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บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี 14 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ:เด็กๆแสดงออกถึงความเขาใจวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา และมีความผูกพันกับพระองค 

ตัวชี้วัด: รูและเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู: รูและเขาใจเรื่องราวในพระคัมภีร 

 

กลุมอายุ: 3-5 ป 

ป: 2 

หัวขอหลัก: พระคัมภีรเดิม 

บทเรียน: พระเจาทรงประทานอาหารแกคนของพระองค 

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:        

1. เด็กสามารถแยกความแตกตางของคําวา “ความจําเปน” และคําวา “ความตองการ” ได 

2. เด็กสามารถบอกไดวาพระเจาทรงดูแลความจําเปนของคนอิสราเอล – คือทรงประทานมานาและนกคุม 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  

1. พระคัมภีรสําหรับอานพระธรรมอพยพ บทที่ 16 

 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

1. จานกระดาษ 1 ใบตอเด็ก 1 คน 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:    

1. อานบทเรียนทั้งหมด 

2. จัดเตรียมอุปกรณทั้งหมด 

3. อานและศึกษาพระธรรมอพยพ บทที ่16 

4. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่คุณกําลังจะสอน ขอพระเจาทรงจัดเตรียมใจของคุณ 

 

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทําสําหรับกิจกรรมเสริม:    

1. วาดรูปขนมปงบนจานกระดาษ - 1 แผนตอเด็ก 1 คน        
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              ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

การนําเขาสูบทเรียน:    

 
 

 
ใหเด็กๆรวมเปนกลุม ลากเสนก่ึงกลางกระดานลงมาจากบนลงลาง  ทางดานซายของเสน เขียนคําวา “ความตองการ” และเขียน

คําวา “ความจําเปน” ที่ดานขวา 

ช้ีน้ิวไปที่คําวา “ความตองการ” และอธิบาย “ความตองการคือของบางอยางเรามีก็จะดี แตมันยังไมจําเปนในการดํารงชีวิตหรือ

เพ่ือความปลอดภัย” 

ช้ีน้ิวไปที่คําวา “ความจําเปน” และอธิบาย “ความจําเปนคือของบางอยางท่ีตองมีเพื่อดํารงชีวิตหรือเพื่อความปลอดภัย เชน พวก

เราตองการอาหาร เสื้อผา ท่ีพัก” 

 “วันน้ีเราจะมาเขียนรายการสิ่งท่ีเราปรารถนากัน พวกเธออยากจะไดอะไรกันบาง” เรียกเด็กๆใหตอบ เชน ของเลน หรือ เสื้อผา 

“สิ่งท่ีเธอปรารถนาเปนสิ่งท่ีเธอตองการหรือเปนสิ่งท่ีจําเปนจริงๆ” ชวยเด็กๆจัดหมวดหมูของคําตอบใหถูกตองและเขียนมันลง

บนกระดานใตหมวดที่ถูกตอง 

ถามเด็กๆเพ่ิมเติมถึงสิ่งที่เขาปรารถนาตอไป เชน อาหาร เสื้อผา นํ้า บาน เขียนสิ่งตางๆบนกระดานใหถูกหมวด สิ่งของบางอยาง

อาจจะกํ้าก่ึงอยูภายใตทั้งสองหมวด เชน เสื้อผา ถาคุณมีเสื้อผาอยูแลวแตคุณอยากจะไดตัวใหมที่สวยกวา น่ันคือ ความตองการ  

 “เพราะเราจําเปนตองกินอาหาร เชนเดียวกับคนท่ีอยูในพระคัมภีรเหมือนกัน วันน้ีเราจะมาเรียนกันวาพระเจาทรงดูแล

เล้ียงดูคนอิสราเอลอยางไร” 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
 

 

 
•  “เราเคยเรียนกันไปแลวถึงตอนท่ีโมเสสเปนทารกในตระกราลอยในแมนํ้าไนล” ใหเด็กๆลองทําเปนอุมทารกโมเสสและวาง

เขาในตระกราลอยไปในแมนํ้าไนล 

•  “เราเคยเรียนกันไปแลววาโมเสสขอรองกษัตริยฟาโรหใหปลอยคนของพระเจาใหเปนอิสระอยางไร หลังจากท่ีกษัตริย

ฟาโรหปลอยคนเปนอิสระ โมเสสพาคนของเขา คนอิสราเอล ไปในทะเลทราย” ใหเด็กๆเดินตามคุณไปรอบๆช้ันเรียน ลอง

