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บทเรียนด้านสุขภาพ บทที ่22 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: เด็กสามารถเลือกมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและมีสุขภาพที่แข็งแรง 

ตัวชี้วัด: อัตราการเกิดของโรคที่มีสาเหตุมาจากความยากจน การขาดสารอาหาร และความผิดปกติทาง
ร่างกาย ลดลงได้อย่างชัดเจน 

สาระการเรียนรู:้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการรักษาโรคที่มีสาเหตุมาจากความยากจน การขาด
สารอาหาร และความผิดปกติทางร่างกาย 

 

กลุ่มอายุ: 3-5 ปี 

ป:ี 2 

หัวข้อหลัก: พระเจ้าทรงพระประสงค์ให้ฉันดูแลโลกที่พระองค์ทรวงประทานให้ฉัน โลกของพระเจ้าเป็น
ของขวัญที่มีค่า 

บทเรียน: พระเจ้าทรงสร้างฤดูกาล  (ปัญญาจารย์ 3:1) 

เวลาที่ใช้ในการสอน: 60 นาที

วัตถุประสงค์การเรียนรู:้ ...          
1. เด็กสามารถบรรยายฤดูต่างๆในท้องถิ่นได ้
2. เด็กสามารถบอกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของธรรมชาติในท้องถิ่นได ้

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช ้
1. กระดาน และปากกาไวท์บอร์ด 
2. กระดาษ สีเทียน สีไม้ หรือดินสอ 
3. กาว 

อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม:ไม่มีกิจกรรมเสริม 

สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือ จัดท า:  
 อ่านและศึกษาบทเรียนและข้อพระคัมภีร์ปัญญาจารย์ 3:1 “มีฤดูกาลส าหรับทุกสิ่งและมีวาระ

ส าหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค”์ 

 เตรียมอุปกรณ์ทั้งหมด 

 ประเมิณว่าตอนนี้คุณอยู่ในฤดูอะไร และคิดถึงการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในฤดูอื่นๆตาม
สภาพอากาศในท้องถิ่นของคุณ 

 คิดถึงสถานที่ที่สามารถพาเด็กๆไปหาใบไม้ได ้
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 เตรียมกระดาษให้เด็กทุกคนโดยพับกระดาษแบ่งเป็นสามส่วน(พับกระดาษเป็นสามทบ) 
หรือพับพระดาษแบ่งเป็นสองส่วนเท่านั้นถ้าท้องถ่ินของคุณมีเพียง 2 ฤดูเท่านั้น 

 คลี่กระดาษออกและเขียนฤดูในท้องถ่ินของคุณก ากับไว้ที่บนช่องแต่ละช่อง  เช่น ช่องแรก
เขียนว่า-ฤดฝูนในสี่เหลี่ยมช่องที่สองเขียนว่า –ฤดูหนาว, ฤดูร้อน ให้ท ากระดาษเพิ่มอีก 1 
แผ่นส าหรับตัวคุณเองเพื่อใช้ถือข้ึนมาให้เด็กๆดูและบอกว่าแต่ละช่องเป็นฤดูอะไร (ส าหรับ
ประเทศที่มีเพียง 2 ฤดูให้พับกระดาษแบ่งเป็น สองช่องและเขียนว่า ฤดฝูน และฤดูแล้งหรือ
ชื่อฤดูที่เข้ากับท้องถ่ิน) 

 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับฤดูที่สวยงามที่พระองค์ทรงประทานให้เราได้ชื่นชม 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
การน าเข้าสู่บทเรียน:   

พูดว่า “พระเจ้าทรงสร้างโลก พระองค์ทรงสร้างมันขึ้นมาเป็นสถานที่ที่พิเศษให้เราได้อาศัย และ
พระองค์ทรงสร้างฤดูต่างๆให้เราได้ชื่นชม” 

 พระเจ้าได้บอกในพระคัมภีร์ว่า มีฤดูส าหรับทุกสิ่งและมีเวลาส าหรับทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค ์
 ใครบอกครูได้บ้างว่าเรามีฤดูอะไรบ้าง (ให้เด็กๆตอบค าถาม)(ค าตอบท่ีเป็นไปได้-ฤดฝูน ฤดูหนาว และ

ฤดูร้อน; หรือฤดูอื่นๆที่มีในท้องถิ่นของคุณ) 
 เราจะมาเรียนเรื่องฤดูที่พระเจ้าทรงสร้างในที่ที่เราอยู่กัน 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 
ให้เด็กๆมารวมกันหน้ากระดาน บนกระดานให้แบ่งเป็นช่องๆและเขียนตามช่องว่า  ฤดฝูน ฤดหูนาว และ ฤดู

