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 บทเรียนดาน อารมณ สังคม บทท่ี 6  

เร่ือง  ตัวตนของฉันในวัฒนธรรม และสังคมท่ีฉันอาศัยอยู  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: มีความสัมพันธกับผูอื่นดวยทาทีที่เปนมิตร และมีความเมตตา 

ตัวชี้วัด: สามารถประยุกตใชการตระหนักรูถึงเรื่องสวนตัวและทางสังคมอันเปนการแสดงออกถึงความรับผิดชอบในการ

เลือกตางๆในชีวิต 

สาระการเรียนรู:   ความพึงพอใจในสิ่งที่แตกตาง: เขาใจวาแตละบุคคล และแตละกลุมน้ันมีความเฉพาะของตนเองซึ่ง

เปนของประทานจากพระเจาใหเพ่ือใหเติมเต็มซึ่งกันและกัน และเพ่ือใหโลกนาสนใจมากยิ่งขึ้น  

 

กลุมอายุ:  3-5 ป  

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  การรูจักตัวเอง 

บทเรียน: ตัวตนของฉันในวัฒนธรรม และสังคมที่ฉันอาศัยอยู 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาที 

 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          

             

1. เด็กจะสามารถบอกช่ือชาติพันธุ และเมือง หรือหมูบานของตนเอง 

2. เด็กจะสามารถบอกช่ือภาษาที่ตนเองใชพูดได 

3. เด็กจะสามารถบอกเก่ียวกับสิ่ง 3 สิ่งที่เขาชอบในวัฒนธรรม และชุมชนของเขาได 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  

1. กระดาษแข็ง  

2. หญาแหง, ใบไมแหง หรือวัสดุจากธรรมชาติช้ินเล็กๆที่สามารถใชกาวติดลงบนกระดาษแข็งได  

3. กาว (ดูคูมืออางอิงเก่ียวกับสูตรกาวที่ตองใช)  

4. ตัวเลือก: เข็มที่ปลายไมแหลม แตถาไมมี อยาใชเข็มที่มีปลายแหลมซึ่งอาจจะเปนอันตรายตอเด็กได 

5. แผนที่โลก หรือลูกโลกจําลอง 

 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 

 

ไมมีกิจกรรมสําหรับบทเรียนน้ี 
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สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   

1. อานบทเรียนทั้งหมด 

2. รวบรวมอุปกรณทั้งหมด 

3. ตัดกระดาษออกเปนรูปตางๆตามตัวอยาง หรือตัดแบบงายๆโดยตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 

4. ใหเขียนขอความตอไปน้ีลงบนปายช่ือ และใหกรอกขอมูลที่เหมาะสมลงในชองวาง: “ฉันเปนคน ___(เช้ือชาติ)___, 

ฉันอาศัยอยูใน ___(ช่ือเมือง หรือช่ือหมูบาน หรือช่ือประเทศ)___, และฉันพูดภาษา ___(ช่ือภาษา)___.” 

5. ใหรวบรวมวัสดุจากธรรมชาติเชนหญาแหง ดอกไม เมล็ดพืช เศษเปลือกไมเล็กๆ ฯลฯ ซึ่งเด็กๆจะสามารถใชตกแตง

ปายของตนเอง 

6. ในการเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน ใหเลือกประเทศ หรือสถานที่ตางๆบนโลกเพ่ือจะไดช้ีใหเด็กๆดูบนแผนที่

โลก หรือลูกโลกจําลอง  ใหเตรียมตัวไวเพ่ือที่จะไดอธิบายใหเด็กๆฟงเก่ียวกับภูมิประเทศ วัฒนธรรม และสภาพ

อากาศในแตละประเทศ   

7. ใหอธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่พวกเขาจะไดตระหนักถึงการที่พระเจาไดทรงใหพวกเขาไดอาศัยอยูใน

วัฒนธรรม และชุมชนที่พิเศษ และเขาใจถึงบทบาทของตนเองในวัฒนธรรม และชุมชนของพวกเขา  

         

 

 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

 

การนําเขาสูบทเรียน:   

 
 

 

 
• เราแตละคนน้ันแตกตางกันไมวาจะเปนรูปรางหนาตา และสิ่งท่ีเธอแสดงออก ใหเราลองคนหาดูวาเราไดทําสิ่งตางๆ

ดวยวิธีท่ีแตกตางกันอยางไรบาง ใหเด็กๆยืนขึ้น ลองแสดงใหครูดูซิวาเม่ือเธอตกใจเธอจะแสดงออกอยางไร ช้ีใหเด็กๆ

