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บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี 4 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: เด็กๆแสดงออกถึงความเขาใจวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา และมีความผูกพันกับพระองค 

ตัวชี้วัด: รูและเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู: รูและเขาใจแนวความคิดทางศาสนศาสตรเบื้องตน 

 

กลุมอายุ: 3-5 ป 

ป: 2 

หัวขอหลัก: พระคัมภีรเดิม 

บทเรียน: ทบทวนถึงสิ่งที่พระเจาทรงสราง 

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          

1. เด็กๆสามารถบอกไดวาพระเจาทรงเปนผูสรางแผนดิน ทะเล พืช สัตว  

2. เด็กๆสามารถบอกช่ือสิ่งที่พระเจาทรงสรางไดอยางนอย 1 สิ่ง 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                    
 

  

1. วัสดุจากธรรมชาติเชน กอนหิน ก่ิงไม ใบไม ฯลฯ 

2. กระดาษแข็ง (สีดํา) ขนาดใดก็ไดตอเด็ก 1 คน 

3. ดินสอ (ถามี) 

4. ลูกบอล 

 

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

1. กระดาษสี 1 แผนตอเด็ก 1 คน 

2. ดินสอ 1 แทงตอเด็ก 1 คน 

3. วัสดุธรรมชาติ 

 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:    

1. อานบทเรียนทั้งหมด 

2. จัดเตรียมอุปกรณทั้งหมด 
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3. จัดหาวัสดุจากธรรมชาติเชน กอนหิน ใบไม ก่ิงไมหรือทอนไม 

4. วาดรูปดาวบนกระดาษสีเขม (สําหรับกิจกรรมเสริม) 

5. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่คุณกําลังจะสอนเพ่ือที่พวกเขาจะเช่ือวา พระเจาผูทรงสรางโลกน้ีทรงรักและหวงใยพวกเขา ขอพระเจา

จัดเตรียมใจในการรับใชในพันธกิจเด็ก 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

การนําเขาสูบทเรียน:  

 
 

 

 
• ถาหากเปนไปไดใหพาเด็กๆออกไปขางนอกเพ่ือเกริ่นนําบทเรียน มองดูสิ่งที่อยูรอบตัวและเอยช่ือสิ่งตางๆเชน กอน

เมฆ นก พ้ืนดิน ตนไม สัตว พืช และนํ้า และถามเด็กๆวา “ใครสราง” (ตนไมตนน้ัน) เด็กๆควรจะตอบวาพระเจาทรง

สราง ,ใหแนใจวาสิ่งที่ถามเก่ียวของกับ วัน คืน ทะเล แผนดิน สัตว พืช แลวพาเด็กกลับหองเรียน  

 

• ถาไมสามารถออกไปขางนอกได ใหเอยช่ือสิ่งตางๆเชน กอนเมฆ นก พื้นดิน ตนไม สัตว พืช และนํ้า และถามเด็กๆวา 

”ใครสราง” (ตนไมตนน้ัน) เด็กๆควรจะตอบวาพระเจาทรงสราง 

 

• “เด็กๆรูไหมวาพระเจาทรงสรางสิ่งมหัศจรรยอยางหน่ึงดวยเชนกัน พระองคทรงสรางมนุษย และน่ันคือสิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ี

พระองคทรงสราง   การสรางโลกและสิ่งตางๆบนโลกเปนงานท่ีย่ิงใหญมาก ” 

 

•  “เด็กๆคิดวาพระเจาทรงทําอะไรหลังจากท่ีทรงสรางโลก (คําตอบที่เปนไปได – เลน หลับ กิน ฯลฯ) ในพระคัมภีรบอก

ไววา “วันท่ีเจ็ด พระเจาก็เสร็จงานของพระองคท่ีทรงกระทํามาน้ัน ในวันท่ีเจ็ดน้ันก็ทรงพักการงานท้ังสิ้นของ

พระองคท่ีดืทรงกระทํา” (ปฐมกาล 2:2)” 

 

• บอกเด็กๆวา “ใหเรามาพักผอนเหมือนอยางท่ีพระเจาทรงทํากันดีกวา ใหเราปดตาและนอนลง  (อาจจะนอนบนพื้นก็ได 

