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บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี 1 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: เด็กๆแสดงออกถึงความเขาใจวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา และมีความผูกพันกับพระองค 

ตัวชี้วัด: รูและเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู: รูและเขาใจแนวความคิดทางศาสนศาสตรเบื้องตน 

 

กลุมอายุ: 3-5 ป 

ป: 2 

หัวขอหลัก: พระคัมภีรเดิม 

บทเรียน: พระคัมภีร คือจดหมายรักจากพระเจา 

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:         

1. เด็กสามารถเขาใจไดวาพระคัมภีรคือจดหมายรักจากพระเจา 

2. เด็กสามารถบอกไดอยางนอย 1 อยางวาอะไรที่เปนสิ่งที่พระเจาทรงกระทําเพ่ือแสดงใหเห็นวาพระองคทรง

รักเรา 

3. เด็กจะแสดงความรักโดยการรวมกลุมกันเขียนจดหมายถึงใครบางคน 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองใช:        
 

 

1. ดินสอคนละ 1 แทง 

2. กระดาษคนละ 1 แผน 

3. สีเทียน หรือ ดินสอสี  กลุมละ 1 ชุด 

4. พระคัมภีร คนละ 1 เลม  (หรือกลุมละ 1 เลม ในกรณีที่ยังไมไดรับแจกพระคัมภีรสําหรับเด็ก) 

 

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

1. พระคัมภีร 

 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:   

1. อานบทเรียนน้ีทั้งหมด 

2. จัดเตรียมอุปกรณทั้งหมด 
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3. ศึกษาพระธรรม 1 เปโตร  5 : 7, โยชูวา 1:5 และเยเรมีย 31:3 

4. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่เราจะสอนเพ่ือที่พวกเขาจะสามารถรับรูไดถึงความรักของพระเจา ขอพระเจาที่จะ

เตรียมใจของเด็กๆ 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

การนําเขาสูบทเรียน:  

 
 

 
 

• บอกใหเด็กๆมาน่ังรวมกลุมกันเปนวงกลมบนพื้น แลวถามพวกเขาวา  “พวกเธอแสดงความรักตอคนท่ีพวกเธอรักอยางไร”

(คําตอบอาจจะเปน-การกอด การหอม การแสดงความเมตตา ฯลฯ) และถามวา “เม่ือพวกเธอเห็นคนสองคนพวกเธอรูได

อยางไรวาเขาสองคนน้ัน รักกัน” (พวกเขาจับมือกัน กอดกัน หรือพวกเขามองตากัน ฯลฯ)  

 

• เม่ือคนรักกัน บางคร้ังเขาก็จะเขียนจดหมายหรือบัตรอวยพรแลวสงถึงกันและกัน ใหพวกเรามาเขียนจดหมายถึงคนท่ีเรารัก

กันเถอะนะ 

 

• บอกใหเด็กๆชวยกันคิดวาพวกเขาจะสงจดหมายถึงใครไดบาง เชน ศิษยาภิบาล ครู หรือผูชวยครู หรือวาใครก็ไดที่พวกเขา

คิดออก ถามพวกเขาวาพวกเขาอยากเขียนอะไรลงไปในจดหมายบาง  แลวชวยเด็กเขียนขอความน้ันลงไปในกระดาษ และ

อาจจะใหเด็กๆวาดรูปลงไปดวยก็ไดแลวใหเด็กนําจดหมายน้ันไปมอบใหคนที่พวกเขารวมกันเขียนถึง 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

   

 

  
 

 

 
• เดินไปรอบๆหองแลวถามเด็กแตละคนวา  “(ชื่อเด็ก)รูไหมวาพระเจารักเธอ” แลวรอใหเด็กแตละคนตอบคําถาม 

• รูไหมวาเราสามารถแสดงความรักไดโดยการเขียนจดหมายถึงคนท่ีเรารัก พระเจาเองก็เขียนจดหมายรักถึงเราเพื่อบอก

วาพระองคทรงรักเราเชนกัน ซึ่งจดหมายรักของพระองคก็คือ พระคัมภีร เอาพระคัมภีรใหเด็กๆดู     จดหมายรักของ

พระเจาไดบอกเราวาพระองคทรงรักเรามากแคไหน  ใหเรามาเปดจดหมายของพระองคและมานับดูกันวาพระเจาได

แสดงความรักตอเราทางไหนบาง 
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• ชูน้ิวขึ้น 1 น้ิวและใหเด็กๆชูน้ิวขึ้น 1 น้ิวเชนกัน “ทางท่ี 1 ท่ีพระเจาแสดงวาพระองคทรงรักเราคือ พระองคทรงสราง

