
 

แผนการจัดกจิกรรมกลางแจ้ง โดยใช้ชุดเกมการละเล่นเด็กไทย ช้ันอนุบาลปีที ่ 2                          
แผนที ่ 22   สาระ 2  ธรรมชาติรอบตัว  หน่วย  หิน   ดิน  ทราย 

สัปดาห์ที ่ 29  กจิกรรม  เกมไก่ฟักไข่ 
  สอนวนัที ่ 4   มกราคม    พ.ศ.  2555   เวลา  10.15-11.00 น  (  45  นาท ี) 

 
สาระส าคัญ  กิจกรรมเกมแม่ไก่ฟักไข่เป็นการเล่นท่ีท่ีช่วยเกิดความสนุกสนานและช่วยพฒันาความ

พร้อมด้านร่างกาย ช่วยให้สามารถ  เคล่ือนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วและมี
ทกัษะในการพฒันากลา้มเน้ือใหญ่ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.   ใชก้ลา้มเน้ือมือ  แขน ขา ในกาวิง่แยง่ไข่ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
 2.  ใชเ้ทา้ไปแตะไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
 3.   ร่วมกิจกรรมดว้ยความสนุกสนาน 
สาระการเรียนรู้ 

 1.   สาระทีค่วรเรียนรู้ 
   การเล่นเกมแม่ไก่ฟักไข่ 
 2.   ประสบการณ์ส าคัญ  

      ด้านร่างกาย        การเคล่ือนไหวอยูก่บัท่ีและการเคล่ือนท่ี 
ด้านอารมณ์จิตใจ    การเล่นอิสระ 

      การแสดงออกอยา่งสนุกสนาน 
ด้านสังคม                    การเล่นและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
    การแกปั้ญหาในการเล่น 

        ด้านสติปัญญา          การแสดงความรู้สึกดว้ยการพูด 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
    1.  เด็กร่วมกนัจดัแถว 2 แถว แยกชาย 1 แถว หญิง 1 แถว เด็กไปท่ีสนาม เม่ือไดย้นิ
เสียงนกหวดี 
ขั้นด าเนินกิจกรรม 

   2.   เด็กจดัแถวตอน 2 แถว อบอุ่นร่างกาย โดยการ 
- กระโดดตบ 10 คร้ัง 
- นัง่-ลุก 10 คร้ัง 



 

  3.   แนะน าสาธิตวธีิเล่นเกมไก่ฟักไข่โดยหาอาสาสมคัร  1 คน สาธิต การเล่นเกม
ไก่ฟักไข่ตามขั้นตอนดงัน้ี 
   3.1   ขีดวงกลมรัศมีประมาณ 2  เมตร วางลูกหิน(สมมติวา่เป็นไข่ไก่)ในวงกลม 
(สมมติวา่เป็นรังแม่ไก่)  
                           3.2  ใหเ้ด็กคนหน่ึงเป็นอีกาคอยเฝ้าไข่ เด็กท่ีอยูน่อกวง  5  คนช่วยกนัหลอกล่อให้
แม่ไก่เผลอแลว้ฉกไข่ออกจากรัง  
                            3.3  ในระหวา่งท่ีเขา้ฉกไข่นั้น ถา้แม่ไก่เผลอเอาเทา้ไปแตะถูกคนใดคนหน่ึง คน
นั้นตอ้งมาเป็นแม่ไก่แทน คนท่ีเป็นแม่ไก่ตอ้งไปเป็นผูแ้ยง่ไข่ 
                             3.6 เปิดโอกาสใหเ้ด็กซกัถามปัญหาในการเล่นท่ีไม่เขา้ใจ 