ทําเปนเริ่มจากอียิปตซึ่งที่คนอิสราเอลเปนทาส เดินรอบช้ันเรียน 1-2 รอบ และประกาศวาตอนน้ีคุณอยูในทะเลทรายซึ่งมัน

รอนและมีทรายอยูทุกที่ 

•  “พระเจาทรงใหสัญญาแกคนอิสราเอลถึงแผนดินท่ีสวยงามซึ่งท่ีพวกเขาจะอยู คนอิสราเอลเขาไปในทะเลทรายเปน

ระยะเวลายาวนานและเร่ิมท่ีจะบน และพวกเขาสงสัย “น่ีหรือคือท่ีสวยงามท่ีพวกเราจะอยู” จากน้ันพวกเขาบนกันเสียงดัง 

พวกเราหิว พวกเราตองการอาหาร อยางนอยเราก็มีอาหารกินในอียิปต” ใหเด็กๆทําเปนคนอิสราเอลและใหเด็กๆบนเสียง

ดังหลายๆครั้ง “พวกเราหิว พวกเราตองการอาหาร” 
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•  “โมเสสคุยกับพระเจาเพ่ือบอกพระองคเร่ืองท่ีคนอิสราเอลตองการอาหาร พระเจาทรงฟงโมเสสและทรงประทานอาหารมา

ให ในแตละคืน นก เรียนวานกคุม จะบินมาและพวกเขาก็จับกิน” ใหเด็กๆทําทาเปนหยิบอาหารจากพ้ืนและกินมัน 

•  “ในแตละเชาเม่ือคนต่ืนขึ้น พระเจาทรงวางขนมปง เรียกวา มานา ลงบนพื้นสําหรับใหพวกเขากิน พระคัมภีรบอกพวกเรา

วามานามีรสคลายนํ้าผ้ึง” ใหเด็กๆทําทาเปนหยิบอาหารจากพ้ืนและกินมัน “พระเจาทรงเล้ียงดูคนอิสราเอล พระองคทรง

ประทานสิ่งท่ีจําเปนใหพวกเขา” 

•  “พระเจาทรงสงอะไรมาใหในแตละคืน” (นกคุม) “พระเจาทรงสงอะไรมาใหในแตละเชา” (มานา) “พระเจาทรงดูแลเล้ียงดู

คนอิสราเอลไหม” (ใช) “เรามาชื่นชมท่ีพระเจาทรงดูแลเล้ียงดูพวกเรากันเถอะ” นําเด็กๆที่จะช่ืนชมในพระเจา 

 
 

 

 

•  “เรามาเลนเกมสเพ่ือท่ีจะระลึกวาพระเจาทรงประทานอาหารแกคนอิสราเอลอยางไร” ใหเด็กๆน่ังบนพ้ืนเปนวงกลม

ใหญ เดินรอบๆและกระซิบ “มานา” หรือ “นกคุม” ที่หูของเด็กแตละคน 

•  “พระเจาทรงประทานมานามาในตอนเชาและทรงประทานกคุมมาในตอนกลางคืน ครูจะพูดกลางวันหรือกลางคืน ถา

เธอมีชื่อของอาหารท่ีพระองคประทานมาในแตละเวลา ลุกขึ้นอยางรวดเร็วและพยายามวิ่งไปท่ีวางของคนอ่ืน ดังน้ัน

ถาครูเรียกตอนเชา คนท่ีจะลุกขึ้นและวิ่งไปเปล่ียนท่ีคือกลุมไหน (มานา) ถาครูเรียกกลางคืน คนท่ีจะลุกขึ้นและวิ่งไป

เปล่ียนท่ีคือกลุมไหน (นกคุม)  ” 

• เริ่มเลนเกมส พูดวา “กลางคืน” และใหเด็กถูกกระซิบวานกคุมลุกขึ้นและว่ิงไปเปลี่ยนที่ จากน้ันพูดวา “ตอนเชา” และ

ใหเด็กถูกกระซิบวามานาลุกขึ้นและว่ิงไปเปลี่ยนที่ พูดวาตอนเชาและกลางคืนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลาหมดหรือเด็กๆ

เริ่มเหน่ือยจากการเลนกิจกรรมน้ี 

 
 

 

 

• ใหเด็กๆรวมเปนวงใหญ  ใหเด็กๆทําทาเปนนกคุมโดยการขยับแขนเหมือนปก ใหเด็กๆบินรอบๆวงและรองเพลงไป

ดวย คุณสามารถเลือกเพลงใดๆก็ไดสําหรับขอบคุณพระเจา 

• หลังจากที่รองเพลงจบในแตละรอบ ถามเด็กๆ “เธอขอบคุณพระเจาท่ีทรงประทานอะไรใหแกเธอ” (คําตอบที่เปนไป

