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บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี 9 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: เด็กๆแสดงออกถึงความเขาใจวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา และมีความผูกพันกับพระองค 

ตัวชี้วัด: รูและเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู: รูและเขาใจแนวความคิดทางศาสนศาสตรเบื้องตน 

 

กลุมอายุ: 3-5 ป 

ป: 2 

หัวขอหลัก: พระคัมภีรเดิม 

บทเรียน: ความฝนของโยเซฟ : การวางแผนสําหรับอนาคต 

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที 

วัตถุประสงคการเรียนรู:   

1. เด็กสามารถบอกถึงแผนการในอนาคตของพวกเขาได อยางนอย 1 อยาง 

2. เด็กสามารถอธิบายไดวา พระเจาทรงชวยโยเซฟในการแกฝนไดอยางไร 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  

1. กระดานไวทบอรดและปากกาไวทบอรด (หรือกระดาษขนาดใหญและปากกามารคเกอร) 

2. กระดาษขนาด 21 ซม x 21 ซม – 1 แผนตอเด็ก 1 คน 

3. สีนํ้า (ผสมตามที่ตองการ) 

4. แปรงทาสี/พูกัน (ถามี) 

5. สีเทียนหรือสีไม 

6. พระคัมภีรสําหรับอานในบทเรียน 

 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

1. กระดาษที่ตัดเตรียมไวโดยมีขนาดประมาณเทากับกระดาษการด ( 5 X 10 ซม.)จํานวน 10 แผน 

2. กรรไกร 

3. ดินสอ 

 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:    

1. อานบทเรียนทั้งหมด 

2. จัดเตรียมอุปกรณทั้งหมด 
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3. อานและศึกษาพระธรรมปฐมกาล บทที่ 40 

4. ตัดกระดาษขนาด 21 x 21 ซม. – ตอเด็ก 1 คน วาดกรอบสี่เหลี่ยมโดยวัดเขาจากขอบกระดาษ ดานละ 4 ซม. 

5. ผสมสีตามปริมาณหรือเลือกสีตามที่ตองการ 

6. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่คุณกําลังจะสอนใหพระเจาเปนสวนหน่ึงในอนาคตของพวกเขา ขอพระเจาจัดเตรียมหัวใจของผูสอนใน

การรับใชในพันธกิจเด็ก 

 

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทําสําหรับกิจกรรมเสริม:    

• จัดเตรียมกระดาษขนาดกระดาษการด 10 ใบที่เขียนประโยคลงบนกระดาษแลว(ดูขั้นตอนการจัดทําในกิจกรรมเสริมทาย

บทเรียนน้ี) 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

การนําเขาสูบทเรียน:    

 
 

 

 
• ใหเด็กๆมารวมกันเปนกลุม พูดวา “พวกเธอเคยฝนไหม ฝนอะไรบาง” อนุญาตใหเด็กๆสองสามคนเลาความฝนของพวก

เขา “เธอเคยฝนแปลกๆแลวเธออยากรูวามันหมายความวาอยางไรไหม” ใหเด็กๆตอบ 

•  “บางคร้ังเราฝนแปลกๆและเราก็อยากจะรูวามันหมายความวาอยางไร เดี๋ยวเราจะลองมาดูรูปภาพบางอยางและลองคิดหา

ความหมายกัน” 

• วาดรูปคน หัวใจ และ สัตว บนกระดานไวทบอรด (หรือกระดาษแผนใหญๆและถือใหทุกคนเห็น)  “พวกเธอลองทายดูซิวา

มันหมายถึงอะไร” ใหเด็กๆยกมือและลองทายดู เชน “คนที่มีความรักตอสัตว” 

• วาดรูปถวยและก่ิงไม 3 ก่ิง ในหน่ึงรูป และวาดรูปตระกราที่เต็มไปดวยขนมปง 3 ใบอีกรูปหน่ึง “เธอคิดวารูป 2 รูปน้ี

หมายความวาอยางไร” ใหเด็กๆลองตอบดู “วันน้ีเราจะมาเรียนรูเร่ืองราวของผูชายคนหน่ึงชื่อวาโยเซฟ และคนหาวาความ

ฝนเหลาน้ีคืออะไร เดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกวาวาเขารูคําตอบไดอยางไร” 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

  

 
• พูดกับเด็กๆ “ในพระคัมภีรกลาวถึงชายสองคนท่ีมีความฝน พวกเขาทํางานใหกษัตยแหงอียิปต งานของเขาคือ 

พนักงานเตรียมนํ้าองุนและ พนักงานทําขนมปง” 

