหลาน้ีจะชวยใหรางกายเราโตอยางแข็งแรง   

มีอาหารอะไรบางท่ีหนูคิดวาดีตอเราและชวยใหเราแข็งแรงได? ใหเด็กๆ ทายดวยอาหารประเภทตางๆ 

• ขณะที่เด็กๆ พูดช่ืออาหารตางๆ ใหเนนไปที่ อาหารที่มีประโยชน (ยกตัวอยางเชน ปลา เปนอาหารที่มีประโยชนกับเรา 

ขนมหวานอาจจะอรอย แตสวนใหญจะไมมีประโยชนสําหรับเรา ผักจะชวยใหเรามีกลามใหญขึ้น นมชวยใหเราไดรับ

วิตามินที่จะชวยใหกระดูกของเราแข็งแรง ฯลฯ) 

• อาหารท่ีมีประโยชนหลายอยางเปนอาหารท่ีเจริญเติบโตได   มีอาหารอะไรท่ีมีประโยชนและโตบนตนไมบาง ? ใหเด็กๆ 

ยืนขึ้นและสมมติวาตัวเองเปนตนไม เดินรอบๆ เด็กแตละคนและทําทาเหมือนหยิบผลบางอยางจากก่ิงของเด็กๆ ครู

เพ่ิงหยิบอะไรจากกานของเธอ? ใหเด็กตอบ   ทําซ้ําจนเด็กทุกคนไดตอบ 
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• ในตอนน้ีใหเราสมมติวาเราเปนพุมไม และมีอาหารท่ีงอกจากพุมไมหรือจากพืช (ตัวอยางคําตอบ: เม็ดมะยม และผัก

อื่นๆ) ใหเด็กๆ ยอตัวลงและสมมติวาเปนพุมไมหรือพืช   เดินไปรอบๆ เด็กแตละคนและทําทาทางเหมือนหยิบผล

บางอยางออกจากพุมหรือพืชของเด็กๆ ครูเพ่ิงหยิบอะไรจากกานของเธอ? ใหเด็กตอบ   ทําซ้ําจนกวาเด็กทุกคนไดตอบ 

• มีอาหารอ่ืนๆ ท่ีมีประโยชนดวย เชน เน้ือสัตว    มีเน้ืออะไรบางท่ีเราเคยกิน? ใหเด็กๆ ตอบ   ขณะที่เด็กแตละคนตอบ 

ใหเด็กทําทาทางเหมือนสัตวตัวน้ัน (เชน ทําทาทางเหมือนวัว เมื่อเลือกเน้ือวัว)  

• ผลผลิตจากนมก็มีประโยชนกับรางกายเราเหมือนกัน   สิ่งตางๆ อยางเชน นม  ไข และเนยแข็ง มาจากสัตวในฟารม 

และชวยใหรางกายเราแข็งแรงและมีสุขภาพดี  

• ใหเราสมมติวาเรากําลังกินนมจากวัว/แพะ ใหเด็กๆ ทําทาเหมือนเทนมและด่ืมจากแกว นมจะถูกนํามาใชทําเนยแข็ง มา

กินเนยแข็งกัน ใหเด็กๆ ทําทาเหมือนกินเนยแข็ง 

• โอ ครูไดยินเสียงไก ใหเด็กๆ ทําเสียงกระตากของไก เรามาเก็บไขท่ีมีประโยชนตอรางกายเรากันเถอะ นับหน่ึงถึงสิบ

และใหเด็กๆ ทําทาเหมือนหยิบไขขณะที่คุณนับเลข 

 
 

 

 
• รางกายของเราจะมีสุขภาพดีเม่ือเราอยูหางจากเชื้อโรค   เราเรียนวิธีปองกันตัวเองจากเชื้อโรคอยางไรบาง? (ปดปาก

ดวยขอศอกเวลาเราจามหรือเราไอ และลางมือ) 

• เรามาเลนเกมท่ีชวยเตือนใหเราอยูหางจากเชื้อโรคกัน เลือกเด็กสองคนใหเปน “เช้ือโรค” ที่กอใหเกิดโรคและพยายาม

ไปแปะเด็กคนอื่นๆ   เด็กคนอื่นจะพยายามมีสุขภาพดีและอยูหางจากเช้ือโรค   ถา “เช้ือโรค” แปะเด็กคนอื่นได   คน

น้ันจะน่ังลงจนกวาจะมีเด็กคนหน่ึงว่ิงไปทําทาวาลางมือ   หลังจากที่ลางมือเสร็จแลว เพื่อนจึงลุกขึ้นมาว่ิงหนี “เช้ือ

