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 บทเรียนดาน อารมณ สังคม  บทท่ี 8ข 

เร่ือง   การแสดงอารมณตาง ๆ : ฉันรูสึกโกรธ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: มีความสัมพันธกับผูอื่นดวยทาทีที่เปนมิตร และมีความเมตตา 

ตัวชี้วัด:  การฝกบริหารจัดการตนเอง 

สาระการเรียนรู:  การระบุถึงอารมณตางๆ: ระบุ และกําหนดอารมณของคน ทั้งดานบวก และดานลบ 

 

กลุมอายุ:  3-5 ป  

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  การรูจักตัวเอง 

บทเรียน:  ระบุอารมณตางๆ: ฉันรูสึกโกรธ 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาที 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:           

1. เด็กจะไดเรียนรูการบงบอกถึงอารมณแหงความโกรธ 

2. เด็กจะแสดงความรูสึกในการตอบสนองตอความรูสึกโกรธ 

3. เด็กจะบอกไดถึงสถานการณที่ทําใหเขา/เธอเกิดความโกรธ 

4. เด็กจะสามารถระบุไดถึงอารมณที่มีความโกรธของคนอื่นๆ และสามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสม 

 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  

 

ไมจําเปนตองมีอุปกรณใดๆ 

 

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 

 

1. ลูกบอลหน่ึงลูก 
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 สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา: 

 

1. อานบทเรียนทั้งหมด 

2. ใหฝกทําหนาโกรธเพื่อที่เด็กๆจะไดแยกแยะออกวาคุณกําลังแสดงอารมณโกรธอยู 

3. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่พวกเขาจะหันเขาหาพระเยซูคริสตเมื่อพวกเขารูสึกโกรธ และไดสัมผัสถึงความรัก

ของพระองคที่ทรงอยูลอมรอบพวกเขาเมื่อพวกเขาตองเผชิญกับอารมณโกรธอยู 

    

 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

 

การนําเขาสูบทเรียน:   

  

 

• ใหเริ่มดวยการแกลงทําวาคุณกําลังโกรธอยู ครูรูสึกวาวันน้ีเปนวันท่ีไมดีเลยสําหรับครู ทุกสิ่งทุกอยางมักจะเปนไปใน

แนวทางท่ีเราไมชอบ ครูนอนมากเกินไป จนไมมีเวลากินขาวเชา ครูหาของท่ีครูจะเอามาดวยไมพบ ครูทําขอตกกระจัด

กระจายบนพื้นหอง และครูก็ทําของท่ีครูชอบท่ีสุดแตกดวย ครูรูสึกโมโหมาก 

• ครูจะถามคําถามบางอยาง และใหพวกเธอตอบวาใช หรือไมใชโดยการผยักหนา หรือสายหัว เคยมีสักคร้ังไหมท่ีทุกสิ่งทุก

อยางไมเปนไปตามท่ีวางแผนเอาไว และเธอก็รูสึกหัวเสีย หรือโกรธ? เธอชอบท่ีจะรูสึกหัวเสียไหม? เธอตองการท่ีจะหัวเสีย

อยูท้ังวันไหม?  

• ครูท่ีใจมากท่ีเราไมตองเลือกท่ีจะหัวเสียอยูท้ังวัน วันน้ีเราจะมาพูดคุยกันเก่ียวกับสิ่งท่ีทําใหเรารูสึกหัวเสีย หรือโกรธ และเรา

จะจัดการอารมณโกรธเหลาน้ันไดอยางไรบาง 

 

 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 
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• ใหพวกเราทุกคนทําหนาแบบโกรธสุดๆ ใหเลือกเด็กหน่ึงคนออกมาหนาช้ัน และแสดงใบหนาของคนที่โมโห หรือโกรธ และให

เพ่ือนๆที่เหลือทําเลียนแบบ ตาของเขาเปนอยางไรบาง? ปากของเขาเปนอยางไรบาง? พวกเธอสังเกตุเห็นอะไรอีก? ใหเด็กๆได

ตอบสนองตอแตละคําถาม 

 

• บางคร้ัง เราแสดงอารมณโกรธออกมาผานทางสวนตางๆของรางกาย ไมใชเฉพาะใบหนาเทาน้ัน  ใหพวกเราลองสังเกตุดูวาเราจะ

เปนอยางไรบางต้ังแตหัวจรดเทาเม่ือเรากําลังรูสึกโกรธอยู? ใหเลือกเด็กหน่ึงคนออกมาหนาช้ัน และใหแสดงทาทางโกรธ 

