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 บทเรียนดานอารมณ –สังคม  บทท่ี 5 

เร่ือง  การเลือกสิ่งท่ีชอบ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: มีความสัมพันธกับผูอื่นดวยทาทีที่เปนมิตร และมีความเมตตา 

ตัวชี้วัด:  การฝกบริหารจัดการตนเอง 

สาระการเรียนรู:  รูจักจุดแข็ง: เขาใจ และเสริมจุดแข็ง และสิ่งที่ดีเหลาน้ันซึ่งเปนของประทานที่มาจากพระเจา 

 

กลุมอายุ:  3-5 ป  

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  การรูจักตัวเอง 

บทเรียน:  การเลือกสิ่งที่ชอบ 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาที 

 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          

             

1. เด็กจะบอกไดเก่ียวกับสิ่งที่เขาชอบเชน สีที่ชอบ อาหารที่ชอบ เกม หรือเพลงที่ชอบ  

2. เด็กจะเขารวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับสิ่งที่เขาชอบอยางขมักเขมน 

3. เด็กจะเขาใจวาเพ่ือนๆของเขาสามารถที่มีความตองการที่แตกตาง แตยังเขากันได  

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  

 

1. ใหเลือกสีที่สามารถทาบนใบหนา 3 ส ี(ดูคูมืออางอิง เก่ียวกับสูตรของสี) หรือ ถาคุณจะไมทํากิจกรรม

การระบายใบหนา ใหใชสีทั่วไป พรอมดวยกระดาษสําหรับเด็กๆ 

2. พูกัน หรือแปรงทาสี (สีละหน่ึงอัน)  

3. ใหเตรียมของวางสามชนิด (ผลไม, ขนมกรอบ, นํ้าผลไม) 

 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 

 

ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
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 สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา: 

1. อานบทเรียนทั้งหมด 

2. รวบรวมอุปกรณทั้งหมด 

3. สําหรับบทเรียนน้ี จําเปนจะตองมีผูชวยครูอีก 2 คน ดังน้ันจะตองเลือกอาสาสมัครจํานวน 2 คนเพ่ือจะรวม

นํากิจกรรม และจะตองเปนผูใหญ หรือเด็กโต หรืออนุชนที่ชอบทํากิจกรรมรวมกับเด็กเล็ก ขอสังเกต: ตอง

แนใจวาอาสาสมัครทั้งสองคนน้ันคุนเคยกับกิจกรรมบทบาทสมมติ, การเลนเกม, และการรองเพลงที่ไดเลือก

เอาไวกอนการทํากิจกรรมน้ี 

4. จําเปนที่จะตองมีสถานที่ที่กวางเพียงพอสําหรับกิจกรรมตางๆของบทเรียนน้ี เพราะจะมีการแบงเปนสาม

กลุม และกิจกรรมของแตละกลุมจะตองดําเนินไปพรอมๆกัน 

5. ใหผสมสีทาหนาตางๆไวกอนที่จะเริ่มกิจกรรม ถาเปนไปไดใหดูคูมือการผสมสีประกอบ 

6. ใหครูผูสอนกับทีมงานเลือกเกมจํานวน 3 เกมที่เด็กชอบ และใหจัดเตรียมอุปกรณที่จําเปนสําหรับเกมแตละเกมดวย 

7. ใหเลือกเพลงที่เด็กๆคุนเคยกอนลวงหนาเชนกัน 

8. ใหเตรียมกิจกรรมบทบาทสมมติรวมกับอาสาสมัครทั้งสองคนโดยใหพูดคุยกันเก่ียวกับเรื่อง “วันหยุดสุดโปรดของฉัน” ให

นําเสนอเก่ียวเรื่องความตองการที่แตกตางของทั้งสามคน แตยังคงสามารถเปนเพ่ือนที่ดีตอกันได (ใหดูรายละเอียดเพ่ิมเติม

ในสวน การนําเขาสูบทเรียน ) 

9. ใหอธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะเขาใจวาพระเจาทรงยอบรับ และพวกเขาแตละคน 

 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

 

การนําเขาสูบทเรียน:   

 
 

 
• ใหเริ่มบทเรียนน้ีการแสดงบทบาทสมมติ (รวมกับอาสาสมัครทั้งสองคน) โดยการสนทนากันเรื่อง “วันหยุดสุดโปรดของ

ฉัน” ตัวอยางเชน คนหน่ึงอาจจะพูดวา “วันหยุดสุดโปรดของฉันคือวันอิสเตอร” อีกคนหน่ึงอาจจะพูดวา “ฉันคิดวาวัน

