ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สาหรับเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปี ที่ 2
สาระการเรียนรู ้ ธรรมชาติรอบตัว

เรื่อง สัตว์โลกน่ ารัก
ชุดที่ 1 ผี เสื้ อแสนสวย

นางสาวสุ ขุมา โชติยานนท์
ตาแหน่ ง ครู วิทยฐานะชานาญการ โรงเรียนสามัคคีวทิ ยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ โขทัย เขต 2

ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สาหรับเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปี ที่ 2
สาระการเรียนรู ้ ธรรมชาติรอบตัว

เรื่อง สัตว์โลกน่ ารัก
ชุดที่ 1 ผี เสื้ อแสนสวย

นางสาวสุ ขุมา โชติยานนท์
ตาแหน่ ง ครู วิทยฐานะชานาญการ โรงเรียนสามัคคีวทิ ยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ โขทัย เขต 2

ก

คำนำ
ชุดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สาหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 สาระการเรี ยนรู ้ ธรรมชาติรอบตัว เรื่ อง สัตว์ใกล้ตวั
ชุดที่ 1 ผีเสื้ อแสนสวย ชุดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์น้ ีมีท้ งั หมด 8 เล่ม
ชุดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ รู ปร่ าง ลักษณะภายนอกของผีเสื้ อ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็ก
ปฐมวัย รู ้จกั สังเกต จาแนกประเภท วัดขนาด สื่ อความหมาย และลงความคิดเห็นจาก
ข้อมูลได้ ชุดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็ นกิจกรรมสร้างเสริ มประสบการณ์ และพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการด้านการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมตามวัย และมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า ชุดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย เรื่ อง สัตว์ใกล้ตวั สาระการเรี ยนรู ้
ธรรมชาติรอบตัว ชุดที่ 1 เรื่ อง ผีเสื้ อแสนสวย เล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ นใจศึกษาที่
จะนาไปเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษาต่อไป

สุ ขมุ า โชติยานนท์

ข

สารบัญ
เรื่ อง

หน้ า

คานา

ก

สารบัญ

ข

มาตรฐานและตัวชี้วดั ของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สัตว์ใกล้ตวั

1

แผนผังขั้นตอนการเรี ยนรู ้

2

คาชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรม

3

ส่ วนประกอบของชุดที่ 1

4

คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรม

5

จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

6

สาระสาคัญ

7

แบบทดสอบก่อนเรี ยน

8

กิจกรรมที่ 1

9

กิจกรรมที่ 1 ส่ งเสริ มทักษะการสังเกต

10

กิจกรรมเสริ มประสบการณ์

11

แบบเสริ มประสบการณ์ที่ 1

12

กิจกรรมที่ 2

13

กิจกรรมที่ 2 ส่ งเสริ มทักษะการจาแนกประเภท

14

กิจกรรมเสริ มประสบการณ์

15

แบบเสริ มประสบการณ์ที่ 2

16

กิจกรรมที่ 3

17

ค
เรื่ อง

หน้ า

กิจกรรมที่ 3 ส่ งเสริ มทักษะการวัด

18

กิจกรรมเสริ มประสบการณ์

19

แบบเสริ มประสบการณ์ที่ 3

20

กิจกรรมที่ 4

22

กิจกรรมที่ 4 ส่ งเสริ มทักษะการสื่ อความหมาย

23

กิจกรรมเสริ มประสบการณ์

24

แบบเสริ มประสบการณ์ที่ 4

25

กิจกรรมที่ 5

26

กิจกรรมที่ 5 ส่ งเสริ มทักษะการลงความเห็น

27

กิจกรรมเสริ มประสบการณ์

28

แบบเสริ มประสบการณ์ที่ 5

29

แบบทดสอบหลังเรี ยน

30

ภาคผนวก

31

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน

32

เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน

33

แนวคาตอบและเกณฑ์การให้คะแนน

34

แนวคาตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมที่ 1

35

แนวคาตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมที่ 2

36

แนวคาตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมที่ 3

38

แนวคาตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมที่ 4

39

แนวคาตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมที่ 5

40

บรรณานุกรม

ง

ประวัติผจู ้ ดั ทา

ฉ

1

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วดั
เรื่ อง สัตว์ใกล้ตวั ชั้นอนุบาลปี ที่ ๒

ชุดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สาหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 สาระการเรี ยนรู ้ ธรรมชาติรอบตัว เรื่ อง สัตว์ใกล้ตวั
ชุดที่ 1 ผีเสื้ อแสนสวย มีมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั ดังนี้
มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน 10 มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย
ตัวชี้วดั
1 มีความคิดรวบยอดในการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ แสดงความรู ้สึก
ที่ได้รับจากประสาทสัมผัส
2 แก้ปัญหาในการเล่นหรื อทากิจกรรมต่างๆ

2

แผนผังขั้นตอนการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ชุดที่ 1 เรื่ อง ผีเสื้ อแสนสวย

ครู อธิบายคาชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์
ครู อธิบายส่ วนประกอบของชุดกิจกรรม และคาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรม

ครู อ่านแบบทดสอบก่อนเรี ยนให้นกั เรี ยนฟัง และให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบแต่ละข้อ

ครู อธิบายกิจกรรม เรื่ อง ผีเสื้ อแสนสวย

นักเรี ยนปฏิบตั ิตามขั้นตอนในกิจกรรมที่ 1 - 5

ครู อ่านแบบทดสอบหลังเรี ยนให้นกั เรี ยนฟัง และให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบแต่ละข้อ
ไม่ผา่ น

แจ้งคะแนนสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน

ผ่าน

เรี ยนรู ้ชุดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ ชุดที่ 2 เรื่ อง แมวขนยาว

3

คาชี้แจงเกีย่ วกับชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สาหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี ที่ 2
สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว เรื่ อง สัตว์ใกล้ตวั ชุดที่ 1 ผีเสื้ อแสนสวย
1. ชุดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สาหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 สาระการเรี ยนรู ้ ธรรมชาติรอบตัว เรื่ อง สัตว์ใกล้ตวั
ชุดที่ 1 ผีเสื้ อแสนสวย ประกอบด้วยชุดกิจกรรม จานวน 8 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1

เรื่ อง ผีเสื้ อแสนสวย

ชุดที่ 2

เรื่ อง แมวขนยาว

ชุดที่ 3

เรื่ อง ปูกา้ มใหญ่

ชุดที่ 4

เรื่ อง กิ้งก่าชูคอ

ชุดที่ 5

เรื่ อง กบกระโดด

ชุดที่ 6

เรื่ อง นกสวยงาม

ชุดที่ 7

เรื่ อง ไส้เดือนตัวน้อย

ชุดที่ 8

เรื่ อง ม้าวิง่ เร็ว

2. ระยะเวลาในการศึกษาเรี ยนรู ้ชุดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ แต่ละชุดกิจกรรมใช้
เวลาศึกษาเรี ยนรู ้ 3 ชัว่ โมง รวมทั้งหมด 24 ชัว่ โมง
3. ก่อนทาการศึกษาเรี ยนรู ้ชุดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ นักเรี ยนทาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน จานวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการทา 1 ชัว่ โมง
4. ก่อนทาการศึกษาเรี ยนรู ้ชุดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ นักเรี ยนทาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน จานวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการทา 1 ชัว่ โมง

4

ส่ วนประกอบของชุดกิจกรรม ชุดที่ 1 เรื่ อง ผีเสื้ อแสนสวย
ส่ วนประกอบของชุดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 สาระการเรี ยนรู ้ ธรรมชาติรอบตัว
เรื่ อง สัตว์ใกล้ตวั ชุดที่ 1 ผีเสื้ อแสนสวย ชุดนี้ประกอบด้วย
แผนผังขั้นตอนการเรี ยนรู ้
คาชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรม
ส่ วนประกอบของชุดที่ 1 เรื่ อง ผีเสื้ อแสนสวย
คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรม
มาตรฐานและตัวชี้วดั
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
สาระสาคัญ
แบบทดสอบก่อนเรี ยน

จานวน

2

ข้อ

กิจกรรม

จานวน

5

กิจกรรม

กิจกรรมเสริ มประสบการณ์ จานวน

5

ใบความรู ้

แบบเสริ มประสบการณ์

จานวน

5

กิจกรรม

แบบทดสอบหลังเรี ยน

จานวน

2

ข้อ

เฉลยแบบทดสอบ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
แนวคาตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรม

