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บทเรียนด้านสุขภาพ บทที ่28 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: เด็กสามารถเลือกมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและมีสุขภาพที่แข็งแรง 

ตัวช้ีวดั: อัตราการเกิดของโรคที่มีสาเหตุมาจากความยากจน การขาดสารอาหาร และความผิดปกติทาง
ร่างกาย ลดลงได้อย่างชัดเจน 

สาระการเรียนรู:้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการรักษาโรคที่มีสาเหตุมาจากความยากจน การขาด
สารอาหาร และความผิดปกติทางร่างกาย 

 

กลุ่มอายุ:  3 - 5 ปี  

ปี: 2 

หัวข้อหลกั: พระเจ้าทรงพระประสงค์ให้ฉันดูแลโลกที่พระเจ้าทรงประทาน 

บทเรียน: ฉันสามารถรักษาอากาศให้บริสุทธ์ิได ้

เวลาทีใ่ช้ในการสอน: 60 นาที  

วตัถุประสงค์การเรียนรู้: ...        

  
1. เด็กสามารถอธิบายอันตรายของมลพิษในสังคมได้อย่างน้อย 2 อย่าง 
2. เด็กสามารถอธิบายอันตรายของมลพิษในสังคมได้อย่างน้อย 2 อย่าง 

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช:้ 
1. กระดาษ และสีเทียน สีเมจิก และ/หรือดินสอ 
2. ไม้ เทปกาว หรืออุปกรณืส าหรับขีดเส้น 2 เส้น 

อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม:ไม่มีกิจกรรมเสริม 

สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือ จัดท า:  
 อ่านและศึกษาบทเรียน 

 เตรียมอุปกรณ์ทั้งหมด 

 พับกระดาษเป็นสามส่วนส าหรับเด็กแต่ละคน  
โดยพับจากด้านล่างข้ึนมา 1/3 ส่วน จากนั้นให้พับด้านบนลงมา 1/3 ของกระดาษ 

              แล้วแจกกระดาษให้เดก็ๆ 
 อธิษฐานเผื่อเด็กๆให้พวกเขาเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดในบทเรียนเพื่อที่เขาจะสามารถดูแล

ตัวเองและชุมชนให้ดีขึ้นได ้
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ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
การน าเข้าสู่บทเรียน:   

 พระเจ้าทรงสร้างโลกและอากาศ พระองค์ทรงปราถนาให้เราเป็นผู้ดูแลรักษาที่ดีส าหรับสิ่ง
ที่พระองค์ทรงสร้าง 

 พระองค์ปราถนาให้เราดูแลอากาศรอบๆตัวเราให้ดีที่สุด เราต้องใช้อากาศในการหายใจ หายใจเข้าลึกๆซิ 

 เธอคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราต้องหายใจเอาอากาศท่ีสกปรกเข้าไป (ให้เด็กๆตอบค าถาม)  (ค าตอบท่ี
เป็นไปได้- ไอ ท าให้เราป่วย ส าลัก คล่ืนไส)้ เธอคิดว่าอะไรบ้างที่ท าให้อากาศสกปรก (ให้เด็กๆตอบ
ค าถาม)  (ค าตอบท่ีเป็นไปได้-การเผา ควัญ รถ โรงงาน) เมื่อมีสิ่งสกปรกในอากาศเราเรียกว่า มลพิษทาง
อากาศ 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
เกมส์-สร้างมลพิษทางอากาศ 

  ให้เด็กๆออกไปข้างนอก 

 ให้วาดเส้นลงบนพื้นดิน(ไม่เอาพื้นหญ้าหรือ คอนกรีต ฯลฯ)(ถ้ากิจกรรมนี้เหมาะสมกับวัฒนธรรม) 
 เดินออกไปอีก 10 ก้าวและขีดเส้นอีกเส้นหนึ่งให้ขนานกัน  
 พูดว่า “ถ้ายืนหลังเส้นนี้ให้สมมุติว่าเธอจะมีอากาศที่บริสุทธิ์ และระหว่างเส้นสองเส้นนี้จะเป็นบริเวณที่

มีมลพิษทางอากาศ” 

 เมื่อครูพูดว่า “ไป” ให้ทุกคนจูงมือกันและดินลากขาเร็วๆและเมื่อพวกเธอมาถึงเส้นที่ครูยืนอยู่ ให้ทุก
คนปล่อยมือและหันหลังกลับไปมองดูในอากาศ 

 พร้อม -ไป 

 อากาศมีลักษณะอย่างไรบ้าง (ให้เด็กๆตอบค าถาม)  (ค าตอบท่ีเป็นไปได้-สกปรก เต็มไปด้วยฝุ่น) คุณ
สามารถบอกให้เด็กๆปิดปากของเข้าได้หากว่าอากาศมีฝุ่นเยอะมาก 

 มลพิษทางอากาศก็ท าให้อากาศของเรามีลักษณะเช่นนี้หากว่าเราไม่ดูแลอากาศของเรา เธออยากหายใจ
ในอากาศแบบนี้ไหม 
เกมส-์พระเจ้าทรงประทานต้นไม้ให้เรา 
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   ถ้าเป็นไปได้ ให้พาเด็กๆไปอยู่บริเวณที่มี
หญ้าด้านนอก หรือบริเวณที่คุณสามารถมองดูต้นไม้ หญ้าหรือ/และพุ่มไม้ได้ 