เห็นถึงวิธีที่แตกตางกันเมื่อเด็กๆรูสึกต่ืนเตน 

• เหมือนกับท่ีพวกเธอไดแสดงออกอยางแตกตางกันไป คนอ่ืนๆในโลกใบน้ีมีมุมมอง แสดงออก และตอบสนองตอสิ่ง

รอบขางแตกตางกันออกไปเชนกัน 
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• ใหเด็กๆดูที่แผนที่ หรือลูกโลกจําลอง เด็กๆท่ีอยูบนโลกใบน้ีอาศัยอยูในสถานท่ีๆแตกตางกัน ในแตละพ้ืนท่ีจะมีวิธีพูด 

และทําสิ่งตางๆท่ีแตกตางกันออกไป น่ันเปนเพราะวาแตละประเทศ หรือแตละพื้นท่ีมีวิถีในการทําสิ่งตางๆของตนเอง  

• ช้ีใหเด็กๆดูสถานที่ตางๆบนแผนที่ หรือลูกโลกจําลอง และเลาใหกับเด็กๆฟงเก่ียวกับเอกลักษณเฉพาะของแตละ

วัฒนธรรม ใหเด็กๆปรบมือในทุกครั้งที่คุณพูดถึงสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่แตกตางจากวัฒนธรรมของคุณ 

• วันน้ีเราจะมาพูดถึงเก่ียวกับสิ่งตางๆท่ีเราไดทําในสวนน้ีของโลกท่ีเราอาศัยอยู  

 

 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
 

 

 

• พวกเรามีวัฒนธรรม ภาษา และประเพณีในท่ีๆเราอยู ใหช้ีสถานที่ที่เราอาศัยอยูบนแผนที่ หรือลูกโลกจําลอง ในท่ีๆเรา

อยู เราทุกคนจะพูดภาษาเดียวกัน กินอาหารเหมือนกัน และทําสิ่งตางๆคลายๆกันในแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับท่ีๆ

เราอยู (ใหยกตัวอยางของอาหาร เครื่องแตงกาย หรือกิจกรรมตางๆที่เก่ียวของกับวัฒนธรรม และบริบทของคุณ)  

• แตละบุคคลเกิดในประเทศ หรือมีสัญชาติเฉพาะของตนเอง เพราะฉะน้ัน พวกเขาสามารถท่ีจะพูดไดวาน่ันคือเชื้อชาติ

ของเขา ตัวอยางเชน ถาเธอเกิดในประเทศเอธิโอเบีย เธอสามารถท่ีจะพูดไดวาเธอเปนคนเอธิโอเบีย แตพวดเธอทุกคน

เกิดในประเทศ _____________ (ช่ือประเทศ) ดังน้ันพวกเธอทุกคนจึงเปนคน _________ (เช้ือชาติ) 

• พวกเธอรูจักใครบางไหมท่ีมาจากประเทศอ่ืนๆ? ใหเด็กๆไดมีโอกาสตอบสนอง 

• ผูคนจะพูดภาษาท่ีแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับสถานท่ีๆพวกเขาอาศัยอยู ตัวอยางเชน คําทักทาย “ฮัลโล” จะมีการใชท่ี

แตกตางกันไปในแตละภาษา (ใหยกตัวอยางคําวา “สวัสดี” ในภาษาอื่นๆ ในภาษาฝรั่งเศสใชคําวา “บองโช” ในภาษา

สเปนจะใชคําวา “โฮลา”  

• สําหรับในประเทศไทย พวกเราใชคําวา _____________ เราออกเสียงคําวา “Hello”วา ______. 

• พวกเธอเคยไดยินคนพูดภาษาอ่ืนๆไหม? ใหเด็กพยักหนาเพื่อตอบสนอง พวกเธอฟงเขาใจภาษาเหลาน้ันไหม? ให

เด็กๆไดตอบสนอง พวกเราจะเรียนรูวิธีการพูดภาษาของเราจากบานต้ังแตเรายังเปนเด็ก บางครอบครัวอาจจะใช

มากกวาหน่ึงภาษา ใหพูดคุยกันเก่ียวกับภาษาอื่นๆที่ใชพูดกันในพ้ืนที่ๆคุณอาศัยอยู 
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• พวกเราสามารถภาคภูมิใจไดเพราะเราเปนสวนหน่ึงของกลุม ใหพวกเรามาออกกําลังกายกัน และฝกพูดเก่ียวกับกลุมท่ี