ร้อน (หรือฤดูในท้องถ่ิน เช่น ฤดูฝน และ ฤดูแล้ง) 
 พูดว่า “เธอคิดถึงอะไรเวลาที่ครูพูดว่าฤดหูนาว” (ให้เด็กๆตอบค าถาม) “และพูดถึงฤดูฝน” (ให้เด็กๆ

ตอบค าถาม) เขียนค าตอบของเด็กๆลงในแต่ละช่องที่เด็กตอบค าถาม 
 เราใส่เสื้อผ้าแบบไหนในฤดหูนาว (หรือฤดูในท้องถ่ินของคุณ) (ให้เด็กๆตอบค าถาม) (ค าตอบท่ีเป็นไป

ได้-เสื้อกันหนาว ถุงเท้า ผ้าพันคอ) เราท ากิจกรรมอะไรได้บ้าง(ให้เด็กๆตอบค าถาม) (ค าตอบท่ีเป็นไป
ได้-ผิงไฟ, ท าอาหาร, ไปเดินเล่น)แล้วสภาพอากาศเป็นอย่างไร (ให้เด็กๆตอบค าถาม) (ค าตอบท่ีเป็นไป
ได้-อากาศหนาวเย็นในตอนกลางคืน, มีแสงแดดน้อย, ท้องฟ้าโปร่ง) 

 ถามค าถามเดียวกันส าหรับฤดฝูน และฤดูร้อน ให้เขียนค าตอบของเด็กลงบนกระดานใต้แต่ละหัวข้อ 
อ่านรายการสิ่งที่เขียนบนกระดาน 
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 บอกครูซิว่าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ในแต่ละฤดูนั้นต่างกันอย่างไร เราใส่เสื้อผ้าแบบไหนเวลาที่อากาศหนาว 

(ให้เด็กๆตอบค าถาม) (ค าตอบท่ีเป็นไปได้-หมวก ถุงมือ เสื้อกันหนาว กางเกงขายาว คลุมผ้าห่ม) ท าไม 
(ให้เด็กๆตอบค าถาม) (ค าตอบท่ีเป็นไปได้-ท าให้ร่างกายอบอุ่น ปกป้องผิวของเรา) 

 เราใส่เสื้อผ้าแบบไหนเวลาที่อากาศร้อน (ให้เด็กๆตอบค าถาม) (ค าตอบท่ีเป็นไปได้-เสื้อผ้าที่เบาๆ ใส่
กางเกงกับเสื้อ เสื้อผ้าที่ไม่หนามาก หมวกบังแดด)ท าไม (ให้เด็กๆตอบค าถาม) (ค าตอบท่ีเป็นไปได้-
เสื้อผ้าท าให้เราเย็นสบาย และปกป้องเราจากแสงแดด) 

 เราใส่เสื้อผ้าแบบไหนเวลาที่มีฝนตก (ให้เด็กๆตอบค าถาม) (ค าตอบท่ีเป็นไปได้-รองเท้าบูท หมวกกัน
ฝน เสื้อกันฝน)ท าไม (ให้เด็กๆตอบค าถาม) (ค าตอบท่ีเป็นไปได้-เสื้อผ้าที่ท าให้เราไม่เปียกเพื่อที่เราจะ
ได้ไม่ป่วย) 

 การใส่เสื้อผ้าที่ปกป้องเราจากอากาศในฤดูต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีท าให้เราปลอดภัยและมีสุขภาพที่ด ี

 ยืนขึ้นและพูดประโยคต่อไปนีพ้ร้อมกัน และสอนให้เด็กๆท าท่าตาม 
ในอากาศที่หนาวเสื้อผ้าของฉันท าให้ฉันอบอุ่น (กอดตัวเอง) 
ในอากาศที่ร้อนเสื้อผ้าของฉันปกป้องผิวของฉันจากแสงแดด(ใช้มือพัดตัวเอง) 
ในตอนฝนตกเสื้อผ้าของฉันจะปกป้องฉันจากฝน (กระดิกนิ้วท าท่าเหมือนฝนตกตั้งแต่หัวถึงเท้า) 

