การออกกาลังกายแบบบูรณาการรับรู้ทางประสาทสัมผัส
กิจกรรมอบอุ่นร่างกายและยืดกล้ามเนื้อ (ประมาณ 5 - 10 นาที)
เป็ นขัน้ นำกิจกรรม กำรอบอุ่นร่ำงกำยจะทำให้อวัยวะต่ำง ๆ กระดูกและข้อต่อ มีควำมพร้อมก่อนเริ่มปฏิบตั ิกิจกรรม นอกจำกนีก้ ำรยืด
กล้ำมเนือ้ ยังช่วยลดกำรบำดเจ็บของกล้ำมเนือ้ เอ็น ลดอำกำรปวดกล้ำมเนือ้ และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิกิจกรรม
•

ยืนตัวตรง แยกขำออกจำกกันเล็กน้อย ชูแขนสองข้ำงขึน้ ด้ำนบน เอียงตัวไปทำงซ้ำยแล้วสะบัดมือทัง้ สองข้ำง จำกนัน้ เอียงตัวมำทำงขวำ
แล้วสะบัดมือ ทำซำ้ เป็ นเวลำ 2 นำที เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของร่ำงกำยและยืดกล้ำมเนือ้ ส่วนเอว

•

กำมือข้ำงขวำและข้ำงซ้ำย ชูขนึ ้ ไปด้ำนบนจนสุดแขนทัง้ สองข้ำง จำกนัน้ ยกขำขวำขึน้ เพื่อ ยืนขำเดียว นับ 1 ถึง 3 แล้วเปลี่ยนเป็ นขำข้ำง
ซ้ำย นับ 1 ถึง 3 เช่นกัน ท่ำนีจ้ ะทำให้ร่ำงกำยเกิดควำมสมดุล

•

มือประสำนกันไว้ดำ้ นหลัง ข้อศอกเหยียดตรง ดันแขน 2 ข้ำงไปด้ำนหลังให้มำกที่สดุ ยืดหน้ำอกเต็มที่ ค้ำงไว้ นับ 1-10 ทำซำ้ 5 ครัง้

กิจกรรมผ่อนคลาย (ประมาณ 5 - 10 นาที)
หลังออกกำลังกำยควรมีกิจกรรมผ่อนคลำย ซึ่งก็คือ กำรยืดกล้ำมเนือ้ ที่ช่วยลดควำมเสี่ยงต่อกำรบำดเจ็บของกล้ำมเนือ้ และเอ็นข้อต่อ ลด
โอกำสของอำกำรปวดกล้ำมเนือ้ และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิกิจกรรม
•

ยืดแขนซ้ำยตรงไปข้ำงหน้ำ คว่ำมือลง แล้วงอมือ วำงมือขวำไว้ที่หลังมือซ้ำยแล้วออกแรงดันมือซ้ำยเข้ำหำข้อมือ จนรู ส้ ึกตึงที่บริเวณ
กล้ำมเนือ้ แขนส่วนปลำยด้ำนนอก ค้ำงท่ำไว้เป็ นเวลำ 30 วินำที แล้วคลำยท่ำ เริ่มต้นใหม่โดยสลับไปทำอีกข้ำง

•

ใช้มือทัง้ สองข้ำงจับที่เอว เอียงตัวไปทำงซ้ำยให้ร่ำงกำยโค้งเป็ นรูปพระจันทร์เสีย้ ว เป็ นเวลำ 30 วินำที จำกนัน้ เอียงมำทำงด้ำนขวำ ท่ำนี ้
จะช่วยยืดกล้ำมเนือ้ ส่วนเอว

