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                                                       บทเรียนดานความรูและสติปญญา บทที่ 6 

                                                                           เร่ือง  ประสาทสัมผัสท้ังหา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงจุดมุงหมาย และทักษะท่ีจะชวยเหลือตนเองไดอยางประหยัด 

ตัวชี้วัด: สรางความสนใจดานวิชาชีพพิเศษ และสติปญญา                            

สาระการเรียนรู: เขาใจถึงความสามารถพิเศษของตนเอง และสามารถนํามาใชประโยชนได  

 

กลุมอายุ: 3-5 ป 

ป: 1 

หัวขอหลัก: ฉันคือใคร? รางกาย, ประสาทสัมผัส 

บทเรียน: บทเรียนทบทวน: ประสาทสัมผัสท้ังหา 

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที 

 

 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          

       

1. เด็กจะสามารถจําแนกประสาทสัมผัสท้ังหาดาน และสวนของรางกายของเขาท่ีใชสําหรับประสาท

สัมผัสในแตละดานได 

2. เด็กจะสามารถใชประสาทสัมผัสของเขาในการอธิบายรายละเอียดของสรรพสิ่งในโลกรอบตัวเขาได   

 

อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                    
 

  

 

1. ถุงเทาสะอาด หรือ กระเปาท่ีมีสี (หามใชกระเปาท่ีมองเห็นดานใน) 

2. วัตถุ เชน หิน, ของเลน, ขาวหลายๆชิ้น, ผลไมหน่ึงชิ้น หรือหน่ึงถวย 

 

 

    อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:  

 

1. ฟกทอง หรือ นํ้าเตา หรืออาหารประจําทองถิ่นท่ีมีลักษณะเฉพาะ 
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สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:  

 

               1. อานบทเรียนท้ังหมดใหจบ  

               2. รวบรวมอุปกรณท้ังหมด   

               3. เติมคําในชองวางสําหรับกิจกรรมประจําวันน้ี    

4. หาสิ่งของมาใสไวในถุงเทา หรือกระเปา 

5. หากคุณมีกิจกรรมเสริม ใหทํา หรือเตรียมอาหารท่ีทําสําเร็จแลว และแนใจวามีตัวอยางอาหารท่ียังไมไดทําใหสุกเพ่ือเอาไวให

เด็กๆเปรียบเทียบระหวางอาหารสองแบบ                                         

6. อธิษฐานใหเด็กๆรูสึกขอบคุณพระเจาสําหรับประสาทสัมผัสท้ังหาของพวกเขา.   

    

         

 

 

 

  

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: ___พวกหนูชอบไดยินเสียงอะไร?  
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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: 

ประสาทสัมผัสท้ังหาของฉัน

 
 

 

 

• เรามาทบทวนเก่ียวกับประสาทสัมผัสท้ังหาของเรากันดีกวา ใหพวกหนูพูดทวนประโยคท่ีครูพูด และทําตามท่ีครูทํา  

• ฉันใชจมูกของฉันเพื่อดมกล่ิน (ชี้ท่ีจมูกของคุณ) 

• ฉันชอบดมกล่ิน________(เอยชื่อสิ่งท่ีคุณชอบดมกล่ิน – เด็กๆทุกคนก็สามารถเอยชื่อสิ่งท่ีพวกเขาชอบดม

กล่ินในขณะเดียวกันได)  

 

• ฉันใชดวงตาของฉันเพ่ือมองเห็น (ชี้ท่ีดวงตาของคุณ) 
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• ฉันชอบมองเห็น___________(เอยชื่อสิ่งท่ีคุณชอบมองเห็น - เด็กๆทุกคนก็สามารถเอยชื่อสิ่งท่ีพวกเขาชอบ

มองเห็นในขณะเดียวกันได)  

 

• ฉันใชหูของฉันเพื่อไดยิน (ชี้ท่ีหูของคุณ) 

• ฉันชอบไดยิน _____(เอยชื่อสิ่งท่ีคุณชอบไดยิน - เด็กๆทุกคนก็สามารถเอยชื่อสิ่งท่ีพวกเขาชอบไดยินใน

ขณะเดียวกันได) 

 

• ฉันใชล้ินของฉันเพ่ือล้ิมรส (ชี้ท่ีล้ินของคุณ) 

• ฉันชอบล้ิมรส ________(เอยชื่อสิ่งท่ีคุณชอบล้ิมรส - เด็กๆทุกคนก็สามารถเอยชื่อสิ่งท่ีพวกเขาชอบล้ิมรสใน

ขณะเดียวกันได) 

 

• ฉันใชมือของฉันเพื่อสัมผัส และรับความรูสึก (ชี้ท่ีมือของคุณ) 

• ฉันชอบสัมผัส _____ (เอยชื่อสิ่งท่ีคุณชอบสัมผัส - เด็กๆทุกคนก็สามารถเอยชื่อสิ่งท่ีพวกเขาชอบสัมผัสใน

ขณะเดียวกันได)  

 

• คุณอาจจะทําแบบน้ีอีกรอบหลังแตละกิจกรรม หรือหากคุณมีเวลาเหลือหลังจากจบบทเรียน 

 

ใครหายไปเอย? 