โรค” ไดอีก 

• เมื่อเวลาผานไป ใหเลือก “เช้ือโรค” คนใหม เพื่อใหเด็กทุกคนไดมีโอกาสเลนเปน “เช้ือโรค” 

 
 

 

 
• เรายังชวยใหรางกายเราเติบโตแข็งแรงและมีสุขภาพดีไดโดยการออกกําลังกาย   ครูจะนับหน่ึงถึงสามและใหทุกคน

ทําทาออกกําลังกายใหดู เด็กๆ ควรจะทําทาออกกําลังกายไปพรอมๆ กัน 

• การออกกําลังกายจะทําใหเรารูสึกเหน่ือย   การปลอยใหรางกายของเราไดพัก เปนอีกวิธีหน่ึงท่ีจะชวยใหเราเติบโตอยาง

แข็งแรงและมีสุขภาพดีได   รางกายของเราจะเติบโตเม่ือเรานอน   เราควรจะนอนก่ีชั่วโมงนะ? (สิบ) ใหเด็กๆ ทําทา

ทางนอนขณะที่คุณนับหน่ึงถึงสิบ 
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• หยิบกระดาษที่มีช่ือพรอมสวนสูงใหเด็กแตละคน   คุยกันวาพวกเขาคิดวาจะโตและสูงขึ้นแคไหน   ทบทวนสิ่ง

ที่จะชวยใหรางกายของเด็กๆ เติบโตขึ้นอยางแข็งแรงและมีสุขภาพดี  

 

• ใหเด็กๆ วาดรูปตัวเองตอนที่โตแลว แข็งแรง และสุขภาพดี   เมื่อทุกคนวาดเสร็จ ใหเด็กๆ แสดงภาพใหช้ัน

เรียนไดดู 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปบทเรียน:   

 

 
• พูดชื่ออาหารท่ีทําใหเราแข็งแรงและมีสุขภาพดี (ตัวอยาง: ผักบุง ขาว ไก เนยแข็ง นม อาหารอื่นๆ ในพ้ืนที่ของคุณ) 

 

• บอกวิธีท่ีจะปองกันตัวเองจากเชื้อโรคไดไหม? (ปดปากดวยขอศอกเมื่อไอหรือจาม และลางมือ) 

 

• สองวิธีท่ีเหลือท่ีชวยรางกายเราเติบโตแข็งแรงและมีสุขภาพดีคืออะไร? (ออกกําลังกาย และการนอนหลับ) 

 

• พระเจาประสงคใหเราดูแลรางกายของเรา   พระองคอยากใหเราเติบโตตัวใหญและแข็งแรง   เราจะทําในสวนของเรา

โดยการอยูหางจากเชื้อโรค และการกินอาหารท่ีมีประโยชน 

 

กิจกรรมเสริม:  

 
 

 

 
• เลนเกม “เกมอาหารดี” Let’s play the “Good Food Game.”  
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       วิธีการเลน:   

1. ใหเด็กๆ น่ังเปนวงกลมบนพ้ืน หันเขาในวง  

2. ใหเด็กคนหน่ึงเปนคนที่แปะคนอื่น (คนน้ีจะไดเลนกอน) 

3. เด็กที่ถูกแปะขณะที่เพ่ือนเดินขางนอกวงมาแปะขางหลัง จะตองพูดช่ืออาหารที่มีประโยชน หรือดีตอรางกาย 

(ยกตัวอยางเชน: แตะศีรษะและพูดช่ือผักหรือผลไม)  

4. เมื่อเด็กที่ถูกแปะพูดช่ืออาหารที่ไมมีประโยชน (เชน ขนมหรืออาหารที่ไมมีประโยชนอื่นๆ ที่ไดคุยกันไปแลว) 

ใหเด็กคนน้ันลุกขึ้นและว่ิงไลเพ่ือนที่แปะรอบวง พยายามแตะใหทันคนน้ัน   

5. เด็กคนที่เปนคนแปะ จะตองพยายามว่ิงรอบวงมาน่ังที่ของเด็กที่ถูกแปะ กอนที่ตัวเองจะถูกแตะ   

6. คนใหมจะเปนคนแปะ และเลนเกมซ้ําอีกครั้ง 

7. ถาคนแปะคนแรกถูกแตะกอนที่จะว่ิงไดรอบวง คนน้ันจะตองน่ังกลางวงกอนที่จะมีคนมาแทน เมื่อว่ิงหนีไมทัน

เหมือนกัน 

8. เลนเกมหลายๆ รอบ เพ่ือใหเด็กทุกคนไดมีโอกาสเปนคนแปะ 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมไหนไดผลดีบาง? กิจกรรมไหนไมไดผลดี? ฉันจะ

เตรียมตัวสําหรับบทเรียนตอไปไดอยางไร?) 

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน: 
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