ในขณะที่เด็กๆคนอื่นทําเลือนแบบ พวกเธอเห็นอะไรบางในสวนตางๆของรางกายของเขา/เธอท่ีทําใหเรารูวาเขา/เธอกําลังโกรธ

อยู? ใหเด็กๆไดตอบสนอง 

 

• เม่ือคนกําลังโกรธ บางคร้ังเขาอาจจะตะโกนเสียงดัง กระทืบเทา ปดประตูดังๆ รองไห ชกตอย เตะ ทําสิ่งของแตก หรือโยนสิ่ง

ตางๆ หรือพูดคําท่ีไมสุภาพออกมา บางคร้ังพวกเขาอาจจะเงียบไมพูดไมจา และตองการอยูคนเดียว เม่ือเธอรูสึกโกรธเธอทํา

อยางไรบาง? ใหเด็กๆไดตอบสนอง 

 

• เม่ือมีใครรูสึกโกรธ พวกเขาเรียนรูท่ีจะทําบางสิ่งบางอยางท่ีทําใหพวกเขารูสึกดีขึ้น บางคนนับหน่ึงถึงสิบอยางชาๆ บางคนไปหา

เพ่ือนเพื่อท่ีจะไดระบายสิ่งท่ีทําใหเขารูสึกโกรธ บางคนพยายามท่ีจะทําบางสิ่งบางอยางท่ีจะชวยใหพวกเขาลืมสิ่งท่ีทําใหพวกเขา

โกรธ แลวพวกเธอทําอยางไรบาง? ใหเด็กๆไดตอบสนอง 

 

• เธอจะรูไดอยางไรวาเพื่อนขงอเธอกําลังโกรธอยู? ใหเด็กๆไดตอบสนอง เธอคิดวาจะพูด หรือจะทําอะไรเพื่อท่ีจะชวยใหเพื่อน

ของเธอรูสึกดีขึ้น? (คําตอบที่อาจจะเปนไปได: ฟงพวกเขา, กอดพวกเขา, อธิษฐานเผื่อพวกเขา, ฯลฯ) 

 

 
 

 

 
• ใหเราลองมาฝกท่ีจะชวยเหลือเพื่อนของเราท่ีรูสึกโกรธอยู เลือกเด็กหน่ึงคนออกมายืนอยูขางๆคุณ ใหกระซิบเหตุการณแตละ

เหตุการณกับเด็กคนดังกลาว เด็กคนดังกลาวจะแสดงออก หรือบอกเหตุการณน้ันกับเพ่ือนๆในช้ันเรียน และใหเลือกเด็กอีกหน่ึง 

หรือสองคนที่จะออกมา และแสดงวิธีการชวยใหเด็กคนดังกลาวที่จะไมรูสึกเศราอีก 

o สุนัขของฉันไมเลนกับฉัน 

o ฉันทําของเลนสุดโปรดของฉันแตก 

o พี่สาวตีฉัน 

o พอแมตะโกนใสฉัน 

o เสื้อของฉันฉีก 

o ฉันเลนเกม แตฉันแพ 

o ฉันถูกดุในเร่ืองท่ีฉันไมไดทําผิด 
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o พี่ชายของฉันพูดไมเพราะกับฉัน 

o ใหคุณสรางสถานการณตางๆที่เด็กๆในชุมชนของคุณอาจจะเคยทํามากอน  

 

 
 

 

 
• ตอนน้ีใหเรามาเลนเกมดวยกันเพื่อท่ีจะคนหาดูวาอะไรท่ีทําใหเรารูสึกโกรธไดบาง ความโกรธ บางคร้ังก็เหมือนกับสิงหโตท่ีกําลัง

คํารามอยูขางในเรา เพราะความโกรธเปนอารมณท่ีรุนแรง บางคร้ังเรารูสึกวาเราตองการท่ีจะคํารามใสใครบางคนเม่ือเรากําลัง

รูสึกโกรธอยู 

 

• ใหเด็กๆน่ังเปนวงกลม เลือกเด็กหน่ึงคนเพ่ือที่จะเปน “สิงหโต” และเด็กคนน้ันไปยืนอยูตรงกลางวง สวนเด็กคนอื่นๆใหพวกเขา

คิดถึงสิ่งที่เปนสาเหตุทําใหพวกเขารูสึกโกรธ และใหแสดงใบหนาโกรธ และทาทางโกรธออกมา สวน“สิงหโต” น้ันจะเดินไป

รอบๆและสงเสียงคําราม และจะหยุดยืนอยูหนาเด็กคนใดคนหน่ึง 

 