 พระเจ้าทรงเติมสิ่งต่างๆลงบนโลกนี้เพื่อท าให้อากาศบริสุทธิ์ ให้มองไปรอบๆและมองดูสิ่งต่างๆที่มีสี
เขียวที่พระเจ้าทรงสร้าง เธอเห็นอะไรบ้างที่มีสีเขียว (ให้เด็กๆตอบค าถาม)  (ค าตอบท่ีเป็นไปได้- ต้นไม้ 
พืช หญ้า พุ่มไม)้ 

 ต้นไม้ พืช และหญ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นเพื่อท าความสะอาดอากาศ พวกมันช่วยแก้ไขมลพิษทาง
อากาศ พวกมันท าให้อากาศบริสุทธ์ิท าให้เราหายใจได้ 

 อากาศท่ีออกมาจากต้นไม้นั้นเป็นอากาศท่ีเราต้องการใช้ในการหายใจ และอากาศท่ีเราหายใจออกมานั้น
เป็นอากาศที่ต้นไม้ต้องใช้ในการเจริญเติบโต 

 พระเจ้าทรงสร้างสมดุลหรือความสัมพันธ์ระหว่างคนและพืชเพื่อท าให้เราต่างสามารถมีชีวิตอยู่ได ้

 ให้เรามาลองเป็นพืชกับคนดู จับคู่กับเพื่อน นั่งขัดสมาธิหันหน้าเข้าหากัน  เอามือไขว้กันไว้แล้วจับมือ
กับเพื่อน จากนั้นก็ตกลงกันว่าใครจะเป็นพืชใครจะเป็นคน เมื่อเธอโน้มตัวไปด้านหน้าให้หายใจออกและ
เมื่อโยกตัวไปด้านหลังให้หายใจเข้า 

 คราวนี้ให้สลับกันเป็นพืชและคน 

เกมส์-ปลูกพืช 

  ให้เด็กๆมารวมกันเป็นวงกลม 
 พูดว่า “วิธีหนึ่งที่เราสามารถป้องกันมลพิษทางอากาศได้คือ เราต้องดูแลต้นไม้ พืช ต้นหญ้าและพุ่มไม้

ของเรา และเราก็สามารถปลูกเพิ่มได้อีกด้วย” พูดประโยคด้านล่างให้เด็กๆฟังและช่วยเด็กๆในการตอบ
ค าถาม  

พระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างที่เป็นสีเขียว 
พระเจ้าทรงสร้างพืชและต้นไม้ท าให้ฉันสามารถหายใจได ้
ฉันสามารถดูแลอากาศและปลูกต้นไม้ได ้
สิ่งแรกที่ฉันต้องท าคือ (เด็กๆพูดว่า ปลูกเมล็ดพืช) 
ต่อมาฉันต้อง (เด็กๆพูดว่า รดน้ า) 
จากนั้นฉันต้องให ้(แสงแดด) ฉันรอดูมัน(เติบโต)เป็น(ต้นไม้) 
และ(รดน้ า)มันอย่างสม่ าเสมอ 
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บทเรียน- ปลอดภัยเมื่อใช้ไฟ 

 พูดว่า “อีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถท าให้อากาศบริสุทธิ์คือเราต้องระมัดระวังในการก่อไฟ ควันไฟและไฟ
สามารถท าให้อากาศของเราสกปรกได”้ 

 ประโยชน์ของการก่อไฟมีอะไรบ้าง(ให้เด็กๆตอบค าถาม)  (ค าตอบที่เหมาะกับวัฒนธรรม) 
 เราจ าเป็นต้องใช้ไฟ แต่ว่ามันก็อันตรายมาก เราจึงต้องระมัดระวัง เธอต้องอยู่ห่างจากไฟเพราะว่ามัน

อาจจะลวกเธอได้และมันก็ยังก่อให้เกิดควันไฟซึ่งมันจะเป็นอันตรายกับเธอหากเธอหายใจเอามันเข้าไป
มากเกินไป 

 เด็กๆควรจะอยู่หน้ากองไฟก็ต่อเมื่อมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเท่านั้น ทุกคนไม่ควรหายใจเอควันเข้าไป และเด็กๆก็
ไม่ควรเล่นไฟ 

 

สรุปบทเรียน: 
  งานประดิษฐ์-ต้นไม ้

 แจกกระดาษที่พับเตรียมไว้ให้เด็กๆ 

 พูดว่า ที่ด้านล่างกระดาษให้เราวาดรูปเมล็ดพืชและดิน 
 ตรงกลางให้เราวาดล าต้นของต้นไม ้

 ช่วยเด็กๆวาดรูปมือของพวกเขาบนกระดาษส่วนบนสุด 

 ขณะที่เด็กๆก าลังวาดรูปอยู่นั้นให้เดินไปรอบๆและถามเด็กๆว่าพวกเขาสามารถป้องกันมลพิษทาง
อากาศได้อย่างไร และสาธิตการใช้กระดาษในการตอบค าถาม ขณะที่กระดาษพับไว้นั้นเราจะเห็นเพียง
เมล็ดเท่านั้น แต่เมื่อคลี่กระดาษออกเราจะเห็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตและมันสามารถช่วยให้อากาศ
บริสุทธิ์ได ้

 อธิษฐานปิด – ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับอากาศ โปรดช่วยเราให้สามารถจดจ าวิธีการรักษา
ให้อากาศบริสุทธิ์ เพื่อที่เราและคนในชุมชนจะมีสุขภาพที่แข็งแรง อาเมน 

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดท่ีดี? กิจกรรมใดไม่ดี? ฉันจะเตรียมตัว
ส าหรับการสอนบทต่อไปอย่างไร?)   

 

การประเมินผลผู้เรียน: 

 