5

คาแนะนาการใช้ ชุดกิจกรรม
1. นักเรี ยนฟังคาชี้แจง และวิธีกาใช้ชุดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์จากครู ผสู ้ อนให้
เข้าใจก่อนทุกครั้ง
2. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนจานวน 2 ข้อ เพื่อทดสอบความรู ้พ้นื ฐาน
3. นักเรี ยนศึกษากิจกรรมต่างๆ ตามคาสั่งที่ครู ผสู ้ อนอ่านให้ฟัง เรื่ อง ผีเสื้ อ
4. ดาเนินการตามกิจกรรมที่ 1 – 5 อย่างเป็ นขั้นตอน และ ทาแบบบันทึกกิจกรรม
ทั้ง 5 กิจกรรม
5. ตรวจสอบความถูกต้องให้เรี ยบร้อย
6. จัดเก็บอุปกรณ์และทาความสะอาดบริ เวณที่ปฏิบตั ิกิจกรรมให้เรี ยบร้อย
7. เมื่อปฏิบตั ิชุดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 สาระการเรี ยนรู ้ ธรรมชาติ
รอบตัว เรื่ อง สัตว์ใกล้ตวั ชุดที่ 1 ผีเสื้ อแสนสวย เสร็จสิ้ น นักเรี ยนทา
แบบทดสอบหลังเรี ยน จานวน 2 ข้อ เพื่อประเมินผลพัฒนาการเรี ยนรู ้

6

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรี ยนสังเกตและสามารถระบุลกั ษณะของผีเสื้ อได้
2. นักเรี ยนสามารถจาแนกลาตัวของผีเสื้ อเป็ นส่ วนๆได้
3. นักเรี ยนสามารถวัดขนาดของผีเสื้ อได้
4. นักเรี ยนสามารถบอกได้ว่าผีเสื้ อที่พบเห็นมีสีอะไรบ้าง
5. นักเรี ยนสามารถบอกวงจรของผีเสื้ อได้

7

สาระสาคัญ
สัตว์ใกล้ตวั มีอยูม่ ากมายหลากหลายชนิด ผีเสื้อ ก็เป็ นแมลงชนิด
หนึ่ง ที่พบเห็นได้ง่าย ผีเสื้ อมีมีรูปร่ าง ลักษณะ ขนาด และสี แตกต่างกัน ผีเสื้ อมี
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และผีเสื้ อมีวงจรชีวติ ที่แตกต่างจากมนุษย์

8

แบบทดสอบก่ อนเรียน
เรื่ อง สั ตว์ ใกล้ ตัว ชุดที่ 1 ผีเสื้ อแสนสวย
คาชี้แจง

ข้ อสอบมี 2 ข้ อ ให้ นักเรียนทาลงในแบบทดสอบ (เวลา 15 นาที)

1. ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย X ทับผีเสื้ อที่มีลกั ษณะเหมือนกัน

2. ให้นกั เรี ยนวงกลมภาพผีเสื้ อ จานวน 3 ภาพ

9

กิจกรรมที่ 1
ส่ งเสริมทักษะการสั งเกต
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กิจกรรมที่ 1
ส่ งเสริมทักษะการสั งเกต
จุดประสงค์
1. นักเรี ยนสังเกตและสามารถระบุลกั ษณะของผีเสื้ อได้
สื่ อการเรียนการสอน
1. กิจกรรมเสริ มประสบการณ์
2. บัตรภาพผีเสื้ อชนิดต่างๆ
3. แบบเสริ มประสบการณ์ที่ 1 เรื่ อง ฉันรู ้จกั ผีเสื้ อ
ระยะเวลา
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 1 ใช้เวลา 30 นาที
ขั้นตอนการปฏิบัตกิ จิ กรรม
1. ครู ให้นกั เรี ยนนัง่ เป็ นรู ปครึ่ งวงกลม ครู นานักเรี ยนสนทนาถึงแมลง
ชนิดหนึ่งที่สวยที่สุด ให้นกั เรี ยนคิดและตอบว่าแมลงที่ครู พูดถึงคือ แมลงชนิดใด
2. ครู นาบัตรภาพผีเสื้ อที่เตรี ยมไว้ ให้นกั เรี ยนดู
3. ครู ให้นกั เรี ยนเปิ ดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ เรื่ อง รู ปร่ างและ
ลักษณะของผีเสื้ อ และให้นกั เรี ยนสังเกต ว่าบัตรภาพที่ครู ให้ดู เหมือนหรื อ
แตกต่างจากในใบความรู ้หรื อไม่
4. นักเรี ยนปฏิบตั ิตามกิจกรรม และบันทึกแบบเสริ มประสบการณ์ที่ 1
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กิจกรรมเสริมประสบการณ์
รู ปร่ างและลักษณะของผีเสื้ อ
เรามักพบผีเสื้ อ ตามแหล่งธรรมชาติต่างๆ เช่น สวนดอกไม้ ทุ่งหญ้า
หนองน้ า ลาธาร ป่ าเขา และ สวนสาธารณะ
ผีเสื้ อมี รู ปร่ าง ลักษณะ และสี สนั ต่างกันไป ตามชนิดของผีเสื้ อ

