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บทเรียนดานความรูและสติปญญา  บทที่ 5 

                                                                         เร่ือง    ประสาทสัมผัสดานการมองเห็น         

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงจุดมุงหมาย และทักษะท่ีจะชวยเหลือตนเองไดอยางประหยัด 

ตัวชี้วัด: สรางความสนใจดานวิชาชีพพิเศษ และสติปญญา                            

สาระการเรียนรู: เขาใจถึงความสามารถพิเศษของตนเอง และสามารถนํามาใชประโยชนได  

 

กลุมอายุ: 3-5 ป 

ป: 1 

หัวขอหลัก: ฉันคือใคร? รางกาย, ประสาทสัมผัส 

บทเรียน: ประสาทสัมผัสดานการมองเห็น 

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที 

 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:         

       

           1. เด็กจะสามารถจําแนกไดวาดวงตาของเขามีไวใชสําหรับประสาทสัมผัสดานการมองเห็น 

           2. เด็กจะสามารถจําแนกสิ่งของได 2-3 อยางจากการมองเห็น  

   3. เด็กจะสามารถอธิบายสิ่งท่ีมองเห็นได โดยการใชคํา เชน: สวาง, มัว, เปนมันวาว เปนตน   

            

     

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                    
 

  

 

1. วัตถุดิบท่ีงายสําหรับนักเรียนในการปาดใหท่ัวบนพื้นเรียบ เชน ขนมพุดดิ้ง, ครีมโกนหนวด, สีระบาย

น้ิว (ดูคูมือการใชสําหรับสวนผสม)  

2. เกาอ้ี 

3. กระดาษ 

4. ดินสอ, ดินสอสี, หรือสี 

 

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:    
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ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี                                                                                                                

 

 

 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:  

 

               1. อานบทเรียนท้ังหมดใหจบ  

               2. รวบรวมวัตถุดิบท้ังหมด   

               3. เติมคําในชองวางสําหรับกิจกรรมประจําวันน้ี    

   4. หากคุณไมสามารถพาเด็กๆไปเก็บใบไม ใหนําใบไมเขามาในหองเรียนเพ่ือใหเด็กๆทุกคนมีใบไมคนละหน่ึงใบ  

               5. อธิษฐานใหเด็กๆรูสึกขอบคุณพระเจาสําหรับความสามารถในการมองเห็นของพวกเขา. 

            

 

 

 

 

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) 
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o เร่ิมตนดวยการต้ังคําถาม: ___พวกหนูชอบดูอะไร?  

o นักเรียนท่ีรวมแสดงความคิดเห็นในวันน้ี: ________________________________ 

• เร่ืองราว  

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: 

มาดูกันเถอะทุกคน…
 

 

 

• วันน้ีเราจะมาพูดถึงการมองเห็น และสิ่งท่ีพวกเราเห็น จงชี้สวนของรางกายท่ีพวกหนูใชมองเห็น (ใหแนใจวา

เด็กแตละคนชี้ท่ีดวงตาของพวกเขา) 

•  ใหทุกคนจับคู และมองท่ีดวงตาของคนท่ีคูกับเรา (ชวยนักเรียนหาคูใหครบ) พระเจาทรงประทานสองตา

ใหกับพวกเรา ใหพวกหนูมองตาของเพ่ือนท่ีคูกับหนูในขณะท่ีพวกเขามองอยางชาๆไปขางบน , มองลง

ขางลาง และมองไปท้ังสองขาง ใหเวลาเด็กแตละคูสังเกตการเคล่ือนไหวของดวงตา 
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• พระเจาทรงประทานดวงตาใหกับพวกเรา เราจึงมองเห็นสิ่งมหัศจรรยรอบๆตัวเรา ดูเกาอ้ีตัวน้ีสิ ชี้ท่ีเกาอ้ี 

หรือใหมายืนลอมเกาอ้ีไวหากนักเรียนของคุณมีจํานวนนอย จงอธิบายสิ่งท่ีเรามองเห็น (รอฟงคําอธิบาย

ขนาด, สี หรือคุณลักษณะอ่ืนๆ) 

• ตอนน้ีเรามาใชดวงตาของเรามองใหใกลเขาไปอีกเพื่อดูรายละเอียดเล็กๆ ชี้ท่ีรูตะปูควงตามเกาอ้ี เราสามารถ

ใชดวงตาของเรามองเห็นสิ่งใหญๆ เชน เกาอ้ี และสิ่งเล็กๆท่ีมีรายละเอียดเหลาน้ี 

• จงมองไปรอบๆหองเรียน และเลนเกม ใหเด็กๆยืนกระจายไปท่ัวหองเรียน   

• ครูจะเอยชื่อสิ่งของ และใหพวกหนูใชดวงตาของพวกหนูหาสิ่งของเหลาน้ันในหองน้ี เม่ือพวกหนูหาสิ่งของ

น้ันพบ ใหชี้ไปท่ีสิ่งของน่ัน ครูจะเรียกพวกหนูถามเปนบางคนวาหนูพบอะไร  

• มองไปรอบๆหอง และหาสิ่งของท่ีมีลักษณะดังน้ี: 

o ใหญ 

o เล็ก 

o สีสดใส 

o เอยชื่อสี (ชี้สิ่งของท่ีมีสีน้ันเพื่อใหเด็กๆจับคูสิ่งของกับสีน้ันได) 

o เปนมันวาว 

o มีตัวอักษรอยูบนน้ัน 

o มีรูปรางเปนวงกลม 

o บางอยางท่ีกําลังย้ิม (ใหคุณย้ิม)  