4.   เม่ือเล่นเกมแม่ไก่ฟักไขโ่ดยแบ่งเล่นกลุ่มละ   7-8  คนโดยเล่น แต่ละกลุ่มเล่น  พร้อมกนั
เล่นเสร็จเด็กเลือกเล่นอิสระตามความสนใจ 
 5.   เด็กพกัคลายกลา้มเน้ือ หลงัการเล่นน าเด็กไปท าความสะอาดร่างกายแลว้ 
ข้ันสรุป 
 6.   สรุปถึงประโยชน์ของการเล่นเกมแม่ไก่ฟักไข่ 
ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
              1.   นกหวดี 
 2.   เกมแม่ไก่ฟักไข่ 
 3.   กอ้นหินขนาดเท่าก าป้ันเด็ก จ านวนเท่ากบัเด็ก 
การประเมินพฒันาการ 
               วธีิประเมิน            การสังเกตพฤติกรรมของเด็กตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
                เคร่ืองมือ               แบบสังเกตพฤติกรรมแนบทา้ยแผน 
รายการประเมิน 
 1.   การใชก้ลา้มเน้ือมือ  แขน ขา ปฏิบติักิจกรรมไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
 2.   การใชเ้ทา้ไปแตะไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
 3.   การร่วมกิจกรรมดว้ยความสนุกสนาน 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอยีดเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม 

 

รายการ 
เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรม 

ระดับคุณภาพ 3 
 

ระดับคุณภาพ2 
 

ระดับคุณภาพ 1 

 
การใชก้ลา้มเน้ือมือ  
แขน ขาไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว 

 
ใชก้ลา้มเน้ือมือ  แขน 
ขาในการเล่นในการ
เล่นเกมแม่ไก่ฟักได้
อยา่งคล่องแคล่ว 
สัมพนัธ์ต่อเน่ือง  

 
 ใชก้ลา้มเน้ือมือ  แขน 
ขาในการเล่นเกมแม่
ไก่ฟักไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว สัมพนัธ์
แต่ยงัไม่ต่อเน่ืองกนั  

 
 ใชก้ลา้มเน้ือมือ  แขน 
ขาในเล่นในการเล่น
เกมแม่ไก่ฟักไม่
คล่องแคล่ว ไม่
สัมพนัธ์ไม่ต่อเน่ืองกนั  
 

 
การใชเ้ทา้ไปแตะได้
อยา่งคล่องแคล่ว 

 
ใชเ้ทา้ไปแตะไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่วสามารถ
ป้องกนัลูกหินไวไ้ด ้5-
7 ลูก 
 

 
ใชเ้ทา้ไปแตะ  และ
สามารถป้องกนัลูกหิน
ไวไ้ด ้ 2-4 ลูก 

 
ใชเ้ทา้ไปแตะ  และ
สามารถป้องกนัลูกหิน
ไวไ้ด ้0-1 ลูก 

 

การร่วมกิจกรรมดว้ย
ความสนุกสนาน 

 

มีท่าทางกระตือรือร้น  
ยิม้แยม้ แจ่มใส  
สนุกสนาน ในการร่วม
กิจกรรมโดยตลอด 

 

แสดงสีหนา้ท่าทางยิม้
แยม้ แจ่มใส  สนุกสนาน 
พึงพอใจเป็นบางช่วง
กิจกรรม 

 

แสดงสีหนา้ท่าทางไม่
เตม็ใจ  บ่ายเบ่ียง  ขณะ
ปฏิบติักิจกรรมตลอดทั้ง
กิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสังเกตพฤติกรรมการพัฒนากล้ามเนือ้ใหญ่โดยใช้ใช้ชุดเกมการละเล่นเด็กไทย   
 

ที ่ ช่ือสกลุ การใช้
กลา้มเน้ือ
มือ  แขน 
ขาไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว 

การใชเ้ทา้
ไปแตะได้
อยา่ง
คล่องแคล่ว 

การร่วม
กิจกรรม
ดว้ยความ
สนุกสนาน 

 
สรุปผล 

3 3 3 รวม เฉลีย่ สรุป ผ/มผ 
1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         

 
 

 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 1   ปรับปรุง     คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.00-1.49  ผลสรุปไม่ผา่น 
ระดบัคุณภาพ 2   พอใช ้         คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.50-2.49  ผลสรุปผา่น 
ระดบัคุณภาพ 3  ดี                  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  2.50-3.00  ผลสรุปผา่น 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