หนอนใบรัก
ที่มา https://goo.gl/JhzKc4
สื บค้นเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2558

ประกายฟ้ า
ที่มา https://goo.gl/GUpwye
สื บค้นเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2558
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แบบเสริมประสบการณ์ ที่ 1 เรื่ อง ฉันรู้ จักผีเสื้ อ
จุดประสงค์ นักเรี ยนสังเกตและสามารถระบุลกั ษณะของผีเสื้ อได้
คาชี้แจง

ชื่ อ

ให้นกั เรี ยนวงกลมล้อมรอบ ภาพผีเสื้ อ (ใช้เวลา 10 นาที)
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กิจกรรมที่ 2
ส่ งเสริมทักษะการจาแนกประเภท
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กิจกรรมที่ 2
ส่ งเสริมทักษะการจาแนกประเภท
จุดประสงค์
1. นักเรี ยนสามารถจาแนกลาตัวของผีเสื้ อเป็ นส่วนๆได้
สื่ อการเรียนการสอน
1. กิจกรรมเสริ มประสบการณ์
2. จิ๊กซอว์ภาพผีเสื้ อ
3. แบบเสริ มประสบการณ์ที่ 2 เรื่ อง แยกส่วนผีเสื้ อ
ระยะเวลา
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 1 ใช้เวลา 30 นาที
ขั้นตอนการปฏิบัตกิ จิ กรรม
1. ครู ให้นกั เรี ยนจับกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ครู นาเกมการศึกษา เรื่ อง
จิ๊กซอว์ภาพผีเสื้ อ ให้นกั เรี ยนเล่น
2. ครู นาตัวอย่างภาพจิ๊กซอว์ ให้นกั เรี ยนดูเป็ นตัวอย่าง และอธิบาย
ภาพจิ๊กซอว์แต่ละส่วน
3. ครู ให้นกั เรี ยนเปิ ดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ เรื่ อง ลาตัวของผีเสื้ อ
และ ทาความเข้าใจกับกิจกรรม
4. นักเรี ยนปฏิบตั ิตามกิจกรรม และบันทึกแบบเสริ มประสบการณ์ที่ 2
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กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ลาตัวของผีเสื้ อ
ผีเสื้ อ เป็ นสัตว์จาพวกแมลง จึงมีโครงสร้างที่แบ่งเป็ น 3 ส่วนเหมือนกัน
คือ ส่วนหัว ส่วนลาตัว และส่วนท้อง

ผีเสื้ อจักรพรรดิ
ที่มา https://goo.gl/Y7ixfp
สื บค้นเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2558

ส่ วนหัว
ส่ วนท้อง

ส่ วนลาตัว
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แบบเสริมประสบการณ์ ที่ 2 เรื่ อง แยกส่ วนผีเสื้ อ
จุดประสงค์ นักเรี ยนสามารถจาแนกลาตัวของผีเสื้ อเป็ นส่วนๆได้
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนระบายสี ภาพส่วนต่างๆของผีเสื้ อ ตามที่ครู กาหนด
และระบายสี ส่วนอื่นๆ ให้สวยงาม (ใช้เวลา 20 นาที)

