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Living and Non-Living Things



Let’s Try This!
Color the pictures of living things.
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Key Features
    of Living     
     Things



Living things need air



Living things need food



Living things need  water



Living things react to stimuli



Living things can move and
change their places.



Living things have to 
get rid of waste.



Living things breed
and grow.



Key Features of 
Non-Living Things



Do not

breathe

Do not need food
and water

Do not have

body waste

Do not
grow

Do not react
to stimuli

Do not
reproduce

Cannot move by
themselves



Key Features of 
Living and Non-Living Things



Move by themselves

 Need food and water

Get rid of body waste

React to stimuli

 Reproduce

Need air for breathing

 Grow and get bigger

Cannot move by themselves

 Do not need food and water

Do not have body waste

Do not react to stimuli

 Do not reproduce

Do not breathe

 Do not grow or get bigger



1. Tick (✓) onthe living things.    Cross (   ) on the non-living things.

Fuel-up
Exercise 1 Page 30



Fuel-up
Exercise 1

1. Tick (✓) onthe living things. Cross () on the non-living things.
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I found  .................................... 

It is         a living thing

                 a non-living thing

because  

 ...................................................

....................................................

....................................................

.

 Observe things around your houseand then record.



a. Eating     
                          
b. Getting rid of body waste  
     
c. Breathing   
                    
d. Growing      

e. Reproducing  
              
 f. Moving       

g. Reacting to stimuli

3. Fill in the with the correct feature. Page 31



a. Eating     
                          
b. Getting rid of body waste  
     
c. Breathing   
                    
d. Growing      

e. Reproducing  
              
 f. Moving       

g. Reacting to stimuli

3. Fill in the with the correct feature. Page 31



a. Eating     
                          
b. Getting rid of body waste  
     
c. Breathing   
                    
d. Growing      

e. Reproducing  
              
 f. Moving       

g. Reacting to stimuli

3. Fill in the with the correct feature. Page 31



a. Eating     
                          
b. Getting rid of body waste  
     
c. Breathing   
                    
d. Growing      

e. Reproducing  
              
 f. Moving       

g. Reacting to stimuli

3. Fill in the with the correct feature. Page 31



a. Eating     
                          
b. Getting rid of body waste  
     
c. Breathing   
                    
d. Growing      

e. Reproducing  
              
 f. Moving       

g. Reacting to stimuli

3. Fill in the with the correct feature. Page 31



a. Eating     
                          
b. Getting rid of body waste  
     
c. Breathing   
                    
d. Growing      

e. Reproducing  
              
 f. Moving       

g. Reacting to stimuli

3. Fill in the with the correct feature. Page 31



a. Eating     
                          
b. Getting rid of body waste  
     
c. Breathing   
                    
d. Growing      

e. Reproducing  
              
 f. Moving       

g. Reacting to stimuli

3. Fill in the with the correct feature. Page 31



1. “สิ�งต่าง ๆที�อยู่รอบตัวเราทั�งสิ�งที�ธรรมชาติสร้างขึ�น และสิ�งที�มนุษย์สร้างขึ�น” จากข้อความเรียกว่าอะไร
      
    ก. สังคม                        ข. ครอบครัว                        ค. สิ�งแวดล้อม

2. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของสิ�งมีชีวิตได้ไม่ถูกต้อง

    ก. ไม่มีการเจริญเติบโต        ข. ต้องการอากาศเพื�อหายใจ      ค. เคลื�อนที�และเคลื�อนไหวไม่ได้เอง

3. ข้อใดแสดงถึงลักษณะของสิ�งมีชีวิต

    ก. ก้อยตกใจเมื�อเจอสุนัขเห่า 

    ข. ตุ๊กตาเดินไปข้างหน้าเองได้เพราะถูกไขลาน

    ค. ต้นไม้พลาสติกในแจกันไม่ต้องรดน ้าก็ไม่เหี�ยวเฉา
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ก. เรือดํานํ�า จัดเป�นสิ�งมีชีวิต เพราะ สามารถเคลื�อนที�ได้ด้วยตนเอง 

ข. ถั�วงอกและโทรศัพท์ จัดเป�นสิ�งไม่มีชีวิต เพราะ ไม่สามารถเคลื�อนที�ได้เอง 

ค. โทรศัพท์และเรือดํานํ�า จัดเป�นสิ�งไม่มีชีวิต เพราะ ไม่สามารถหายใจได



4. จากภาพสัมพันธ์กับลักษณะสําคัญของสิ�งมีชีวิตในข้อใดมากที�สุด

    ก. การเจริญเติบโต            ข. การเคลื�อนที�              ค. การสืบพันธ์ุ

5. ถั�วงอก โทรศัพท์ เรือดํานํ�า จากสิ�งที�กําหนดให้ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. เรือดํานํ�า จัดเป�นสิ�งมีชีวิต เพราะ สามารถเคลื�อนที�ได้ด้วยตนเอง 

ข. ถั�วงอกและโทรศัพท์ จัดเป�นสิ�งไม่มีชีวิต เพราะ ไม่สามารถเคลื�อนที�ได้เอง 

ค. โทรศัพท์และเรือดํานํ�า จัดเป�นสิ�งไม่มีชีวิต เพราะ ไม่สามารถหายใจได



4. จากภาพสัมพันธ์กับลักษณะสําคัญของสิ�งมีชีวิตในข้อใดมากที�สุด

    ก. การเจริญเติบโต            ข. การเคลื�อนที�              ค. การสืบพันธ์ุ

5. ถั�วงอก โทรศัพท์ เรือดํานํ�า จากสิ�งที�กําหนดให้ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. เรือดํานํ�า จัดเป�นสิ�งมีชีวิต เพราะ สามารถเคลื�อนที�ได้ด้วยตนเอง 

ข. ถั�วงอกและโทรศัพท์ จัดเป�นสิ�งไม่มีชีวิต เพราะ ไม่สามารถเคลื�อนที�ได้เอง 

ค. โทรศัพท์และเรือดํานํ�า จัดเป�นสิ�งไม่มีชีวิต เพราะ ไม่สามารถหายใจได



เล็กสํารวจบริเวณสนามหญ้าหน้าบ้านของตนเอง แล้วพบสิ�งต่าง ๆ ดังนี�

6. จากการสํารวจ เล็กพบสิ�งมีชีวิตใดบ้าง
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7. จากการสํารวจ เล็กพบสิ�งไม่มีชีวิตกี�ชนิด

    ก. 3 ชนิด                 ข. 4 ชนิด                      ค. 5 ชนิด
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