
บทเรียนด้านอารมณ์-สังคม บทท่ี 30    

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยท่าทีที่เป็นมิตร และมีความเมตตา 

ตัวชี้วัด:  การประยุกต์ใช้การรู้จักตนเองและสังคมในการรับผิดชอบต่อการเลือกในชีวิต 

สาระการเรียนรู้:  เข้าใจถึงความรับผิดชอบส่วนตัว : รู้และเข้าใจหน้าที่ของตนโดยอยู่บนหลักของพระคัมภีร์ 
ศีลธรรม ความปลอดภัยและพฤติกรรมบนหลักของกฎหมาย 

 

กลุ่มอายุ:  3-5 ปี  

ปีที่:  2 

หัวข้อหลัก:  การรับรู้ถึงความส าคัญของชุมชน 

บทเรียน:  ฝึกฝนการเป็นพลเมืองที่ดีโดยการช่วยเหลือผู้อื่น 

เวลาที่ใช้ในการสอน:  40 นาที 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:         
1. เด็กสามารถบอกถึงวิธีที่เขา/เธอสามารถจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นในชุมชนได้อย่างน้อย 3 วิธี 
2. เด็กสามารถอธิบายถึงวิธีที่เขา/เธอสามารถท างานร่วมกันกับคนอื่นๆ เพื่อให้งานใหญ่ส าเร็จ  

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:                                                                   
 

  
1. กระดาษวาดเขียน/กระดาษขาว 
2. สีผสมอาหาร 
3. ถาดหรือชามส าหรับเทสี  
4. ภาชนะขนาดใหญ่ 2 ใบ(เช่นถังพลาสติค หรือ กาละมัง) 
5. วัสดุชิ้นเล็กๆ เช่น กรวด, เศษไม้เล็กๆ ฯลฯ ให้พอที่จะเติมภาชนะขนาดใหญ่หนึ่งใบจนเต็ม  

               อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม: ดินสอและกระดาษ 
 

สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดท า: 
 อ่านและศึกษาบทเรียน 
 รวบรวมวัสดุชิ้นเล็กๆ ให้เพียงพอ เช่น ก้อนกรวดเล็กๆ ,หิน, ฝาขวด ฯลฯ ส าหรับเติมลงใน

ภาชนะขนาดใหญ่หนึ่งใบ  
 รวบรวมอุปกรณ์ 
 อธิษฐานเผื่อเด็กๆ ที่จะเข้าใจถึงความส าคัญของการช่วยเหลือผู้อื่น  



ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
การน าเข้าสู่บทเรียน:   

 

 
 

ขอให้หนึ่งคนขึ้นมาเป็นอาสาสมัครแต่ห้ามบอกอะไรกับเขา/เธอ
จนกว่าจะได้คนมาแล้ว ให้มาที่หน้าชั้นเรียน และบอกเด็กคนนี้ให้ย้ายของใหญ่ๆ (เช่น โต๊ะ, กล่องใหญ่ ฯลฯ) จากมุม
หนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่งของห้อง ของนั้นควรจะใหญ่เกินกว่าที่จะย้ายได้ด้วยตัวของเขา/เธอเอง อนุญาตให้พยายามที่ย้าย
ของด้วยตัวของเขาเองซักหนึ่งนาที ดูเหมือนว่า (ชื่อเด็กคนนี้) ก าลังจะล าบาก ใครอยากจะช่วย? เรียกเด็กอีกหนึ่งคน
หรือมากกว่านั้นให้ช่วย 

 เมื่อเธอต้องท างานชิ้นใหญ่ด้วยตัวเอง มันเป็นเรื่องที่ล าบาก แต่ถ้าเธอได้รับความช่วยเหลือ แม้ว่าจะเป็นงาน
ที่ใหญ่ก็สามารถจะกลายเป็นเรื่องง่ายได้!   
 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

 

  ทุกคนในชุมชนของเรามีงานของตนท่ีต้องท า ยกตัวอย่างเช่น แม่และพ่อมีงานคือการ
ดูแลลูกของพวกเขา ครูมีงานคือการสอน ศิษยาภิบาลมีงานคือการเทศนา แม้แต่เด็กๆ ก็มีงานของตน งาน
อะไรที่เธอคิดว่าเธอสามารถท าได้ในชุมชนของเธอ?  (อนุญาตให้เด็กตอบ บางตัวอย่างเช่น ท างานบ้านของ
เขา, เก็บของให้เรียบร้อย, ท าดีและสุภาพต่อคนอื่นๆ และช่วยเหลือ)   