คริสตมาสน้ันดีที่สุด” คนที่สามอาจจะพูดวา “วันขึ้นปใหมเปนวันหยุดสุดโปรดของฉัน” (วันหยุดทั้งสามวันน้ีเปนเพียงการ

ยกตัวอยางเทาน้ัน ใหเลือกวันหยุดที่มีความหมาย และเขาใจไดในวัฒนธรรมของคุณ) 

• ใหดําเนินการแสดงบทบาทสมมติไปเรื่อยๆโดยการพูดเก่ียวกับสิ่งที่คุณชอบในวันหยุดสุดโปรดของคุณ เมื่อจบการแสดง

แลว ใหอธิบายใหกับเด็กๆวา ถึงแมวาพวกคุณทั้งสามคนจะเปนเพ่ือนที่ดีตอกัน แตก็มีวันหยุดสุดโปรดที่แตกตางกันไป  

• วันน้ีเราจะมาเรียนรูเก่ียวกับสิ่งตางๆท่ีเราชอบ และสิ่งตางๆท่ีเพื่อนๆของเราชอบซึ่งอาจจะมีความแตกตางจากเราได  
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 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

 
 

  
• สัตวอะไรบางท่ีเธอชอบท่ีสุด? ใหเขียนคําตอบของเด็กๆบนกระดานดํา ใหสังเกตุดูคําตอบท่ีแตกตางกันเหลาน้ัน  ใหเราลอง

ชวยกันนับดูวามีคําตอบท่ีแตกตางกันก่ีอยาง ใหพูดออกเสียงดังๆขณะที่นับคําตอบเหลาน้ัน 

• เกมอะไรบางท่ีเธอชอบมากท่ีสุด? ใหเขียนคําตอบของเด็กๆบนกระดานดํา ใหสังเกตุดูคําตอบท่ีแตกตางกันเหลาน้ัน  ใหเรา

ลองชวยกันนับดูวามีคําตอบท่ีแตกตางกันก่ีอยาง ใหพูดออกเสียงดังๆขณะที่นับคําตอบเหลาน้ัน 

• พระเจาทรงสรางพวกเราใหมีสิ่งท่ีชอบ และสิ่งท่ีไมชอบท่ีแตกตางกันออกไป แมแตเพ่ือสนิทกันอาจจะมีบางอยางท่ีชอบ

เหมือนกัน แตพวกเขาคงไมชอบทุกๆสิ่งเหมือนกันหมด ซึ่งเปนเร่ืองปกติท่ีเธอเองชอบ หรือไมชอบสิ่งตางๆแตกตางจาก

เพ่ือนของเธอ น่ันไมไดหมายความวาเธอทําถูก หรือทําผิด – เพียงแตเธอเปนอีกคนหน่ึง และชอบสิ่งตางๆท่ีแตกตางกัน

ออกไปเทาน้ันเอง 

• ใหเราย้ิมใหกับเพื่อนของเรา และจับมือกับพวกเขา เพราะพวกเราชอบเพื่อนๆของเราถึงแมวาพวกเขาจะชอบ หรือจะไม

ชอบทุกสิ่งเหมือนกับเรา ใหเวลากับเด็กๆประมาณ 2-3 นาทีที่จะเดินไปรอบๆหองเพื่อจับมือกับเพ่ือนๆทุกคนในช้ันเรียน 

 

 

 
 

 

  
 

• วันน้ีพวกเธอจะไดทํากิจกรรมหลายอยาง และในแตละกิจกรรมเธอจะตองมีการตัดสินใจ เธอจะตองสิ่งท่ีเธอชอบ ไมตองหวงวา

คนอ่ืนๆจะเลือกอะไร ขอใหมีความสุข! ถาคุณยังคงมีเวลาเหลืออยู ใหทํากิจกรรมทั้งสี่กิจกรรม แตถามีเวลาจํากัด ใหเลือก

กิจกรรมบางกิจกรรมที่จะใชในช้ันเรียน 

 

กิจกรรมท่ี 1 การเลือกสีท่ีชอบท่ีสุด 

1. ใหเด็กๆดูสีทาหนาทั้งสามสีที่คุณไดเลือกไวแลว ขอสังเกตุ: ถาการทาหนาเปนขอหาม หรือสิ่งที่ไมเหมาะสมในวัฒนธรรม

ของคุณ ใหเปลี่ยนเปนการแจกกระดาษใหกับเด็กเพื่อที่จะระบายสีลงบนกระดาษน้ันแทนการระบายบนหนาเด็กๆ  

