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 บทเรียนดานความรูและสติปญญา  บทที่ 8 

                                                                               เร่ือง  การผสมสี 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงจุดมุงหมาย และทักษะท่ีจะชวยเหลือตนเองไดอยางประหยัด 

ตัวชี้วัด: ทําใหการศึกษาขั้นพื้นฐานสําเร็จเปนอยางนอย 

สาระการเรียนรู: บงบอกถึงความสามารถเฉพาะทางหลายอยางได; ไดรับการชวยเหลือทางดานการศึกษา 

 

กลุมอายุ: 3-5 ป 

ป: 1 

หัวขอหลัก: สี และรูปราง 

บทเรียน: การผสมสี 

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที 

 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:         

       

           1. เด็กจะสามารถผสมสีเหลืองกับสีนํ้าเงินใหเปนสีเขียว 

           2. เด็กจะสามารถผสมสีนํ้าเงินกับสีแดงใหเปนสีมวง  

           3. เด็กจะสามารถผสมสีแดงกับสีเหลืองใหเปนสีสม  

   4. เด็กจะสามารถจําแนกแมสี (สีแดง, สีเหลือง, สีนํ้าเงิน) ท่ีใชทําใหเปนสีเขียว, สีมวง และสีสมได   

      

 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                    
 

  

1. สี: สีแดง, สีเหลือง และสีนํ้าเงิน (ดูคูมือการใชสําหรับสวนผสม) 

2. พูกันทาสี 

3. นํ้าสําหรับลางพูกัน 

4. กระดาษขาว   

5. อุปกรณเสริม: ผากันเปอน หรือเสื้อคลุมกันเสื้อผาเด็กๆเปอน  

 

    อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:  

1. สีผสมอาหาร หรือสียอมจากธรรมชาติท่ีมีสีแดง, สีเหลือง และสีนํ้าเงิน 
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2. ดินนํ้ามัน (ดูคูมือการใชสําหรับสวนผสม) 

3. ผากันเปอน หรืออะไรก็ไดท่ีใสกันเสื้อผาเด็กๆเปอน (ถามี) 

 

 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:  

 

                        1. อานบทเรียนท้ังหมดใหจบ  

                        2. รวบรวมอุปกรณท้ังหมด   

 3. เติมคําในชองวางสําหรับกิจกรรมประจําวันน้ี   

 4. ฝกการผสมสีผสมอาหาร หรือสีท่ีเตรียมไวเพื่อปองกันการผิดพลาด หากจําเปน ใหดูคูมือการใช

สําหรับการผสมสี และดินนํ้ามัน  

 5. อธิษฐานใหเด็กๆรูสึกขอบคุณพระเจาสําหรับสีสันอันสวยงามท่ีพระเจาทรงสรางไวในโลกของพวก

เขา           

 

 

 

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: ___อะไรคือสิ่งท่ีมีสีสันมากท่ีสุดท่ีพวกหนูเคยเห็น?  
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o นักเรียนท่ีรวมแสดงความคิดเห็นในวันน้ี: ________________________________ 

• เร่ืองราว (หาเร่ืองราวท่ีเก่ียวเน่ืองกับสีตางๆ หากเปนไปได) 

o _____________________________________________ 

 คําถาม/ กิจกรรมสําหรับผูฟง: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

 

• การเคล่ือนไหวของประสาท และกลามเน้ือ: (หาเพลง, ระบํา หรือการเคล่ือนไหว)  

o การออกกําลังกายดวยสีแดง, สีเหลือง และสีนํ้าเงิน 

o ใหเด็กๆยืดเสนยืดสายขณะท่ีรอฟงชื่อสี: สีแดง, สีเหลือง และสีนํ้าเงิน ฝกทากายบริหาร 3 

ทาน้ีไปพรอมกับเด็กๆ 

o สีแดงใหยืดตัวขึ้นสูง สีเหลืองใหยืดแขนออกโดยวางแขนเปนแนวราบกับพ้ืน สีนํ้าเงินให

ยืดตัวลงแตะปลายเทา 

o เอยชื่อสิ่งของท่ีมีสีสามสีน้ี เด็กๆจะทําทากายบริหารตามคําสั่งสีท่ีสอนไว เชน ลูกบอลสี

นํ้าเงิน - แตะปลายเทา, แอปเปลสีแดง - ยืดตัวขึ้นสูง, เกาอ้ีสีเหลือง - ยืดแขนออก 

o ใหเด็กๆผลัดกันออกมาหนาชั้นเรียนเพื่อเอยชื่อสิ่งของท่ีมีสีดังสามสีน้ี และใหเพ่ือนๆ

