สาระที่ควรเรียนรู้ สพฐ. ธรรมชาติรอบตัว
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กระบวนการเปลีย่ นแปลงของโลก
หน่ วยการเรียนรู้ ฝนจ๋า
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. สํารวจ บันทึก และอธิบายลักษณะของสภาพอากาศด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมกับวัย
2. สังเกต อภิปรายและบอกชื่อปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เมือ่ ฝนตก
3. อภิปรายและบอกวิธกี ารปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมในขณะฝนตก
4. ทดลองและนําเสนอผลการทดลองการเกิดรุง้ ด้วยวิธกี ารต่างๆ
สาระการเรียนรู้
สํารวจสภาพอากาศ

ทดลองการเกิดรุง้
ฝนจ๋า

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ในขณะฝนตกฟ้าคะนอง

วิธปี ฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสม
ในขณะฝนตก

ตัวชี้วดั ตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้

ว 6.1 – 11.2, 11.4

ผูอ้ อกแบบแผน

ชื่อ นางอรวรรณ ปิ นตา
และ นางผานิต ล่ามกิจจา
โรงเรียน อนุบาลเชียงใหม่
การบูรณาการ
คณิ ตศาสตร์
- การนับ
ศิ ลปะ
- วาดภาพ ระบายสี
ภาษาไทย
- คําศัพท์
- การฟงั
การเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
- การฝึกกล้ามเนื้อ

แนวความคิ ดหลัก
การสังเกต ท้องฟ้าและอากาศรอบตัว ทําให้เราสามารถบอกสภาพอากาศได้
ขณะฝนตกอาจเกิดฟ้าร้อง ฟ้าแลบ และฟ้าผ่า หลังฝนตกอาจเกิดรุง้ เราควรรูจ้ กั การ
ปฏิบตั ติ นให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในขณะฝนตกเพื่อให้รา่ งกายแข็งแรงและปลอดภัย
เนื้ อหา

เมือ่ อากาศปลอดโปร่ง พบว่าท้องฟ้าเป็นสีฟ้า ไม่ค่อยมีเมฆ มีแดดจ้า รูส้ กึ แห้งและอาจมีลมพัดมาเบาๆ
เมือ่ ฝนตก พบว่าท้องฟ้ามืดคลึม้ มีกอ้ นเมฆสีเทาเข้ม และมีหยดนํ้าตกลงมา บางครัง้ พบว่ามีลมพัดแรง มีเสียง
ฟ้าร้อง มองเห็นฟ้าแลบ และอาจมีฟ้าผ่า หลังฝนตก จะพบว่าอากาศเย็นและสิง่ ทีอ่ ยูต่ ามบริเวณต่างๆ เช่น
พืน้ ดิน พืน้ หญ้า จะเปียก บางครัง้ เมือ่ ฝนตกไม่หนักหรือหลังฝนหยุดตกใหม่ๆ จะเห็นรุง้ บนท้องฟ้าในด้าน
ตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ ขณะทีม่ ฝี นตก มีลมพัดแรง มีฟ้าแลบ ฟ้าร้องหรือฟ้าผ่า เราควรอยูใ่ ห้ห่างจากต้นไม้
เสาไฟฟ้า และควรเข้าไปอยู่ในบ้าน หรือในสถานทีท่ ป่ี ลอดภัย ถ้าจําเป็ นต้องออกนอกบ้าน ต้องกางร่มหรือสวม
เสือ้ กันฝน
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ประสบการณ์ สาํ คัญ
ทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์
1. การสังเกต
2. การจําแนก
3. การตัง้ สมมุตฐิ าน
ทักษะการสื่อสาร
4. การอธิบายสิง่ ๆ ต่างด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย
5. การบันทึกและการสื่อความหมาย

คําศัพท์ที่ควรรู้
อากาศ
ท้องฟ้า เมฆ ลมพัด
แห้ง-เปียก
ร้อน-เย็น
แดดออก-มืดคลึม้
ปลอดโปร่ง-อบอ้าว
ฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า รุง้

ความรู้พื้นฐาน
1) รูจ้ กั และเรียกชื่อสีของสิง่ ต่างๆ ได้ เช่น สีฟ้า สีขาว สีเทา
2) รูจ้ กั และบอกตําแหน่ งของตนเองและวัตถุได้ เช่น ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านเดียวกัน ด้านตรงกันข้าม
3) รูจ้ กั การใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกต
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน
คนทัวไปมั
่ กจะเรียกรุง้ ว่า รุง้ กินนํ้ า ซึง่ เป็ นคําศัพท์ทใ่ี ช้ในชีวติ ประจําวัน แต่ในทางวิทยาศาสตร์ เรียกว่า
รุง้ ควรสอนให้ผเู้ รียนใช้คาํ ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทถ่ี ูกต้อง เด็กๆ อาจคิดว่ารุง้ ต้องเกิดหลังฝนตกเท่านัน้ แต่
ความจริง รุง้ สามารถเกิดได้ทงั ้ ภายหลังฝนตก หรือในบริเวณทีม่ ลี ะอองนํ้า เช่น บริเวณนํ้าพุ หรือ นํ้าตก เพราะ
รุง้ เกิดจากการทีแ่ สงอาทิตย์ทม่ี าทางด้านหลังผูส้ งั เกตตกกระทบละอองนํ้าในอากาศแล้วเกิดการหักเห การ
สะท้อนภายในและกระจายออกมาเป็ นแสงสีต่างๆ
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ภาพรวมแนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
ลําดับ
1

เวลา
(นาที)
45 นาที

ชื่อกิ จกรรม

จุดประสงค์หลักของกิ จกรรม

สื่อ / แหล่งเรียนรู้

มาสํารวจอากาศกันเถอะ

2

30 นาที

ฝนจ๋า..... พาอะไรมาด้วย
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30 นาที

แข็งแรง ปลอดภัย ในฤดูฝน อภิปรายและบอกวิธปี ฏิบตั ติ นที่
เหมาะสม ในขณะฝนตก

1. ภาพแสดงถึงสถานที่
อันตรายและสถานที่
ปลอดภัยจากฟ้าผ่า
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30 นาที

รุง้ สวย ด้วยมือหนู

1. กระบอกฉีด /สาย
ยาง
2. แบบบันทึกผลการ
ทดลอง
3. เพลงรุง้ กินนํ้ า
4. ภาพเด็กรดนํ้ าด้วย
กระบอกฉีด

