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บทเรียนด้านสุขภาพ บทที ่24 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: เด็กสามารถเลือกมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและมีสุขภาพที่แข็งแรง 

ตัวช้ีวดั: อัตราการเกิดของโรคที่มีสาเหตุมาจากความยากจน การขาดสารอาหาร และความผิดปกติทาง
ร่างกาย ลดลงได้อย่างชัดเจน 

สาระการเรียนรู:้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการรักษาโรคที่มีสาเหตุมาจากความยากจน การขาด
สารอาหาร และความผิดปกติทางร่างกาย 

 

กลุ่มอายุ: 3-5 ปี 

ปี: 2 

หัวข้อหลกั: พระเจ้าทรงพระประสงค์ให้ฉันดูแลตัวเอง 

บทเรียน: การท าความสะอาดอาหารและเตรียมท าอาหาร 

เวลาทีใ่ช้ในการสอน: 60 นาท ี

วตัถุประสงค์การเรียนรู้: ...          

1. เด็กสามารถสาธิตกระบวนการเตรียมอาหารที่ปลอกภัยอย่างง่ายได ้
 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช:้ 
1. สบู่ และน้ าสะอาด 
2. ผลไม/้ผัก(1 ชิ้นต่อเด็ก 1 คน) 
3. มีด(ส าหรับคร)ู หากว่าคุณต้องการหั่นผัก/ผลไม้เพื่อแบ่งให้กับเด็กๆ 
4. ก้อนหิน 2 ก้อนหรือลูกบอล 2 ลูก 
5. กระดาษ สีเทียน สีเมจิกและ/หรือดินสอ 

     อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม:ไม่มีกิจกรรมเสริม 
 

สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือ จัดท า:   
 อ่านและศึกษาบทเรียน 

 เตรียมอุปกรณ์ทั้งหมด 

 ท าหนังสือวิธีท าอาหารที่ปลอดภัย โดยพับครึ่งกระดาษเพื่อท าเป็นหนังสือ ด้านล่างของ
หนังสือหน้าแรกเขียนว่า “ต้องล้างมือก่อนและหลังท าอาหารและก่อนและหลังทานอาหาร
เสมอ” ด้านล่างของหนังสือหน้าที่ 2 เขียนว่า “ต้องล้างผักและผลไม้ก่อนท าอาหารและก่อน
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ทานเสมอ”ด้านล่างของหนังสือหน้าที ่3 เขียนว่า “ต้องท าอาหารกับผู้ใหญ่เสมอ” ด้านล่าง
ของหนังสือหน้าที ่4 เขียนว่า “อย่าเข้าใกล้มีดและห้ามแตะหม้อที่ร้อน” เขียนข้อความ
เหล่านี้บนหนังสือทุกเล่มเพื่อแจกให้เด็กแต่ละคน 

 อธิษฐานเผื่อเด็กๆให้พวกเขาเข้าใจหลักการของบทเรียนนี้และพวกเขาจะปลอดภัยในการ
ท าอาหารและการทานอาหารและมีสุขภาพที่ด ี

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
การน าเข้าสู่บทเรียน:  
ให้เด็กๆมารวมกันเป็นวงกลมใกล้บริเวณที่ล้างมือ 

 พระเจ้าทรงสร้างเราแต่ละคน พระเจ้าทรงรักเรามากและต้องการให้เราดูแลร่างกายของเรา สิ่งหนึ่งที่
พระองค์ปราถนาให้เราท าคือให้เราทานอาหารที่เป็นประโยชน ์

 พวกเธอคิดว่าเราต้องท าอะไรก่อนที่เราจะทานอาหาร (ให้เด็กๆตอบค าถาม) เราต้องเตรียมอาหารให้
พร้อมและท าความสะอาดมือของเรา 

 ให้เรายืนขึ้นและสมมุติว่าเราก าลังท าความสะอาดร่างกายของเรา (แสดงท่าเป็นท าความสะอาดร่างกาย
ส่วนที่บอกของเรา) ให้เราล้างนิ้วเท้าของเรา ล้างเข่าของเรา ล้างท้องของเรา ล้างหูของเรา สระผมของ
เรา ล้างมือของเรา 