โลกน้ีใหเราไดอาศัยอยู จากพระคัมภีรเลมท่ี 1ซึ่งเรียกวา ปฐมกาล ไดบอกวาพระเจาไดสรางโลกน้ีและทุกสิ่งในโลกน้ี

ขึ้น ใหเราบอกพระเจาวาเราขอบพระคุณพระองคท่ีทรงรักเราและไดสรางโลกขึ้นมา” บอกใหเด็กๆพูดพรอมกันวา 

“ขอบพระคุณพระเจาท่ีทรงรักเราและไดสรางโลกขึ้นมา” 

• ชูน้ิวขึ้น 2 น้ิวและใหเด็กๆชูน้ิวขึ้น 2 น้ิวเชนกัน “ทางท่ี 2 ท่ีพระเจาแสดงวาพระองคทรงรักเราคือพระองคจะทรงดูแล

เรา ในพระธรรม 1 เปโตร 5:7 บอกวา “จงละความกระวนกระวายของทานไวกับพระองคเพราะวาพระองคทรงหวงใย

ทานท้ังหลาย” พระคัมภีรขอน้ีไดบอกเราวา พระเจาอยากจะใหเราทูลพระองคเก่ียวกับปญหาของเราและพระองคจะ

ดูแลเรา ใหเราบอกพระเจาวาเราขอบพระคุณพระองคท่ีทรงรักเราและทรงดูแลเรา บอกใหเด็กๆพูดพรอมกันวา 

“ขอบพระคุณพระเจาท่ีทรงรักเราและทรงดูแลเรา” 

• ชูน้ิวขึ้น 3 น้ิวและใหเด็กๆชูน้ิวขึ้น 3 น้ิวเชนกัน “ทางท่ี 3 ท่ีพระเจาแสดงวาพระองคทรงรักเราคือพระองคไดทรง

จัดเตรียมหนทางไวสําหรับเราท่ีจะไปอยูกับพระองคท่ีบนสวรรคในวันหน่ึง พระเจาไดสงพระเยซูมาบนโลกน้ีเพื่อตาย

สําหรับความบาปของเราเพื่อท่ีเราจะไดรับการอภัยสําหรับความบาปของเราและไดไปอยูบนสวรรค ใหเราบอกพระเจา

วาเราขอบพระคุณพระองคท่ีทรงรักเราและไดจัดเตรียมหนทางไวสําหรับเราท่ีจะไปอยูกับพระองคบนสวรรค บอกให

เด็กๆพูดพรอมกันวา “ขอบพระคุณพระเจาท่ีทรงรักเราและไดจัดเตรียมหนทางไวสําหรับเราท่ีจะไปอยูกับพระองคบน

สวรรค” 

• ชูน้ิวขึ้น 4 น้ิวและใหเด็กๆชูน้ิวขึ้น 4 น้ิวเชนกัน “ทางท่ี 4 ท่ีพระเจาแสดงวาพระองคทรงรักเราคือพระองคบอกเราวา

พระองคจะไมท้ิงเราไปหรือลืมเรา (โยชูวา 1:5)ใหเราบอกพระเจาวาเราขอบพระคุณพระองคท่ีทรงรักเราและพระองค

จะไมทอดท้ิงเรา บอกใหเด็กๆพูดพรอมกันวา “ขอบพระคุณพระเจาท่ีทรงรักเราและพระองคจะไมทอดท้ิงเรา” 

• พระคัมภีรเปนจดหมายรักจากพระเจา และมันบอกเราอยางชัดเจนวาแผนการของพระเจายาวนานแคไหนสําหรับ

ความรักของพระองคท่ีมีตอเรา เด็กๆคิดวาพระเจาจะรักเรานานแคไหน  รอใหเด็กๆตอบ จดหมายรักของพระเจาได

บอกเราในพระธรรมเยเรมีย 31:3 วา “เราไดรักเจาดวยความรักนิรันดร” วาว ความรักท่ีคงอยูตลอดไป น่ันเปนเวลาท่ี

ยาวนานมาก  

• เด็กๆบอกไดไหมวาพระเจาทรงแสดงความรักตอเราในทางใดอีกบาง (คําตอบที่เปนไปได-พระองคทรงประทาน นํ้า 

อาหาร และที่อยูอาศัย พระองคทรงปกปองเราใหปลอดภัย พระองคทรงประทานเพ่ือนใหกับเรา)  

  
 

 

• บอกเด็กๆวา เรากําลังจะคัดลอกจดหมายรักท่ีพระเจาทรงเขียนถึงเรา แลววาดรูปดานในท่ีแสดงถึงวิธีการสําแดงความ