•  “พวกเขาสับสนมากเก่ียวกับความฝนของตน และใบหนาพวกเขาดูเศราหมองเพราะพวกเขาไมสามารถเขาใจความ

ฝนน้ันได” ใหเด็กๆทําหนาเศรา 
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• หลังจากท่ีโยเซฟเห็นหนาเศราของพวกเขาจึงถามวาเหตุใดพวกเขาจึงทําหนาเศรา  พนักงานเตรียมนํ้าองุนและ

พนักงานทําขนมตอบวา “เราท้ังสองฝนไปและไมมีผูใดจะแกฝนได” โยเซฟบอกเขาวา “พระเจาเทาน้ันแกฝนไดมิใช

หรือ ขอทานเลาใหขาพเจาฟงเถิด” (ปฐมกาล 40:8) 

•  “ดังน้ันพนักงานเตรียมนํ้าองุนและพนักงานทําขนมปงจึงเลาความฝนใหโยเซฟฟง พนักงานเตรียมนํ้าองุนฝนเห็น ก่ิง

ไม 3 ก่ิง และ ถวยของกษัตยฟาโรห” ใหช้ีไปที่รูปก่ิงไมและถวยบนกระดาน “สวนพนักงานทําขนมปงฝนเห็นตระกรา

ขนมปง 3 ใบบนหัวของเขา” 

•  “พระเจาทรงชวยโยเซฟทํานายฝนของพนักงานเตรียมนํ้าองุนและพนักงานทําขนมปง พนักงานเตรียมนํ้าองุนฝนถึง

บางสิ่งท่ีดีท่ีกําลังจะมาถึง สวนพนักงานทําขนมปงฝนถึงบางสิ่งท่ีไมดีดีท่ีกําลังจะมาถึง  พระเจาทรงชวยใหโยเซฟ

เขาใจและอธิบายความฝนของพวกเขา เรามายินดีกับพระเจาท่ีทรงชวยโยเซฟกันเถอะ” ใหเด็กๆแสดงความช่ืนชม

ยินดีเพ่ือพระเจา 

 
 

 

 

• สนทนาเรื่องความฝนตอกับเด็กๆ “บางคร้ังพวกเรามีความฝนท่ีเหมือนกับไรสาระ บางคร้ังมันนากลัว แตบางคร้ังมันก็

อาจจะบงบอกถึงอนาคตของพวกเราก็ได เหมือนกับเร่ืองของพนักงานเตรียมนํ้าองุนและพนักงานทําขนมปง” 

•  “ลองคิดถึงอนาคตของพวกเราดู หลับตาลง 1 นาทีแลวคิดถึงสิ่งท่ีเธออยากจะทําในอนาคตเม่ือเธอโตขึ้น คิดถึงบางสิ่ง

ท่ีสนุกท่ีเธออยากทํา คิดถึงสิ่งท่ีเธอปรารถนา” ใหเด็กๆคิดซักครูระหวางแตละคําถาม  

•  “เธอคิดถึงอะไรเก่ียวกับอนาคตตอนท่ีเธอหลับตา” ใหโอกาสเด็กแตละคนไดตอบ 

•  “เราจะมาทํากรอบรูปความฝนในอนาคตของเรา คนเราจะทํากรอบรูปสําหรับใสบางอยางท่ีสําคัญหรือพิเศษ ใหทุกคน

คิดถึงบางอยางท่ีเราอยากจะเอามันมาใสกรอบกัน มันเปนสิ่งท่ีเธออยากจะทําในอนาคตหรือเปลา เธอปรารถนาจะทํา

บางสิ่งท่ีสนุกใชไหม ” ใหกระดาษขนาด 21x21 ซม ที่มีกรอบ ตามที่เตรียมไวแกเด็กๆ 

• ใหเด็กๆระบายสี (ใหใชสีนํ้าที่ผสมไวแลว)รอบๆนอกกรอบรูปสี่เหลี่ยมน้ัน (หรือสามารถใหเด็กๆใชสีเทียนแทนก็ได) 

•  “สวนภายในกรอบใหวาดรูปความฝนของเธอ” ขณะที่เด็กๆกําลังวาดรูป เดินดูรอบๆและถามเด็กๆวาพวกเขาวาด

อะไร และเขียนมันลงบนกระดาษของเด็กก็ไดวาเขาวาดภาพอะไร  

• คําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับทํากรอบคือ อาจจะนําก่ิงไมหรือวัสดุธรรมชาติติดกาวลงไปรอบๆกรอบความฝน

ของเด็กๆ อาจจะใหเชือกหรือสายปานเพ่ือแขวนรูปแกเด็กๆดวย 



 4 

• บอกเด็กๆมารวมกลุมเปนวงกลม “พระเจาทรงชวยใหโยเซฟเขาใจความฝนของพนักงานเตรียมนํ้าองุนและพนักงาน