สิ่งที่ควรคานึงถึงเรื่องความปลอดภัย
กำรออกกำลังกำยควรเริ่มต้นจำกง่ำยไปหำยำก เพื่อให้เด็ก ๆ เกิดควำมสนใจ นอกจำกนี ้ ด้วยควำมแตกต่ำงของพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย
และจิตใจของเด็กในแต่ละช่วงวัย ควรมีกำรปรับเปลี่ยนระดับควำมยำกของกำรออกกำลังกำยตำมควำมเหมำะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
เรียนรูแ้ ละควำมสนุกสนำน แล้วยังช่วยลดโอกำสที่จะเกิดอุบัติเหตุและอำกำรบำดเจ็บต่ำง ๆ ลงด้วย
สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรออกกำลังกำยควรมีกำรดูแลและบำรุงรักษำอย่ำงสม่ำเสมอ ควรออกกำลังกำยในสถำนที่และสภำพแวดล้อมที่
เหมำะสม ปลอดภัย ไม่มีควำมเสี่ยงที่จะเกิดอันตรำยใด ๆ กับเด็ก
นอกจำกประโยชน์ทำงด้ำนร่ำงกำยแล้ว เรำยัง สำมำรถสร้ำงนิสยั ควำมมีระเบียบวินยั ให้เด็กด้วยกำรฝึ กจัดเก็บอุปกรณ์กำรออกกำลัง
ต่ำงๆให้เรียบร้อย
ข้อแนะในการทากิจกรรม
คำสั่งและวิธีกำรปฏิบตั ิกิจกรรมจะต้องชัดเจนและเข้ำใจง่ำย หำกผูส้ อนให้คำแนะนำและช่วยเหลือเป็ นรำยบุคคลในเวลำที่เหมำะสม จะ
ช่วยเพิ่มผลกำรเรียนรูแ้ ละทำให้เด็กเกิดควำมมั่นใจในตนเอง
กำรกำหนดเนือ้ หำและเวลำที่ใช้ทำกิจกรรม ควรคำนึงถึงควำมสนใจของเด็กและปรับตำมควำมเหมำะสม ให้เด็กมีโอกำสและมีเวลำ
เรียนรูอ้ ย่ำงเต็มที่ บรรยำกำศกำรเรียนรูท้ ี่ดีจะช่วยเพิ่มควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรูใ้ ห้แก่เด็ก

ในกำรทำกิจกรรมแต่ละครัง้ ผู้สอนควรแสดงให้เด็กดูเป็ นตัวอย่ำง พร้อมทัง้ อธิบำยให้เข้ำใจถึงขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิที่ถูกต้อง ขณะเด็กทำ
กิจกรรม ควรให้กำลังใจและเสริมแรงในเชิงบวก เพื่อช่วยกระตุน้ ให้เด็กสนใจเรียนรูเ้ พิ่มขึน้
.

กิจกรรมการออกกาลังกายแบบบูรณาการรับรู้ทางประสาทสัมผัส
กิจกรรมที่ 1

บอลนวดผ่อนคลาย

เป้ าหมายของกิจกรรม
1.สร้ำงเสริมกำรเจริญเติบโตของกล้ำมเนือ้ และข้อต่อในเด็กปฐมวัย
2.สร้ำงเสริมควำมสำมำรถในกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำยของเด็กปฐมวัย
3.สร้ำงเสริมควำมสำมำรถในด้ำนทักษะกำรทรงตัวของเด็กปฐมวัย
การเตรียมกิจกรรม
1.วัสดุอุปกรณ์
•

แผ่นโฟมปูพืน้

•

ลูกบอลมีปมุ่ นวด

2.กำรเตรียมสถำนที่
•
•

ผูส้ อนควรตรวจสอบควำมปลอดภัยของสถำนที่ทุกครัง้ ก่อนกำรใช้งำน
วำงอุปกรณ์ตำมจุดที่กำหนดไว้