1. สังเกต และบันทึกสภาพอากาศ 1. สนามบริเวณโรงเรียน
2. จําแนกและอธิบายสภาพอากาศ 2. ท้องฟ้า
ได้ตามวัย
3. แบบบันทึกสภาพ
อากาศ
4. ภาพสัญลักษณ์สภาพ
อากาศ 3 แบบ
สังเกต อภิปรายและบอกชื่อ
1. บัตรคําศัพท์ ฝนตก
ปรากฏการณ์ธรรมชาติในขณะฝน
ลมพัด ฟ้าแลบ ฟ้า
ตกฟ้าคะนอง
ร้อง ฟ้าผ่า
2. วีดทิ ศั น์สารคดีการ
เกิดฝนตกฟ้าคะนอง
3. ซีดเี พลง

1. ทดลองและนําเสนอผลการ
ทดลองการเกิดรุง้ ด้วยวิธกี าร
ต่างๆ
2. วาดภาพการเกิดรุง้ ได้

ข้อเสนอแนะการจัดกิ จกรรม / ข้อควรระวัง
ในกิจกรรมสํารวจสภาพอากาศ เมือ่ ถามผูเ้ รียนว่า ร่างกายของเด็กๆ รูส้ กึ อย่างไร เมือ่ อากาศดี หรือ
เมือ่ อากาศไม่ดี บางครัง้ อาจพบว่าเด็กๆ ตอบเป็นลักษณะทางอารมณ์ เช่น รูส้ กึ ชอบ/ไม่ชอบ รูส้ กึ ดี/ไม่ด ี รูส้ กึ มี
ความสุข/ไม่สบาย ผูส้ อนควรช่วยถามนํ า จนผูเ้ รียนบอกความรูส้ กึ จากผิวสัมผัสได้ เช่น รูส้ กึ อุ่น รูส้ กึ เย็น รูส้ กึ
ร้อน เป็นต้น
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กิ จกรรมการเรียนรู้ที่ 1 : มาสํารวจอากาศกันเถอะ
จุดประสงค์หลักของกิ จกรรม
1. สังเกต และบันทึกสภาพอากาศ
2. จําแนกและอธิบายสภาพอากาศได้ตามวัย
ขัน้ นํา (เร้าความสนใจ,ตรวจสอบความรู้เดิ ม)
1. เล่านิทาน มองแง่ด ี เพื่อเร้าความสนใจของเด็ก ซึง่ มีเนื้อเรือ่ ง ดังนี้
มีหญิงชราคนหนึ่งอยู่บา้ นคนเดียว
เมื่อเวลาทีฝ่ นตกเธอก็รอ้ งไห้ เมือ่ เวลาอากาศดีฝนไม่ตก เธอก็รอ้ งไห้
ชายหนุ่มคนหนึ่งแปลกใจจึงถามหญิงชราผูน้ ้วี ่า
"เพราะอะไรครับ เมื่อเวลาฝนตกยายก็รอ้ งไห้ เวลาอากาศดีฝนไม่ตกก็รอ้ งไห้"
หญิงชราตอบว่า "เพราะว่าป้ามีลกู ชาย 2 คน ลูกชายคนโตขายนํ้าแข็ง ลูกชายคนเล็ก
ขายร่ม"
"เวลาทีอ่ ากาศดีฝนไม่ตก ป้าจึงคิดถึงลูกชายคนเล็กว่าต้องขายร่มไม่ดแี น่นอน
และเวลาทีฝ่ นตกป้าก็คดิ ถึงลูกชายคนโต ว่านํ้าแข็งของเขาต้องขายไม่ดเี หมือนกัน
เพราะฉะนัน้ ทุกๆ วัน ป้าจึงได้กลุม้ ใจและทุกข์ใจอยู่อย่างนี้"
ชายหนุ่มจึงบอกกับหญิงชราผูน้ ้วี ่า
"ยาย..ยายมองอีกมุมหนึ่งไหมครับ
วันไหนทีท่ อ้ งฟ้าแจ่มใส อากาศปลอดโปร่งฝนไม่ตก ยายควรจะดีใจกับลูกชายคนโตสิ
ทีน่ ้ําแข็งขายดี
ถ้าวันไหนฝนตก ยายก็ควรดีใจไปกับลูกคนเล็กด้วย ทีร่ ่มเขาขายดี"
ตัง้ แต่นนั ้ มาไม่ว่าอากาศจะเป็ นอย่างไร หญิงชราผูน้ ้ีได้แต่ยม้ิ อย่างมีความสุข
ทีม่ า: นิทานนานาสาระ ของสํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย, 2537.

กิ จกรรมท้าทาย

1. ศึกษาข่าวพยากรณ์อากาศ
และสัญลักษณ์แสดงสภาพ
อากาศ
ก่อนเรียนเรื่องนี้ ผูส้ อนอาจให้
เด็กๆ ดูขา่ วพยากรณ์อากาศมา
ล่วงหน้า โดยอภิปรายร่วมกับเด็ก
ดังนี้
- เด็กๆ เคยดูโทรทัศน์หรือฟงั
วิทยุตอนทีร่ ายงานสภาพ
อากาศหรือไม่ เขาจะรายงาน
เกีย่ วกับเรื่องอะไรบ้าง
- เด็กๆ เคยเห็นสัญลักษณ์แสดง
สภาพอากาศหรือไม่ มันมี
รูปร่างลักษณะเป็ นอย่างไร
ผูส้ อนอาจนําภาพสัญลักษณ์
แสดงสภาพอากาศมานําเสนอให้
เด็กๆ สังเกต
2. ฝึ กทําแผนภูมิ
ให้เด็กๆ นําข้อมูลจากตาราง
บันทึกการสังเกตมาทําเป็ น
แผนภูมริ ปู ภาพและฝึกอ่านข้อมูล
จากแผนภูมิ เพื่อเป็ นการฝึก
ทักษะการจัดกระทํากับข้อมูล