ถาไมสะดวก ก็ใหเอามือปดตาหรือหลับตา) และใหเราคิดถึงสิ่งท่ีสวยงามท่ีสุดท่ีพระเจาทรงสราง การพักผอนหลังจาก

ทํางานหนักเปนสิ่งท่ีดี” ปลอยใหพวกเด็กๆพักอยูประมาณ 1 นาที 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 
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• พูดวา “เรารูวาพระเจาทรงสรางโลกของเราอยางสวยงามมากๆ เราไดเรียนรูวาพระเจาทรงสรางวัน คืน แผนดิน ทะเล สัตว 

พืช และมนุษย” 

 

•  “ใหเรามาต้ังชื่อสิ่งท่ีพระเจาทรงสรางกันเถอะ” ใหเด็กน่ังลอมเปนวงใหญๆบนพ้ืน เอาลูกบอลหรือสิ่งที่กลิ้งไดออกมา “ครู

จะกล้ิงลูกบอลลูกน้ีไปท่ีใครซักคนหน่ึง ถาลูกบอลอยูท่ีใครใหคนน้ันบอกชื่อสิ่งท่ีพระเจาทรงสรางจากน้ันก็ใหกล้ิงลูกบอล

ไปท่ีคนอ่ืนตอ” 

 

• ใหบอกช่ือกลุมธรรมชาติ ไดแก แผนดิน ทะเล พืชหรือสัตว แลวใหเด็กๆบอกช่ือสิ่งที่พระเจาทรงสรางที่อยูในกลุมน้ันเชน 

แผนดิน - ภูเขา กอนหิน ตนไม ฯลฯ ; นํ้า – ปลา สาหราย ทะเลสาบ ฯลฯ  ใหเปลี่ยนช่ือกลุมธรรมชาติหลังจากไดรับคําตอบ

แลว 2-3 คําตอบ และเลนไปจนกระทั่งเด็กทุกคนไดเลนอยางนอยหน่ึงครั้ง  

 

 

 

 
 

•  “เรากําลังจะวาดรูปโดยใชดวงอาทิตยท่ีพระเจาทรงสรางเพื่อแสดงใหเห็นถึงสิ่งท่ีพระเจาทรงสรางในธรรมชาติ เรากําลังจะ

วาดรูปบนกระดาษสีเขมท่ีเปรียบเสมือนกลางคืน”    หากไมสามารถทํากิจกรรมน้ีไดใหเลือกทํากิจกรรมเสริมแทน  

 

• แจกกระดาษสีเขมใหเด็กๆทุกคน บอกใหเด็กๆวางกระดาษลงบนพ้ืนที่โดนแสงแดงจัดๆ และบอกใหพวกเขาวางวัสดุจาก

ธรรมชาติ 2-3 ช้ิน(กอนหิน ใบไม ก่ิงไม) ลงไปบนกระดาษ ปลอยทิ้งไว 30 นาทีถึง 1 ช่ัวโมง แลวกลับมาเพ่ือเอาวัสดุจาก

ธรรมชาติน้ันออกจากแผนกระดาษ   จากน้ันจะเห็นรอยรูปวัสดุจากธรรมชาติปรากฏบนแผนกระดาษ  

 
 

  

 
 

• ในกิจกรรมตอไปเราจะมาเลนเกม “ไซมอนเอยวา” บอกใหเด็กๆจัดกลุม 

 

•  “เดี๋ยวเราจะมาเลนเกมการฟงกัน เด็กๆจะขยับไดก็ตอเม่ือครูพูดวา “พระเจาทรงสราง” เม่ือทุกคนไดยินครูพูดวา “พระเจา

ทรงสราง” ก็ใหทุกคนทําทาท่ีครูพูด เชน ถาครูพูดวา “พระเจาทรงสรางดวงดาว” ทุกคนก็จะพยายามแสดงเปนดวงดาว

โดยการสบัดน้ิว แตถาครูไมไดพูดคําวา “พระเจาทรงสราง” ใหทุกคนอยูน่ิงๆและหามเคล่ือนไหว”  

 