 

 

  แม้ว่าเธอยังเด็กมาก แต่เธอก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นๆ ในชุมชนของเราท างานใหญ่ได้ 
ยกตัวอย่างเช่น เธอสามารถช่วยโดยการเก็บเศษขยะแล้วน าไปทิ้งในถังขยะได้ เธอสามารถช่วยเหลือแม่ของ
เธอหิ้วของจากตลาดกลับบ้านหรือช่วยคุณครูของเธอถือหนังสือเข้ามาในชั้น มีอะไรอีกบ้างท่ีเธอสามารถจะ
เป็นประโยชน์ได้?  (อนุญาตให้เด็กๆ ตอบ)  ถ้าเธอไม่รู้ว่าจะท าอะไร เธอก็สามารถถามถึงวิธีที่เธออาจจะเป็น
ประโยชน์ได้เสมอ เธอคิดว่าชุมชนของเราจะเป็นอย่างไรถ้าทุกคนเต็มใจที่จะเป็นประโยชน์? 

 

 

ให้เด็กๆ นั่งล้อมเป็นวงกลม เธอจะใช้มือของเธอช่วยเหลือคนอื่นๆ ได้อย่างไร? 

(อนุญาตให้เด็กๆ ตอบ)  ส่วนใหญ่แล้วเธอใช้มือของเธอช่วยเหลือคนอ่ืนๆ ทุกคนยกมือของเธอขึ้นสูงๆ ใน
อากาศ เธอใช้มือของเธอช่วยถือของ, ช่วยบางคนผูกเชือกรองเท้าของพวกเขา, ช่วยบางคนเขียนชื่อของเขา 
และช่วยเหลือบางคนเก็บของให้เขา มีสิ่งอื่นอะไรอีกบ้างท่ีเธอสามารถใช้มือของเธอที่จะช่วยเหลือคนอื่นๆ?  
(อนุญาตให้เด็กๆ ตอบ)   



 มาใช้มือของเราตอนนี้เพื่อช่วยเหลือบางคนกันเถอะ ให้เด็กๆ ล้อมวงกันเป็นสองช้ัน มีวงด้านในและวงนอก
เด็กๆในวงนอกให้ยงัน่ังอยู่ ส่วนเด็กๆ ท่ีอยู่วงข้างในให้ยืนหนัหน้าออกไปหาเด็กท่ีอยูว่งด้านนอก ให้เด็กๆ ท่ี
ก าลังยืนเอื้อมมือออกไปจับมือของเด็กที่ก าลังนั่งอยู่ เด็กๆ ที่ก าลังยืนต้องใช้มือของเขา/เธอที่จะช่วยเด็กคน
อื่นยืนขึ้น ให้เด็กๆ เปลี่ยนหน้าที่กันโดยให้เด็กที่นั่งก่อนหน้าน้ียืนขึ้นและช่วยเพื่อนคนอื่นให้ยืนขึ้น   

 ส าหรับกิจกรรมนี้ จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะให้เด็กๆ ใส่ผ้ากันเปื้อนหรือผ้าอื่นๆ ที่จะช่วยป้องกันเสื้อผ้า
ของพวกเขา แจกกระดาษให้กับเด็กแต่ละคน และเทสีที่ต่างกันของ สีผสมอาหารลงในถาดหรือชาม ให้เด็กๆ 
เอามือจุ่มลงไปในสีโดยคว่ าฝ่ามือลง และให้พวกเขาแปะมือของเขา (คว่ ามือลง) ลงบนกระดาษของพวกเขา
เพื่อพิมพ์ลายมือ เขียนชื่อของเขาลงบนกระดาษและวางในที่ที่สีจะแห้งได้   (เสร็จกิจกรรมนี้ ให้เด็กล้างมือ)  

 

 
 

ให้เด็กๆ นั่งล้อมเป็นวงกลมอีกครั้ง เธอต้องการมือใหญ่ๆ ที่จะช่วย
มั้ย?  ขนาดของมือของเธอมีผลหรือเปล่าเมื่อเธอจะท าประโยชน์?  มือเล็กๆ มากมายเมื่อท างานร่วมกันก็
สามารถที่จะท างานที่ใหญ่ๆ ได้   