2. ชวนเด็กๆ อภิปรายเกี่ยวกับนิทานดังนี้
2.1 อากาศดีเป็ นอย่างไร หนูรไู้ ด้อย่างไรว่าอากาศดี (เด็กอาจตอบว่า แดดออก ลมพัดเย็น ฝนไม่ตก)
2.2 อากาศไม่ดเี ป็ นอย่างไร หนูรไู้ ด้อย่างไรว่าอากาศไม่ด ี (เด็กอาจตอบว่า ฝนตก ร้อนอบอ้าว หนาว
จัด รูส้ กึ ไม่สบายตัว เปียกชืน้ )
2.3 เวลาอากาศดี ร่างกายของหนูจะรูส้ กึ อย่างไร เพราะเหตุใด (เด็กอาจตอบว่า รูส้ กึ อบอุ่นเพราะมี
แสงแดด รูส้ กึ เย็นสบาย ไม่รอ้ น เพราะมีลมพัด)
2.4 เวลาอากาศไม่ด ี ร่างกายของหนู จะรูส้ กึ อย่างไร เพราะเหตุใด (เด็กอาจตอบว่า รูส้ กึ ร้อนเพราะ
แสงแดดร้อนเกินไป รูส้ กึ หนาว รูส้ กึ เปียกเพราะฝนตก รูส้ กึ ร่างกายอึดอัดเพราะไม่มลี มพัด)
3. ผูส้ อนสรุปจากคําตอบของเด็กตามแนวทางต่อไปนี้
อากาศดีในความคิดของเด็ก คือ ไม่มฝี นตก มีแดดออก ลมพัดเย็น ไม่รอ้ นหรือเย็นเกินไป อากาศทีไ่ ม่
ดีในความคิดของเด็ก คือ มีฝนตก มืดคลึม้ ไม่มลี มพัดหรือลมพัดแรงเกินไป รูส้ กึ ร้อนจัดหรือเย็นจัด เรารูไ้ ด้ว่า
อากาศดีหรือไม่ด ี โดยสังเกตจาก ท้องฟ้า ลม และความรูส้ กึ ของผิวหนังบนร่างกาย
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4. ผูส้ อนถามเด็กว่า
หนูคดิ ว่าตอนนี้อากาศเป็ นอย่างไร (เด็กอาจตอบว่า อากาศดี หรือ อากาศไม่ด ี หรือ ตอบว่าแดดออก
ฝนตก...) แล้วชวนเด็กออกไปสํารวจเพื่อตรวจสอบคําตอบของเด็กทีบ่ ริเวณสนามหน้าอาคารเรียน
ขัน้ สอน (ลําดับกิ จกรรม)
ข้อควรคํานึ ง
1. รับใบบันทึกกิจกรรมคนละ 1แผ่น และผูส้ อนอธิบายวิธกี ารบันทึกข้อมูล ดังนี้
การสังเกตท้องฟ้าและลักษณะ
้
้
ให้เด็กๆ สังเกตท้องฟา ดูสขี องท้องฟา ลักษณะก้อนเมฆ และสีของก้อนเมฆ
ของเมฆ ถ้ามีแสงแดดจ้า ไม่
แล้วบันทึก โดยการวาดภาพ ระบายสี ลงในช่องว่าง
ควรให้เด็กจ้องมองด้วยตา
เปล่าติดต่อกันเป็ นเวลานาน
2. เด็กๆเดินแถวลงไปทีใ่ นสนาม เลือกบริเวณทีส่ งั เกตเห็น ท้องฟ้าและเมฆได้
และควรเตือนให้นกั เรียนระวัง
ชัดเจน สังเกต และบันทึกผลตามทีค่ รูแนะนําในข้อ 1
3. เมือ่ เด็กๆ ทําใบบันทึกเสร็จแล้ว ผูส้ อนนําให้เด็กๆ นังล้
่ อมเป็ นวงกลมในบริเวณ ไม่มองไปยังดวงอาทิตย์
เดียวกับทีส่ งั เกตท้องฟ้า แล้วสนทนาเกีย่ วกับท้องฟ้าและเมฆทีน่ กั เรียนสังเกต โดยตรง
ว่ามีลกั ษณะเป็ นอย่างไร เช่น ท้องฟ้าเป็ นสีฟ้า มีเมฆมากหรือน้อย เมฆมีรปู ร่างลักษณะแตกต่างกัน
เมฆบางก้อนใหญ่ บางก้อนเล็ก บางก้อนสีขาว บางก้อนสีเทา เป็นต้น
4. ให้สงั เกตและบอกความรูส้ กึ จากผิวสัมผัสของร่างกายของตนเองขณะทีอ่ ยูก่ ลางสนามว่าเป็ นอย่างไร
ผูส้ อนถามแนวคําถามดังต่อไปนี้ ให้นกั เรียนตอบโดยการเอากระดาษสีไปติดลงในกระดาษแข็งทีต่ ชี ่อง
ตารางบันทึกข้อมูลทีผ่ สู้ อนวางเตรียมเอาไว้กลางวง
4.1 ตอนนี้รา่ งกายของหนู รสู้ กึ อย่างไร (เด็กๆ ตอบอย่างอิสระ เช่น ร้อน เย็น แห้ง เปียก)
4.2 มีใครรูส้ กึ ร้อนบ้าง ให้มารับกระดาษสีไปติดในช่องทีค่ รูกําหนดให้
4.3 มีใครรูส้ กึ เย็นบ้าง ให้มารับกระดาษสีไปติดในช่องทีค่ รูกําหนดให้
4.4 มีใครรูส้ กึ แห้งบ้าง ให้มารับกระดาษสีไปติดในช่องทีค่ รูกําหนดให้
4.5 มีใครรูส้ กึ เปียกบ้าง ให้มารับกระดาษสีไปติดในช่องทีค่ รูกําหนดให้
4.6 มีใครรูส้ กึ อย่างอื่นบ้าง (เด็กๆ ตอบอย่างอิสระ ผูส้ อนเขียนบันทึกตามคําบอกของเด็ก
เพิม่ เติมในกระดาษ)
4.7 ตอนนี้มลี มพัดหรือไม่ เด็กๆ ทราบได้อย่างไร ใครสังเกตพบว่ามีลมพัดบ้าง ให้มารับ
กระดาษสีไปติดในช่องทีค่ รูกําหนดให้ (เด็กๆ อาจตอบว่า มีลมพัดเพราะเห็นใบไม้ไหว มี
อะไรบางอย่างมาสัมผัสผิวหนัง เป็นต้น)
เมือ่ บันทึกเสร็จแล้ว ผูส้ อนพานักเรียนกลับมาทีห่ อ้ งเรียน
5. ให้เด็กๆ นําภาพทีว่ าดมาติดบนบอร์ดหน้าห้อง และผูส้ อนนําตารางบันทึกข้อมูลจากกิจกรรมกลาง
สนามมาติดบนกระดานหน้าห้อง ดังตัวอย่างตารางต่อไปนี้
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ตารางบันทึกข้อมูล จากการสังเกตด้วยประสาทสัมผัส
ความรู้สึก

