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บทเรียนดานความรูและสติปญญา บทที่ 9 

                                                                                     เร่ือง   สายรุง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงจุดมุงหมาย และทักษะท่ีจะชวยเหลือตนเองไดอยางประหยัด 

ตัวชี้วัด: ทําใหการศึกษาขั้นพื้นฐานสําเร็จเปนอยางนอย 

สาระการเรียนรู: บงบอกถึงความสามารถเฉพาะทางหลายอยางได; ไดรับการชวยเหลือทางดานการศึกษา 

 

กลุมอายุ: 3-5 ป 

ป: 1 

หัวขอหลัก: สี และรูปราง 

บทเรียน: สายรุง 

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:         

       

           1. เด็กจะสามารถเอยชื่อสีของสายรุงได 

           2. เด็กจะสามารถอธิบายไดวาสายรุงเปนพันธสัญญาระหวางพระเจาท่ีมีไวกับพวกเราอยางไร 

  

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                    
 

  

1. พระคัมภีร หรือเร่ืองราวเก่ียวกับนาวาของโนอาหในฉบับของเด็กๆ 

2. แกวนํ้าใสๆ, เหยือกนํ้า หรือชามขนาดกลางท่ีใสนํ้าไว 

3. ภาชนะใสนํ้า (สําหรับลางพูกันระบายสี) 

4. สีแดง, สีเหลือง และสีนํ้าเงิน   

5. พูกันระบายสี, ฟองนํ้า หรืออุปกรณระบายสีอ่ืนๆ  

6. กระดาษตัดเปนรูปรางของสายรุง (ดูคําแนะนําจาก “สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา”ดานลาง) 

  

 

         อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:  

1. สีผสมอาหาร หรือสียอมจากธรรมชาติ 
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2. ถาดทํานํ้าแข็งท่ีใสนํ้าแข็งหลากสีไว 

3. แทงไอศกรีม ไมจิ้มฟน หรือแทงนํ้าแข็งเล็กๆสําหรับนํ้าแข็งแตละกอน  

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:  

 

                        1. อานบทเรียนท้ังหมดใหจบ  

                        2. รวบรวมอุปกรณท้ังหมด   

 3. เติมคําในชองวางสําหรับกิจกรรมประจําวันน้ี  

 4. วาดวงรีเหลาน้ีบนกระดาษ และตัดเปนรูปคร่ึงวงของแบบท่ีวาดน้ี 

 a. ตัดสวนคร่ึงวงรีวงเล็กท้ิง และจะเหลือรูปรางของสายรุงไว 2 สาย  

        b. เด็กแตละคนตองใชสายรุงหน่ึงสาย  

  5. กิจกรรมเสริม: ประดิษฐนํ้าแข็งกอนหลากสี    

         a. ผสมสีผสมอาหาร หรือสียอมจากธรรมชาติกับนํ้าปริมาณเล็กนอยไวสัก 3-5 สี  

         b. เทนํ้าหลากสีลงในถาดทํานํ้าแข็ง, ใหทํานํ้าแข็งสีละ 2-3 กอน 

         c. ใสแทงตางๆท่ีเตรียมไวในชองทํานํ้าแข็งแตละชองกอนท่ีจะกลายเปนนํ้าแข็ง (เพ่ือเอาไวถือกอน

นํ้าแข็งสําหรับระบายสี) 

         d. แชแข็งไวขามคืน 

   6. อานพระคัมภีรเก่ียวกับนาวาของโนอาหผานๆในบท ปฐมกาล 6: 9–22; ปฐมกาล 7: 13–20; ปฐมกาล 8: 

1–3, 6–11, 15–19 และปฐมกาล 9: 8-17   

                   7. อธิษฐานใหเด็กๆเชื่อวาพระเจาทรงรักษาพันธสัญญาของพระองคเสมอ 

 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

การนําเขาสูบทเรียน:   

กิจกรรมประจําวัน: 

 
 

  

 

 

• พยัญชนะของวันน้ี: _____น. สําหรับโนอาห____  

o สิ่งตางๆท่ีขึ้นตนดวยพยัญชนะตัวน้ี: ____________________________ 

• วันของสัปดาห:  

o วันน้ี_______________ (ตามปฏิทิน) 

o วันพรุงน้ี ________________ 
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o เม่ือวานน้ี ___________________ 

o การนับ: จํานวนวันจนถึง_____________________=________________     

• อากาศ: 

o อากาศในวันน้ี 

o เสื้อผาในวันน้ี       

o แสดงสภาวะอากาศดวยกราฟ                                                                                                                             

• เวลารวมกันแสดงความคิดเห็น (กําหนดไวท่ี 10 นาที) 

o เร่ิมตนดวยการต้ังคําถาม: ___อะไรคือสิ่งท่ีมีสีสันมากท่ีสุดท่ีพวกหนูเคยเห็น?  

o นักเรียนท่ีรวมแสดงความคิดเห็นในวันน้ี: ________________________________ 

• เร่ืองราว                                    

o นาวาของโนอาห: ปฐมกาล 6: 9–22, ปฐมกาล 7: 13-20, ปฐมกาล 8: 1-3, 6-11, 15-19 และปฐม