• บอกใหเด็กๆทุกคนยืนขึ้น แลวใหครูพูดช่ือสิ่งที่พระเจาทรงสรางซึ่งอยูในกลุมของ  กลางวัน กลางคืน ทะเล แผนดิน สัตว

หรือพืช โดยใชคําพูดขึ้นตนวา “พระเจาทรงสราง(ตนไม)” ใหเด็กๆคิดทาที่พวกเขาอยากจะแสดงเปนสิ่งที่คุณครูบอก 
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• ใหครูพูดช่ือสิ่งที่พระเจาทรงสรางอีกซักอยางสองอยาง เชนพูดวา “ครูเห็น (กอนเมฆ)” แตเน่ืองจากวาครูไมไดพูดวา “พระ

เจาทรงสราง” ในตอนตนประโยค ดังน้ันเด็กๆจึงควรจะไมขยับเขยื่อน 

 

• ถามีเด็กคนไหนขยับเขยื่อน ใหพวกเด็กคนน้ันน่ังลง (แตพวกเขายังสามารถแสดงเปนสิ่งตางๆที่พระเจาทรงสรางไดใน

ขณะที่พวกเขาน่ังอยู)  ใหครูพูดช่ือสิ่งที่พระเจาทรงสรางตอไปอีก สลับกับพูดวา “ครูเห็น...” แทนที่จะพูดวา “พระเจาทรง

สราง” และเลนตอไปจนเหลือเด็กคนสุดทานเพียง 1 คน หรือจนกวาเด็กๆจะเหน่ือย  

 

 

สรุปบทเรียน: 

  

 
• บอกใหเด็กๆยืนลอมเปนวงกลม “ใหเราบอกพระเจาวาสิ่งท่ีพระองคทรงสรางน้ันวิเศษมากเพียงใด” เดินไปรอบๆ

วงกลมและถามเด็กแตละคนวา “เด็กๆชอบอะไรท่ีพระเจาทรงสรางมากท่ีสุด” หลังจากเด็กแตละคนตอบเสร็จแลว ให

ทุกคนในช้ันเรียนพูดพรอมกันวา “ขอบคุณพระเจาท่ีทรงสราง(คําตอบของเด็กคนน้ัน)” 

 

• เดินใหครบรอบวงจนกระทั่งเด็กทุกคนไดตอบคําถาม 

 

• หลังจากที่เสร็จกิจกรรมน้ีแลว ใหกลับไปดูรอยของวัสดุที่เกิดบนกระดาษสีเขม เด็กๆควรจะรูสึกต่ืนเตนและประหลาด

ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น บอกเด็กๆวา “พระเจาทรงสรางโลกท่ีนามหัศจรรยและนาประหลาดใจ พระเจาทรงย่ิงใหญ ขอบคุณ

พระเจาท่ีทรงสรางโลกของเรา” 

 

กิจกรรมเสริม: 

 

 

 
• ถาไมมีแสงอาทิตย หรือไมมีกระดาษสีดํา หรือ ไมมีเวลานานพอที่จะรอภาพที่จะเกิดขึ้นบนกระดาษจากกิจกรรมนอก

หองขางตน ใหใชกิจกรรมน้ีเปนกิจกรรมเสริมแทน 

 

• วาดรูปดาวดวงใหญบนกระดาษดวยดินสอ ใหเด็กๆเจาะรูบนกระดาษตามเสนบนรูปดาวใหมีระยะหางกันประมาณ 2 

เซนติเมตร หลังจากที่ทํารูรอบๆรูปดวงดาวเสร็จแลว ใหเด็กๆยกกระดาษขึ้นแลวสองไปที่ที่มีแสงสวาง เพ่ือใหแสง

ลอดผานรูปดาว(เสมือนวาเปนตอนกลางคืนที่มีดาว) ถามเด็กวา “รูปน้ีทําใหพวกเราคิดถึงอะไรท่ีพระเจาทรงสราง” 

(ดวงดาวที่พระเจาทรงสราง) 
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ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ดี? กิจกรรมใดไมดี? ฉันจะเตรียมตัวสําหรับ

การสอนบทตอไปอยางไร?)   

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน: 
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