ส่วนหัว
สี น้ าตาล
ส่วนลาตัว สี เขียว
ส่วนท้อง สี เหลือง

ชื่ อ
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กิจกรรมที่ 3
ส่ งเสริมทักษะการวัด
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กิจกรรมที่ 3
ส่ งเสริมทักษะการวัด
จุดประสงค์
1. นักเรี ยนสามารถวัดขนาดของผีเสื้ อได้
สื่ อการเรียนการสอน
1. กิจกรรมเสริ มประสบการณ์
2. ภาพขนาดของผีเสื้ อ จานวน 2 ชุด
3. แบบเสริ มประสบการณ์ที่ 3 เรื่ อง ขนาดของผีเสื้ อ
ระยะเวลา
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 3 ใช้เวลา 30 นาที
ขั้นตอนการปฏิบัตกิ จิ กรรม
1. ครู ให้นกั เรี ยนจับกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ครู นาเกมการศึกษา เรื่ อง
ขนาดของผีเสื้ อ ให้นกั เรี ยนเล่น
2. ครู นาภาพขนาดของผีเสื้ อ ชุดที่ 1 ชุดผีเสื้ อจักรพรรดิ ให้นกั เรี ยนดู
และถามนักเรี ยนว่า ผีเสื้ อจักรพรรดิภาพใด จากจานวน 5 ภาพ มีขนาดของผีเสื้ อ
ใหญ่ที่สุด
3. ครู ให้นกั เรี ยนตอบคาถามอย่างอิสระ และเมื่อครู เฉลยเรี ยบร้อย
ครู ให้นกั เรี ยนเปิ ดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ เรื่ อง ขนาดของผีเสื้ อ
4. นักเรี ยนปฏิบตั ิตามกิจกรรม และบันทึกแบบเสริ มประสบการณ์ที่ 3
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กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ลาตัวของผีเสื้ อ
ผีเสื้ อ มีมากมายหลายสายพันธุ์ เช่น ผีเสื้ อจักรพรรดิ ผีเสื้ อจรกาเมียลาย
ผีเสื้ อม่วงสยาม เป็ นต้น แต่ละชนิด ก็มีขนาดแตกต่างกันไป ขึ้นอยูก่ บั เพศ และ
อายุของผีเสื้ อเหล่านั้น
ผีเสื้ อดาทุ่งหญ้ า (ขนาดเล็ก)
ที่มา https://goo.gl/jpdTg7
สื บค้นเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2558

ผีเสื้ อเณรภูเขา (ขนาดกลาง)
ที่มา https://goo.gl/3JWFGi
สื บค้นเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2558

ผีเสื้ อนก (ขนาดปกติ)
ที่มา https://goo.gl/QGq7Ku
สื บค้นเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2558

ผีเสื้ อยักษ์ (ขนาดใหญ่ )
ที่มา https://goo.gl/nkD25K
สื บค้นเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2558
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แบบเสริมประสบการณ์ ที่ 3 เรื่ อง ขนาดของผีเสื้ อ
จุดประสงค์ นักเรี ยนสามารถวัดขนาดของผีเสื้ อได้
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนตัดภาพผีเสื้อ จากท้ายกิจกรรม มาติดลงใน
แบบเสริ มประสบการณ์ที่ 3 โดยเรี ยงลาดับจากเล็กไปหาใหญ่
(ใช้เวลา 20 นาที)

