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บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี 2 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: เด็กๆแสดงออกถึงความเขาใจวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา และมีความผูกพันกับพระองค 

ตัวชี้วัด: รูและเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู: รูและเขาใจแนวความคิดทางศาสนศาสตรเบื้องตน 

 

กลุมอายุ: 3-5 ป 

ป: 2 

หัวขอหลัก: พระคัมภีรเดิม 

บทเรียน: ในปฐมกาล - พระเจาทรงสรางวัน คืน ทะเล และ แผนดิน 

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:           

1. เด็กๆสามารถบอกช่ือไดอยางนอย 1 ใน 4 สิ่งที่พระเจาทรงสรางในยุคเริ่มแรก – วัน, คืน,  แผนดิน ,และ ทะเล 

2. สามารถบอกสิ่งที่พวกเขาทําในแตละวันและคืนหรือสิ่งที่พวกเขาเห็นในทะเลหรือบนพ้ืนดิน 

3. เด็กๆสามารถบอกไดวาพระเจาทรงเปนพระผูสรางวัน คืน แผนดินและทะเล 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                    
 

  

1. กระดาษ 

2. สีเทียน หรือ ดินสอสี 

 

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

 

1. เมล็ดพืช 

2. หมอ ,ถวย หรือ ถัง 

3. ดิน 

4. นํ้า 

 

 

 

 

 



 2 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:   

1. อานบทเรียนทั้งหมด 

2. จัดเตรียมอุปกรณทั้งหมด 

3. อานและศึกษาพระธรรมปฐมกาลบทที1่ 

4. อธิษฐานเพ่ือเด็กๆใหมีความอัศจรรยใจในสิ่งที่พระเจาทรงสราง และขอพระเจาที่จะจัดเตรียมหัวใจของเขา 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

การนําเขาสูบทเรียน:  

 
 

 

 
• บอกใหเด็กมาน่ังลอมกันเปนวงกลมแลวพูดวา “มองดูรอบๆตัวของเราซิ เด็กๆมองเห็นอะไรบาง” (คําตอบที่เปนไปได: 

ตนไม คนทองฟา ฯลฯ) “ทีน้ีลองหลับตาซิ เด็กๆเห็นอะไรบาง” (ความมืด ไมเห็นอะไรเลย) 

 

• “โลกของเราเต็มไปดวยสิ่งสวยงามมากมาย เราลองมาคิดดูกันซิวา มันจะมีลักษณะเปนยังไงกอนท่ีมันจะมีวัน คืน ทอง

ทะเล หรือผืนแผนดิน เด็กๆคิดวามันจะมีลักษณะเปนอยางไร” (ความมืด ความวางเปลา ไมมีอะไรเลย) “ครูรูสึกดีใจมากท่ี

พระเจาไดทรงสรางโลกของเราขึ้นมา เรามาเร่ิมเรียนรูสิ่งท่ีพระเจาทรงสรางกันเถอะ” 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

 
 

  

 
• พูดกับเด็กๆวา “พระเจาทรงสรางโลกน่ีและพระองคทรงสรางใหมันสวยงาม เรามาอานพระธรรมเก่ียวกับการทรง

สรางของพระเจาในยุคเร่ิมแรก ดวยกัน ในพระคัมภีรบอกวา” 

o  “พระเจาตรัสวา “จงเกิดความสวาง” ความสวางก็เกิดขึ้น พระเจาทรงเห็นวาความสวางน้ันดี และทรงแยก

ความสวางออกจากความมืด พระเจาทรงเรียกความสวางน้ันวา วัน และความมืดน้ันวา คืน มีเวลาเย็นและ

เวลาเชาเปนวันแรก”  (ปฐมกาล 1:3-5) 
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•  “หน่ึง พระเจาทรงประทานวันและคืนใหกับเราเหมือนอยางท่ีพระคัมภีรไดบอกไว สมมุติวาตัวเราเปนดวงอาทิตย ยก

มือขึ้นชนกันไวเหนือศีรษะ และคิดวาเราเปนดวงอาทิตยและเวลากลางวัน แลวลองเอามือปดตาเราไว แลวสมมุติวา น่ี

คือเวลากลางคืน”  ,ใหแนใจวาเด็กๆทําเหมือนกันทุกคน 

•  “ใหเรามาอานพระคัมภีรถึงสิ่งท่ีพระเจาทรงสรางตอไปดวยกัน” 

o  “พระเจาตรัสวา “นํ้าท่ีอยูใตฟาจงรวมอยูแหงเดียวกัน ท่ีแหงจงปรากฏขึ้น” ก็เปนดังน้ัน พระเจาจึงทรงเรียก

ท่ีแหงน้ันวา แผนดิน และท่ีซึ่งนํ้ารวมกันน้ันวา ทะเล พระเจาทรงเห็นวาดี (ปฐมกาล : 1:9-10)  

•  “พระเจาทรงสรางทองทะเลใหเต็มไปดวยนํ้า สมมุติวาเราเปนทะเล ใหเราทํามือและแขนเปนรูปคล่ืน และคราวน้ี 

สมมุติวาเราเปนพ้ืนแผนดินท่ีพระเจาทรงสราง โดยการซอยเทาบนพ้ืนเพื่อแสดงใหเห็นถึงแผนดินท่ีพระเจาสราง”  ,

ใหเด็กๆทําทาทางเหลาน้ี 

 
 

  

 

• “จากน้ีเราจะมาเลนเกมดวยทาทางเหลาน้ีดวยกัน เรามาลองทบทวนแตละทากันกอน ทาดวงอาทิตยขึ้นหรือชวงเวลา

