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บทเรียนการรับรูบทที ่9 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยางนอย 

สาระการเรียนรู:  ชี้ใหเห็นถึงเชาวปญญาเฉพาะตัวท่ีหลากหลาย รับการชวยเหลือในดานวิชาการ 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  สีและรูปทรงตาง ๆ 

บทเรียน:  รุงกินนํ้า 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
            
  

1. เด็กสามารถบอกสีตาง ๆ ของรุงได 

2. เด็กสามารถอธิบายวารุงเกี่ยวของกับพระสัญญาของพระเจาอยางไร 

 

 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  

1. พระคัมภีร หรือเร่ืองของโนอาหฉบับเด็ก (มีภาพประกอบ) 

2. กระดาษสีหลาย ๆ สี ถาไมสามารถหาได ใหใชกระดาษสีขาวระบายดวยสีเทียน ปากกาเนน

ขอความ หรือ สี 

3. กระดาษแผนใหญ (ไววาดรุง) 

4. ส่ิงของท่ีสามารถนับได (ฝาขวด ถั่ว เหรียญ กอนกรวด) 
 

  อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:     

5. สายยางรดนํ้าท่ีตอกับกอกนํ้าเรียบรอย 

6. วัสดุสะทอนแสงท่ีสามารถสะทอนแสงของดวงอาทิตยบนผนังได 

7. ถาดทํากอนนํ้าแข็ง 
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8. กิ่งไม ไมจิ้มฟน หรือไมไอศกรีม 
 

 สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

  
1. อานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. ตัดกระดาษสีออกเปนหลาย ๆ ชิ้น สีละชิ้น แจกใหเด็กทุกคน 

4. กระดาษแผนใหญ หรือใชกระดาษแผนธรรมดาตอกันใหเปนแผนใหญ ใหวาดภาพรุงกินนํ้าและ

ระบายสีตาง ๆ อาจจะวางไวบนโตะหรือบนพื้น แถบสีแตละแถบควรจะกวางพอท่ีจะโยนเหรียญ

หรือเบี้ยคะแนนลงไปได 

5. อานและศึกษาพระวจนะ เร่ืองเรือโนอาห ใน ปฐมกาล 6:9-22, 7:13-20, 8:1-3,6-11,15-19, 

9:8-17 

6. อธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ แตละคน เพื่อพวกเขาจะเชื่อวา พระเจาทรงรักษาคําสัญญาของพระองค 

 
กิจกรรมเสริม: ทํากอนนํ้าแข็งหลากสี 

1. ผสมสีอาหารกับนํ้าพอประมาณ ท่ีจะผสมสีไดสัก 2-3 สี 

2. เทนํ้าลงบนถาดทํานํ้าแข็งกอนเล็ก ทําสีละ 2-3 กอน 

3. เอาไมจิ้มฟน หรือไมไอศกรีม ใสเขาไปท่ีนํ้าในแตละชองของถาดทํานํ้าแข็ง (เอาไมเปนท่ีจับ 

เวลาจะระบาย) 

4. แชไวในชองทํานํ้าแข็ง ในตูเย็น จนเปนนํ้าแข็ง      
   

 
 
 

ข้ันตอนการเรียนการสอน: 
 

 
 

 
  การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

กิจกรรมสีดนตรี
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• ยกกระดาษสีขึ้น นี้คือสีอะไร? ใหเวลาเด็กตอบคําถาม ใหบอกสิ่งตาง ๆ ที่มีสีเหมือนกับสีนี ้ใหเวลาเด็ก 

ๆ ท่ีจะคิดถึงส่ิงตาง ๆ แลวบอกชื่อของส่ิงตาง ๆ เหลาน้ัน เชน สีนํ้าเงิน-ทองฟา เส้ือ ตา  สีเหลือง-กลวย ผีเส้ือ 

ดินสอ และอื่น ๆ 
 
• ใหทําในลักษณะเดียวกันกับสีอื่น ๆ 

 
• เมื่อพูดคุยถึงสีตาง ๆ เสร็จแลว ใหเอากระดาษสีตาง ๆ วางเปนรูปวงกลมบนพื้นรอบหอง พยายามกระจัด

กระจายสีตาง ๆ ไมใหสีเหมือนกันอยูติดกัน 
 

• ใหเด็ก ๆ เดินไปรอบ ๆ วงกลมในทางเดียวกัน ขณะเดินไปใหเปดเสียงดนตรี หรือตีกลองเปนจังหวะ 
 

• เมื่อหยุดเสียงดนตรี ใหครูบอกชื่อสี ใหเด็กแตละคนหยิบกระดาษสีใหตรงกับท่ีครูประกาศ แลวรีบเอาไปวางไว

ตรงกลางวง 
 

• ใหกิจกรรมดําเนินไปเหมือนรอบแรก จนกวาจะหมดเวลาหรือหมดสนุก 
 

กิจกรรมรุงเลนเบี้ย

 