ทําทากายบริหารตามคําสั่งสี 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

ทบทวนสี 
 

 

• ทบทวนสีตางๆท่ีเรียนในบทท่ีแลว: สีแดง, สีเหลือง และสีนํ้าเงิน ใหนักเรียนยืนขึ้นหากพวกเขาใสชุดท่ีมี

สีแดง และชี้ท่ีสีแดงบนชุดของพวกเขา ตอไปใหเรียกเด็กๆท่ีใสชุดท่ีมีสีเหลือง แลวตอดวยเด็กๆท่ีใสชุดท่ี

มีสีนํ้าเงิน    

• ครูเห็นบางอยางท่ีมีสีนํ้าเงินในหองของเรา…ใครสามารถหาของท่ีมีสีน้ันไดบาง? ใหเด็กๆชี้ไปท่ีสิ่งของ

ท่ีมีสีน้ัน ใหเด็กหลายๆคนเอยชื่อสิ่งของท่ีพวกเขาพบ  

• ใหทําซ้ําแบบเดิมโดยการใชสีแดง แลวตอดวยสีเหลือง   

พระเจาทรงสรางสีสัน
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• โลกของเราจะเหมือนอะไรหากทุกสิ่งทุกอยางเปนสีขาว? ใหเด็กๆตอบ ครูดีใจมากเม่ือคร้ังท่ีพระเจาทรงสราง

โลกน้ัน พระองคทรงใสสีสันมากมายไวดวย  

  

• ในบทแรกๆของพระคัมภีรน้ันบอกเลาใหเราทราบถึงสรรพสิ่งท่ีพระเจาทรงสราง (ปฐมกาล 1) ขณะท่ีครูเอย

ชื่อสิ่งของขึ้นมา พวกหนูอาจจะพูดชื่อสีของมันออกมา หรือบอกสีท่ีแตกตางท่ีพระเจาทรงใชก็ได : 

o ทองฟา (สีฟา) 

o พระอาทิตย (สีเหลือง) 

o นํ้า (สีฟา) 

o ตนไม (มีสีท่ีหลากหลายขึ้นอยูกับตนไมในเขตของคุณ) 

o พืช (สีเขียว) 

o นก (มีสีท่ีหลากหลายขึ้นอยูกับนกในเขตของคุณ)   

o เอยชื่อสัตวในทองถิ่นจํานวนหน่ึง (มีสีท่ีหลากหลายขึ้นอยูกับสัตวในเขตของคุณ) 

o คน (เด็กๆอาจจะบอกสีผิวของคนในเขตของคุณ) 

 

การผสมสี
 

 

  

• นํากระดาษขาวแผนใหญออกมา ใชพูกันระบายสีแตมสีเหลืองบนกระดาษ เอากระดาษใหเด็กๆดู หรือใหเด็กๆน่ังรวมกันตรงจุดท่ี

พวกเขาสามารถมองเห็นไดงาย สีอะไรอยูบนกระดาษแผนน้ีเอย? (สีเหลือง)  

• ลางพูกันใหสะอาด และแตมสีแดงติดกับสีเหลือง แตไมทับกับสีเหลือง สีอะไรเอยท่ีครูแตมเติมลงไปบนกระดาษ? (สีแดง) คราว

น้ีใหทาสีแดงทับสีเหลือง เม่ือผสมกันมันจะกลายเปนสีสม (สีสมควรจะอยูตรงกลางถัดจากสีเหลืองท่ียังหลงเหลืออยู)   

• สีใหมท่ีพวกหนูเห็นเปนสีอะไรเอย? (สีสม) สีอะไรเอยท่ีผสมกันใหไดสีสม? (สีแดง และสีเหลือง) 

• ตอไปใหนําเอาสีนํ้าเงินมาแตมบนกระดาษขาวถัดจากสีเหลือง สีอะไรเอยท่ีครูแตมเติมลงไปบนกระดาษ? (สีนํ้าเงิน) คราวน้ีให

ทาสีนํ้าเงินทับลงบนสีเหลือง และผสมกันจนเปนสีเขียว (สีเขียวควรจะอยูตรงกลาง และติดกับสีเหลืองท่ียังหลงเหลืออยู)   

• สีใหมท่ีพวกหนูเห็นเปนสีอะไรเอย? (สีเขียว) สีอะไรเอยท่ีผสมกันใหไดสีเขียว? (สีนํ้าเงิน และสีเหลือง) 