• ใหคุณพูดประโยคตอไปน้ี และใหสิงหโต และเด็กหน่ึงคนไดพูดตาม 

 

o สิงหโต: เธอรูสึกโกรธอยูใชไหม? 

o เด็ก: ใช ฉันรูสึกโกรธมาก 

o สิงหโต: ทําไมเธอถึงรูสึกโกรธ? 

o เด็ก: ฉันรูสึกโกรธเพราะ _______________(ใหเด็กเติมสาเหตุที่ทําใหเขาโกรธลงไปในชองวาง) 

o สิงหโต: ถาเธอไดคํารามออกมาเหมือนกับฉัน เธอคิดวาจะรูสึกดีขึ้นไหมละ 

o เด็ก: ใช 

 

• ใหเด็กคนน้ันลุกขึ้น และเดินไปกับสิงหโตรอบวง และออกเสียงคํารามดวย เมื่อพวกเขาเดินครบหน่ึงรอบแลว ใหเด็กที่เปน

สิงหโตน้ันน่ังลง เด็กที่เหลืออยูจะตองเปนสิงหโตตอไป และทําเหมือนกับรอบแรก ใหทํากิจกรรมดังกลาวจนเด็กทุกคนได

ผลัดเปลี่ยนกันเปนสิงหโต 

 

 

 

 

 

การสรุปบทเรียน:   
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• การรูสึกโกรธน้ันเปนสิ่งท่ีไมสนุก เราไมตองการใชเวลาของเราในการรูสึกโกรธ เราสามารถทูลตอพระเยซูคริสตเพื่อท่ีเรา

จะไมทํารายผูอ่ืนเน่ืองจากอารมณโกรธของเรา พระเยซูคริสตสามารถชวยเราใหจัดการกับอารมณโกรธของเราได และใส

ความรักของพระองคลงในจิตใจของเรา 

 

• ใหเด็กๆเขามารวมกันเพ่ือจะอธิษฐานโดยใหคุณอธิษฐานปดการเรียนการสอนในวันน้ี และทูลขอใหพระเยซูคริสตที่จะทรง

ชวยใหทุกคนไดเลือกวิธีที่ดี และเหมาะสมเมื่อพวกเขารูสึกโกรธ จากน้ันใหเด็กๆพูดตามคุณ  

 

ขาแตพระเยซูเจา 

ขอบพระคุณสําหรับความรักท่ีมีตอฉัน 

แมแตเวลาท่ีฉันรูสึกโมโห 

โปรดชวยเหลือฉันเวลาท่ีฉันรูสึกโกรธ และโมโห 

เพ่ือท่ีจะไมทํารายผูอ่ืน 

โปรดชวยใหฉันท่ีจะจํา และขอพระอง๕ท่ีจะทรงชวยเหลือ 

ท่ีจะไมโกรธตอไป 

ในพระนามพระเยซูคริสต 

อาเมน 

 

 

 

กิจกรรมเสริม:  

 
• ใหเด็กๆน่ังเปนวงกลม ทบทวนอารมณทั้งสี่ชนิด – มีความสุข เศรา โกรธ และหวาดกลัว 

• เริ่มกิจกรรมโดยการเอาลูกบอลใหกับเด็กหน่ึงคน และใหเด็กคนน้ันกลิ้งลูกบอลไปใหกับเพ่ือนอีกคนหน่ึง

ขณะที่เขา/เธอพูดอารมณอยางใดอยางหน่ึงออกมา 

• เด็กคนที่ไดรับลูกบอลจะตองแสดงทาทางของอารมณน้ัน และพูดใหกับเพ่ือนๆฟงเก่ียวกับสิ่งที่ทําใหเขารูสึก

อยางน้ันได ตัวอยางเชน “ฉันรูสึกเศราเมื่อตองหยุดเลนเกม” 

• ใหดําเนินกิจกรรมดังกลาวจนเด็กทุกคนไดมีโอกาสแสดงออก 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว

อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)  
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การประเมินผลผูเรียน:  

 

กิจกรรมอะไรในช้ันเรียนน้ีที่เธอคิดวาดี 

กิจกรรมอะไรที่ไมเหมาะสม 

เด็กๆไดมีสวนในการรวมกิจกรรมดีมากนอยเพียงใด 

ดูเหมือนวาเด็กๆเขาใจอารมณโกรธหรือไม และเด็กๆอาจจะทําอยางไรเพ่ือระงับความโกรธของตัวเองได  

ขาพเจาจะเตรียมตัวอยางไรสําหรับบทเรียนตอไป 
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