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บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี 6 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: เด็กๆแสดงออกถึงความเขาใจวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา และมีความผูกพันกับพระองค 

ตัวชี้วัด: รูและเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู: รูและเขาใจแนวความคิดทางศาสนศาสตรเบื้องตน 

 

กลุมอายุ: 3-5 ป 

ป: 2 

หัวขอหลัก: พระคัมภีรเดิม 

บทเรียน: โนอาหและครอบครัวออกจากเรือ 

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          

1. เด็กๆสามารถทําทาเลียนแบบโนอาหขณะออกจากเรือได 

2. เด็กๆจะสามารถแสดงถึงอารมณที่โนอาหและครอบครัวรูสึกขณะอยูบนเรือและตอนออกจากเรือได 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  

1. เกาอี้หรือเชือกหรืออุปกรณที่ใชแบงเขตพ้ืนที่ได 

2. กระดาษ 1 แผนตอเด็ก 1 คน 

3. สีเทียนหรือสีไม 

4. กรรไกร 

5. พระคัมภีรเพ่ือที่จะอาน ปฐมกาล 8:15-22 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:    

1. อานบทเรียนทั้งหมด 

2. จัดเตรียมอุปกรณทั้งหมด 

3. อาน ปฐมกาล 7 และ 8: 1-22 และทําเครื่องหมายไวในพระคัมภีรของคุณ 

4. ตัดกระดาษรูปของโนอาหจากกระดาษ 

(เอาแตตัวไมมีขา) 1 อันตอเด็ก 1 คน (ดูตามตัวอยาง) 

5. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่คุณจะสอน ขอพระเจาจัดเตรียมใจของผูสอน 
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ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

การนําเขาสูบทเรียน:  

  

 
• ใหเด็กๆมารวมกลุมแลว พูดวา “พวกเธอเคยเดินทางไกลๆกันม๊ัย” (เคยหรือไมเคย) “พวกเธอเคยเดินทางกันโดยใช

เวลามากกวา 1 วันกันไหม” ใหเด็กๆผงกหัว “เคย” หรือ “ไมเคย” ถาพวกเขาจําไดวาเคยเดินทางไกลมากกวา 1 วัน 

 

•  “ถาเธอเคยเดินทางมากอน เธอรูสึกยังไง” (คําตอบที่เปนไปได สนุก เบื่อ ใชเวลานาน ฯลฯ) “แลวถาเธอไมเคยดิน

ทางไกลมากอน เธอจะรูสึกยังไง” เลือกเด็กหลายๆคนเพ่ือตอบคําถาม 

 

•  “ในพระคัมภีร มีการเลาเร่ืองราวของชายคนหน่ึงชื่อวาโนอาห เขาและครอบครัวใชเวลาเดินทางยาวนานมาก วันน้ีเรา

จะมาเรียนการเดินทางของเขากัน” 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
 

  

 
•  “โนอาหและครอบครัวขึ้นไปอยูบนเรือท่ีโนอาหสราง พระเจาทรงบอกโนอาหวานํ้ากําลังจะทวม อะไรคือนํ้าทวม” 

(ฝนที่ตกมากไปจนทวมพ้ืนดิน) 

•  “โนอาหสรางเรือใหญขึ้นมาและพระเจาทรงบอกใหเขานําสัตวชนิดละ 2 ตัวขึ้นเรือดวย ลองทําเปนวาพวกเราเปนสัตว

ท่ีอยูบนเรือกับโนอาหและครอบครัวกัน เธอแตละคนจะเอยชื่อสัตวและทําทาทางหรือเสียงของสัตวน้ัน” ใหเด็กแตละ

คนเอยช่ือสัตวและทําทาหรือเสียงของสัตวชนิดน้ัน 

•  “ฝนตกตอเน่ืองกันถึง 40 วัน 40 คืน ครูจะนับ 1-40 ระหวางน้ันก็ใหเธอทําทาสัตวท่ีกําลังอยูบนเรือ” นับ 1-40 และ

