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บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี 5 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: เด็กๆแสดงออกถึงความเขาใจวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา และมีความผูกพันกับพระองค 

ตัวชี้วัด: รูและเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู: รูและเขาใจแนวความคิดทางศาสนศาสตรเบื้องตน 

 

กลุมอายุ: 3-5 ป 

ป: 2 

หัวขอหลัก: พระคัมภีรเดิม 

บทเรียน: แผนการของพระเจาที่วางไวสําหรับครอบครัว 

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:        

1. เด็กๆสามารถระบุถึงผูคนในครอบครัวของเขาได 

2. เด็กๆสามารถอธิบายถึงความพิเศษของครอบครัวของเขาได 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  

1. วัตถุที่มีรูปรางกลมเชน ฝาปด กระดาษแข็งวงกลม หรือ ถวย 

2. กระดาษ 1 แผนตอเด็ก 1 คน 

3. สีไมหรือสีเทียน 

4. ดินสอ 1  แทงตอเด็ก 1 คน 

5. กอนหินหรือวัสดุช้ินเล็กๆ 5-10 กอนตอเด็ก 1 คน 

6. ลูกบอล 

7. พระคัมภีรเพ่ืออาน ปฐมกาล 1:27,28 ปฐมกาล 5 

 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

 ไมมี 

 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:    

1. อานบทเรียนทั้งหมด 

2. จัดเตรียมอุปกรณทั้งหมด 
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3. จัดเตรียนกอนหินประมาณ 5-10 กอนตอเด็ก 1 คน (หรือจะเปนวัสดุเล็กๆชนิดอื่น เชน ไม อิฐ หลอด ฯลฯ)  

4. อานและศึกษาปฐมกาล 1:27,28 และ ปฐมกาล 5 

5. อธิษฐานเผ่ือใหเด็กๆรูสึกขอบคุณสําหรับครอบครัวของเขา ขอพระเจาจัดเตรียมหัวใจของผูสอนที่จะแสดง

ความรักแกเด็กๆ 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

การนําเขาสูบทเรียน:  

  

 
• ใหเด็กๆลอมวง ถามเด็กๆวา “มีใครอาศัยในบานเธอบาง” (คําตอบที่เปนไปได – พอ แม เด็กๆคนอื่น พ่ีชาย/นองชาย พ่ีสาว/

นองสาว ปา ลุง ปู ยา ตา ยาย) ใหเด็ก 2-3 คนตอบคําถาม  

 

•  “ใครคือคนท่ีเธอคิดวาเปนคนในครอบครัวของเธอ” ใหเด็กๆตอบและใหกอนหินหรือวัสดุอื่นๆที่แทนคนแตละคนใน

ครอบครัว เด็กแตละคนควรจะไดรับหินหรือวัตถุอยางอื่นอยางนอย 1 กอนสําหรับคนที่เด็กๆคิดวาเปนคนในครอบครัว  

(คิดถึงวาใครจะถูกพิจารณาเปนใหคนในครอบครัวตามวัฒนธรรมของคุณ) 

 

•  “ครอบครัวของเราทุกคนแตกตางกัน ลองมองดูรอบๆตัววาคนอ่ืนมีหินก่ีกอน แลวนับหินของเธอดู” 

 

• ใหเด็กๆตอบคําถามตอไปน้ี “เธอมีหินก่ีกอน ใครมีมากท่ีสุด ใครมีนอยท่ีสุด ใครมี 4 กอน ใครมี 2 กอน พระเจาทรงสราง

ครอบครัวเราเปนพิเศษ” 

 

•  “ทุกคนลองคิดซิวาครอบครัวของเราพิเศษอยางไร” (ตัวอยาง – เราชอบเลนฟุตบอลดวยกัน เราชอบรองเพลงดวยกัน) เก็บ

กอนหินคืนจากเด็กๆหลังจากที่เขามีโอกาสไดตอบคําถาม 

 

•  “วันน้ีเราจะมาเรียนรูกันวา พระเจาทรงสรางแตละครอบครัวเปนพิเศษ” 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

  

 
•  “พระเจาทรงสรางโลก พระองคทรงสรางดวงอาทิตย ดวงจันทรและดวงดาว พระองคทรงสรางแผนดินและนํ้า  

พระองคทรงเติมเต็มโลกใบน้ีดวยพืชและสัตว ทุกๆสิ่งท่ีพระเจาทรงสรางน้ันดี แตมีบางอยางท่ีหายไป เธอคิดวาอะไร

ละ” ใหเด็กๆตอบคําถาม 
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•  “พระเจาทรงสรางโลกท่ีสวยงาม แตไมมีผูคนท่ีจะชื่นชมกับสิ่งสวยงามเหลาน้ันท่ีพระองคทรงสราง ในพระธรรม

ปฐมกาล พระคัมภีรบอกเราเก่ียวกับมนุษยคนแรกๆ อาดัมและเอวา พระเจาทรงตองการใหมนุษยอยูบนโลกท่ีพระองค

ทรงสราง พระเจาจึงทรงสรางอาดัมและเอวาขึ้นมา” 

•  “อาดัมและเอวารักโลกท่ีพระเจาทรงสราง พวกเขาต้ังชื่อสัตวและคอยดูแลรักษาโลก พวกเขามีงานใหญในการดูแล

รักษาโลกดวยตัวของพวกเขาเอง แตวามันก็ยังขาดบางสิ่งบางอยางไป พวกเธอคิดมันขาดอะไรไป” ใหเด็กๆตอบ