จํานวนนักเรียน

ร้อน
เย็น
แห้ง
เปี ยก
อื่นๆ_________
มีลมพัด
ไม่มีลมพัด
6. อาสาสมัครออกมาอธิบาย ลักษณะของท้องฟ้า ลักษณะของก้อนเมฆ และความรูส้ กึ ของร่างกาย ที่
สังเกตพบเมือ่ ออกไปสํารวจ
7. ผูส้ อนควรนําเด็กๆ อภิปรายว่าทุกคนสังเกตพบเหมือนกันหรือไม่ เช่น สังเกตความรูส้ กึ ร้อนหรือเย็น
ส่วนใหญ่เด็กๆ รูส้ กึ อย่างไรเมือ่ ไปสังเกตทีส่ นามหญ้า หากดูจากตารางมีคนทีร่ สู้ กึ ร้อนหรือรูส้ กึ เย็น
มากกว่ากัน หรือมีใครทีส่ งั เกตพบนอกเหนือจากทีเ่ พื่อนออกมาเล่า เพื่อเพิม่ เติมผลการสังเกตให้
ครบถ้วน
8. หลังจากเด็กๆ ได้ออกมาอธิบาย ผูส้ อนควรช่วยสรุปอีกครัง้ ว่า สภาพอากาศวันนี้เป็ นอย่างไร ตาม
ข้อมูลทีส่ งั เกตพบ เช่น วันนี้ทอ้ งฟ้าไม่มเี มฆ แดดจ้า เด็กๆ ส่วนมากรูส้ กึ อากาศร้อนและแห้ง มีลมพัด
เบาๆ หรือ วันนี้ทอ้ งฟ้ามืดคลึม้ มีเมฆเต็มท้องฟ้า เด็กๆ ส่วนมากรูส้ กึ อากาศร้อน และบางคนรูส้ กึ อึด
อัด ไม่มลี มพัด เป็ นต้น
ขัน้ สรุป
1. ครูแสดงภาพสัญลักษณ์สภาพอากาศ 2 แบบให้นกั เรียนดูและอธิบายความหมายของภาพ ได้แก่
- สภาพอากาศปลอดโปร่ง ท้องฟ้ามีเมฆเล็กน้อย แดดออก อากาศแห้ง อากาศอาจร้อนหรือเย็น
มีลมพัดเบาๆ
- สภาพอากาศฝนตก ท้องฟ้ามีเมฆมาก มืดครึม้ ฝนตก อาจมีลมพัดแรง เปียกชืน้ หรือฟ้าคะนอง
2. ให้ผเู้ รียนเลือกว่าสภาพอากาศทีส่ าํ รวจได้ในวันนี้ใกล้เคียงกับภาพสัญลักษณ์สภาพอากาศแบบใดมาก
ทีส่ ุด เพราะเหตุใด (เด็กควรจะสามารถเลือกสภาพอากาศได้ตรงกับผลการสํารวจ และบอกเหตุผลได้
โดยอ้างอิงผลทีไ่ ด้จากการสํารวจ)
3. ร่วมกันอภิปรายสรุปว่า
3.1 เด็กๆ ได้เรียนรูอ้ ะไรจากการสํารวจในวันนี้ (เด็กอาจตอบ ได้รวู้ ่าอากาศมีสภาพเป็ นอย่างไร
เช่น ปลอดโปร่ง, ร้อนอบอ้าว, มีฝนตก...)
3.2 เรารูไ้ ด้อย่างไรว่า อากาศปลอดโปร่ง หรือร้อนอบอ้าว หรือฝนตก (เด็กอาจตอบว่า รูจ้ ากการ
สังเกตท้องฟ้า เมฆ และสิง่ ต่างๆ รอบตัว และจากผิวหนังทีส่ มั ผัสอากาศ)
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การประเมิ นผล
วิธกี ารประเมิน
1. การสังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรม
2. การตรวจผลงาน จากใบบันทึกข้อมูล
สิง่ ทีป่ ระเมิน
1. การบันทึกข้อมูล จาก
การสังเกตท้องฟ้า

ระดับ 1
ไม่สามารถวาดภาพ
ระบายสีของท้องฟ้า
ตามทีส่ งั เกตพบและ
วงกลมรอบภาพ
สัญลักษณ์ไม่ได้

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ2
ระดับ3
สามารถวาดภาพ ระบาย สามารถวาดภาพ ระบาย
สีของท้องฟ้าตามที่
สีของท้องฟ้าตามที่
สังเกตพบได้ตาม
สังเกตพบได้ดว้ ยตนเอง
คําแนะนําของครู

2. การรายงานข้อมูลจาก ไม่สามารถบอกความรูส้ กึ
การสังเกตด้วยผิวสัมผัส ของร่างกายและเลือก
ของร่างกาย
สัญลักษณ์แสดง
ความรูส้ กึ ให้ตรงตามที่
สังเกตพบด้วยผิวสัมผัส
ได้

สามารถบอกความรูส้ กึ
ของร่างกายและเลือก
สัญลักษณ์แสดง
ความรูส้ กึ ให้ตรงตามที่
สังเกตพบด้วยผิวสัมผัส
ได้ตามคําแนะนําของครู

3.การอธิบายข้อมูล
เกีย่ วกับสภาพอากาศที่
ได้สาํ รวจ

อธิบายข้อมูลเกีย่ วกับ
สภาพอากาศทีไ่ ด้สาํ รวจ
โดยครูชน้ี ําบ้าง

อธิบายข้อมูลเกีย่ วกับ
สภาพอากาศทีไ่ ด้สาํ รวจ
ด้วยตนเองไม่ได้

สามารถบอกความรูส้ กึ
ของร่างกายและเลือก
สัญลักษณ์แสดง
ความรูส้ กึ ให้ตรงตามที่
สังเกตพบด้วยผิวสัมผัส
ได้ดว้ ยตนเองและตรงกับ
ความเป็ นจริง
อธิบายข้อมูลเกีย่ วกับ
สภาพอากาศทีไ่ ด้สาํ รวจ
ได้ดว้ ยตนเองและถูกต้อง
ตรงกับความเป็นจริง
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บันทึกการสังเกตสภาพอากาศ
ผูบ้ นั ทึก ................................................ วันที่บนั ทึก ........................................