 
• ใหวางรูปรุงกินนํ้าอันใหญบนโตะหรือพื้น และกะระยะใหหางพอประมาณ สําหรับคนโยนเบี้ย 
 
• ใชเชือกหรือสติกเกอร ทําเคร่ืองหมายบนพื้นเพื่อแสดงจุดยืนของผูโดนเบี้ย 

 
• เลือกเด็กคนหน่ึงใหเปนคนเร่ิมตน แจกจํานวนเบี้ยเทากับจํานวนแถบสีของรุง ตัวอยางเชน ถาครูทํารุงหาสี 

เด็กท่ีโยนเบี้ยจะไดรับจํานวนเบี้ยเทากับจํานวนสี คือหาเบี้ย 
 
 

• ผูเลนจะยืนหางเทาท่ีเสนกําหนด พรอมแลวจะพยายามโยนเบี้ยแตละอันตรงแถบสีแตละแถบ เมื่อเบี้ยตกท่ีสี

ใดก็ใหผูเลนพูดชื่อของสีน้ัน 
 
• เมื่อผูเลนโยนเบี้ยท้ังหาอันหมดแลว ก็ใหมาดูวาเบี้ยตกท่ีสีตางกันกี่สี ใหนับเปนจํานวนคะแนนท่ีได ใหเก็บ

เบี้ยและสงใหผูเลนคนตอไป 
 

• ใหแตละคนมีโอกาสเลนทุกคน อยางนอยคนละหน่ึงรอบ 
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• ถาจะใหกิจกรรมมีความสนุกมากขึ้น อาจจะทําใหเกมสยากขึ้นและไดคะแนนสูงขึ้น โดยอาจจะใหโยนใน

ระยะไกลขึ้น หรือสีท่ีโยนเบี้ยยาก เชน สีท่ีอยูตรงกลาง ถาโยนเบี้ยไปตกท่ีสีน้ันได อาจจะไดคะแนนมากขึ้น 
 

 
 

การสรุปบทเรียน:       
 

การจดจํารุงแหงคําสัญญาของพระเจา

  

 
• ใหเตือนเด็ก ๆ วา ทุกครั้งที่มองเห็นรุงกินน้ํา ใหระลึกเสมอวาพระเจาทรงรักเราและทรงสัญญาวา

จะไมทําอันตรายใด ๆ ตอเรา 
 

 
กิจกรรมเสริม:  

กิจกรรมรุงกอนน้ําแข็ง
 

 

• เอากอนนํ้าแข็งท่ีใสสีเรียบรอยออกจากตูเย็น นําถาดนํ้าแข็งไปวางไวตรงกลางหอง 

• แจกกระดาษท่ีมีรูปรุงกินนํ้า 

•  แจกกอนนํ้าแข็งสีใหเด็ก เพื่อเขาจะเอาไปวางบนกระดาษรูปรุง วางแตละสีลงบนแตละแถบ เมื่อนํ้าแข็งละลายนํ้าสีก็

จะปรากฏบนกระดาษเปนสีรุงตามท่ีตองการ 

• นํากระดาษไปวางไวบนท่ีราบเรียบ ตากใหแหง ก็จะไดรูปรุงท่ีสวยงาม 

 
 
 

กิจกรรมจับรุงกินน้ํา 
 

 
•  พาเด็ก ๆ ออกไปภายนอกหองเรียน ในวันท่ีมีแสงแดดโดยหันหลังใหดวงอาทิตย ใหเด็กถือสายยางฉีดนํ้า ทํานํ้าเปน

ฝอยเล็ก ๆ ขึ้นในอากาศ แลวพยายามมองดูละอองนํ้าดูวาเห็นรุงกินนํ้าปรากฏอยูในละอองนํ้าหรือไม 
 
ขอมูลอางอิงท่ีใชในบทน้ี 

1. http://www.first-school.ws/activities/bible/rainbow.htm 
2. The Giant Encyclopedia of Theme Activities for Children 2 to 5, edited by 
Kathy Charner, published by Gryphon House, Inc. 1993 

http://www.first-school.ws/activities/bible/rainbow.htm
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การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 
 
 
 
 
การประเมินผลผูเรียน:   
ในระหวางท่ีนักเรียนกําลังระบายสีรุงบนพื้น หรือใชนํ้าแข็งสีระบาย ใหถามเด็ก ๆ วาสีท่ีพวกเขากําลังใชอยูมีชื่อวา

อะไร หรือสีท่ีใชน้ันถานํามาผสมกันแลวจะไดสีใหมคือสีอะไร ครูอาจจะถามเด็กบางคนวาทําไมพระเจาจึงทรงให

รุงแกพวกเรา   
 
 
 
 

 


	บทเรียนการรับรู้บทที่ 9
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอย่างดี
	ตัวชี้วัด:  จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อย
	สาระการเรียนรู้:  ชี้ให้เห็นถึงเชาว์ปัญญาเฉพาะตัวที่หลากหลาย รับการช่วยเหลือในด้านวิชาการ
	กลุ่มอายุ:  3-5
	ปีที่: 2
	หัวข้อหลัก:  สีและรูปทรงต่าง ๆ
	บทเรียน:  รุ้งกินน้ำ
	เวลาที่ใช้ในการสอน:  45 นาที
	วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