คําถาม 

• “อาดัมและเอวาไมมีคนท่ีจะชื่นชมสิ่งท่ีพระเจาดวยกันและขาดคนท่ีจะชวยดูแลโลกท่ีสวยงามท่ีพระเจาทรงสราง เธอ

คิดพวกเขาจะรูสึกอยางไร” (คําตอบที่เปนไปได – เศราใจ เหงา เบื่อ ฯลฯ) “ไหนเด็กๆลองแสดงใหครูเห็นซิวาเด็กๆจะ

รูสึกยังไงถาเด็กๆเปน1ใน 2 คนท่ีอยูบนโลกน้ี” บอกใหเด็กๆแสดงความรูสึกออกทางสีหนา 

•  “พระเจาทรงวางแผนใหอาดัมและเอวามีครอบครัว ฉะน้ันพวกเขาจึงมีลูก และลูกพวกเขาก็มีหลานอีกที ครอบครัว

ของอาดัมและเอวาใหญขึ้น ใหญขึ้น ไมนานนักมนุษยก็มีเต็มไปท่ัวโลก” 

•  “ครอบครัวมีความสําคัญกับพระเจา พระคัมภีรบอกพวกเราถึงชื่อของคนและชื่อของลูกหลานของเขา เดี๋ยวพวกเรา

จะหันหนาไปหาเพื่อนและบอกเขาถึงชื่อของคนแตละคนในครอบครัวของเรา” ใหเด็กจับคูและบอกช่ือของคนใน

ครอบครัว 

 

 

 

•  “พระคัมภีรกลาววาครอบครัวน้ันสําคัญสําหรับพระเจา ใหลองวาดภาพครอบครัวของเรากัน” 

• ใหแผนกระดาษแกเด็กแตละคน แลวแจกวัสดุที่เปนรูปวงกลมใหเด็ก แลวพูดวา“ใหลากเสนรอบวงใหเปนรูปวงกลมให

เทากับจํานวนคนในครอบครัวของเรา เชน ถาในครอบครัวของเรามีคน 3 คน ก็ใหวาดวงกลม 3 รูป และอยาลืมวาด

วงกลมสําหรับตัวเองดวย จากน้ันใหวาดรูปหนาของแตละคนในครอบครัวและตกแตงใหสวยงาม” 

• หลังจากที่เด็กลากเสนรอบวงเสร็จใหเด็กเอาอุปกรณใหเพ่ือนคนตอไป และบอกใหเด็กๆวาดรูปหนาของคนใน

ครอบครัวโดยใชวงกลมที่วาด ชวยใหเด็กเขียนช่ือของแตละคนในครอบครัวที่ใตรูปวงกลมถาตองการ  

 
 

 

 

• ใหเด็กๆเรียงแถวตรง “เรากําลังจะมาเลนเกมดวยลูกบอลกัน ในเกมน้ีเธอจะพูดวาครอบครัวของเธอพิเศษยังไง เชน 

พวกเราเปนผูหญิงหมด พวกเราชอบกินปลา หรืออะไรก็ไดท่ีเปนลักษณะพิเศษของครอบครัวของเธอ” 
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• ยื่นลูกบอลใหเด็กคนแรก ใหเด็กคนแรกสงบอลขามหัวไปทางดานหลังพรอมกับพูดถึงความพิเศษของครอบครัวของ

เขา เด็กคนที่สองจะสงลูกบอลลอดหวางขาไปดานหลังพรอมกับพูดถึงความพิเศษของครอบครัวของเขา เด็กคนที่สาม

สงบอลขามหัวไปทางดานหลังพรอมกับพูดถึงความพิเศษของครอบครัวของเขา ใหเด็กๆสงบอลขามหัวหรือลอดหวาง

ขาพรอมกับตอบคําถามจนกระทั่งครบทุกคน 

 

 

สรุปบทเรียน: 

   

 
• บอกเด็กๆรวมกลุม “พระเจาทรงสรางครอบครัวของเรา แตละครอบครัวมีความพิเศษและแตกตางกันไป ลองดูซิวา

ครอบครัวแตละคนเหมือนหรือตางกันอยางไร” 

 

•  “ครูจะพูดคําบางคําออกมา ถามันมีลักษณะเหมือนกับครอบครัวของเธอ ใหเธอวิ่งออกมาหนาชั้นเรียน ถาไมก็ใหอยูท่ีเดิม” 

 

• สิ่งที่พูด (ใหพูดสิ่งเหลาน้ีหรือกิจกรรมตามทองถิ่นตามความเหมาะสม) ชอบวายนํ้า ชอบอาหารเผ็ด ชอบรองเพลง มีสัตว

เล้ียง  มีรถยนต อาศํยอยูใกลญาติ อาศัยอยูใกลสวน ชอบน่ังรถประจําทาง  ฯลฯ 

 

•  “ขอบคุณพระเจาท่ีทรงสรางครอบครัวของเราและทําใหพวกเราพิเศษ ใหแตละคนขอบคุณพระเจาสําหรับครอบครัวของ

เธอ”  แบบอยางของคําอธิษฐาน “ขอบคุณพระเจาสําหรับครอบครัวของหนู/ผม” หลังจากน้ันใหเดินรอบๆวงกลมและให

เด็กแตละคนอธิษฐานตามประโยคแบบอยาง 

 

กิจกรรมเสริม: 

ไมมี 
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ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ดี? กิจกรรมใดไมดี? ฉันจะเตรียมตัวสําหรับ

การสอนบทตอไปอยางไร?)   

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน: 
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