สังเกตและวาดรูปท้องฟ้ าและเมฆ
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บัตรภาพสัญลักษณ์สภาพอากาศ

คําอธิ บายภาพ: สภาพอากาศปลอดโปร่ง ท้องฟ้ามีเมฆเล็กน้อย แดดออก อากาศแห้ง
อากาศอาจร้อนหรือเย็น มีลมพัดเบาๆ

คําอธิ บายภาพ: สภาพอากาศฝนตก ท้องฟ้ามีเมฆมาก มืดครึม้ ฝนตก อาจมีลมพัดแรง
เปียกชืน้ หรือมีฟ้าคะนอง
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กิ จกรรมการเรียนรู้ที่ 2 : ฝนจ๋า ...พาอะไรมาบ้าง
จุดประสงค์หลักของกิ จกรรม
สังเกต อภิปรายและบอกชื่อปรากฏการณ์ธรรมชาติในขณะฝนตกฟ้าคะนอง
ขัน้ นํา (เร้าความสนใจ,ตรวจสอบความรู้เดิ ม)
1. ฟงั เสียงฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า จากเทปทีผ่ สู้ อนเปิดให้ฟงั
2. สนทนาเกีย่ วกับเสียง โดยครูใช้คาํ ถาม
- เด็กๆคิดว่าเสียงทีไ่ ด้ยน
ิ เป็ นเสียงของอะไร (ฝนตก ฟ้าร้อง ลมพัด)
- เด็กๆ คิดว่าเราจะพบเสียงแบบนี้เกิดขึน
้ เมือ่ ไหร่ (ให้เด็กตอบตามความรูเ้ ดิม เช่น มีพายุ ฝน
ตกฟ้าคะนอง)
- เด็กๆ คิดว่าเวลาเกิดฝนตกฟ้าคะนอง จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึน
้ ได้บา้ ง (เด็กตอบตามความรู้
เดิม เช่น มีลมพัดแรง ฝนตกหนัก)
ขัน้ สอน (ลําดับกิ จกรรม)
1. ผูส้ อนชีแ้ จงว่าจะให้เด็กๆ ดูเหตุการณ์การเกิดพายุฝนจากวีดทิ ศั น์ และให้สงั เกตว่าจะพบเสียง
เหมือนกับเหตุการณ์ทเ่ี ด็กๆ คาดคะเนเอาไว้หรือไม่อย่างไร
2. เปิดวีดทิ ศั น์สารคดีการเกิดฝนตกฟ้าคะนองให้เด็กๆ ชม ประมาณ 5 นาที
3. ผูส้ อนถามเด็กๆ ให้รว่ มกันอภิปราย โดยใช้แนวคําถามต่อไปนี้
้ บ้าง (ฝนตก ลมพัด มีแสงสว่าง)
- นักเรียนได้เห็นอะไรเกิดขึน
- แสงแปลบ แปลบ บนท้องฟ้า เราเรียกเหตุการณ์น้วี ่าอย่างไร (ฟ้าแลบ)
- แสงทีล่ งมาจากฟ้าเป็ นเส้นยาวถึงพืน
้ ดิน เราเรียกเหตุการณ์น้วี ่าอย่างไร (ฟ้าผ่า)
ิ เสียงอะไรบ้าง และเสียงนัน้ เหมือนเสียงทีฟ่ งั จากเทปหรือไม่อย่างไร (เสียงดัง
- นักเรียนได้ยน
ครืน ครืน เปรีย้ ง เปรีย้ ง เหมือนกับในเทป)
- เสียงดังครืน ครืน เราเรียกเหตุการณ์น้วี ่าอย่างไร (ฟ้าร้อง)
ิ เสียงฟ้าร้องตอนไหน (หลังฟ้าแลบสักครู่หนึ่ง)
- เด็กๆ ได้ยน
4. ผูส้ อนแสดงบัตรคําศัพท์ “ฝนตก” “ลมพัด” “ฟ้าแลบ” “ฟ้าร้อง” และ “ฟ้าผ่า” ให้เด็กฝึกอ่านพร้อม
กัน
5. ผูส้ อนถามเด็กๆ ให้รว่ มกันอภิปรายว่า ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่า แตกต่างกันอย่างไร (ฟ้าแลบมีแสง
สว่างเกิดบนท้องฟ้า ฟ้าร้องเป็ นเสียงดังเกิดหลังจากฟ้าแลบ ฟ้าผ่าเป็ นแสงสว่างเป็ นเส้นลงมาจากฟ้า
ถึงพืน้ ดิน)
6. ให้เด็กๆ ร่วมกันสรุปว่า เมือ่ เกิดฝนตกฟ้าคะนอง อาจมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึน้ ได้ (ฝนตกหนัก ลมพัด
แรง ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า)
7. ผูส้ อนอาจให้ความรูเ้ พิม่ เติมว่า เราจะได้ยนิ เสียงฟ้าร้องหลังจากเห็นฟ้าแลบเกิดขึน้ สักครูห่ นึ่ง และ
เวลาฟ้าผ่าจะเกิดเสียงดังมากและสิง่ ทีโ่ ดนฟ้าผ่าจะเกิดการเสียหายหรือตายได้
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ขัน้ สรุป
1. ให้เด็กดูวดี ทิ ศั น์สารคดีการเกิดฝนตกฟ้าคะนองอีกครัง้ โดยให้ดทู ลี ะช่วงสัน้ ๆ เมือ่ พบ ฝนตก ลมพัด
แรง ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง หรือฟ้าผ่า ผูส้ อนหยุดวีดทิ ศั น์ และถามเด็กๆ ว่า ตอนนี้กําลังเกิดอะไรขึน้ ทราบ
ได้อย่างไร (เช่น ฟ้าร้อง เพราะมีเสียงดังครืน ครืน ฟ้าแลบเพราะมีแสงสว่างบนท้องฟ้า เป็นต้น)
2. สอนนักเรียนให้รว่ มกันร้องเพลงฟ้าแลบ ฟ้าร้อง
เมฆฝน เมฆฝน เมฆฝน ลอยมา ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ กันใหญ่
ตอนเมฆ ใกล้กนั ทันใด ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ แปลบ แปลบ ครืน ครืน
มีเมฆ ก็ตอ้ งมีฝน มีฝน ก็ได้ ยินเสียงฟ้า เห็นแสง แปลบ แปลบ นํามา แล้วเสียงฟ้า ก็ดงั ครืน ครืน
การประเมิ นผล
วิธกี ารประเมิน
1. การสังเกตพฤติกรรมขณะทํากิจกรรม
2. การตอบคําถาม
สิง่ ทีป่ ระเมิน
ระดับ 1
1.การมีส่วนร่วมในการทํา ไม่สนใจ สังเกตการเกิด
กิจกรรม
พายุฝนจากวีดทิ ศั น์ไม่
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ครูตอ้ งกระตุน้ ชีน้ ํ า

2. การตอบคําถาม
เกีย่ วกับสิง่ ทีส่ งั เกตพบ
เมือ่ เกิดฝนตกฟ้าคะนอง

บอกสิ่ งที่สังเกตพบเมือ่
เกิดฝนตกฟ้าคะนอง
ไม่ได้

3. ความรูเ้ กี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ในขณะฝนตกฟ้าคะนอง