เราเก่ียวของกันเถอะ ใหเด็กๆยืนขึ้น และอยูแยกกันใหเต็มหอง หรือ เราอาจจะออกไปทํากิจกรรมขางนอก 

• ครูจะทําทาใหดู และใหพวกเธอทําตามใหเหมือนกับท่ีครูทํา เม่ือครูทําจบแลว ครูจะพูดประโยคหน่ึงประโยค และให

เธอพูดตามสิ่งท่ีครูพูด 

• ใหหมุนเอวไปทางซาย และหมุนไปทางขวา ใหทําซ้ําสักครูหน่ึง ฉันเปน __________ (เชื้อชาติ) 

• ใหยกเขาขางหน่ึงขึ้น และวางลง และใหยกเขาอีกขางหน่ึงขึ้นลงใหทําซ้ําสักครูหน่ึง ฉันอาศัยอยูใน __________ 

(ชื่อเมือง หรือหหมูบาน) 

• ใหกระโดดอยูกับที่ ประเทศของฉันคือ _________________ 

 

• ใหยืนตรง แลวกมลงแตะที่หัวแมเทา ใหทํา 5 หา ฉันพูดภาษา________(ชื่อภาษา)  

 

• ใหทบทวนวิธีทํากิจกรรมอีกครั้ง 

 

 
• ตอนน้ีใหเรามาทําปายเพ่ือท่ีเราจะรูไดวาเรามีเชื้อชาติอะไร อยูในประเทศอะไร และพูดภาษาอะไร  

• ใหแจกปายใหกับเด็กทุกคน 

• ใหอานขอความบนปายใหเด็กๆฟง 

• ใหแจกจายวัสดุ และอุปกรณตางๆที่คุณไดเตรียมไวเพ่ือเด็กๆจะไดใชในการตกแตงปายของตนเอง  

• ใหติดปายบนเสื้อของเด็กดวยเข็มกลัด 

• ใหเด็กๆน่ังเปนวงกลม ใหอานขอความบนปายใหเด็กๆฟงอีกครั้งหน่ึง ใหเด็กพูดตาม  

• ใหเด็กๆผลัดเปลี่ยนกันพูดขอความ “ฉันช่ือ _____________ ฉันเปนคน (เช้ือชาติ) ฉันอยูใน (ช่ือเมือง หรือหมูบาน 

หรือประเทศ) และฉันพูดภาษา (ช่ือภาษา)” ใหครูคอยใหความชวยเหลือเด็กๆเทาทีจําเปน 

• ใหจัดเตรียมหญาแหง ใบไมแหง หรือวัสดุจากธรรมชาติช้ินเล็กๆเพ่ือเด็กๆจะสามารถติดลงบนกระดาษ 

ใหเด็กๆไดมีโอกาสตกแตงปายของตนเอง 
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การสรุปบทเรียน:   

 

  
• เม่ือพระเจาทรงตัดสินพระทัยวาถึงเวลาท่ีเธอจะเกิดมา พระองคทรงแนใจเก่ียวกับเมือง/หมูบานท่ีเธอจะเกิดเชนกัน  

เพราะน่ีคือท่ีๆพระองคทรงตองการใหเธอเติบโตขึ้น และมีเชื้อชาติ (เชื้อชาติของคุณ) 

• พวกเราไมไดเลือกสถานท่ีท่ีเราเกิด แตพระเจาทรงเลือกใหกับเรา เราอาจจะเคยคิดวานาจะดีกวาถาฉันเกิดในอีก

ประเทศหน่ึง แตพระเจาทรงมีแผนการสําหรับเธอท่ีไดเกิดท่ีน่ี พระองคทรงตองการใหเธอรัก และรับใชพระองคท่ีน่ีใน 

___________(ชื่อหมูบาน หรือเมือง) 

• เราจะขอบคุณพระเจาดวยกัน ใหเด็กๆพูดตามครูท่ีละบรรทัด:  

พระเจาพระบิดา 

ขอบพระคุณสําหรับประเทศ________ของฉัน 

ขอบพระคุณสําหรับหมูบาน________ของฉัน 

ขอบพระคุณสําหรับภาษา________ของฉัน 

ขอโปรดทรงชวยใหลูกรัก และไดรับใชพระองค 

ใน__________(ชื่อหมูบาน หรือเมือง) 

ในพระนามพระเยซูคริสต 

อาเมน 

 

 

 

 

กิจกรรมเสริม:  

 

ไมจําเปนสําหรับบทเรียนน้ี 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว

อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
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