    การถูใบไม 
 

 

 

• พระเจาทรงสรางทุกสิ่งรอบตัวเรา พระองคทรงทุมเทเปนอยางมากเพื่อสิ่งท่ีพระองคทรงสราง และทุกสิ่งท่ี

พระองคทรงสรางขึ้นก็สมบูรณแบบ มันเปนเร่ืองสนุกมากท่ีจะมองสรรพสิ่งท่ีพระเจาทรงสรางอยางใกลชิด 

และสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้ัน พระองคทรงมีจุดประสงคในการสรางสิ่งมีชีวิตทุกสิ่ง   

• วันน้ีเราจะใชดวงตาท่ีพระเจาทรงประทานใหกับเราน้ันมองใบไมท่ีพระองคทรงสรางขึ้นอยางใกลชิด ครูคิด

วาพวกหนูจะไดมองเห็นบางสวนของใบไมท่ีพวกหนูไมเคยสังเกตมากอน   
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• พาเด็กๆไปเดินนอกอาคาร ใหเด็กแตละคนหาใบไมของพืช หรือตนไมบางชนิด  ใบไมสีเขียวจะใชไดดีท่ีสุด

หากหาได  

• เม่ือกลับเขามาในหองเรียน ใหเด็กๆวางใบไมของพวกเขาไวบนโตะเรียน และนํากระดาษมาวางไวบนใบไม

น้ัน   

• นักเรียนจะใชดินสอ, ดินสอสี, หรือสีเทียนถูไปมาบนกระดาษอยางรวดเร็ว (จะมีใบไมอยูใตกระดาษน้ัน) 

รูปรางของใบไมจะปรากฏขึ้นมาเม่ือพวกเขาถูสีไปท่ัวบริเวณของใบไมน้ัน   

• นักเรียนอาจจะแลกเปล่ียนใบไม และดินสอสีกับเพื่อน แลวทําการถูสีบนบริเวณใหมของกระดาษแผนเดิมซึ่ง

มีใบไมใบใหมอยูใตกระดาษน้ันอีกคร้ัง สีท่ีแตกตางจะชวยแสดงใหเห็นรูปรางของใบไมใบใหมไดอยาง

ชัดเจน  

การระบายสีรูปราง 
 

 

• แจกขนมพุดดิ้ง, ครีมโกนหนวด หรือวัตถุดิบท่ีคลายคลึงกันปริมาณหน่ึงชอนโตะไวบนโตะ , โตะนักเรียน 

หรือบนกระดาษ เราอาจใชสีระบายน้ิวไดเชนกัน (ดูคูมือการใชสําหรับสวนผสม)   

• เด็กๆควรใชมือของพวกเขาปาดวัตถุดิบใหท่ัว และใชน้ิวมือของพวกเขาลากเสนบนวัตถุดิบน้ันใหเปนภาพ 

ทําใหวัตถุดิบราบเรียบอีกคร้ังเม่ือพวกเขาตองการจะเร่ิมรูปใหม  

• ใหคุณเดินไปรอบๆหอง และใหพวกเขาบอกคุณเก่ียวกับภาพของพวกเขา ถามคําถาม เชน หนูจะเติมอะไรให

หมานอยไดอีก? มันตองมีหางไหม? ควรใหเด็กๆนึกถึงรายละเอียดตางๆ  

• ดําเนินกิจกรรมตอไปตามความเหมาะสมของเวลา และความสนใจของเด็กๆ ใหยุติกิจกรรมในขณะท่ีพวกเขา

ยังสนุกกับกิจกรรมอยู 

 

 

 

 

สรุปบทเรียน:   

บทอธิษฐานการมองเห็น
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• ใหเด็กๆยืนเปนวงกลมวงใหญ เม่ือพวกหนูเห็นใบหนาอันย้ิมแยม ใบหนาน้ันทําใหพวกหนูรูสึกอยางไร? (ใหเด็กๆตอบ

คําถาม แลวใหพวกเขาทุกคนย้ิม) ครูมีความสุขมากท่ีเห็นใบหนาอันย้ิมแยมของพวกหนู ครูดีใจมากท่ีพระเจาทรง

ประทานดวงตาใหครู และทําใหครูสามารถมองเห็นใบหนาอันย้ิมแยมของพวกหนูได   

 

• ใหทุกคนขอบคุณพระเจาสําหรับสิ่งท่ีพวกหนูชอบดู ต้ังประโยคบทอธิษฐานงายๆโดยกลาวขอบคุณพระเจาในสิ่งท่ีคุณ

มองเห็น แลวเดินไปรอบๆ และใหโอกาสเด็กทุกคนขอบคุณพระเจาในสิ่งท่ีพวกเขาเห็น  

 

กิจกรรมเสริม:  

ไมมีกิจกรรมเสริมในบทเรียนน้ี 

 

แหลงขอมูลสําหรับบทเรียนน้ี:  

http://www.preschoolrainbow.org/5senses.htm 

 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดท่ีเหมาะสมกับบทเรียน? กิจกรรมใดท่ีไม

เหมาะสม? เราจะเตรียมตัวอยางไรสําหรับบทเรียนถัดไป?)  

 

 

   

การประเมินผลผูเรียน:  
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