• แตมสีนํ้าเงินถัดจากสีแดง สีอะไรเอยท่ีครูแตมเติมลงไปบนกระดาษ? (สีนํ้าเงิน) คราวน้ีใหแตมสีนํ้าเงินทับสีแดง และผสมกันจน

เปนสีมวง (สีมวงควรจะอยูตรงกลาง และติดกับสีแดงท่ียังหลงเหลืออยู)  

• สีใหมท่ีพวกหนูเห็นเปนสีอะไรเอย? (สีมวง) สีอะไรเอยท่ีผสมกันใหเปนสีมวง (สีนํ้าเงิน และสีแดง) 

• ใหทบทวนวาสีอะไรบางท่ีผสมกันใหเปนสีสม , สีเขียว และสีมวง หากคุณมีเวลา และวัตถุดิบเพียงพอก็ใหเด็กๆลองฝกผสมสีบน

กระดาษของตนเอง หรือใหแตละคนผสมสีหน่ึงชุดบนกระดาษของคุณ  
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เกมสี 

  

 

• ใหแบงเด็กนักเรียนออกเปน 3 กลุม แตละกลุมจะมีชื่อสีท่ีแตกตางกัน: สีแดง, สีนํ้าเงิน และสีเหลือง 

• ใหเด็กๆยืนเปนวงกลมวงใหญ เรียกชื่อสีหน่ึงสีออกมา เด็กๆในกลุมน้ันก็จะวิ่งมาอยูตรงกลางวงกลม ตอไปใหเรียกชื่อสีของ

กลุมท่ีสอง และใหกลุมน้ันว่ิงมาตรงกลางวงกลมดวยเชนกัน     

• ใหเด็กๆตะโกนบอกชื่อสีท่ีผสมไดจากสีสองสีในวงกลม เชน กลุมสีแดง และกลุมสีนํ้าเงิน (เด็กๆก็จะตะโกนวา “สีมวง”)  

• เลนแบบน้ีหลายๆรอบ คุณอาจจะเปล่ียนกลุมชื่อสีใหเด็กๆแตละกลุมหลังจากเลนไปได 2 – 3 รอบ 

 

 

 

 

 

 

สรุปบทเรียน:   

บทอธิษฐานเร่ืองสี

 

 

 

 

• พระเจาทรงสรางสีสันอันสวยงามใหเรารูสึกสนุก สีอะไรท่ีพวกหนูชอบมากท่ีสุดเอย? ใหโอกาสเด็กแตละคน

บอกชื่อสีท่ีพวกเขาชอบมากท่ีสุด 

 

• เรามาขอบคุณพระเจากันดีกวาท่ีทรงสรางสีสันอันงดงามใหเราสนุกกับการมองดู ใหเด็กๆยืนเปนวงกลมวง

ใหญ ต้ังประโยคอธิษฐานขอบคุณพระเจาแบบงายๆท่ีทรงสรางสีโปรดของคุณ ตอไปใหเดินไปตามวงกลม 

และใหเด็กแตละคนพูดขอบคุณพระเจาท่ีทรงสรางสีโปรดของพวกเขาขึ้นมา  

 

กิจกรรมเสริม  

การทดสอบสี 
 

 

• ใหประดิษฐดินนํ้ามันขึ้นมา (ดูคูมือการใชสําหรับสวนผสม) เตรียมนําสีผสมอาหาร หรือสียอมจากธรรมชาติ

ท่ีมีสีแดง, สีนํ้าเงิน และสีเหลืองไว  
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• แบงดินนํ้ามันออกมาปริมาณเล็กนอย ใสสีเขาไปในดินนามันหน่ึงสีในปริมาณเล็กนอยเชนกัน และใชมือบีบ

ผสมใหเขากัน แลวใหเด็กหน่ึงคนใสสีท่ีสองลงไป จากน้ันก็ใหเด็กคนน้ันเดาวาหลังจากผสมกันแลวสีใหมท่ี

เกิดขึ้นจะเปนสีอะไร 

• ปลอยใหเด็กๆดําเนินการทดสอบดวยการผสมสีสามสีน้ีตอไป  

 

 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดท่ีเหมาะสมกับบทเรียน? กิจกรรมใดท่ีไม

เหมาะสม? เราจะเตรียมตัวอยางไรสําหรับบทเรียนถัดไป?)  

 

 

   

การประเมินผลผูเรียน:   
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