 
 

 

• แตะท่ีศรีษะของหนูหากหนูเคยทําของหาย ใหเด็กๆแตะศรีษะของพวกเขา ถามเด็กหลายๆคนท่ีกําลังแตะศรีษะอยูวา

พวกเขาทําอะไรหาย  

• บางคร้ังคนหลงทาง จงชี้ท่ีดวงตาของพวกหนูหากพวกหนูเคยหลงทาง ใหเด็กๆชี้ท่ีดวงตาของพวกเขา ใหเด็กๆท่ีกําลัง

ชี้ดวงตาของพวกเขาอธิบายเหตุการณใหเพื่อนๆฟง 

• เม่ือเราทําของหาย เราสามารถใชดวงตาของพวกเราชวยหาของน้ันได พระเจาทรงรูเสมอวาเราอยูท่ีไหน และกําลังทํา

อะไร พระองคทรงรักพวกเรามาก เราเปนคนพิเศษสําหรับพระองค และพระองคจะไมทรงปลอยใหเราหายไป    

• วันน้ี เราจะเลนเกมท่ีใหบางคนในหองเรียนน้ีหลบออกไป และแกลงทําเปนหายตัวไป พวกหนูจะตองใชประสาทสัมผัส

ดานการมองเห็นของพวกหนู และสมองของพวกหนูหาวาใครหายไป  

•  เม่ือพวกหนูรูวาใครหายไป ใหพวกหนูตะโกนวา “ฉันเห็น_________(ชื่อของเด็กท่ีหายไป)หายไป หากพวกหนูเดาถูก 

พวกเราจะเรียกเด็กคนน้ันออกมาเลนเกมกับพวกเราใหมอีกคร้ัง  
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• ครูจะแตะศรีษะของพวกหนูบางคน เม่ือพวกหนูรูสึกวาครูแตะศรีษะของพวกหนู ใหพวกหนูลุกขึ้น และเดินออกจาก

กลุม เตรียมหาสถานท่ีใหพรอมเพ่ือใหเด็กๆรอ (ไมวาจะเปนนอกหอง หรือหลังกลองใบใหญ, กระดาน หรือกําแพง)  

• ใหเด็กๆทุกคนน่ังลงเปนกลุม และปดตาของพวกเขาไว ขณะท่ีเด็กๆน่ังอยู ใหพวกเขาตีท่ีขาของพวกเขาเบาๆเพื่อทําให

เกิดเสียงเบาๆ และพวกเขาจะไมไดยินวาใครถูกแตะศรีษะใหลุกออกไป 

• ใหเลือกเด็กหน่ึงคนไปซอนท่ีคนอ่ืนๆไมสามารถมองเห็น  

• ใหเด็กๆเปดตา และใชประสาทสัมผัสดานการมองเห็นของพวกเขาเพื่อมองไปรอบๆหอง และหาวาใครหายไป    

• ใหเลนตอไปเร่ือยๆตามความเหมาะสมของเวลา และ/หรือความสนใจของเด็ก จงจําไววาตองยุติกิจกรรมขณะท่ีเด็กๆยัง

สนุกกับเกมอยู ปลอยใหพวกเขาอยากเลนตอ! 

อะไรอยูในถุงเทา หรือกระเปา? 

 

 

• ใหใสวัตถุท่ีแตกตางกันไวในถุงเทาสะอาด หรือกระเปา อาจจะเปนหิน, ของเลน, ขาวหลายๆเมล็ด, ผลไมหน่ึงชิ้น หรือ

หน่ึงถวย ใหแนใจวาใสวัตถุหน่ึงชนิดเทาน้ันในถุงเทา หรือกระเปาแตละใบ ใหผูกปากถุงเทา หรือกระเปาเพื่อไมให

นักเรียนมองเห็นวัตถุดานใน   

• เอาถุงเทา หรือกระเปาท่ีเตรียมไวออกมา แลวนํามาแสดงทีละใบ มีอะไรบางอยางในถุงเทา หรือกระเปาใบน้ี ประสาท

สัมผัสดานไหนของพวกหนูเอยท่ีจะชวยหาวาอะไรอยูในน้ี (ดานการสัมผัส) ใหเด็กๆสัมผัสวัตถุจากดานนอกของถุง

เทา หรือกระเปา 

• พวกหนูรูสึกวามันเปนอะไร? ใหเด็กๆตอบ ทําไมพวกหนูถึงคิดวามันเปน _____? ใหรอฟงเด็กๆใชคําอธิบาย

ลักษณะเฉพาะ และการสังเกตรายละเอียดตางๆ  

• เลนตอไปตามความเหมาะสมของเวลา และ/หรือ ความสนใจ จงจําไววาตองยุติกิจกรรมในขณะท่ีเด็กๆยังสนุกกับเกม

อยู ปลอยใหพวกเขาอยากเลนตอ!  