วิธีการดาเนินกิจกรรม
1.กิจกรรมอบอุ่นร่ำงกำยและยืดเหยียดกล้ำมเนือ้ (ประมำณ 5 - 10 นำที)
2.ผูส้ อนแนะนำวิธีกำรใช้อุปกรณ์และวิธีปฏิบตั ิกิจกรรม (ประมำณ 5 ถึง 10 นำที)
3.เวลำที่ใช้ปฏิบตั ิกิจกรรม (ประมำณ 25 - 30 นำที)
ขั้นตอนการทากิจกรรม
1.ผูส้ อนให้เด็กนอนคว่ำบนแผ่นโฟมปูพืน้ แล้วใช้ลูกบอลมีปมุ่ นวดกลิง้ บนตัวเด็กให้ท่ วั ทัง้ ตัว อำจเริ่มจำกศีรษะสู่ปลำยเท้ำ กลิง้ บนด้ำนหลังแขน
ทัง้ 2 ข้ำง ประมำณ 5 ถึง 10 ครัง้ จำกนัน้ ให้นอนหงำยแล้วใช้ลูกบอลมีปมุ่ นวดกลิง้ บนต้นขำ หน้ำท้อง หน้ำอก คอของเด็ก 5 ถึง 10 ครัง้ เช่นกัน ให้
เด็กทำกิจกรรมนีจ้ นครบทุกคน
2.เสร็จแล้วให้เด็กทำกิจกรรมผ่อนคลำย (ประมำณ 5 - 10 นำที)

การประเมินกิจกรรม
1. กิจกรรมนีช้ ่วยส่งเสริมควำมสำมำรถและกำรเจริญเติบโตของกล้ำมเนือ้ และข้อต่อของเด็กปฐมวัย
2. กิจกรรมนีช้ ่วยพัฒนำประสำทสัมผัสให้ประสำนกันดีขนึ ้
3.กิจกรรมนีช้ ่วยส่งเสริมควำมสำมำรถในด้ำนทักษะกำรทรงตัว ส่งเสริมกำรทำงำนประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงตำ มือ แขน ขำ ให้มีควำมแข็งแรงมำก
ยิ่งขึน้

กิจกรรมที่ 2

มือ เท้า ก้าวไป

เป้ าหมายของกิจกรรม
1.สร้ำงเสริมกำรรับรูท้ ำงประสำทสัมผัสในอวัยวะส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย
2.ส่งเสริมควำมสำมำรถของเด็กปฐมวัยในกำรสังเกต และตอบสนองต่อสิ่งเร้ำ
3.ส่งเสริมควำมเข้ำใจของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ ตำแหน่งเชิงพืน้ ที่ ควำมสำมำรถในกำรตัดสินระยะทำงและทิศทำง
การเตรียมกิจกรรม
1.วัสดุอุปกรณ์
•

แผ่นโฟมปูพืน้

•

รอยมือ รอยเท้ำ

2.กำรเตรียมสถำนที่
•
•

ผูส้ อนควรตรวจสอบควำมปลอดภัยของสถำนที่ทุกครัง้ ก่อนกำรใช้งำน
วำงอุปกรณ์ตำมจุดที่กำหนดไว้

วิธีการดาเนินกิจกรรม
1.กิจกรรมอบอุ่นร่ำงกำยและยืดเหยียดกล้ำมเนือ้ (ประมำณ 5 - 10 นำที)
2.ครูแนะนำวิธีกำรใช้อุปกรณ์และวิธีปฏิบตั ิกิจกรรม (ประมำณ 5 ถึง 10 นำที)
3.เวลำที่ใช้ปฏิบตั ิกิจกรรม (ประมำณ 25 - 30 นำที)
ขั้นตอนการทากิจกรรม
1.นำรอยมือและรอยเท้ำมำวำงเป็ นเส้นทำงให้เด็กเคลื่อนที่ในลักษณะคลำน โดยให้เด็กวำงมือลงบนรอยมือ และวำงเท้ำบนรอยเท้ำ แล้วค่อยๆ
เคลื่อนไปข้ำงหน้ำ สำมำรถเปลี่ยนตำแหน่งของอุปกรณ์รอยมือหรือรอยเท้ำให้แตกต่ำงกันได้ โดยให้เด็กแต่ละคนทำประมำณ 5 ถึง 10 ครัง้