3

1

4
2
5

ชื่ อ
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บัตรท้ ายกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ที่ 3 เรื่ องขนาดของผีเสื้ อ
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กิจกรรมที่ 4
ส่ งเสริมทักษะการสื่ อความหมาย
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กิจกรรมที่ 4
ส่ งเสริมทักษะการสื่ อความหมาย
จุดประสงค์
1. นักเรี ยนสามารถบอกได้วา่ ผีเสื้ อที่พบเห็นมีสีอะไรบ้าง
สื่ อการเรียนการสอน
1. กิจกรรมเสริ มประสบการณ์
2. ภาพผีเสื้ อ จานวน 10 ภาพ 10 ชนิด
3. ภาพสี ต่างๆ จานวน 12 สี
4. แบบเสริ มประสบการณ์ที่ 4 เรื่ อง สี ของผีเสื้ อ
ระยะเวลา
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 4 ใช้เวลา 30 นาที
ขั้นตอนการปฏิบัตกิ จิ กรรม
1. ครู ให้นกั เรี ยนดูนิทาน เรื่ อง ผีเสื้ อ 3 ตัว จากยูทูป (YouTube)
2. ครู ถามนักเรี ยนว่า ผีเสื้ อ 3 ตัวจากนิทานมีสีอะไรบ้าง
3. ครู ให้นกั เรี ยนตอบคาถามอย่างอิสระ และนาเข้าสู่บทเรี ยนด้วยการ
ทบทวนความรู ้เรื่ องสี จากภาพสี 12 สี
4. ครู นาภาพผีเสื้ อให้นกั เรี ยนดู และถามนักเรี ยนว่า ผีเสื้ อเหล่านี้มีสี
อะไรบ้าง และให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามกิจกรรม และบันทึกแบบเสริ ม
ประสบการณ์ที่ 4
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กิจกรรมเสริมประสบการณ์
สี ของผีเสื้ อ
ผีเสื้ อ แต่ละชนิดมีหลากหลายสี เช่น ผีเสื้ อจักรพรรดิ สี สม้ ดา ผีเสื้ อเณร
ภูเขา สี เหลือง ผีเสื้ อม่วงสยาม สี ม่วง ผีเสื้ อยักษ์ สี น้ าตาลแดง

ผีเสื้ อ (สี ส้ม)
ที่มา https://goo.gl/11DNgz
สื บค้นเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2558

ผีเสื้ อ (สี เหลือง)
ที่มา https://goo.gl/3JWFGi
สื บค้นเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2558

ผีเสื้ อ (สี ฟ้า)
ที่มา https://goo.gl/QGq7Ku
สื บค้นเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2558

ผีเสื้ อ (สี เขียว)
ที่มา https://goo.gl/9EWd8w
สื บค้นเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2558
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แบบเสริมประสบการณ์ ที่ 4 เรื่ อง สี ของผีเสื้ อ
จุดประสงค์ นักเรี ยนสามารถบอกได้วา่ ผีเสื้ อที่พบเห็นมีสีอะไรบ้าง
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนบอกสี ของผีเสื้ อ และเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด
(ใช้เวลา 20 นาที)
สี น้ าตาล

สี เขียว

สี ฟ้า

ผีเสื้ อของฉันสี
ผีเสื้ อของฉันสี
ผีเสื้ อของฉันสี
ผีเสื้ อของฉันสี
ผีเสื้ อของฉันสี
ชื่ อ

สี ม่วง

สี เหลือง
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กิจกรรมที่ 5
ส่ งเสริมทักษะการลงความเห็น
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กิจกรรมที่ 5
ส่ งเสริมทักษะการลงความเห็น
จุดประสงค์
1. นักเรี ยนสามารถบอกวงจรของผีเสื้ อได้
สื่ อการเรียนการสอน
1. กิจกรรมเสริ มประสบการณ์
2. ภาพวงจรของผีเสื้ อแต่ละระยะ
3. แบบเสริ มประสบการณ์ที่ 5 เรื่ อง ผีเสื้ อของฉันกาลังโต
ระยะเวลา
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 5 ใช้เวลา 30 นาที
ขั้นตอนการปฏิบัตกิ จิ กรรม
1. ครู ให้นกั เรี ยนฟังเพลงต้วมๆเตี้ยมๆ (สื่ อการสอนเรื่ องวงจรชีวิตของ
ผีเสื้ อ) จากยูทูป (YouTube) และให้นกั เรี ยนแสดงท่าทางอย่างอิสระ
2. ครู ถามนักเรี ยนว่า ก่อนเป็ นผีเสื้ อ ผีเสื้ อมีลกั ษณะเป็ นอย่างไรก่อน
3. ครู ให้นกั เรี ยนตอบคาถามอย่างอิสระ และนาเข้าสู่บทเรี ยนด้วยการ
ให้นกั เรี ยนเปิ ดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ เรื่ อง ผีเสื้ อของฉันกาลังโต
4. ครู นาภาพผีเสื้ อแต่ละระยะให้นกั เรี ยนดู และถามนักเรี ยนว่า
นักเรี ยนเคยสังเกตเห็นผีเสื้ อเหล่านี้ในธรรมชาติหรื อไม่และให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิ
ตามกิจกรรม และบันทึกแบบเสริ มประสบการณ์ที่ 5
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กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ผีเสื้ อของฉันกาลังโต
ชีวิตของผีเสื้ อเริ่ มจากไข่ แล้วไข่จะฟักออกเป็ นตัวหนอน ซึ่งเรามักเรี ยก
กันว่า ตัวแก้ว(หนอน) ต่อมาตัวแก้วจะหยุดกินอาหาร และไม่เคลื่อนไหว กลาย
สภาพเป็ น ดักแด้ และในไม่ชา้ ดักแด้จะกลายสภาพเป็ น ผีเสื้ อ สี สวยเที่ยวบินว่อน
อยูต่ ามดงดอกไม้ ซึ่งเป็ น ตัวเต็มวัย ชีวิตของผีเสื้ อจึงแบ่งออกได้เป็ น 4
ระยะ ได้แก่ ไข่  ตัวหนอน  ดักแด้  ตัวเต็มวัย

