สาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1-2
หน่ วยการเรี ยนรู้ คาสอน เรื่ อง พระเจ้ าสร้ างโลก
ออกแบบโดย ครู อนงค์ รักยิง่ งาม
โรงเรี ยน วาสุ เทวี กรุ งเทพมหานคร
วันที่
25 กุมภาพันธ์ 2017
1. การให้ ภาพรวม
1.1 วัตถุประสงค์ (Objective)
- นักเรี ยนเรี ยนรู ้สิ่งสร้างของพระเจ้า
- นักเรี ยนสัมผัสความรักของพระเจ้าที่มีให้ผา่ นสิ่ งสร้าง
1.2 ความจาเป็ น (Needs)
- นักเรี ยนรักธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้าง เห็นถึงความรักที่พระเจ้ามอบให้ เพื่อจะได้ดูแลรักษาสิ่ งสร้าง
ของพระเจ้า
1.3 หัวข้อและเนื้อหา (Range)
- พระเจ้าสร้างโลก
1.4 การสร้างความน่าสนใจ (Interest)
- ร้องเพลง “ฉันเกิดเป็ นคน” พร้อมท่าทางประกอบ
1.5 เวลา (Time)
- 2 คาบ
2. การประเมินและวัดผล
- การมีประสบการณ์สัมผัสพระเจ้า
- การประพฤติปฏิบตั ิตนในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
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3. การสร้ างบรรยากาศ
- ดูการสร้างความสนใจ
4. การนาเสนอบทเรียน
4.1 คาบที่ 1
4.1.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ภาวนาร่ วมกันในบทเพลง “ราพึงถึงองค์” พร้อมภาพธรรมชาติประกอบ
- นักเรี ยนนัง่ เป็ นวงกลมจับมือกัน
- ครู ให้นกั เรี ยนภาวนาร่ วมกันว่า “พระเจ้ารักฉัน พระองค์ทรงมอบธรรมชาติให้ฉนั ดูแล” 4 รอบ
- ครู ต้ งั คาถาม “ระหว่างที่เดินทางมาโรงเรี ยนนักเรี ยนพบเจออะไรบ้าง? และนักเรี ยนคิดว่า ใครเป็ น
คนสร้าง?” ให้นกั เรี ยนช่วยกันตอบและครู จดคาตอบบนกระดาน
- ร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในกลุ่มย่อย แล้วขออาสาสมัครออกมาแบ่งปั นให้เพื่อนในกลุ่มใหญ่
อธิษฐานภาวนา
ราพึงบทพระวรสารสั้นๆ เพื่อการจดจา “พระเจ้ าทรงเนรมิตสร้ างฟ้ าและแผ่นดินโลก” ปฐก. 1: 1
4.1.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- นักเรี ยนดู VCD พระเจ้าสร้างโลก (ปฐก.1: 1-2: 25)
- ครู อธิ บายเพิม่ เติมโดยมีภาพประกอบในแต่ละวันที่เจ้าทรงสร้างโลก
4.1.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ครู ให้นกั เรี ยนวาดภาพสิ่ งสร้างของพระเจ้าที่ได้ฟัง แล้วเขียนบทภาวนาขอบคุณพระเจ้าด้วยคาง่ายๆ
ของนักเรี ยนเอง
อธิษฐานภาวนา
สวดภาวนาโดยการอ่านบทภาวนาที่เขียนของแต่ละคน
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4.2 คาบที่ 2
4.2.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- แต่ละกลุ่มออกไปสารวจสิ่ งสร้างของพระเจ้าในบริ เวณโรงเรี ยน
- จดบันทึกสิ่ งสร้างของพระเจ้าที่นกั เรี ยนพบเห็นในบริ เวณโรงเรี ยน
- ร่ วมกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในสิ่ งสร้างของพระเจ้าที่นอกเหนือจากที่พบเห็นในโรงเรี ยน
- แต่ละกลุ่มเขียนบทภาวนาร่ วมกันขอบคุณพระเจ้าในสิ่ งสร้างที่พระองค์มอบให้
อธิษฐาน
แต่ละกลุ่ มอ่านบทภาวนาที่ ช่วยกันเขี ยนขอบคุ ณพระเจ้าในสิ่ งสร้ าง และราพึ งของคุ ณพระเจ้าร่ วมกัน
“พระเจ้ าทรงเนรมิตสร้ างฟ้ าและแผ่นดินโลก” ปฐก. 1: 1
- นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันคิดที่จะมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมภายในบริ เวณโรงเรี ยน
- มอบหมายหน้าที่ในแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิ เช่น
กลุ่ม 1 ดูแลรักษาความสะอาดบริ เวณใต้ตน้ ไม้
กลุ่ม 2 ช่วยดูแลการปิ ดน้ า - ปิ ดไฟในบริ เวณห้องน้ า
กลุ่ม 3 ช่วยดูแลไม่ให้นอ้ งๆ หรื อเพื่อน ๆ เด็ดดอกไม้เล่น
5. การไตร่ ตรองก่อนจบภาคเรียน
1. สิ่ งสร้างของพระเจ้ามีอะไรบ้าง?
2. สิ่ งสร้างของพระเจ้ากับสิ่ งที่มนุษย์สร้างต่างกันอย่างไร?
3. นักเรี ยนจะดูแลรักษาสิ่ งสร้างของพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?
4. นักเรี ยนจะมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน ในบ้านอย่างไร?
6. สื่ อการเรียนการสอน
- เพลง “ฉันเกิดเป็ นคน”
- เพลง “ราพึงถึงองค์”
- VCD พระเจ้าสร้างโลก
- ธรรมชาติในโรงเรี ยน
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