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เวลาเด็กๆ ไดอยูกับธรรมชาติ เขาจะเรียนรูอยางเพลิดเพลิน

มีความสุข เพราะหัวใจของเด็กนั้นใฝหาธรรมชาติที่เปนแหลงเรียนรู
ที่ยิ่งใหญและมีอะไรใหคนหาเสมอ จึงไมนาแปลกใจที่ธรรมชาติ
รอบตัว ไมวาจะเปนดิน หิน กิ่งไม ดอก ใบ เม็ดทราย สายนํ้า และ
สายลม คือสือ่ การเรียนรูท ชี่ ว ยเสริมสรางทักษะ จินตนาการ และความ
คิดสรางสรรคของเด็กๆ ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในเด็กเล็กๆ เพราะ
การใหเด็กไดอยูใกลชิดและสัมผัสธรรมชาติตั้งแตเยาววัย จะทําใหเขา
เติบโตมาอยางเห็นคุณคาและสานความผูกพันกับธรรมชาติอยาง
มีความสุข

ดิน... ชวนเด็กบีบๆ ขยําๆ แลวปนดินเหนียวเปน
รูปรางตางๆ เพือ่ ฝกฝนความคิดสรางสรรค จินตนาการ และ
เรียนรูค ณ
ุ สมบัตขิ องดินเหนียวทีเ่ ปลีย่ นรูปรางได ทัง้ ยังชวย
พั ฒ นากล า มเนื้ อ มื อ ให เ ด็ ก สามารถใช มื อ ได อ ย า ง
คลองแคลว ซึ่งจะเปนพื้นฐานสําคัญทําใหเด็กเขียนหนังสือ
ไดอยางมั่นใจ
หิน... พาเด็กๆ ไปรูจ กั กอนหินหลายรูปราง ตางขนาด
หลากสีสัน นํากอนหินมาวางเรียงกันแลวฝกนับเลขตาม
จํานวนกอนหินทีค่ อ ยๆ เพิม่ ขึน้ เรียนรูก ารบวก การลบ จาก
จํานวนกอนหินที่เพิ่มขึ้นและลดลง นํากอนหินและกอน
กรวดกรอกใสขวดพลาสติก ปดปากขวดดวยกระดาษสี
ตกแตงดวยเชือก โบ หรือสติกเกอรนารักๆ เพียงเทานี้เด็กๆ
ก็จะไดเครื่องดนตรีที่สรางจังหวะสนุกสนานงายๆ ดวยการ
เขยาไปมา หรือจะชวนกันนํากอนหินมาสรางสรรคเปน
ผลงานศิ ล ปะ ก็ จ ะยิ่ ง กระตุ  น จิ น ตนาการและความคิ ด
สรางสรรคไดอยางไมรูจบ
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ไม... ชวนเด็กๆ ไปทําความรูจัก
สวนประกอบสําคัญของตนไม ทั้งราก
ลําตน กิ่ง กาน ใบ ดอก และผล นํา
กิ่งไม ใบไม ที่มีอยูตามธรรมชาติมาเปน
สื่อใหเด็กๆ เรียนรูเรื่องขนาดสั้น-ยาว
ที่ตางกัน ชวนกันแปลงรางเศษกิ่งไมเปน
สิ่งกอสราง อาคาร หรือสัตวประหลาด
โดยใชดินเหนียวเปนตัวชวย หรือจะนํา
ดอกไมหลากสีสันมาใชแทนสี บี้ๆ ขยําๆ
แลวนําไประบายบนกระดาษ เพือ่ ใหเด็กๆ
ไดเรียนรูเรื่องการใชสีจากธรรมชาติ นอก
เหนือไปจากสีนาํ้ หรือสีชอลกทีเ่ ขาคุน เคย
ขณะเดียวกันสีที่รังสรรคจากธรรมชาติ
ยังนุมนวลตอสายตาและความรูสึกของ
เด็กๆ อีกดวย
สายลม... สายลมเย็นๆ ทีไ่ ดสมั ผัส
กระตุนเราจินตนาการใหเด็กคิดประดิษฐ
ของเลนที่จะใชเลนกับลม ไมวาจะเปน
วาว กังหัน เครือ่ งบินกระดาษ หรือเรือใบ
ลํานอยที่แลนแขงกันในอางนํ้า เปนการ
ฝกกลามเนื้อมือ ฝกการทํางานประสาน

กันระหวางมือตาขณะประดิษฐของเลน
และยังฝกความอดทนใหทาํ งานจนสําเร็จ
โดยมี ข องเล น ฝ มื อ ตั ว เองเป น แรงจู ง ใจ
ที่แสนภาคภูมิใจ
แสงแดด... คือสื่อจากธรรมชาติที่
กระตุนความสนใจใครรูของเด็กๆ ไดเปน
อยางดี ลองชวนเด็กๆ ฝกสังเกตตําแหนง
ของแสงที่มีผลตอวัตถุ สังเกตรูปรางของ
เงาแลววิเคราะหดูวานาจะเปนเงาของ
อะไร หรือ ฝ ก ความคิ ด สร า งสรรค แ ละ
จินตนาการดวยการแปลงรางสรางเงารูป
รางตางๆ เพียงเทานี้แสงแดดก็จะกลาย
มาเปนเพือ่ นเลนทีช่ ว ยสรางการเรียนรูแ ละ
ความสนุกสนานใหกับเด็กๆ ได
นํ้า... เวลาเด็กๆ ไดอยูกับนํ้า เขา
จะเลนอยางสนุกสนาน หัวเราะเอิ๊กอาก
ชอบใจ เพราะธรรมชาติที่เย็นฉํ่า ใส และ
ไมคงรูปของนํ้านั้นทาทายความอยากรู
อยากทดลองและสนองจิ น ตนาการ
อันไมสิ้นสุดของเด็กไดเปนอยางดี ยิ่ง

อากาศรอนๆ อยางนี้ ลองชวนเด็กๆ มา
เพลิดเพลินกับการเลนนํา้ อยางสรางสรรค
เชน เรียนรูว ทิ ยาศาสตรเรือ่ งการลอย-จม
การแยกชั้นของนํ้ากับนํ้ามัน การสราง
เสียงดนตรีจากนํ้า โดยนํานํ้าใสขวดแกว
ใสในปริมาณที่ตางกัน 8 ขวด แลวนํา
ตะเกียบหรือชอนเคาะลงไปที่ขวดแกว
ทีละใบๆ เสียงโนตสูงตํ่าที่ไดยิน คือเสียง
ดนตรีที่แสนไพเราะ สนุกสนาน เมื่อเลน
ซํ้าๆ บอยๆ เด็กจะไดเรียนรูวา เสียงสูง
และทุมตํ่าที่ไดยินนั้นเกิดจากระดับนํ้าที่
ตางกันไปในขวดแตละใบนั่นเอง
ธรรมชาติรายรอบกาย ทัง้ ดอกไม
ใบไม สายลม แสงแดด ดิน เม็ดกรวด
เม็ดทราย และนํ้าใสเย็นที่เด็กไดเลนได
สัมผัส คือความงดงามที่ไมเพียงชวย
เสริ ม สร า งการเรี ย นรู  แ ละความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน แตยังชวยกลอม
เกลาจิตใจของเด็กใหนุมนวลออนโยน
ไดดวยคะ
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