 หยุด เธอพึ่งจะล้างอะไรไปนะ (ให้เด็กๆตอบค าถาม) (มือ) อันดับแรกเราต้องล้างมือของเราก่อน
ท าอาหารและทานอาหาร เราต้องล้างมือของเราในน้ าสะอาดด้วยสบู(่ถ้ามีสบู)่ เพื่อก าจัดสิ่งสกปรกและ
เชื้อโรคเพื่อสุขภาพที่ดีของเรา 

 ให้เรามาล้างมือด้วยกันอีกครั้ง ล้างมือช้าๆ ล้างมือเร็วๆ ให้เราล้างมือด้วยสบู่ในน้ าสะอาด 

 พาเด็กๆไปล้างมือ โดยให้เด็กๆล้างมือด้วยสบู่ในน้ าสะอาด(ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าเด็กแต่ละคนได้ล้าง
มือของตนสะอาดแล้ว โดยท่ีครูเป็นผู้เช็ดมือของเด็กแต่ละคนใหแ้หง้ด้วยผ้าสะอาด) 

 

 กจิกรรมการเรียนการสอน: 
ตอนนี้มือของเราสะอาดแล้วให้เรากลับไปนั่งเป็นวงกลมเหมือนเดิม 

 เราท าอย่างไรให้มือของเราสะอาด (ให้เด็กๆตอบค าถาม)(ล้างด้วยสบู่ในน้ าสะอาด) 
 อาหารบางอย่างก็ต้องถูกล้างในน้ าสะอาดด้วยเช่น ผักและผลไม้ เพราะว่ามันเปื้อนและมีเชื้อโรค แต่ว่า

เราไม่ต้องใช้สบู่ล้างมัน แต่ใช้แค่น้ าสะอาดก็พอ ถ้าเป็นไปได้ให้แจกผัก/ผลไม้ให้เด็กแต่ละคน ถ้าจ านวน
ผลไม้ไม่พอต่อจ านวนเด็กให้หามาให้มากที่สุดแล้วให้เด็กๆแบ่งกัน 
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 พูดว่า “ให้เราล้างผัก(หรือผลไม)้ให้สะอาดเพื่อพร้อมส าหรับรับประทาน” ให้เด็กๆล้างผัก/ผลไม้ของเขา
ในน้ าสะอาด 

 ตอนนี้ผัก/ผลไม้ของเราสะอาดและปลอดภัยส าหรับทานแล้ว (ถ้าเป็นไปได้ให้เด็กๆทานผัก/ผลไม้ที่แจก
ให้เขาได้) 

เกมส์-แข่งขันล้างอาหาร 

 เราล้างมือของเราก่อนที่เราจะจับผัก/ผลไม้ของเราแล้ว เราล้างผัก/ผลไม้ของเราก่อนที่เราจะทานมัน ทีนี้
เราจะมาเล่นเกมส์เตือนความจ าให้เราล้างมือของเราก่อนที่เราจะจับอาหารและหลังจากท่ีเราแตะอาหาร
เพื่อสุขภาพที่ดีของเรากัน 

 แบ่งเด็กเป็น 2 แถว เดินไป 20 ก้าวและขีดเส้นบนพื้น 
 ชูลูกบอล/ก้อนหินขึ้นสองก้อนแล้วพูดว่า “สมมุติว่านี่คืออาหารของเราในเกมส์นี”้ วางลูกบอล/ก้อนหิน

ลงบนเส้นที่คุณพึ่งวาด 
 หลังจากท่ีครูพูดว่า ไป ให้เด็กคนแรกท าเป็นล้างมือด้วยสบู่และน้ าเปล่า จากนั้นวิ่งไปที่อาหารและล้าง

อาหารให้สะอาดและวางไว้ที่เดิม 

 จากนั้นวิ่งกลับมาต่อแถวท่ีคนสุดท้ายของแถวของตัวเอง และแสดงท่าล้างมือด้วยสบู่และน้ าอีกครั้ง 
หลังจากท่ีเสร็จแล้วให้ตะโกนว่า “สะอาดแล้ว” 