ปลอยใหเด็กๆทําทาสัตวที่เขาเอยช่ือ 

• เวลา 40 วันเปนเวลาท่ียาวนานซึ่งเปนเวลาท่ีตองอยูกันอยางแนนขนัดบนเรือ เธอคิดวาโนอาหและครอบครัวรูสึก

อยางไร(ปลอยใหเด็กๆตอบคําถาม) แลวเธอจะรูสึกอยางไรถาตองอยูในเรือลําน้ีดวย (คําตอบที่เปนไปได: แออัด ทุกข

ยาก ต่ืนเตน ฯลฯ) 

• หลังจากเวลาผานไปนานมาก ... มากกวา 9 เดือน... โนอาหและครอบครัวก็สามารถออกจากเรือได ในพระคัมภีรกลาว

ไววา 
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เม่ือถึงวันท่ีหน่ึงของเดือนท่ีหน่ึง ปท่ีหกรอยเอ็ด นํ้าก็แหงจากแผนดิน โนอาหเปดหลังคาท่ีปดนาวาแลดูเห็น

วาพ้ืนดินแหง  

คร้ันถึงวันท่ีย่ีสิบเจ็ดเดือนท่ีสองแผนดินก็แหงแลว พระเจาตรัสแกโนอาหวา “เจาจงออกไปจากนาวาเถิด ท้ัง

ภรรยาของเจา บุตรชายของเจา และบุตรสะใภของเจาดวย จงพาสรรพสัตวท่ีมีชีวิตท่ีอยูกับเจาทุกชนิด คือ 

นก และสัตวเล้ือยคลานใหออกมา เพ่ือจะไดเกิดพันธุพืชมากมายทวีขึ้นบนแผนดิน” 

โนอาหก็ออกไปพรอมกับบุตร ภรรยาและบุตรสะใภ บรรดาสัตวท่ีมีชีวิตและทุกสิ่งท่ีเล้ือยคลาน กับบรรดา

นกและสัตว ท่ีเคล่ือนไหวไปมาบนแผนดินก็ออกไปจากนาวาตามพันธุของมัน ปฐมกาล 8:13-19 

 
 

  

 
•  “เรามาเลนเกมสเพ่ือแสดงถึงวันท่ีโนอาหและครอบครัวออกจากเรือกัน” เอาเกาอี้ เชือกหรืออะไรก็ไดมาแบงพ้ืนที่ให

ใหญพอที่จะใหเด็กทั้งหมดยืนได พ้ืนที่น้ีคือเรือของโนอาห 

•  “ครูจะกระซิบชื่อสัตวขางหูของเธอ ใหเธอจําสิ่งท่ีครูกระซิบดวย” กระซิบช่ือสัตวที่อยูบนเรือขางหูเด็กแตละคน โดย

บอกช่ือสัตวชนิดเดียวกันแกเด็ก 2 คน เชน ยีราฟหรือชาง และใหบอกเด็กอีกคนหน่ึงเปนโนอาหและอีกคนเปนภรรยา

ของโนอาห 

•  “แสดงทาทางของสัตวท่ีครูกระซิบบอกออกมา พยายามตามหาคูสัตวท่ีเหมือนเธอ ถาเธอเปนโนอาหก็พยายามตามหา

ภรรยาใหพบ ถาเธอเจอคูของเธอแลว ใหเก่ียวแขนและเดินออกมาจากเรือ โดยทําทาต่ืนเตนท่ีไดออกมาจากเรือดวย” 

ใหเด็กๆแสดงทาทางสัตวออกมา หาคูของเขา และเดินออกมาจากเรือ พวกเขาสามารถน่ังลงไดเมื่อออกมาจากเรือแลว  

 

 