วงจรชีวติ ของผีเสื้ อ
ที่มา https://goo.gl/TREbpr
สื บค้นเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2558
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แบบเสริมประสบการณ์ ที่ 5 เรื่ อง ผีเสื้ อของฉันกาลังโต
จุดประสงค์ นักเรี ยนสามารถวัดขนาดของผีเสื้ อได้
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนเขียนชื่อวงจรชีวิตของผีเสื้ อแต่ละระยะให้ถูกต้อง
(ใช้เวลา 20 นาที)

ชื่ อ

30

แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่ อง สั ตว์ ใกล้ ตัว ชุดที่ 1 ผีเสื้ อแสนสวย
คาชี้แจง

ข้ อสอบมี 2 ข้ อ ให้ นักเรียนทาลงในแบบทดสอบ (เวลา 15 นาที)

1. ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย X ทับผีเสื้ อที่มีลกั ษณะเหมือนกัน

2. ให้นกั เรี ยนวงกลมภาพผีเสื้ อ จานวน 3 ภาพ

31

ภาคผนวก

32

เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียน
เรื่ อง สั ตว์ ใกล้ ตัว ชุดที่ ๑ ผีเสื้ อแสนสวย
คาชี้แจง

ข้ อสอบมี 2 ข้ อ ให้ นักเรียนทาลงในแบบทดสอบ (เวลา 15 นาที)

1. ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย X ทับผีเสื้ อที่มีลกั ษณะเหมือนกัน 2 คะแนน

2. ให้นกั เรี ยนวงกลมภาพผีเสื้ อ จานวน 3 ภาพ 3 คะแนน

33

3. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่ อง สั ตว์ ใกล้ ตัว ชุดที่ ๑ ผีเสื้ อแสนสวย
คาชี้แจง

ข้ อสอบมี 2 ข้ อ ให้ นักเรียนทาลงในแบบทดสอบ (เวลา 15 นาที)

1. ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย X ทับผีเสื้ อที่มีลกั ษณะเหมือนกัน 2 คะแนน

2. ให้นกั เรี ยนวงกลมภาพผีเสื้ อ จานวน 3 ภาพ 3 คะแนน

34

แนวคาตอบและเกณฑ์ การให้ คะแนน
แบบเสริมประสบการณ์

35

เฉลยแบบเสริมประสบการณ์ ที่ 1 เรื่ อง ฉันรู้ จักผีเสื้ อ
จุดประสงค์ นักเรี ยนสังเกตและสามารถระบุลกั ษณะของผีเสื้ อได้
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนวงกลมล้อมรอบ ภาพผีเสื้ อ (ใช้เวลา 10 นาที)

เกณฑ์ การให้ คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
นักเรียนวงกลมล้อมรอบภาพถูกต้ อง ภาพละ 1 คะแนน

36

เฉลยแบบเสริมประสบการณ์ ที่ 2 เรื่ อง แยกส่ วนผีเสื้ อ
จุดประสงค์ นักเรี ยนสามารถจาแนกลาตัวของผีเสื้ อเป็ นส่วนๆได้
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนระบายสี ภาพส่วนต่างๆของผีเสื้ อ ตามที่ครู กาหนด
และระบายสี ส่วนอื่นๆ ให้สวยงาม (ใช้เวลา 20 นาที)