ประสาทสัมผัสดานอะไรเอย? 

  

 
 

• มาเลนเกมกันดีกวา ใหเด็กๆยืนเปนวงกลม  

 



 6 

• ครูจะเอยถึงบางสิ่งบางอยางขึ้นมา และใหพวกหนูชี้สวนของรางกายท่ีพวกหนูนาจะใชมองเห็น , ล้ิมรส , ดมกล่ิน , 

สัมผัส หรือไดยินเสียงของวัตถุน้ัน สําหรับวัตถุบางชนิด พวกหนูอาจจะชี้สวนของรางกายมากกวาหน่ึงสวนเพราะ

พวกหนูอาจจะตองใชประสาทสัมผัสมากกวาหน่ึงดาน   

o เสียงดัง (เสียง) 

o ทองฟาสีฟา (การมองเห็น) 

o ขนมปงอบใหมๆ (การมองเห็น, ดมกล่ิน, ล้ิมรส) 

o ขนนก (การมองเห็น, สัมผัส) 

o ขยะเนา (การมองเห็น, ดมกล่ิน) 

o ฝน (การมองเห็น, สัมผัส, ดมกล่ิน) 

o เด็กทารก (การมองเห็น, สัมผัส, ดมกล่ิน) 

o สุนัขเหา (การมองเห็น, เสียง, สัมผัส) 

o ยกตัวอยางท่ีเก่ียวของกับเด็กๆในหองเรียนของคุณใหหลากหลายมากขึ้น   

 

 

สรุปบทเรียน:   

   

ขอบคุณสําหรับประสาทสัมผัสของพวกเรา 

  

 
 

• เราใชประสาทสัมผัสของเราทุกวัน ทุกคร้ังท่ีเรามองเห็นบางอยาง (ชี้แตละประสาทสัมผัสขณะท่ีคุณเอยถึง) , ดมกล่ิน

บางอยาง, ล้ิมรสบางอยาง, ไดยินบางอยาง หรือสัมผัสบางอยาง เราควรจะรูสึกขอบคุณพระเจาท่ีทรงประทานประสาท

สัมผัสใหแกเรา 

 

• เรามาอธิษฐานขอบคุณพระเจาสําหรับประสาทสัมผัสท่ีวิเศษเหลาน้ี พูดตามครูหลังจากท่ีครูอธิษฐานจบหน่ึงประโยค  

                       พระเจาผูทรงเปนท่ีรัก, 

ขอบคุณท่ีพระองคทรงรักหนู 

ขอบคุณสําหรับหูของหนูท่ีไดยิน, 

ดวงตาของหนูท่ีมองเห็น, 

จมูกของหนูท่ีไดกล่ิน, 

ล้ินของหนูท่ีล้ิมรสได  

และมือของหนูท่ีสัมผัสสิ่งตางๆได 

ในนามของพระเยซู, 

อาเมน 
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กิจกรรมเสริม:  

ประสาทสัมผัสตางๆท่ีใชกับอาหาร

 
 

 

 

• หากหาได ใหนําฟกทอง หรืออาหารประจําทองถิ่นชนิดอ่ืนท่ีมีลักษณะเฉพาะ  ใหเด็กๆสัมผัสเปลือก หรือผิวของมัน และให

อธิบายวามันเปนอยางไร  

 

• ผาฟกทอง และเปดออกเพื่อใหเด็กๆสัมผัสเมล็ด และเสนใยขางใน   

 

• ใหเด็กๆล้ิมรสฟกทอง หรือเมล็ดท่ียังไมสุก และใหเด็กๆอธิบายรสชาติของมัน   

  

• ใหเด็กๆดมกล่ินของฟกทองท้ังท่ีสุกแลว และยังไมสุก หาอาสาสมัครเพื่ออธิบายกล่ินเหลาน้ัน   

 

แหลงขอมูลสําหรับบทเรียนน้ี:  

http://www.atozteacherstuff.com/Themes/5_Senses/index.shtml 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดท่ีเหมาะสมกับบทเรียน? กิจกรรมใดท่ีไม

เหมาะสม? เราจะเตรียมตัวอยางไรสําหรับบทเรียนถัดไป?)  

 

 

   

การประเมินผลผูเรียน:   
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