2.กิจกรรมผ่อนคลำย (ประมำณ 5 - 10 นำที)
การประเมินกิจกรรม
1. เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนำทักษะควำมสำมำรถในกำรทรงตัวของเด็ก
2. เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนำทักษะควำมสำมำรถ กำรรับรูเ้ ชิงพืน้ ที่ของเด็กเล็กให้มีมำกยิ่งขึน้
3. กล้ำมเนือ้ ของเด็กมีกำรเปลี่ยนแปลงขณะทำกิจกรรม
4. กิจกรรมนีช้ ่วยให้อวัยวะส่วนต่ำง ๆ มีกำรประสำนสัมพันธ์กันได้ดีขน
ึ้

กิจกรรมที่ 3

เดินควงห่วง

เป้ าหมายของกิจกรรม
1.ส่งเสริมและพัฒนำกลไกป้องกันตัวตำมธรรมชำติของเด็กปฐมวัย พัฒนำสมำธิของเด็กให้ดียิ่งขึน้
2.ส่งเสริมทักษะกำรทรงตัวของเด็กให้พฒ
ั นำดีขนึ ้
3.ส่งเสริมกำรพัฒนำกล้ำมเนือ้ และกระตุน้ อวัยวะรับสัมผัส
การเตรียมกิจกรรม
1.วัสดุอุปกรณ์
•

ห่วงฮูลำฮูป

•

ทำงเดินโค้งฝึ กกำรสัมผัสและกำรทรงตัว

2.กำรเตรียมสถำนที่
•

ผูส้ อนควรตรวจสอบควำมปลอดภัยของสถำนที่ทุกครัง้ ก่อนกำรใช้งำน

•

วำงอุปกรณ์ตำมจุดที่กำหนดไว้

วิธีการดาเนินกิจกรรม
1.กิจกรรมอบอุ่นร่ำงกำยและยืดเหยียดกล้ำมเนือ้ (ประมำณ 5 - 10 นำที)
2.ครูแนะนำวิธีกำรใช้อุปกรณ์และวิธีกำรปฏิบตั ิกิจกรรม (ประมำณ 5 ถึง 10 นำที)
3.เวลำที่ใช้ปฏิบตั ิกิจกรรม (ประมำณ 25 - 30 นำที)

ขั้นตอนการทากิจกรรม
1.ให้เด็กเดินบนทำงเดินโค้งฝึ กกำรสัมผัสและกำรทรงตัว 1 รอบ แล้วหยิบห่วงฮูลำฮูปที่วำงอยู่ขำ้ งๆ ขึน้ มำหมุน ครัง้ แรกอำจให้หมุนไม่เกิน 3 ครัง้
พอเด็กเริ่มคุน้ และสำมำรถปฏิบตั ิได้แล้ว ค่อยๆ เพิ่มจำนวนครัง้ ที่หมุนจนถึง 10 ครัง้ เมื่อทำได้คล่องแล้วให้ลองเดินไปบนทำงเดินโค้งฝึ กกำรสัมผัส
และกำรทรงตัวพร้อมกับหมุนห่วงฮูลำฮูปไปด้วย
2.กิจกรรมผ่อนคลำย (ประมำณ 5 - 10 นำที)
การประเมินกิจกรรม
1. กิจกรรมนีช้ ่วยส่งเสริมและพัฒนำกลไกป้องกันตัวตำมธรรมชำติ ปฏิกิริยำตอบสนองของเด็กปฐมวัย ช่วยทำให้เด็กเกิดสมำธิขณะเล่น
2. เป็ นกิจกรรมที่เสริมสร้ำงระบบสร้ำงสมดุล กำรเคลื่อนไหว และทักษะต่ำง ๆ รวมถึงทักษะกำรทรงตัวของเด็กให้พฒ
ั นำดีขนึ ้
3. เป็ นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำกล้ำมเนือ้ และกระตุน้ อวัยวะรับสัมผัส เพิ่มควำมมั่นใจ ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู ้ และช่วยพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนท่ำทำงและกำรเคลื่อนไหวต่ำง ๆ

