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บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี 12 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: เด็กๆแสดงออกถึงความเขาใจวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา และมีความผูกพันกับพระองค 

ตัวชี้วัด: รูและเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู: รูและเขาใจเรื่องราวในพระคัมภีร 

 

กลุมอายุ: 3-5 ป 

ป: 2 

หัวขอหลัก: พระคัมภีรเดิม 

บทเรียน: โมเสสซื่อสัตยตอประชาชนของเขา 

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที 

วัตถุประสงคการเรียนรู:           

1. เด็กสามารถยกตัวอยางบุคคลที่แสดงความซื่อสัตย ได 

2. เด็กสามารถบอกไดวาโมเสสคือคนที่ซื่อสัตยตอประชาชนของเขาตามเรื่องราวในพระคัมภีร  

3. เด็กสามารถบอกไดวา “ความซื่อสัตย” คืออะไร 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  

1. กระดาษ 

2. สีเทียนหรือสีไม 

 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

1. กาว 

2. กระดาษขนาด 16 ซม x 3.5ซม 1 แผนตอเด็ก 1 คน 

3. สีเทียนหรือสีไม 

4. อุปกรณงานประดิษฐที่หาได เชน เปลือกหอย สต๊ิกเกอร ลูกปด กระดุม ฯลฯ  

5. พระคัมภีรสําหรับอานพระธรรมอพยบ บทที่ 2 ขอ 11-25 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:    

1. อานบทเรียนทั้งหมด 

2. จัดเตรียมอุปกรณทั้งหมด 

3. อานและศึกษาพระธรรมอพยบ บทที่ 2 ขอ 11-25 

4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะซื่อสัตยตอผูอื่นและตอพระเจา ขอพระเจาทรงจัดเตรียมใจของคุณที่จะแสดงความรักตอเด็กๆวันน้ี  
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สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทําสําหรับกิจกรรมเสริม:    

1. ตัดกระดาษขนาด 16 ซม x 3.5ซม 1 แผนตอเด็ก 1 คน 

2. กาว 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

การนําเขาสูบทเรียน:    

  

 
• ใหเด็กๆรวมเปนกลุม “เราจะมาเลนเกมสฝกการเกาะกลุมดวยกัน” 

• เลือกเด็ก 1 คนขึ้นมาเปนคนไลจับ  ผูไลจับจะพยายามว่ิงไปแตะคนอื่น เมื่อโดนจับได เด็กที่ถูกจับจะคลองแขนกับผูไล

จับและพวกเขาก็จะพยายามว่ิงไปแตะเด็กคนอื่นอีก เลนไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มีคนโดนจับกลุมจะใหญขึ้น เลนจนกระทั่ง

เด็กทุกคนโดนจับหมดเกมสก็จะจบลง 

• ใหเด็กๆรวมเปนกลุม “ในเกมสเธอคลองแขนและติดอยูกับทีม คนเราสามารถติดอยูดวยกัน พวกเขาจะไมเดินไปเดิน

มาขณะท่ีแขนคลองกันอยู แตพวกเขาจะอยูดวยกันและเดินไปพรอมๆกันโดยเชื่อใจและไมยอมแพ เม่ือเราติดอยู

ดวยกันเชนน้ัน เราพูดไดวา พวกเขาซื่อสัตยตอกัน” ใหเด็กๆพูดคําวา “ซื่อสัตย” ซ้ํา 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
 

  

 
 

•  “เร่ืองราวในพระคัมภีรวันน้ี ชายท่ีชื่อโมเสสแสดงความซื่อสัตย โมเสสแสดงความซื่อสัตยเม่ือประชาชนจากประเทศ

ของเขามีอันตราย และเขาชวยเหลือคนเหลาน้ัน โมเสสซื่อสัตยตอประชาชนของเขาเพราะโมเสสชวยเหลือพวกเขา” 

•  “เธอจะแสดงความซื่อสัตยไดยังไง” (คําตอบที่เปนไปได ชวยครอบครัว ชวยเหลือเพ่ือนๆ ฯลฯ) “เธอซื่อสัตยตอใคร

บาง” (คําตอบที่เปนไปได ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนรวมช้ันเรียน ฯลฯ) 

•  “มาดูเร่ืองการแสดงความซื่อสัตยกัน” เลือกเด็กคนหน่ึงเปน “นองสาว” เลือกเด็กคนหน่ึงเปน “พ่ีชาย” และเลือกเด็ก 2 

คน เปน “อันธพาล” บอกอันธพาลวา “พวกเธอเห็นเด็กผูหญิงเลนท่ีสนามเด็กเลนและคิดวามันนาสนุกดีท่ีจะแกลงผลัก

เธอ ดังน้ันพวกเธอจึงวิ่งไปผลักเด็กผูหญิงคนน้ันเบาๆ แลวพ่ีชายควรจะทํายังไง” (คําตอบที่เปนไปได ชวยเหลือเธอ 

ปกปองเธอ เรียกใหคนอื่นชวย ฯลฯ) 

•  “ตอนน้ีพี่ชาย เพื่อแสดงความซื่อสัตยตอนองสาว แสดงใหพวกเราเห็นซิวาจะตองทํายังไงเพื่อชวยเหลือนองสาวบาง” 