เดินศึกษาธรรมชาติ 
พาเด็กๆไปเดินศึกษาธรรมชาต ิ

 พูดว่า “ตอนนี้เราอยู่ในฤดูอะไร” (ชื่อฤด)ู 
 ให้เด็กๆทุกคนหาใบไม้ “ใบไม้ที่เธอหาพบมีลักษณะอย่างไรในฤดูนี”้ (ให้เด็กๆตอบค าถาม) 
 แล้วใบไม้นี้จะมีลัษณะอย่างไรในฤดูอื่นๆ (ให้เด็กๆตอบค าถาม) 
 มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกบ้างในแต่ละฤด ู(ให้เด็กๆตอบค าถาม) (ค าตอบท่ีเป็นไปได้-ดอกไม้เบ่งบาน

ในฤดูหนาว ฝนที่ตกในฤดฝูนจะท าใหใ้บไมท้ี่ผลิออกใหม่เป็นสีเขียวสด และเป็นสนี้ าตาลในฤดรู้อนที่
ใบไม้ร่วงหรือแห้งแล้ง) 

งานประดิษฐ์-ใบไม ้
ให้เด็กๆๆเอาใบไม้ที่เก็บได้ไปที่บริเวณส าหรับท างานศิลปะ 

 แจกกระดาษที่พับไว้ให้เด็กๆ 
 กระดาษที่ครูแจกไปถูกพับแบ่งเป็นสามส่วนและในแต่ละส่วนครูได้เขียนบอกฤดูต่างๆไว ้(อ่านชื่อฤดู

ต่างๆและชี้ที่แต่ละช่องบนกระดาษ) 
 ให้เราติดกาวใบไม้ที่เราเก็บมาไว้ที่ฤดูที่เราอยู่ในตอนนี้ มันคือฤดูอะไร (ให้เด็กๆตอบค าถาม)(บอกชื่อฤดู

ที่เป็นอยู่ในขณะนี้) 
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 ทีนี้ให้เรามาวาดรูปการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นในธรรมชาติในฤดูที่เหลืออีก 2 ฤดูในสี่เหลี่ยมที่เหลืออีก 2 
ช่องกัน 

เกมส์-ฤด ู
 แบ่งเด็กๆออกเป็นกลุ่มให้มีจ านวนกลุ่มเท่ากับจ านวนฤดูที่มี แต่ละกลุ่มจะแทน 1 ฤดู (เช่น กลุ่มที1่เป็น

ฤดรู้อน กลุ่มที2่เป็นฤดฝูน กลุ่มที3่เป็นฤดหูนาว)  
 ให้เด็กๆคิดถึงฤดูของพวกเขาว่าพวกเขาได้เรียนอะไรบ้างเกี่ยวกับฤดูนั้น 
 พูดว่า “เมื่อครูเรียกชื่อฤดูของเธอ ให้พวกเธอช่วยกันคิดและตอบว่าพวกเธอได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับฤดู

นั้นบ้างในวันนี้ หลังจากที่ตกลงกันได้แล้วให้พวกเธอยืนขึ้นและตะโกนบอกค าตอบของเธอพร้อมกัน” 
 ให้เด็กแต่ละกลุ่มตอบค าถาม 4 ครั้ง จากนั้นให้เปลี่ยนฤดูส าหรับเด็กๆแต่ละกลุ่ม 
 ให้เล่นไปเรื่อยๆเท่าที่เด็กๆยังสามารถสนุกกับมันได ้

 

สรุปบทเรียน:  
ให้เด็กๆนั่งลงเป็นวงกลม 

 ให้เรามาท่องจ าข้อพระคัมภีร์ด้วยกันมันคือพระธรรมปัญญาจารย์ 3:1 “มีฤดูกาลส าหรับทุกสิ่งและมี
วาระส าหรับเร่ืองราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค”์ 

 พูดข้อพระคัมภีร์แต่ละประโยคซ้ าอีกครั้งจากนั้นให้เด็กๆท่องตามคุณอีกครั้ง 
 จากนั้นพูดข้อพระคัมภีร์ทั้งหมดและให้เด็กๆพูดตาม 
 ให้เรามาช่วยกันท่องข้อพระคัมภีร์กับเพื่อนๆในกลุ่มด้วยกัน 
 อธิษฐานปิด ให้ครูเริ่มอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ 1 อย่างในฤดูหนึ่ง และให้เด็กๆอธิษฐานต่อ

กันไปเรื่อยๆเป็นวงกลม 

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ด?ี กิจกรรมใดไม่ด?ี ฉันจะ
เตรียมตัวส าหรับการสอนบทต่อไปอย่างไร?)   
 

 

การประเมินผลผู้เรียน: 
 

 


