
 
 ชุดฝกทักษะ  เรื่องชีวิตพืช

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชวงชั้นที่ 1   ช้ันประถมศึกษาปที่  2

  
   
            นางสุรีพร     ปนผสม
       โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม                  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1
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คําช้ีแจง
ชุดฝกทักษะ  เรื่อง ชีวิตพืช   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่  ๒     

จัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน และสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู  มีทักษะ
            ตามมาตรฐานชวงชั้นและผลการเรียนรูที่คาดหวัง

วัตถุประสงค

๑. อธิบายเกี่ยวกับปจจัยท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช

๒. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของพืช

๓.  ยกตัวอยางการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

การทํากิจกรรมฝกทักษะ

๑. ทําแบบทดสอบกอนเรียน
๒. ศึกษาใบความรูเกี่ยวกับพืช
๓. ทําแบบฝกปฏิบัติ
๔. ทําแบบทดสอบหลังเรียน
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แบบทดสอบกอนเรียน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2    เร่ือง  ชีวิตของพืช

ช่ือ.......................................................................ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก  เขต 1

คําส่ัง  ใหนักเรียนวงกลม          รอบขอท่ีถูกตองเพียงขอเดียว
1. หนาที่ของราก คือ
ก. ชูกิ่งกานและใบ ข. ขยายพันธุ ค. ยึดลําตน ดูดน้ําและธาตุอาหาร
2. ถานักเรียนไมรดน้ําตนไมเลย ตนไมจะเปนอยางไร
ก. เหี่ยวเฉาแตไมตาย ข. คอยๆตาย ค. แตกใบและโตขึ้น
3. ถาพืชไมไดรับแสงแดดเปนเวลานานจะเปนอยางไร
ก. ใบจะเหลืองและตาย ข. เหี่ยวเฉาแตไมตาย ค. ไมตาย
4. พืชสรางอาหารทางใด
ก. ลําตน ข. ใบ ค. ดอก
5. พืชชนิดใดมีผล
ก. มะเขือ ข.กุหลาบ ค. มะลิ
6. พืชชนิดใดมีลําตนเลื้อย
ก.มะพราว ข. ตําลึง ค. กลวย
7. พืชชนิดใดกินได
ก. ดอกบัว  ข. กลวยไม ค. ออย
8. พืชที่มีในทองถิ่นของเรา คือ
ก. ลองกอง ข. แตงแคนตาลูป ค. องุน
9. พืชที่นิยมนํามาประกอบอาหาร คือ
ก. นอยหนา ข. ละมุด ค. มะละกอ
10. พืชที่มีลําตนคลายมะพราว คือ
ก. ตาล ข. ฝรั่ง ค. มะมวง
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน
1. หนาที่ของราก คือ
ค. ยึดลําตน ดูดน้ําและธาตุอาหาร
2. ถานักเรียนไมรดน้ําตนไมเลย ตนไมจะเปนอยางไร
ข. คอยๆตาย
3. ถาพืชไมไดรับแสงแดดเปนเวลานานจะเปนอยางไร
ก. ใบจะเหลืองและตาย
4. พืชสรางอาหารทางใด
ข. ใบ
5. พืชชนิดใดมีผล
ก. มะเขือ
6. พืชชนิดใดมีลําตนเลื้อย
ข. ตําลึง
7. พืชชนิดใดกินได
ค. ออย
8. พืชที่มีในทองถิ่นของเรา คือ
ข. แตงแคนตาลูป
9. พืชที่นิยมนํามาประกอบอาหาร คือ
ค. มะละกอ
10. พืชที่มีลําตนคลายมะพราว คือ
ก. ตาล
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ใบความรู  เร่ือง  ชีวิตพืช
พืชเปนสิ่งมีชีวิต  ตองการ  อาหาร  น้ํา  อากาศ  เพื่อการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิต  พืชสามารถ

ตอบสนองตอสิ่งเราได  พืชในทองถิ่นมีมากมาย  เราสามารถจัดเปนกลุม  โดยใชลักษณะที่สังเกตไดเปน
เกณฑและสามารถนําพืชมาใชประโยชนได

        สวนตางๆของพืช

ราก ทําหนาที่    ยึดลําตน ดูดน้ําและธาตุอาหาร
ลําตน ทําหนาที่    ชูกิ่งกานและใบ

ใบ ทําหนาที่    สรางอาหาร
ดอก ทําหนาที่    สืบพนัธุ
ผล ทําหนาที่    ขยายพันธุ

ดอก

ใบ

ผล

ลําตน

ราก
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แบบฝกท่ี   1  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่  2 เร่ือง   ชีวิตพืช  
ช่ือ....................................................................................

จงบอกช่ือและหนาท่ีสวนตางๆของพืช
(ขอละ 1 คะแนน)

1.เรียกวา..................................
ทําหนาที.่.................................

3.เรียกวา..................................
ทําหนาที.่.................................

2.เรียกวา..................................
ทําหนาที.่.................................

4.เรียกวา..................................
ทําหนาที.่.................................

5.เรียกวา..................................
ทําหนาที.่.................................

คําสั่ง
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