รักของพระเจาท่ีมีตอเรา  โดยเลือกมา 1 อยาง จากบทเรียนท่ีผานมาน้ี   ,แจกกระดาษและดินสอใหกับเด็กๆ 
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• ชวยเด็กๆพับครึ่งกระดาษ เพ่ือที่มันจะไดดูเหมือนหนังสือ แลวเขียนที่ดานหนาของกระดาษวา “พระคัมภีร” หรือวาให

พวกเขาเขียนเองก็ได 

• บอกใหเด็กๆวาดรูปเก่ียวกับสิ่งที่เราไดเรียนรูจากพระคัมภีรวาพระเจาแสดงความรักตอเราอยางไร และระบายสีดาน

ในกระดาษ(เชน พระองคทรงสรางเรา พระองคทรงประทานอาหารใหเรา พระองคทรงปกปองเราจากความกลัว 

พระองคทรงสรางตนไมใหกับเรา) 

• ในขณะที่เด็กๆวาดรูป ใหเดินไปรอบๆหองและถามพวกเขาวาพระเจาไดทรงแสดงความรักตอพวกเขาอยางไร เชน 

พระเจาทรงทําใหพวกเขาหายกลัว หรือพระองคทรงจัดเตรียมอาหารใหกับพวกเขา 

• สําหรับเด็กเล็กๆ เราอาจจะใหพวกเขาวาดแครูปหัวใจดานในและระบายสี บอกพวกเขาวาในพระคัมภีรพระเจาได

เขียนและอยากใหเรารูวาพระองคทรงรักเราอยางไรบาง 

   

   

 
• บอกใหเด็กๆน่ังเปนวงกลม และเดินไปรอบๆ จากน้ันวางพระคัมภีรลงดานหลังของเด็กคนหน่ึงและพูดวา พระคัมภีร

เปนจดหมายรักจากใคร และเด็กๆทุกคนก็จะตะโกนช่ือของเด็กคนที่มีพระคัมภีรวางไวดานหลัง 

 

• จากน้ันเด็กคนน้ันก็จะลุกขึ้น และเดินไปรอบๆวงกลมและวางพระคัมภีรไวหลังของเด็กคนอื่นๆ ครูผูสอนจะถามอีกวา 

พระคัมภีรเปนจดหมายรักจากใคร และเด็กๆทุกคนก็จะตะโกนช่ือของเด็กคนที่มีพระคัมภีรวางไวดานหลังอีกครั้ง 

และเลนอยางน้ีไปเรื่อยๆเทาที่ตองการ 

 

 

สรุปบทเรียน: 

       

   

 
• บอกใหเด็กๆยืนเปนแถวตอนเรียงหน่ึง และใหครูผูสอน 2 คนยืนหันหนาเขาหากันที่หัวแถว และจับมือประสานกันให

เปนรูปสะพานและยกมือขึ้น 

 

• บอกใหเด็กๆเดินลอดใตแขนของครูผูสอนแลวนํารองเพลงที่เด็กๆคุนเคย และใหเด็กๆรองตามในขณะที่เด็กๆเดินวน

ไปเรื่อยๆ 
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• บอกใหเด็กๆเดินไปเรื่อยๆ และที่บางคําของเพลงใหครูผูสอนหยุดรองพรอมทั้งเอาแขนลงเพื่อจับเด็กไวในออมแขน   

1 คน แลวถามเด็กคนน้ันตามแนวทางการถามดานลางน้ี  เพ่ือดูวาเด็กสามารถตอบวา “พระคัมภีร” ในคําถามน้ีได

หรือไม  ,เลนไปเรื่อยๆเทาที่ตองการ 

 

ครู: พระเจาทรงสําแดงความรักของพระองคท่ีมีตอเรา 

เด็กๆ: พระเจาทรงสําแดงความรักของพระองคท่ีมีตอเรา (ใหเด็กพูดตามครู) 

ครู: ดวยจดหมาย 

เด็กๆ: ดวยจดหมาย 

ครู: แลวจดหมายน้ันคืออะไร (ใหเด็กคนน้ันตอบคําถาม) 

เด็กที่ถูกจับได : พระคัมภีร 

 

กิจกรรมเสริม: 

ไมมี 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ดี? กิจกรรมใดไมดี? ฉันจะเตรียมตัวสําหรับ

การสอนบทตอไปอยางไร?)   

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน: 

 

 

 

 

 

 

 

                                    


	บทเรียนด้านจิตวิญญาณ บทที่ 1
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ: เด็กๆแสดงออกถึงความเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า และมีความผูกพันกับพระองค์
	ตัวชี้วัด: รู้และเข้าใจพระคัมภีร์
	กลุ่มอายุ: 3-5 ปี
	ปี: 2
	วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