2. ใหเด็กๆไดเลือกสีที่เขาชอบที่สุดเพียงสีเดียวเทาน้ัน 

3. ใหคุณ และอาสาสมัครอีกสองคนถือถาด หรือกระปองสีแลวยืนเปนสามจุด จากน้ันใหเด็กเขาแถวเปนสามแถวตามสีที่เขา

ชอบ ตัวอยางเชน เด็กๆจะจัดเปนสามแถวคือ แถวสีแดง แถวสีเขียว และแถวสีฟา    

4. ใหวาดรูปเรขาคณิตลงบนแกม หรือหนาผากของเด็กแตละคนโดยใชสีที่เด็กแตละคนชอบ  

 

กิจกรรมท่ี 2 การเลือกอาหารท่ีชอบท่ีสุด 

1. ใหเด็กๆดูอาหารวางทั้งสามชนิด แลวแบงเด็กๆออกเปนสามสวนแยกกัน 
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2. ใหเด็กๆไดเลือกอาหารที่เขาชอบที่สุดเพียงอยางเดียว  

3. ใหเด็กๆน่ังเปนวงกลมตามกลุมอาหารวางที่เขาเลือก ตัวอยางเชน จะมีวงของผลไม วงของขนมกรอบ และวงของแครอท    

4. หลังจากที่เด็กๆน่ังเปนวงกลมแลว ใหแจกขนมใหกับเด็กๆ   

 

กิจกรรมท่ี 3 การเลือกเพลงท่ีชอบท่ีสุด 

1. ใหบอกช่ือเพลง 3 เพลงเพ่ือที่จะใหเด็กๆไดเลือกเพลง 1 เพลงจากเพลงทั้งสามเพลงน้ัน  

2. ใหเด็กๆจัดเปนวงกลม 3 วงตามเพลงที่เขาเลือก ใหแนใจวาวงกลมแตละวงน้ันอยูหางกันเทาที่จะเปนได  

3. ใหมีครู หรืออาสาสมัครที่จะนํากลุมเด็กแตละกลุม 

4. ใหแตละกลุมฝกรองเพลงของกลุม 

5. จากน้ัน ใหแตละกลุมผลัดกันรองเพลงโปรดของกลุมใหกับกลุมอื่นๆฟงจนครบทั้งสามกลุม 

 

กิจกรรมท่ี 4 การเลือกเกมท่ีชอบท่ีสุด 

1. ใหอธิบายใหกับเด็กๆเก่ียวกับเกม 3 ชนิดที่พวกเขาจะตองเลือก 

2. ใหเด็กๆไดเลือกเกมที่เขาชอบเพียงอยางเดียว 

3. ใหเด็กๆรวมกลุมกันตามสิ่งที่เขาเลือก  

4. ใหมีครู หรืออาสาสมัครที่จะนํากลุมเด็กแตละกลุมเพ่ือเลนเกมโปรด 

 

 

 

 

 

การสรุปบทเรียน:   

 

 
 

• ใหเด็กๆเขามารวมกันอีกครั้งหน่ึง กิจกรรมท้ัง 4 อยางท่ีพวกเธอไดทําไป เธอชอบกิจกรรมใดมากท่ีสุด? ใหโอกาสกับเด็ก

แตละคนที่จะตอบสนอง 

• แมวาพวกเธอจะชอบสิ่งตางๆท่ีแตกตางกันออกไป แตพวกเธอก็ยังคงเปนเพ่ือท่ีดีกันอยู ขอใหเด็กสองคนที่เลือกสีที่แตกตาง

กันยืนขึ้น (ชื่อเด็กคนท่ี 1) ไดเลือกสีแดงวาเปนสีโปรดของเธอ และ  (ชื่อเด็กคนท่ี 2) ไดเลือกสีเขียว น่ันหมายความวาพวก

เขาไมสามารถเปนเพ่ือนกันไดใชไหม? (ไมใช พวกเขายังเปนเพ่ือนกันอยู) 

• เด็กสองคนน้ีเลือกสีท่ีแตกตางกัน เพราะวาพระเจาไดทรงสรางพวกเขาใหมีความแตกตางกัน แตพระเจาทรงรักพวกเขา 

ความรักของพระเจาไมไดขึ้นอยูกับสีท่ีเราชอบ แตพระเจาทรงรักพวกเราทุกคน ! 
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กิจกรรมเสริม:  

 

ไมจําเปนสําหรับบทเรียนน้ี 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว

อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
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