ใหพ่ีชายชวยนองสาว ใหแนใจวาพ่ีชายว่ิงเขาไปชวยอยางกลาหาญ ว่ิงเขาไปขวาง หรือพานองสาวว่ิงหนี  
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• ลองนึกสถานการณที่เขากับวัฒนธรรมสําหรับใหเด็กๆแสดง เลือกซักอันที่เด็กๆในช้ันอาจจะเคยพบเจอ  

   

 
•  “เรามาเลนเกมสแสดงบทบาทสมมติเปนโมเสสและเพ่ือนของเขากัน” ใหเด็กๆน่ังลอมวง “เด๋ียวเราจะใหมีคนคนหน่ึง

เดินรอบๆวงและคอยแตะไหลคนที่น่ังอยู คนที่แตะจะพูดวา “เพ่ือน”เมื่อเขาแตะไหลคนแตละคน ทําไปเรื่อยๆ และ

เมื่อพรอม เขาจะแตะไหลคนๆหน่ึงและพูดวา “โมเสส” จากน้ันใหคนที่ถูกแตะเปนโมเสสลุกขึ้นว่ิงไลผูที่แตะไหลเขา 

ไปรอบๆวงกลม 

• ถาโมเสสจับได ผูที่ถูกจับจะไปน่ังที่กลางวงและถามคําถามวา “ใครคือคนท่ีแสดงความซื่อสัตย” หรือ “ซื่อสัตย

หมายความวาอะไร”  

• ถาโมเสสจับไมได ใหผูที่โดนไลจับว่ิงไปน่ังในที่ที่วาง และพูดวา “โมเสสซื่อสัตย” จากน้ันโมเสสจะเดินไปรอบๆ

เหมือนคนแรก แตะไหลเด็กคนอื่น และพูด เพื่อน เพ่ือน..... โมเสส 

• ถาถูกโมเสสจับไดและตองเขาไปน่ังในวงกลม ใหเด็กคนที่น่ังในวงกลมอยูกอนแลวออกมาน่ังแทนที่ของเขา เลนไป

จนกระทั่งเวลาหมดหรือเมื่อเด็กๆเหน่ือย 

 

 
• ใหกระดาษและสีไมแกเด็กๆ “ลองวาดคนท่ีเธอซื่อสัตยดวยบนกระดาษ” ใหเด็กๆวาดรูปครอบครัว เพ่ือน โรงเรียน 

โบสถ หรืออะไรก็ไดที่เขาซื่อสัตยดวย และใหเด็กๆระบายสี 

• ขณะที่เด็กๆกําลังวาดอยู เดินดูรอบๆและถามเด็กๆใหอธิบายรูปน้ัน ถาเปนไปได เขียนคําวา ฉันซื่อสัตยตอ..... (คําตอบ

ของเด็ก) ลงบนกระดาษแตละแผน 

• ที่ดานหลังของกระดาษใหเด็กๆวาดรูปโมเสสซื่อสัตยตอเพ่ือนๆของเขา ถามเด็กๆขณะที่พวกเขากําลังวาด “เร่ืองราวใน

พระคัมภีร คนท่ีซื่อสัตยตอประชาชนของเขาคือใคร” (โมเสส) 

• เมื่อเด็กๆทุกคนวาดเสร็จ ใหเขาเอารูปใหเด็กในช้ันดู แตละครั้งใหเด็กออกมาทีละคนเพ่ือใหเขาอธิบายถึงสิ่งที่เขาวาด  

 

สรุปบทเรียน: 
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•  “โมเสสมีความซื่อสัตยตอประชาชนของเขา พระเจาทรงชื่อสัตยตอคนของพระองคเชนกัน คนของพระเจาคือคนท่ีรัก

พระองค เรามาขอบคุณพระเจาท่ีทรงรักและซื่อสัตยตอพวกเรา เราสามารถบอกพระเจาวาเราจะพยายามซื่อสัตยตอ

พระองคเชนกัน” 

• ใหอธิษฐานตามครูทุกบรรทัด 

พระเจาท่ีรัก 

ขอบคุณพระองคท่ีทรงรักเรา 

ขอบคุณพระองคท่ีทรงซื่อสัตยตอเรา 

โปรดชวยพวกเราใหซื่อสัตยตอพระองคดวย 

โปรดชวยพวกเราใหซื่อสัตยตอเพื่อและครอบครัวของเรา 

ในพระนามของพระเยซูคริสตเจา 

อาเมน 

กิจกรรมเสริม: 

 
 

 
• ทํากําไลมิตรภาพเพ่ือแสดงความซื่อสัตยตอกลุม แจกกระดาษขนาด 16 ซม x 3.5ซมใหเด็ก ใหเด็กๆตกแตงดวยสีเทียน 

สต๊ิกเกอร หรือติดอะไรก็ไดลงไป ดวยกาว ใหเด็กๆแลกกําไรมิตรภาพกับเพื่อนๆ และติดกาวหรือติดเทปกําไลเอาไวที่

ขอมือของเด็ก 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ดี? กิจกรรมใดไมดี? ฉันจะเตรียมตัวสําหรับ

การสอนบทตอไปอยางไร?)   

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน: 

 

 

 

 

 


	บทเรียนด้านจิตวิญญาณ บทที่ 12
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ: เด็กๆแสดงออกถึงความเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า และมีความผูกพันกับพระองค์
	ตัวชี้วัด: รู้และเข้าใจพระคัมภีร์
	กลุ่มอายุ: 3-5 ปี
	ปี: 2
	วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