ได อาหาร เสื้อผา ของเลน พอแม ฯลฯ) รองเพลงอีกครั้งและถามคําถามจนกระทั่งเด็กๆทุกคนไดตอบ 
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สรุปบทเรียน: 

 
 

 

 
• ใหเด็กรวมเปนกลุม “เราไดเรียนแลววาพระเจาทรงประทานทุกๆอยางท่ีจําเปนกับเรา ในพระคัมภีรมีบทท่ีกลาววา”พระเจาทรง

เล้ียงดูขาพเจาดุจเล้ียงแกะ ขาพเจาจะไมขัดสน” ใหเด็กๆพูดซ้ําบทที่คุณพูดอีกครั้ง 

•  “พระคัมภีรบทน้ันบอกพวกเราวาพระเจาทรงดูแลเล้ียงดูทุกๆอยางท่ีเราตองการ บางคร้ังเราจําเปนจะตองรอสําหรับสิ่งท่ีเรา

ตองการบาง เชน เม่ือเธอหิวหรือเธอไมมีอาหารจะกินหรือบอกเธอใหรอไปกอน บางคร้ังเธออาจจะตองออกไปขางนอกและ

คนหาสิ่งท่ีเธอตองการ เชน เม่ือเธอหารองเทาไมเจอ หรือเธอกําลังมองหาพอแตไมเจอเขาเม่ือตอนท่ีเธออยากไดรับการกอด 

บางคร้ังมันเปนเชนน้ันสําหรับพระเจา” 

•  “เราจําเปนตองรอหรือมองหาสิ่งท่ีพระองคจะประทานใหเรา แตพระองคจะคอยดูแลเราเสมอ” เอาขนมปงกรอบ หิน หรือวัตถุ

เล็กๆ “ใครตองการสิ่งน้ีบาง” (ขนมปงกรอบ) แจกใหแกเด็กที่ยกมือขึ้น ถามอีกครั้ง “ใครตองการสิ่งน้ีบาง” (ขนมปงกรอบ) แจก

ใหแกเด็กที่ยกมือขึ้นอีกครั้ง ถามคําถามและแจกขนมปงกรอบกับเด็กทุกคน 

•  “เธอทุกคนไดขนมปงกรอบพรอมๆกันหรือเปลา” (ไม) “เธอบางคนตองรอใชหรือไม” (ใช) “น่ันเปนสิ่งท่ีพระเจาทรงกระทํา

ดวย บางคร้ังพวกเราตองรอ แตพระเจาทรงประทานสิ่งท่ีเราตองการเสมอ ขอบคุณพระเจาสําหรับการเล้ียงดูเรา” 

 

กิจกรรมเสริม: 

 
  

 
 

• ถามเด็กๆ “นอกจากนกคุมแลวพระเจาทรงประทานอะไรใหแกคนอิสราเอลอีก” (มานา) “เราจะมาแขงวิ่งดวยการเก็บ

กอนขนมมานากัน” เตรียมจานกระดาษที่ถูกวาดขนมปงลงไปแกเด็กแตละคน ถาคุณไมมีจานกระดาษ ตัดกระดาษเปน

รูปวงกลมและวาดขนมปงลงไป 

• แบงเด็กๆเปน 2 ทีม วางกองจานกระดาษครึ่งหน่ึงตรงขามกับทีมที่ 1 และอีกครึ่งตรงขามกับทีมที่ 2 กําหนดเสนเริ่มตน

และใหแตละทีมยืนเขาแถวอยูหลังเสนน้ัน 

• เมื่อใหสัญญาณ ผูเลนคนแรกของแตละทีมว่ิงไปที่กองจานกระดาษและหยิบจานกระดาษขึ้นมา 1 อันแลวว่ิงกลับมาที่

ทีมของเขา จากน้ันผูเลนคนที่ 2 จะว่ิงไปหยิบจานกระดาษและว่ิงกลับมาทีทีมตัวเอง เลนไปเรื่อยๆจนจานกระดาษ

หมด 

 

แหลงท่ีมาของบทเรียนน้ี 

กิจกรรมสรุปบทเรียน  - Faith Weaver Preschool Ages 3-4 Teacher Guide by Group Publishing 

กิจกรรมเสริม  - Vacation Bible School Ideas and Summertime Fun by Susan Schneck and Mary Strohl 
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ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ดี? กิจกรรมใดไมดี? ฉันจะเตรียมตัวสําหรับ

การสอนบทตอไปอยางไร?)   

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน: 
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