
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 

หน่วย สีแสนสวย  กิจกรรม “สีที่ได้จากธรรมชาติ” 

ทักษะความรู้ สีที่ได้จากธรรมชาติที่ได้จากการน าพืชมาสกัดได้เป็นสีที่สวยงาม และน ามาใช้ในการประกอบ
อาหาร การท างานศิลปะ ซึ่งวัสดุจากธรรมชาติที่สามารถน ามาสกัดสีได้ เช่น ขม้ิน -สีเหลือง , 
ใบเตย - สีเขียว , แครอท - สสี้ม , กระเจี๊ยบ - สีแดง , อัญชัน - น้ าเงินปนม่วง เป็นต้น โดยมี
วิธีสกัดตามข้ันตอน 1.  น าไปล้างน้ าให้สะอาด  2.  หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ  3. ต าหรือบดให้ละเอียด  
4. เทน้ าลงไปผสม  5. บีบคั้นเอาน้ าของพืชที่น ามาสกัด จะได้สีที่ต้องการ 

จุดประสงค์ 1. เพ่ือให้เด็กรู้จักพืช ผัก ทีน่ ามาสกัดสีได้ 
  2. เพ่ือให้เด็กรู้จัก การน าสีที่ได้จากธรรมชาติ (พืช-ผัก ต่าง ๆ) มาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
  3. เพ่ือส่งเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์จากการท างานศิลปะ 

  4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักการสังเกต  เปรียบเทียบ การสกัดสีธรรมชาติ 
  5. เพ่ือส่งเสริมทักษะสมอง EF และคุณธรรม เรื่อง ความรักธรรมชาติและการประหยัด 

สาระการเรียนรู้ 
        การเรียนรู้ สีที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ได้จากพืช ผัก ผลไม้และวิธีการน าสีธรรมชาติไปใช้
ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น การท าน้ าผลไม้  ท าส่วนผสมในการท าขนม  น้ าผลไม้ และการ
ท างานศิลปะ  

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ขั้นน า ครสูนทนากับเด็กเก่ียวกับสีต่าง ๆ ที่ได้จากธรรมชาติและวิธีการน ามาสกัดเพ่ือให้ได้สีต่าง ๆ 

เช่น ขม้ิน -สีเหลือง , ใบเตย - สีเขียว , แครอท - สีส้ม , กระเจี๊ยบ - สีแดง , อัญชัน - น้ าเงิน
ปนม่วง เป็นต้น  โดยให้เด็กดูจาก Clip Video  ประกอบการสอน (EF จดจ่อใส่ใจ จ าเพ่ือใช้งาน)   

 ขั้นสอน 1. เล่นเกม  “ทายสีน้ า”  ว่าเป็นสีของพืชชนิดใด (โดยให้เด็กดูจาก  Clip Video และตอบ 
   ค าถามจากภาพที่เห็น โดยครูร่วมสนทนากับเด็ก  ( การยั้งคิดไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด)   

  2. สนทนากับเด็กถึงวิธีการน าผัก ผลไม้มาสกัดสี โดยครูแนะน า อุปกรณ์และวิธีการน าผัก  
   ผลไม้ มาสกัดเป็นสี ตามขั้นตอนและสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง โดยให้เด็กสังเกตการ 
   เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยให้เด็กดู Clip Video  ทบทวนวิธีการสกัดสีจากผัก ผลไม้ต่าง ๆ   
   อีกครั้งหนึ่ง  

 
 
 

  3. น าสีที่ได้จากการสกัดมาท ากิจกรรม “ดอกไม้กระดาษบานสวยจัง”  โดยให้เด็ก ๆ ตัด 
    ดอกไม้จากกระดาษสีขาว 3 ดอกและระบายสีด้วย สีที่สกัดจากธรรมชาติ  สีเทียน สีไม้  
    (ดอก 1 : สี 1ชนิด) และใช้กรรไกรตัดภาพดอกไม้ออก จากนั้นพับกลีบดอกไม้เข้าหากัน  
    แล้วน ามาลอยในอ่างที่มีน้ าอยู่ให้เด็ก ๆ สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

     (การวางแผน ริเริ่มลงมือท า มุ่งเป้าหมาย) 
   - น้ าจะค่อย ๆ ซึมเข้าไปในกลีบของดอกไม้ที่พับอยู่ 



  - เมื่อน้ าซึมเข้าไปในกลีบดอกไม้จะค่อย ๆ เริ่มบานออก 

  - ดอกไม้ที่ระบายด้วยสีที่ได้จากธรรมชาติ สีจะค่อย ๆ จางลงและละลายไปกับน้ า 

  - ดอกไม้ที่ระบายด้วยสีเทียน สีไม้ สียังคงเหมือนเดิม     
4. ครูสรุปผลการทดลอง “ดอกไม้กระดาษบานสวยจัง” กับเด็ก เรื่อง การดูดซึมน้ าของ 
   กระดาษและละลายของสีที่ได้จากธรรมชาติ จากการสังเกตและเปรียบเทียบก่อน -หลัง 
    การทดลอง (ติดตามประเมินผล)     
5.  บูรณาการความรู้ให้กับเด็กโดยให้เด็กดู Clip Video การน าสตรอเบอรี่ มาปั่นให้ละเอียด 
    และน าไปใส่ขวดแช่ตู้เย็น สามารถน ามาท าอาหารได้หลายชนิด เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ 
    เด็กรู้ถึงคุณค่าประโยชน์พืช ผัก ผลไม้ ชนิดต่าง ๆ และสีของพืช ผัก ผลไม้  
    (จ าเพ่ือใช้งาน จดจ่อใส่ใจ) 

 ขั้นสรุป   -    ทบทวนค าศัพท์เก่ียวกับสี 
- ชนิดของสีที่ได้จากการสกัดสีจากพืช ผลไม้ 
- การท ากิจกรรมของเด็ก จากการส่งภาพ Clip Video  (ติดตามประเมินผล)  

สื่อการสอน -   Clip Video 

- เกมจับคู่สีของน้ ากับพืช ผัก ผลไม้ 
- ใบงาน 

ประเมินผล      1.  เด็กบอกสีที่ได้จาก พืช ผัก ผลไม้ ได้ 
2. การสนทนาถาม - ตอบ ทักษะการสังเกตและการท าใบงาน ค าศัพท์เก่ียวกับสีต่าง ๆ 
3. เด็กบอกขั้นตอนการสกัดสีได้ และการน าสีไปใช้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานศิลปะ

และน าไปประกอบอาหารได้ 
 

  