บอกชื่อปรากฏการณ์
ธรรมชาติในขณะฝนตก
ฟ้าคะนองได้ตามคํา
ชีแ้ นะของครู

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ2
ตัง้ ใจสังเกตการเกิดพายุ
ฝนจากวีดทิ ศั น์แต่ไม่
ต่อเนื่อง มีส่วนร่วม
อภิปรายบ้างเป็ นบางช่วง
เมือ่ ครูกระตุ้นด้วย
คําถาม
บอกสิ่ งที่สังเกตพบเมือ่
เกิดฝนตกฟ้าคะนองได้
ตามคําชีแ้ นะของครู
บอกชื่อปรากฏการณ์
ธรรมชาติในขณะฝนตก
ฟ้ าคะนองได้ถูกต้อง แต่
บอกความแตกต่างของ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ได้ไม่ชดั เจน

ระดับ3
ตัง้ ใจสังเกตการเกิดพายุ
ฝนจากวีดทิ ศั น์โดยตลอด
มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายอย่างต่อเนื่อง

บอกสิ่ งที่สังเกตพบเมือ่
เกิดฝนตกฟ้าคะนองได้
ด้วยตนเอง อย่างถูกต้อง
ตรงกับความเป็นจริง
บอกชื่อปรากฏการณ์
ธรรมชาติในขณะฝนตก
ฟ้ าคะนองและบอกความ
แตกต่างของ
ปรากฏการณ์แต่ละอย่าง
ได้ถูกต้อง
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กิ จกรรมการเรียนรู้ที่ 3: แข็งแรง ปลอดภัย ในฤดูฝน
จุดประสงค์หลักของกิ จกรรม
อภิปรายและบอกวิธปี ฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสม ในขณะฝนตก
ขัน้ นํา (เร้าความสนใจ,ตรวจสอบความรู้เดิ ม)
1. เด็กๆนังเป็
่ นวงกลมวงใหญ่ แตะสัมผัสร่างกาย 3 ส่วน เช่น หัว ไหล่ ขา
ประกอบเนื้อเพลงฝนทีพ่ ดู เป็ นคําคล้องจอง
ฝนตกลงมา
รีบหาทีห่ ลบฝน
อย่ามัวซุกซน
เล่นนํ้าฝนจะเป็ นหวัดไป
ฝนตกพรําพรํา
ต้นไม้ ชื่นฉํ่า ดูสดใส
แผ่กงิ่ ก้านไป
ชูช่อไสวงามตา
2. ใช้คาํ ถามเพื่อนํ าสู่การคิดวิธกี ารปฏิบตั ติ นทีถ่ ูกต้องในขณะฝนตกตามคําคล้องจอง
ทีว่ ่า รีบหาทีห่ ลบฝน
เด็กๆคิดว่าสถานทีท่ ป่ี ลอดภัยทีจ่ ะเลือกไปหลบฝนคือทีใ่ ดบ้าง
(เด็กๆ ตอบอย่างอิสระ เช่น ในบ้าน ใต้ตน้ ไม้ ในตึก)

ข้อควรคํานึ ง

กิจกรรมนี้สามารถจัดนอก
ห้องเรียนได้ เพื่อให้เด็กได้มี
ปฏิสมั พันธ์กบั ธรรมชาติ เป็ น
การกระตุน้ การเรียนรู้

ขัน้ สอน (ลําดับกิ จกรรม)
1. ชวนเด็กเล่นเกม โดยให้เด็กยืนเป็ นวงกลมใหญ่ เคลื่อนไหวร่างกาย หรือเคลื่อนทีไ่ ปตามจังหวะเพลงที่
ผูส้ อนเปิด (เพลงเกีย่ วกับลมฟ้าอากาศ) ในขณะทีเ่ คลื่อนทีไ่ ป ให้รบั บัตรชิน้ ส่วนของภาพจากผูส้ อน คนละ
1 ชิน้
2. เมือ่ ได้รบั ชิน้ ส่วนของภาพครบทุกคนแล้ว ผูส้ อนปิดเพลง ให้เด็กรวมกลุ่มกันตามสีดา้ นหลังของชิน้ ส่วนที่
ได้รบั (จะได้ 6-7 กลุ่ม) แล้วช่วยกันนํ าชิน้ ส่วนมาต่อกันให้เป็นภาพทีส่ มบูรณ์ เมือ่ ต่อเสร็จ ให้ปรบมือ
ผูส้ อนจะไปตรวจสอบแล้วให้เด็กบอกว่าเป็ นภาพอะไร ซึง่ ผูส้ อนอาจจะต้องช่วยอธิบายความหมายของ
ภาพให้เด็กเข้าใจอย่างถูกต้อง โดยใช้ภาพทีส่ มบูรณ์ จนครบทุกกลุ่ม
3. ให้เด็กๆ ในแต่ละกลุ่มภาพ ช่วยกันอภิปรายว่า ภาพทีก่ ลุ่มของตนเองได้เป็นการปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้องปลอดภัย
หรือ ไม่ถูกต้องไม่ปลอดภัยในเวลาทีฝ่ นตก เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนัน้ โดยผูส้ อนอาจช่วยถามนําในแต่ละ
กลุ่ม จนครบทุกกลุ่ม
4. เด็กๆทีน่ งในแต่
ั่
ละกลุ่มภาพ ส่งตัวแทนนําภาพมาติดในตารางบันทึกผล โดยแยกเป็ นการปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง
ปลอดภัย และการปฏิบตั ติ นทีไ่ ม่ปลอดภัย และให้ตวั แทนอธิบายกับเพื่อนๆ ว่าทําไมจึงคิดว่าเป็นการ
ปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้องหรือไม่ถูกต้อง โดยผูส้ อนอาจช่วยถามนํา จนครบทุกกลุ่ม
ขัน้ สรุป
เมือ่ ครบทุกกลุ่มแล้ว ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องอีกครัง้ และช่วยกันสรุปวิธกี ารปฏิบตั ติ นทีป่ ลอดภัยเมือ่ ฝน
ตก แล้วผูส้ อนควรแนะนํ าให้เด็กๆนําวิธที ถ่ี ูกต้องไปปฏิบตั จิ ริงในเวลาทีฝ่ นตก
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การประเมิ นผล
วิธกี ารประเมิน
1. การสังเกตพฤติกรรม
2. การสอบถาม
สิง่ ทีป่ ระเมิน
1.ความสนใจในการทํา
กิจกรรมกลุ่ม
2. ความเข้าใจเกีย่ วกับ
ภาพการปฏิบตั ติ นที่
ถูกต้องและไม่ถูกต้อง

ระดับ 1
ไม่สนใจทํากิจกรรม ครู
ต้องกระตุน้ เตือน
อธิบายข้อมูลจากภาพ
ไม่ได้

3. แนวคิดเกีย่ วกับวิธกี าร บอกวิธกี ารปฏิบตั ติ นที่
ปฏิบตั ติ นทีป่ ลอดภัย
ปลอดภัย ในขณะฝนตก
ในขณะฝนตก
ไม่ได้