ส่วนหัว
สี น้ าตาล
ส่วนลาตัว สี เขียว
ส่วนท้อง สี เหลือง

เกณฑ์ การให้ คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
เกณฑ์ การให้ คะแนนอยู่หน้ าถัดไป
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เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบเสริมประสบการณ์ที่ 2
เรื่ อง แยกส่ วนผีเสื้ อ

รายการประเมิน

คะแนน
2 คะแนน

ระบายส่วนหัว

ระบายส่วนลาตัว

1 คะแนน

0 คะแนน

ระบายสี ส่วนหัว

ไม่ระบาย หรื อ

ด้วยสี เหลือง

ระบายสี ไม่

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ระบายสี ส่วนหัว

ไม่ระบาย หรื อ

ด้วยสี ฟ้าถูกต้อง

ระบายสี ไม่
ถูกต้อง

ระบายส่วนท้อง

ระบายสี ส่วนหัว

ไม่ระบาย หรื อ

ด้วยสี แดงถูกต้อง ระบายสี ไม่
ถูกต้อง
ความสวยงามของ ระบายสี สวย ไม่
ส่วนปี ก
ออกนอกเส้น

ระบายสี สวย ออก ไม่ระบาย หรื อ
นอกเส้นบ้าง
ระบายไม่สวย
เล็กน้อย
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เฉลยแบบเสริมประสบการณ์ ที่ 3 เรื่ อง ขนาดของผีเสื้ อ
จุดประสงค์ นักเรี ยนสามารถวัดขนาดของผีเสื้ อได้
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนตัดภาพผีเสื้อ จากท้ายกิจกรรม มาติดลงใน
แบบเสริ มประสบการณ์ที่ 3 โดยเรี ยงลาดับจากเล็กไปหาใหญ่
(ใช้เวลา 20 นาที)

1

3

4
2
5

เกณฑ์ การให้ คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
นักเรียนเรียงลาดับขนาดของผีเสื้ อถูกต้ อง ภาพละ 1 คะแนน
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เฉลยแบบเสริมประสบการณ์ ที่ 4 เรื่ อง สี ของผีเสื้ อ
จุดประสงค์ นักเรี ยนสามารถบอกได้วา่ ผีเสื้ อที่พบเห็นมีสีอะไรบ้าง
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนบอกสี ของผีเสื้ อ และเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด
(ใช้เวลา 20 นาที)
สี น้ าตาล

สี เขียว

สี ฟ้า

สี ม่วง

สี เหลือง

ผีเสื้ อของฉันสี
ผีเสื้ อของฉันสี
ผีเสื้ อของฉันสี
ผีเสื้ อของฉันสี
ผีเสื้ อของฉันสี
เกณฑ์ การให้ คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
นักเรียนระบุสีของผีเสื้อได้ ถูกต้ อง ภาพละ 1 คะแนน
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เฉลยแบบเสริมประสบการณ์ ที่ 5 เรื่ อง ผีเสื้ อของฉันกาลังโต
จุดประสงค์ นักเรี ยนสามารถวัดขนาดของผีเสื้ อได้
ให้นกั เรี ยนเขียนชื่อวงจรชีวิตของผีเสื้ อแต่ละระยะให้ถูกต้อง

คาชี้แจง

(ใช้เวลา 20 นาที)

ตัวหนอน

ไข่

ดักแด้
ตัวเต็มวัย
เกณฑ์ การให้ คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
นักเรียนระบุระยะได้ ถูกต้ อง จุดละ 1 คะแนน รวม 4 คะแนน
ระบายสี 1 คะแนนให้ อยู่ในดุลยพินิจของคุณครูผ้สู อน

ง
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รางวัล “ครู ดีศรี สวรรคโลก” ประจาปี 2557
เครื่ องหมายเชิดชู เกียรติ ในฐานะ เป็ นผูป้ ฏิบตั ิตน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
อาเภอสวรรคโลก

ชุดที่ ๑ ผีเสื้อแสนสวย