กาล 9: 8-17 

 คําถาม/ กิจกรรมสําหรับผูฟง: 

                              1. เม่ืออานพระคัมภีรซ้ําถึงตอน “มนุษย และสัตว, บรรดาสิ่งมีชีวิตท้ังหลายท่ี

เคล่ือนไหวไปมาบนแผนดิน และนกบนทองฟา (ปฐมกาล 6: 19, 7: 14, 8: 19, 9: 10)” ใหเด็กๆแสดง

ทาทาง และกลาวบทพระคัมภีรน้ีไปพรอมๆกับคุณ กลาวซ้ําๆแบบน้ีใหบอยท่ีสุดในสวนของ

เร่ืองราวเทาท่ีจะเปนไปได   

                              2. ถามวา: “ทําไมพระเจาถึงโกรธมนุษย?” 

                        3. ถามวา: “พระเจาทรงใสอะไรไวในทองฟาหลังจากท่ีฝนตก? พวกหนูเคยเห็น

สายรุงไหม?” 

• การเคล่ือนไหวของประสาท และกลามเน้ือ: (เพลง, ระบํา หรือการเคล่ือนไหว)  

o สายรุงอันแสนสวยมาแลว  

วันหน่ึงพระอาทิตยกําลังสาดแสงอันเจิดจา (วางมือขวาบังเหนือค้ิวเพ่ือกันแสงแดด)  แตก็มีเมฆมาบดบัง และ

ทองฟาก็มืดมิดดั่งราตรี (ชูมือซายแทนเมฆ) ตอมาสายฝนก็เร่ิมโรยรินลงสูพื้นปฐพี (ขยับน้ิวขึ้นลง และเล่ือนมือ

จากดานบนลงดานลาง) และหลังจากน้ันไมนาน ฝนก็ตกไปท่ัวเมือง (ใหขยับน้ิวขึ้นลงตอไป) แตเม่ือบรรดาเมฆ

ท้ังหลายไดเคล่ือนตัวผานไป (วาดมือท้ังสองไปขางหน่ึง) สายรุงอันแสนสวยเสนใหญก็ตรึงตระหงานอยูกลาง

ทองฟา (ใชมือท้ังสองแสดงความโคงของสายรุง)   

 

 

 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 
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โนอาห และสายรุง 

 

 

 

 

 

• พระเจาทรงสรางสีสันท่ีแตกตางกันหลายสีเม่ือพระองคทรงประดิษฐสายรุง ตบมือหน่ึงคร้ังหากพวก

หนูจําไดวาเคยเห็นสายรุงจริงๆบนทองฟาแลว ใหเด็กๆตบมือ  

• โนอาหไดสรางเรือลําใหญท่ีเรียกวานาวาเพราะพระเจาเคยทําใหฝนตกจนนํ้าทวมโลกมาแลว พระองค

ทรงสรางสายรุงบนทองฟาเพ่ือเปนพันธสัญญาวาจะไมทําใหนํ้าทวมโลกอีก  

• เรามาใชน้ิววาดรูปรางของสายรุงบนทองฟากันดีกวา ใหคุณจรดน้ิวไวขางหน่ึงดานหนาของคุณแลว

ลากใหเปนเสนโคงไปยังอีกดานหน่ึง ใหเด็กๆเลียนแบบการวาดสายรุงของคุณ   

• ในสายรุงมีสีอะไรบางเอย? (สีแดง, เหลือง, คราม, นํ้าเงิน, เขียว, แสด, มวง) วันน้ีเราจะนําแมสีของเรา

ท้ังสามสีมาผสมกันใหเปนสีตางๆของสายรุง  

การทําใหเกิดสายรุง  
 

• ใสนํ้าหน่ึงถวยลงในชาม (ใหแนใจวาไดวางชามบนพื้นเรียบเพ่ือท่ีชามจะไมเคล่ือน

ไปมา และระดับนํ้าจะไดน่ิงพอท่ีเด็กๆจะจองมองนานๆได) หากคุณใชเหยือกแกว

ใหญๆแทนการใชชามก็จะทําใหมีจํานวนเด็กท่ีสามารถรอดูนํ้าไดมากขึ้น       

• ใสสีแดงท่ีเตรียมไวลงในนํ้าสองหยดใหชิดขอบชามดานหน่ึง หลังจากน้ันใหใสสีนํ้า

เงินสองหยดลงไปในชาม ใหมีระยะหางจากสีแดงประมาณ 1/3 ของเสนรอบชาม 

และใสสีเหลืองลงไปสองหยดระยะหางจากสีนํ้าเงินประมาณ 1/3 ของเสนรอบชาม

เชนกัน 

 

  

• พวกหนูคิดวาจะเกิดอะไรขึ้น? ใหเด็กๆแสดงความคิดเห็น หมายเหตุ: น่ีคือสิ่งท่ีจะเกิดขึ้น: ขณะท่ีระดับนํ้าดูเหมือนจะน่ิง, 