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ2
มีความสนใจ ให้ความ
ร่วมมือ ทํากิจกรรมเป็ น
บางช่วง
อธิบายข้อมูลจากภาพ
ได้ตามคําแนะนํา หรือ
ผูส้ อนต้องใช้คาํ ถามนํา

ระดับ3
มีความสนใจให้ความ
ร่วมมือทํากิจกรรมจน
แล้วเสร็จ
อธิบายข้อมูลจากภาพได้
ด้วยตนเอง และมี
รายละเอียดชัดเจน

บอกวิธกี ารปฏิบตั ติ นที่
ปลอดภัย ในขณะฝนตก
ได้โดยครูชแ้ี นะ

บอกวิธกี ารปฏิบตั ติ นที่
ปลอดภัย ในขณะฝนตก
ได้ดว้ ยตนเองและถูกต้อง
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บัตรภาพปรากฏการณ์ ธรรมชาติ

คําอธิ บายภาพ
ภาพการปฏิ บตั ิ ตนที่ไม่ถกู ต้อง: เวลาฝนตกฟ้าคะนองไม่ควรใช้ร่มทีเ่ ป็นโลหะ เพราะอาจเป็ นสื่อทําให้
ฟ้าผ่าได้

คําอธิ บายภาพ
ภาพการปฏิ บตั ิ ตนที่ไม่ถกู ต้อง: ขณะฝนตกฟ้าคะนองไม่ควรอยูบ่ นทีส่ งู ซึง่ เป็ นทีโ่ ล่งแจ้ง โดยเฉพาะมือ่
ตัวเรามีเครือ่ งประดับหรือเครือ่ งใช้ทเ่ี ป็ นโลหะ เพราะเราอาจกลายเป็ นสื่อทําให้ฟ้าผ่าได้
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คําอธิ บายภาพ
ภาพการปฏิ บตั ิ ตนที่ไม่ถกู ต้อง: ขณะฝนตกฟ้าคะนองไม่ควรหลบฝนใต้ตน้ ไม้สงู ๆ เนื่องจากต้นไม้สงู
อาจเป็ นสื่อทําให้ฟ้าผ่าได้
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คําอธิ บายภาพ
ภาพการปฏิ บตั ิ ตนที่ถกู ต้ อง: ปกติฟ้าไม่ผ่ายานพาหนะ เช่น รถยนต์ หรือ รถประจําทาง ถ้าปิดประตู
หน้าต่างไว้มดิ ชิด

คําอธิ บายภาพ
ภาพการปฏิ บตั ิ ตนที่ถกู ต้ อง: ตึกใหญ่ๆ ทีม่ สี ายล่อฟ้าป้องกัน เมือ่ อยูข่ า้ งในจึงปลอดภัย
16

คําอธิ บายภาพ
ภาพการปฏิ บตั ิ ตนที่ถกู ต้ อง: ถ้าจําเป็ นต้องออกไปนอกบ้านเวลาฝนตก ควรใช้ร่มทีไ่ ม่มโี ลหะ และใส่
เสือ้ กันฝน จะทําให้เราปลอดภัยจากอันตราย
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การปฏิบตั ิ ตนที่ถกู ต้อง
ในขณะฝนตก

การปฏิบตั ิ ตนที่ไม่ถกู ต้อง
ในขณะฝนตก
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กิ จกรรมการเรียนรู้ที่ 4: รุ้งสวยด้วยมือหนู
จุดประสงค์หลักของกิ จกรรม
1. ทดลองและนําเสนอผลการทดลองการเกิดรุง้ ได้
2. วาดภาพการทดลองทําให้เกิดรุง้ ได้
ขัน้ นํา (เร้าความสนใจ,ตรวจสอบความรู้เดิ ม)
1. ร่วมกันร้องเพลง “รุง้ ” ถ้าร้องเพลงไม่ได้ อาจพูดเป็ นคําคล้องจองแทน
“รุง้ เลื่อมลายงดงาม สีม่วง คราม อีกงาม นํ้าเงิน
เขียว เหลือง เพลิน ดูน่าชม ช่างงามสม สีสม้ สีแดง”
2. สนทนาเกีย่ วกับเพลง โดยใช้คาํ ถาม
- ใครเคยเห็นรุง้ บ้าง (เด็กๆ ตอบอย่างอิสระ)
- รุง้ อยูท
่ ไ่ี หน (บนท้องฟ้า)
- รุง้ มีรป
ู ร่างอย่างไร ( อาจให้เด็กออกมาวาดภาพประกอบ )
่ี ี อะไรบ้าง (7 สี ม่วง คราม นํ้าเงิน เขียว เหลือง ส้ม แดง)
- รุง้ มีกส
่ ไร (หลังฝนตกและมีแดดออก)
- เราพบเห็นรุง้ ได้เมือ

ข้อควรคํานึ ง

-เลือกจัดกิจกรรมทดลองการเกิด
รุง้ ในวันทีม่ แี สงแดด และในเวลาที่
ดวงอาทิตย์ไม่ได้อยู่กลางศีรษะ
- ถ้ามีสายยางรดนํ้าต้นไม้ และ
ก๊อกนํ้าทีส่ ามารถเปิ ดนํ้าได้
สะดวก อาจใช้แทนกระบอกฉีด
นํ้า เพราะจะทําให้เด็กๆเห็นการ
เกิดรุง้ ทีช่ ดั เจนมากยิง่ ขึน้
- ควรเตือนนักเรียนไม่ให้เงยหน้า
มองขึน้ ไปทีด่ วงอาทิตย์ ขณะรด
นํ้าโดยหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์