 จากนั้นเด็กคนต่อไปเมื่อได้ยินว่า “สะอาดแล้ว” ให้เริ่มต้นเกมส์อีกครั้งโดยท าเป็นล้างมือด้วยสบู่และ
น้ าเปล่า จากนั้นวิ่งไปที่อาหารและล้างอาหารให้สะอาดและวางไว้ที่เดิมวิ่งกลับมาต่อแถวท่ีคนสุดท้าย
ของแถวของตัวเอง และแสดงท่าล้างมือด้วยสบู่และน้ าอีกครั้ง หลังจากที่เสร็จแล้วให้ตะโกนว่า “สะอาด
แล้ว” เล่นเกมส์ไปเรื่อยๆจนเด็กทุกคนได้เล่นเกมส์นี ้

งานประดิษฐ์-หนังสือ 

 แจกหนังสือที่เตรียมไว้ให้เด็กแต่ละคน 
 พูดว่า “เราต้องจ าไว้เสมอว่าการท าอาหารให้ปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญ หนังสือเล่มนี้จะช่วยเราให้จ า

ได้ว่ากฎความปลอดภัยในการท าอาหารมีอะไรบ้าง” 

 ให้เราดูหน้าแรกของหนังสือ มันบอกว่า “ต้องล้างมือก่อนและหลังท าอาหารและก่อนและหลังทาน
อาหารเสมอ” 

 หน้าที่สองเขียนไว้ว่า “ต้องล้างผักและผลไม้ก่อนท าอาหารและก่อนทานเสมอ” 

 หน้าที่สามบอกว่า “ต้องท าอาหารกับผู้ใหญ่เสมอ” เธอคิดว่าท าไมเราต้องท าอาหารกับผู้ใหญ ่(ให้เด็กๆ
ตอบค าถาม) (ค าตอบท่ีเป็นไปได้-เขาจะได้ช่วยเรา เราจะได้ปลอดภัย เขาจะได้สอนเรา) 
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 หน้าที่สี่บอกว่า “อย่าเข้าใกล้มีดและห้ามแตะหม้อที่ร้อน” ท าไมเราจึงไม่ควรเข้าใกล้มีดหรือส่ิงที่แหลม
คม (ให้เด็กๆตอบค าถาม) (ค าตอบท่ีเป็นไปได้-เพราะมันอันตรายและอาจบาดเราได้) ท าไมเราต้องออก
ห่างหม้อที่ร้อนและไฟ (ให้เด็กๆตอบค าถาม) (ค าตอบท่ีเป็นไปได้-เพราะไฟอันตรายและอาจโดนไฟ
ลวกได้) 

 ให้เราวาดรูปส าหรับกฎแต่ละข้อเพื่อเตือนเราทุกครั้งที่เราแตะอาหาร ทานอาหารและ
ท าอาหาร 

 

สรุปบทเรียน: 
  ให้เด็กๆนั่งเป็นวงกลม 

 ให้เด็กแต่ละคนแบ่งรูปที่วาดให้เพื่อนๆดู และช่วยพวกเขาอ่านกฎที่ปลอดภัยขณะที่พวกเขาเอารูปให้
เพื่อนๆดูนั้น 

 พูดว่า “แบ่งปันหนังสือนี้ให้ครอบครัวของเธออ่าน เอารูปให้พวกเขาดูและบอกกฎความปลอดภัยที่เธอ
ได้เรียนเกี่ยวกับการแตะต้องอาหาร การทานอาหาร และการท าอาหารให้พวกเขาฟัง” 

 อธิษฐานปิด- ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ปราถนาให้เราปลอดภัย โปรดช่วยเราให้จดจ ากฎความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับอาหารและการท าอาหาร เพื่อที่เราจะปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี อาเมน 

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดท่ีดี? กิจกรรมใดไม่ดี? ฉันจะ
เตรียมตัวส าหรับการสอนบทต่อไปอย่างไร?)   
 

 

การประเมินผลผู้เรียน: 
 

 
 

 