มันมีการเคล่ือนไหวอยูใตผิวนํ้า ขณะท่ีมันแผกระจายออกน้ันมันไดรวมตัวกับสีท่ีเราหยดลงไป  ตรงจุดท่ีสีสองสีมาชนกันก็

จะมีสีใหมกอตัวขึ้น: สีมวง, สีเขียว และสีสม 

 

• ใหเอยชื่อสีตางๆของสายรุงทีละหน่ึงสี และใหเด็กๆชี้สิ่งตางๆในหองเรียนท่ีมีสีตามท่ีคุณเอยขึ้น   

การระบายสีสายรุง
 

 

• วางถาดสีท่ีมีสีแดง, สีเหลือง, และสีนํ้าเงินไวใหเด็กๆ 

• แจกกระดาษท่ีตัดเปนรูปสายรุงไวใหแกเด็กแตละคน (ดูขอแนะนําในการทําไดจาก “สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ

จัดทํา”) 

• ใหเด็กๆวาดเสนโคงของสายรุงดวยพูกัน, ฟองนํ้า หรืออุปกรณระบายสีอ่ืนๆ 
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• หากเด็กๆทาแมสีสองสีซอนกันก็จะทําใหเกิดสีผสมขึ้น ดังตังอยางเชน ถาพวกเขาทาสีเหลืองกอนแลวทาสีแดงทับลง

ไป ตรงสวนท่ีสีสองสีน้ีทับกันก็จะปรากฏเปนสีสมขึ้น น่ีเปนการสรางสีท้ังหมดของสายรุงน่ันเอง     

• วางรูปแบบของสายรุงท่ีระบายสีเสร็จแลวบนพื้นราบเพื่อผ่ึงใหแหง  

 

 

  

 

สรุปบทเรียน:   

การจดจําพันธสัญญาสายรุงของพระเจา

  

 

• เตือนเด็กๆวาทุกคร้ังท่ีพวกเขามองเห็นสายรุง ใหพวกเขาจําไววาพระเจาทรงรักพวกเรามากพอท่ีพระองคทรงสัญญา

วาพระองคจะทรงไมทํารายพวกเราเด็ดขาด   

 

• พวกเรามากลาวขอบคุณพระเจาสําหรับสายรุงอันแสนสวยท่ีคอยเตือนใหพวกเราระลึกถึงความรักของพระองคท่ีมีตอ

พวกเรา และพวกเราก็ควรขอบคุณพระเจาสําหรับสีสันอันสวยงามของสายรุงท่ีพวกเรามองเห็นในโลกรอบๆตัวเรา

ดวย  

  

• ใหกลาวบทอธิษฐานตามครูในแตละบรรทัด: 

พระเจาผูเปนท่ีรัก, 

ขอบคุณพระองคท่ีทรงรักพวกเรา 

ขอบคุณพระองคท่ีทรงรักษาสัญญา  

ขอบคุณพระองคสําหรับสายรุง 

ขอบคุณพระองคสําหรับสีสันของสายรุง 

ในนามของพระเยซู, 

อาเมน 

 

กิจกรรมเสริม:  

การระบายสีสายรุงดวยนํ้าแข็ง
 

 

(เหมือนกับการระบายสีสายรุงดานบน แตใหใชนํ้าแข็งแทนการใชสี)   
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• นํานํ้าแข็งท่ีเตรียมไวออกมาจากชองแชแข็ง แกะนํ้าแข็งออกจากถาดทํานํ้าแข็งแลวนํามาวางไวบนถาดหรือกระดาษตรง

กลางโตะ 

• แจกรูปแบบสายรุงใหแกเด็กแตละคน (ดูขอแนะนําในการทํารูปแบบสายรุงไดจาก “สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา”) 

•  ใหเด็กๆระบายสีดวยกอนนํ้าแข็งสีท่ีมีสีแตกตางกันตามรูปรางของสายรุงแตละเสน กอนนํ้าแข็งเหลาน้ันจะละลายแลว

กลายเปนนํ้าท่ีมีสีบนกระดาษ   

• วางรูปแบบของสายรุงท่ีระบายสีเสร็จแลวบนพื้นราบเพื่อผ่ึงใหแหง 

  

        แหลงขอมูลสําหรับบทเรียนน้ี:  

http://www.first-school.ws/activities/bible/rainbow.htm 

 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดท่ีเหมาะสมกับบทเรียน? กิจกรรมใดท่ีไม

เหมาะสม? เราจะเตรียมตัวอยางไรสําหรับบทเรียนถัดไป?)  

 

 

   

การประเมินผลผูเรียน:   

ขณะท่ีนักเรียนกําลังระบายสีสายรุงของพวกเขาบนพื้น หรือกําลังระบายสีดวยนํ้าแข็งน้ัน ใหถามเด็กๆวาพวกเขากําลังใชสี

อะไรอยู หรือถามวาพวกเขาใสสีอะไรบางเพื่อผสมใหเปนสีใหม คุณอาจจะถามเด็กบางคนวาทําไมพระเจาถึงทรงประทาน

สายรุงใหแกพวกเรา 

 

 

http://www.first-school.ws/activities/bible/rainbow.htm
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