กลางวันทําอยางไร (ทํามือเปนวงกลมไวเหนือศีรษะ) ทาเวลากลางคืนท่ีพระเจาทรงสรางทําอยางไร (ปดตา) ทาทอง

ทะเลท่ีพระเจาทรงสรางทําอยางไร (ทําแขนและมือเปนรูปคลื่น) ทาพื้นแผนดินท่ีพระเจาทรงสรางทําอยางไร (ซอย

เทา) 

• บอกใหเด็กๆจับมือกันเปนวงกลม “เรากําลังจะเดินวนเปนวงกลม” และใหครูนํารองเพลงที่เด็กๆคุนเคย ในขณะที่

เด็กๆกําลังเดิน และเมื่อครูหยุดรองเพลง “ใหเด็กทุกคนเอามือลง แลวทําทาท่ีเราไดเรียนรู ซึงไดแก ทาวัน ทาคืน ทา

แผนดิน และทาทะเลเม่ือครูพูดคําวา กลางวัน, กลางคืน, แผนดิน หรือทะเล” 

• ครูนํารองเพลงขณะที่เด็กๆเดินวน เมื่อครูหยุดรองในบางตอนของเพลง แลวนําเด็กๆพูดประโยคขางลางน้ี เด็กๆ

จะตองหยุดเดิน เอามือลง และทําทา 1 ใน 4 ที่ไดเรียนไป  ครูสามารถใหจังหวะหรือรองเพลง แลวพูดประโยคขางลาง

ประกอบใหเขากันกับดนตรี 

 พระเจาทรงสรางโลกสําหรับเรา 

 พระองคทรงสรางมันอยางดี 

พระองคทรงสรางกลางวันและกลางคืน 

พระองคทรงสรางมันอยางดี 

พระองคทรงสรางแผนดินและทะเล 
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พระองคทรงสรางมันอยางดี 

พระเจาทรงสรางอะไรสําหรับเรา แสดงทาทางในสิงท่ีพระเจาทรงสรางซิ 

 
 

 

 

• บอกใหเด็กๆน่ังลงและพูดวา “ลองบอกมาซิวาเราไดทําอะไรบางในตอนกลางวันในแตละวัน” (กิน เลน ว่ิง) “เราทําอะไรใน

ตอนกลางคืนบาง” (หลับ) “มีอะไรอยูในทะเลบาง” (ปลา สาหราย ปลาโลมา) “เราเห็นอะไรบนผืนแผนดินบาง” (สัตว 

ตนไม บาน คน) “ใหเรามาวาดรูปวัน คืน ผืนแผนดิน และทองทะเลท่ีพระเจาสรางกัน” 

• พับกระดาษเปน 4 สวนและคลี่ออก จากน้ันกระดาษจะถูกแบงเปน 4 ชอง 

• ใหเด็กๆระบายสีเหลืองสําหรับชองที่เปนกลางวัน สีดําสําหรับชองที่เปนกลางคืน สีฟาสําหรับชองที่เปนทะเล สีนํ้าตาล

สําหรับชองที่เปนแผนดิน 

• ใหเด็กๆวาดภาพในสิ่งที่พวกทําในตอนกลางวันและตอนกลางคืนในแตละชอง รวมถึงสิ่งที่พวกเขาเห็นในทะเลและ

แผนดินในอีกสองชองที่เหลือ 

• ขณะที่ครูเดินไปรอบๆและมองดูภาพที่เด็กๆวาด ใหถามวา “หนูทําอะไรในชวงกลางวัน หนูทําอะไรในชวงกลางคืน หนู

เห็นอะไรบนแผนดิน และหนูเห็นอะไรในทะเล” เพ่ือชวยใหเด็กนึกออกวาจะวาดอะไรในแตละชอง 

 

สรุปบทเรียน: 

 

  

 
• ถามเด็กๆวาใครเปนคนสรางโลกน้ี (พระเจา) เราขอบคุณพระเจาท่ีพระองคทรงสราง กลางวัน กลางคืน แผนดิน และ

ทะเล 

 

• ใหเรามาอธิษฐานขอบคุณพระเจา พนมมือ หลับตา และพูดตามครูวา 

พระเจาท่ีรัก 

ขอบพระคุณสําหรับชวงเวลากลางวันท่ีเราไดเลน 

ขอบพระคุณสําหรับชวงเวลากลางคืนท่ีเราไดพักผอน 

ขอบพระคุณสําหรับทองทะเลท่ีเต็มไปดวยนํ้า 

ขอบพระคุณสําหรับผืนแผนดินท่ีเราไดอาศัยอยู 
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ขอบคุณพระองคท่ีทรงรักเรา 

ในพระนามของพระเยซูคริสตเจา 

อาเมน 

 

กิจกรรมเสริม: 

 

 
 

 

 
• บอกเด็กๆวา “พระเจาทรงสรางโลกท่ีสมบูรณ และเราก็ตองการทุกๆสิ่งท่ีเราไดพูดถึงในวันน้ี ในการท่ีจะปลูกพืช เรา

ตองการดินเพ่ือท่ีจะเอาเมล็ดพืชใสลงไป” เอาดินใสลงภาชนะ จากน้ันก็เอาเมล็ดพืชใสลงไปในดิน 

 

• “เราตองการนํ้าและแสงแดดเพื่อจะทําใหพืชเติบโต” เทนํ้าลงไปบนเมล็ดพืช และวางภาชนะไวในที่แดดสอง และ

กลับมาสังเกตุดูอีกสองสามวันหรืออีกอาทิตยขางหนา อยาลืมรดนํ้าทุกวัน 

 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ดี? กิจกรรมใดไมดี? ฉันจะเตรียมตัวสําหรับ

การสอนบทตอไปอยางไร?)   

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน: 
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