ขัน้ สอน (ลําดับกิ จกรรม)
1. ผูส้ อนเชื่อมโยงคําตอบของเด็กๆ โดยอภิปรายว่า
- เราพบเห็นรุง้ ได้เมือ
่ หลังฝนตกและมีแดดออก เด็กๆ คิดว่า เราทําให้เกิดรุง้ ได้หรือไม่ อย่างไร
(เด็กๆ ตอบอย่างอิสระ)
่ ลางแดด คิดว่าจะเกิดรุง้ ขึน้ ได้หรือไม่
- หากมีกระบอกฉีดนํ้า/สายยาง และไปยืนฉีดนํ้ าทีก
อย่างไร (เด็กๆ ตอบอย่างอิสระ)
2. ชวนเด็กลงไปทดลองการเกิดรุง้ ทีส่ นามหน้าอาคารเรียน โดยผูส้ อนยังไม่บอกหรือแนะนํา ให้แบ่งกลุ่ม
กลุ่มละประมาณ 4-6 คน ยืนฉีดนํ้ าด้วยกระบอกหรือสายยางด้วยตนเอง โดยแต่ละกลุ่มจะเลือกยืนอยู่
ตรงตําแหน่ งไหนก็ได้ทห่ี ่างกัน และระวังไม่ฉีดนํ้าโดนกันและกัน
3. หากเด็กกลุ่มใดพบว่าเกิดรุง้ ผูส้ อนควรเข้าไปสนทนากับกลุ่มเด็กโดยใช้แนวคําถามต่อไปนี้ แล้วให้เด็ก
ในกลุ่มผลัดกันทดลองทําต่อไป
- เด็กๆ ทําให้เกิดรุง้ ได้อย่างไร (ฉีดนํ้าทีก
่ ลางแจ้ง)
- เด็กๆ ฉีดนํ้าอย่างไร (ยกกระบอกหรือสายยางขึน
้ ให้ละอองนํ้าโดนแสงอาทิตย์ทส่ี ่องมา)
- เด็กๆ ยืนหันกระบอกฉีดนํ้ าเข้าหาดวงอาทิตย์หรือหันหลังให้กบ
ั ดวงอาทิตย์ (ยืนหันหลังให้กบั
ดวงอาทิตย์)
- หากเด็กๆ เปลีย
่ นตําแหน่ งการยืน หันกระบอกฉีดนํ้าไปทางอื่น จะยังเกิดรุง้ หรือไม่ อย่างไร
(ไม่เกิดรุง้ )
4. หากเด็กกลุ่มใดยังไม่สามารถทําให้เกิดรุง้ ผูส้ อนอาจเข้าไปสาธิตให้ดแู ล้วให้เด็กลองทําตาม โดยผูส้ อน
อาจฉีดกระบอกในทิศทางเดียวกับทีเ่ ด็กทําในตอนแรก ให้เด็กสังเกต แล้วผูส้ อนค่อยๆ เปลีย่ นทิศทาง
ไปยังด้านตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ให้เด็กสังเกต จากนัน้ จึงให้เด็กลองทําและสนทนาด้วยกันว่า
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รุง้ เกิดขึน้ เมือ่ เรายืนอยูอ่ ย่างไรและฉีดนํ้าอย่างไร (ฉีดกระบอกนํ้าโดยหันหลังให้กบั ดวงอาทิตย์
และให้ละอองนํ้าโดนแสงอาทิตย์)
- หากเราหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์จะเกิดรุง้ หรือไม่ อย่างไร (ไม่เกิด)
เมือ่ ทุกกลุ่มทําการทดลองเสร็จแล้ว กลับขึน้ ห้องเรียน
เด็กแต่ละคนในกลุ่มวาดภาพ สิง่ ทีเ่ ด็กๆ เห็นจาการทดลองในใบบันทึกกิจกรรม โดยวาดตัวเด็ก
ตําแหน่ งดวงอาทิตย์ และ ตําแหน่ งรุง้ ทีเ่ กิดขึน้
ตัวแทนกลุ่มละ 1 คน ออกมาแสดงภาพทีว่ าด เล่าว่าทําการทดลองอย่างไร และ ค้นพบอะไรจากการ
ทดลอง (เช่น ยืนฉีดนํ้ าโดยหันหลังให้กบั ดวงอาทิตย์และให้ละอองนํ้าโดนแสงอาทิตย์ พบว่ามีแถบสี
เจ็ดสีเกิดขึน้ หรือพบว่ามีรงุ้ เกิดขึน้ )
ร่วมกันอภิปรายว่าจากการทดลองเด็กๆ พบว่ารุง้ เกิดขึน้ ได้อย่างไร (เมือ่ ฉีดนํ้าให้ละอองนํ้าโดน
แสงอาทิตย์ และเรายืนหันหลังให้กบั ดวงอาทิตย์ จะเห็นรุง้ ทีด่ า้ นตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์)
-

5.
6.
7.

8.

ขัน้ สรุป
1. ผูส้ อนแสดงภาพเด็กยืนรดนํ้ าด้วยกระบอกฉีด 2 ภาพให้นกั เรียนดู และอภิปรายว่า ภาพใดน่าจะทําให้
เกิดรุง้ ภาพใดไม่ทําให้เกิดรุง้ เด็กๆ ทราบได้อย่างไร (ภาพเด็กยืนรดนํ้าหันหลังให้กบั ดวงอาทิตย์เกิด
รุง้ เด็กยืนรดนํ้ าหันหน้าให้กบั ดวงอาทิตไ์ ม่เกิดรุง้ เพราะได้ทาํ การทดลองแล้ว)
2. ร่วมกันอภิปรายสรุปอีกครัง้ หนึ่งว่ารุง้ เกิดขึน้ ได้อย่างไร (รุง้ เกิดขึน้ จากการทีแ่ สงอาทิตย์ส่องไปกระทบ
กับละอองนํ้า (ละอองฝน) อยูด่ า้ นตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ ทําให้เรามองเห็นเป็ นรุง้ ทีม่ ี 7 สี)
การประเมิ นผล
วิธกี ารประเมิน
1. การสังเกต
2. ตรวจผลงาน
สิง่ ทีป่ ระเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1
ระดับ2
ระดับ3
1.ความสนใจในการทํา ไม่สนใจทํากิจกรรม ครู มีความสนใจร่วมกิจกรรม มีความสนใจ และตัง้ ใจ
กิจกรรม
ต้องกระตุน้ เตือน
เป็นบางช่วง
ทําการทดลองตัง้ แต่
เริม่ ต้น จนจบกิจกรรม
2. การนําเสนอวิธกี าร
อธิบายวิธกี ารทดลองการ อธิบายวิธกี ารทดลองการ อธิบายวิธกี ารทดลองได้
ทดลองการเกิดรุง้
เกิดรุง้ ไม่ได้
เกิดรุง้ ได้ โดยครูตอ้ งใช้ ได้ดว้ ยตนเองอย่างมี
คําถามนําหรือชีแ้ นะ
เหตุผลและตรงตามความ
เป็ นจริง
3. ภาพการทดลองทําให้ วาดภาพบันทึกการ
วาดภาพบันทึกการ
วาดภาพบันทึกการ
เกิดรุง้
ทดลองไม่ได้
ทดลองได้โดยครูช่วย
ทดลองได้ดว้ ยตนเองและ
แนะนํา
ตรงตามความเป็ นจริง
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บันทึกผลการทดลอง การเกิ ด “รุ้ง”
วันที่ ..................................................................................

ผลการทดลองการเกิดรุง้
วาดภาพแล้วเล่าให้คณ
ุ ครูฟง
ั
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ภาพเด็กยืนรดนํ้าด้วยกระบอกฉี ด
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