 
•  “โนอาหและครอบครัวดีใจมากท่ีไดออกมาจากเรือ เรามาทําตุกตาโนอาหเพื่อท่ีจะแสดงวาเขาต่ืนเตนอยางไร” กอนเริ่ม

ช้ันเรียนวาดรูปโนอาหลงบนกระดาษ โดยโนอาหจะไมมีขา แตจะมีรูสองรูใหเอาน้ิวเสียบเพ่ือเปนขาแทน ตัดกระดาษ

รูปน้ันออกมา 

• แจกหุนโนอาหใหเด็กทุกคน แลวใหเด็กๆระบายสีลงบนหุน เด็กๆสามารถเอาน้ิวเสียบลงไปในรูเพ่ือทําเปนขาหุน และ

กระโดดขึ้นลงเหมือนกับสิ่งที่โนอาหอาจจะเคยทําขณะออกจากเรือ 
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สรุปบทเรียน: 

 
 

 

 
• ใหเด็กๆมารวมกลุมพูดวา “การอยูบนเรือเปนเวลานานน้ันยากสําหรับโนอาหและครอบครัว ไหนลองแสดงใหครูซิวาเขาทํา

ทาทางยังไงตอนท่ีอยูบนเรือ” (ใหเด็กๆทําทาทางเสียใจหรือหงุดหงิด) 

 

•  “โนอาหและครอบครัวต่ืนเตนมากตอนท่ีจะไดออกจากเรือ ไหนลองแสดงใหครูดูซิวาเขาทําทาทางยังไงตอนท่ีออกจากเรือ” 

(ใหเด็กๆทําทาทางต่ืนเตนและมีความสุข) “ชางเปนการผจญภัยของโนอาหจริงๆ” 

 

•  “พระเจาทรงสถิตอยูกับโนอาหและครอบครัวตลอดเวลาท่ีพวกเขาอยูบนเรือ พระเจาทรงสถิตอยูท่ีพวกเธอและครู เรามา

ขอบคุณพระเจาท่ีพระองคทรงดูแลพวกเราเหมือนกับท่ีพระองคทรงดูแลโนอาหและครอบครัวกันเถอะ ใหอธิษฐานตามครู

ดังน้ี” 

พระเจาท่ีรัก 

ขอบคุณพระองคสําหรับความรักท่ีทรงมีตอเรา 

ขอบคุณพระองคสําหรับการดูแลพวกเรา 

ขอบคุณพระองคท่ีไมเคยทอดท้ิงพวกเรา 

พวกเรารักพระองค 

ในพระนามของพระเยซูคริสตเจา 

อาเมน 

 

กิจกรรมเสริม: 

 
 

  

 
 

• ใหเด็กๆยืนเปนวงกลมใหญ เลือกเด็กคนหน่ึงใหเปนโนอาห ใหเด็กคนน้ันยืนอยูกลางวง เด็กที่เหลือใหเดินรอบวง

จนกระทั่งคุณพูดวา “โนอาห จงนําสัตวขึ้นเรือของเธอ” จากน้ันโนอาหจะรีบเลือกเด็กและนําเด็กมาไวตรงกลางวง เด็กคน

ที่ถูกเลือกจะทําทาทางสัตวและยืนใกลโนอาห 

 

• เด็กๆจะเดินรอบๆเปนวงกลมจนกระทั่งครูพูดวา ____ (สัตวท่ีเพิ่งขึ้นเรือเม่ือก๊ี) “จงนําสัตวขึ้นเรือของเธอ” สัตวตัวน้ันจะ

เลือกเด็กที่จะเขาไปยืนที่กลางวง เด็กคนใหมก็แสดงทาทางและเลนแบบน้ีตอไปจนกระทั่งเด็กทุกคนไปอยูที่กลางวง (บน

เรือ) 
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ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ดี? กิจกรรมใดไมดี? ฉันจะเตรียมตัวสําหรับ

การสอนบทตอไปอยางไร?)   

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน: 
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