 ให้เด็กๆ นั่งเป็นวงกลมวงใหญ่อีกครั้ง ถามเด็กๆ ถูกหรือไม่ที่พวกเขาคิดว่ามือของพวกเขามีขนาดเท่ากัน 
อนุญาตให้พวกเขาเปรียบเทียบมือของพวกเขากับบางคนที่นั่งอยู่ข้างๆ พวกเขาโดยการแปะฝ่ามือต่อกันและ
กัน  

 ต่อจากน้ัน วางถังพลาสติค 2 ใบไว้ตรงกลางวงกลม (ให้ห่างจากันให้มากที่สุด) เทวัสดุชิ้นเล็กๆ ลงในชาม
เช่น ก้อนกรวด เศษไม้เล็กๆ ฯลฯ เธอคิดว่าเธอสามารถจะเก็บของด้วยมือหนึ่งข้างได้เท่าไหร่?  ถ้าเธอต้อง
ย้ายของทั้งหมดนี้จากถังหนึ่งไปอีกถังหนึ่ง จะต้องใช้มือก่ีมือท า?  ขออาสาสมัครมาย้ายของด้วยมือข้างเดียว
เก็บทีละก าไปใส่ในภาชนะอีกใบ  หลังจากท าหลายๆ รอบแล้ว ถามว่า จะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกคนได้ใช้มือของ
พวกเขาช่วย?  จะใช้เวลานานเท่าไหร่ ?  ให้เด็กๆ ช่วยกันหยิบของจากภาชนะหนึ่งไปอีกภาชนะหนึ่ง จ าไว้ว่า
มือเล็กๆ หลายๆ มือเมื่อท างานร่วมกันแล้วก็สามารถท างานที่มากมายได้           

 

การสรุปบทเรียน:  

 
 

 

 พระเยซูมักจะใช้มือของพระองค์เพื่อช่วยเหลือคน
อื่นๆ เมื่อประชาชนบาดเจ็บหรือป่วย พระองค์จะวางมือของพระองค์บนพวกเขาและพวกเขาก็จะหายดีอีกครั้ง 

พระองค์ใช้มือของพระองค์ที่จะอวยพรเด็กๆ ที่เข้ามาหาพระองค์ พระองค์ยอมให้ทหารตอกตะปูลงบนมือของ



พระองค์เพื่อที่จะตายบนกางเขนเพื่อไถ่เราให้รอด พระเยซูต้องการให้เราเป็นเหมือนพระองค์และใช้มือของเราเพื่อท า
สิ่งที่ดีเพื่อคนอ่ืนๆ  
เราได้คุยเกี่ยวกับสิ่งที่ดีมากมายที่เราสามารถท าด้วยมือของเรา อะไรคือสิ่งหนึ่งที่เธอสามารถท าได้ในวันนี้ด้วยมือของ

เธอที่สามารถจะเป็นประโยชน์ได้?   
เดินไปรอบๆ วงและให้เด็กแต่ละคนตอบ ขณะที่ตอบ ให้เขียนค าตอบของพวกเขาลงบนกระดาษที่มีลายมือของพวก
เขา ยกตัวอย่างเช่น เขียนว่า “ฉันจะใช้มือของฉันเพื่อช่วยดูแลน้องชายคนเล็กของฉัน” หรือ “ฉันจะใช้มือของฉันเพื่อ
ช่วยเก็บของของฉัน”  

 

จบด้วยการอธิษฐานขอพระเยซูที่จะส าแดงให้เด็กๆ เห็นวิธีที่พวกเขาสามารถจะเป็นประโยชน์ได้    
กิจกรรมเสริม:  ถ้าไม่มีสีผสมอาหาร  เด็กๆ สามารถลากเส้นมือของเขาด้วยดินสอก็ได้ 

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน: (กิจกรรมใดที่ใช้ได้ผลดี และกิจกรรมที่ใช้ไม่ได้ผล ฉันจะ
เตรียมตัวอย่างไรส าหรับบทเรียนครั้งต่อไป?) 
 

 

การประเมินผลผู้เรียน:  
 

 
 

 