ทําขนมปง” 

•  “เรามาเลนเกมกัน เดี๋ยวครูจะบอกเลาเร่ืองราวความฝนสั้นๆขางๆหูของคนท่ีอยูถัดจากครู จากน้ันใหเขาก็จะกระซิบสิ่ง

ท่ีครูบอกใหแกคนท่ีน่ังถัดจากเขาอีกที” 

•  “จนถึงคนสุดทายก็จะพูดออกมาดังๆในสิ่งท่ีเขาไดยิน เดี๋ยวเรามาดูกันวาความฝนของครูเปนอยางไรหลังจากท่ีทุกคน

ไดบอกตอกับจนครบแลวดูวา มันจะตรงกับท่ีครูบอกตอนแรกหรือไม” 

• กระซิบความฝนสมมุติขอความสั้นๆ 2-3 ประโยคที่หูของเด็กที่น่ังขางคุณ ตัวอยางเชน ในความฝนฉันกําลังว่ิงอยางเร็ว

และหัวเราะอยู ฉันอยูนอกบานและวันน้ันก็สวยงามมาก ใหเด็กๆกระซิบที่หูของเด็กคนถัดไปเรื่อยๆ จนถึงทายสุด 

แลวถามเด็กคนสุดทายดูวาขอความที่บอกไปกลายเปนอยางไร  

 

 

สรุปบทเรียน: 

 
 

 

 
•  “พวกเธอจําไดไหมวาคนท่ีชวยใหโยเซฟเขาใจในความฝนของพนักงานเตรียมนํ้าองุนและพนักงานทําขนมปง คนน้ัน

คือใคร” (พระเจา) 

 

•  “โยเซฟชวยพนักงานเตรียมนํ้าองุนและพนักงานทําขนมปงใหเขาใจความฝนของพวกเขา พวกเราฝนเม่ือเรานอน

หลับ และบางคร้ังเราก็มีความฝนเพื่ออนาคตของพวกเราดวย” 

 

•  “ความฝนท่ีพระเจาเปดเผย มีความสําคัญตอเรามาก เรามาพนมมือและขอบคุณพระเจาสําหรับพระองคท่ีทรงใสใจ

พวกเราและเปดเผยความฝนท่ีบงบอกอนาคตของพวกเรา” กมหัวและพนมมืออธิษฐาน 

พระเจาท่ีรัก 

ขอบคุณสําหรับความรักท่ีทรงมีตอเรา 

ขอบคุณท่ีทรงประทานความฝนแกพวกเรา 

ขอบคุณท่ีทรงหวงใยอนาคตของพวกเรา 

โปรดทรงชวยเราในแตละวันดวย 

ในพระนามของพระเยซูคริสตเจา 

อาเมน 
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กิจกรรมเสริม: 

  

 
• ทํากระดาษการดขึ้นมา 10 ใบ แตละใบเขียนคําถามดานลางลงไป (หรือต้ังคําถามเองตามความเหมาะสมของ

วัฒนธรรม) ใหเด็กๆเลือกขึ้นมา1 ใบ แลวอานใหเขาฟงและใหเขาทําตามสิ่งที่บอกในกระดาษ ใหเด็กทําจนครบทุกคน 

1.  “เขยงเทาและบอกวาใครเปนคนท่ีชวยโยเซฟใหเขาใจความฝน” 

2.  “โบกมือในอากาศและเลาเร่ืงฝนรายของเธอ” 

3.  “หมุนตัวเปนวงกลมและบอกถึงสิ่งท่ีอยากทําเม่ือโตขึ้น” 

4.  “ปรบมือและบอกวาโยเซฟชวยทํานายความฝนของใคร” 

5.  “พยักหนาและบอกถึงสิ่งท่ีเธออยากใหเกิดขึ้น” 

6.  “กระโดดขึ้นและลงและบอกถึงสิ่งสนุกๆท่ีเธออยากทํา” 

7.  “กระทืบเทาและบอกถึงท่ีเธออยากจะไป” 

8.  “บิดตัวไปมาและบอกถึงฝนดีท่ีเธอเคยฝน” 

9.  “ว่ิงเหยาะๆและบอกชื่ออาหารท่ีเธอชอบกิน” 

10. “เดินลากเทาและบอกชื่อสัตวเล้ียงท่ีเธออยากมี” 

 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ดี? กิจกรรมใดไมดี? ฉันจะเตรียมตัวสําหรับ

การสอนบทตอไปอยางไร?)   

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน: 
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