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บทเรียนด้านจิตวิญญาณ บทท่ี 17 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: เด็กๆแสดงออกถึงความเข้าใจว่าพระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจ้า และมีความผูกพันกับพระองค ์

ตัวชี้วัด: รู้และเข้าใจพระคัมภีร ์

สาระการเรียนรู:้ รู้และเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร ์

 

กลุ่มอาย:ุ 3-5 ป ี

ปี: 2 

หัวข้อหลัก: พระคัมภีร์เดิม 

บทเรียน: กิเดโอนเช่ือฟังพระเจ้า 

เวลาท่ีใช้ในการสอน: 45 นาท ี

วัตถุประสงค์การเรียนรู:้           
1. เด็กเข้าใจความหมายของค าว่า “การเชื่อฟัง”  
2. เด็กสามารถบอกวิธีที่ตนเช่ือฟังพระเจ้าได ้
3. เด็กสามารถสาธิตถึงการเชื่อฟังผ่านทางกิจกรรมได ้

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช:้                                                                    
 

  
1. กระดาษเพื่อท า วงกลม5-10 แผ่น 
2. หิน 1 ก้อน 
3. กระดาษ 1 แผ่นต่อเด็ก 1 คน 
4. พระคัมภีร์ส าหรับอ่านในบทเรียน ผู้วินิจฉัย บทที่ 6, 7 

 
     อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม:   

1. ไม่ม ี
 

สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือ จัดท า:    
1. อ่านบทเรียนทั้งหมด 
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมด 
3. ตัดกระดาษเป็นรูปวงกลม 5-10 แผ่น เขียนถึงทางต่างๆที่คุณสามารถเชื่อฟังพระเจ้าลงบนวงกลมแต่ละ

แผ่น ตัวอย่าง ฉันสามารถท าความสะอาดได้ ฉันสามารถช่วยแม่ของฉันได้ ฉันสามารถกวาดบ้านได้ 
เขียนให้สอดคล้องกับสิ่งที่เด็กๆในชุมชนท า 

4. ตัดกระดาษเป็นแผ่นยาวเป็นรูปคลื่น 1 แผ่นต่อเด็ก 1 คน 
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5. อ่านและศึกษาพระธรรมผู้วินิจฉัย บทที่ 6 ข้อ 25-32 และบทที่ 7 ข้อ 1-22 
6. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่คุณก าลังจะสอนให้เขาเช่ือฟังพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมใจของคุณ  

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
การน าเข้าสู่บทเรียน:    

 
 

  

 
 เด็กๆรวมเป็นวงกลม บอกค าส่ังง่ายๆ ให้เด็กพูดซ้ าตามที่คุณพูด ให้เด็กๆท าตามส่ิงที่คุณบอก เช่น กระโดด หลับตา นั่งลง 

ฯลฯ 
 อธิบายเรื่องการเชื่อฟังให้แก่เด็กๆ “เธอเพิ่งท ำตำมสิ่งที่ครูขอให้ท ำ เมื่อใดที่เธอท ำในสิ่งที่มีคนขอให้ท ำ นั่นเรียกว่ำ “กำรเช่ือ

ฟัง” เธอเชื่อฟังครูด้วยกำรท ำตำมสิ่งท่ีครูบอก” 

  “เรื่องรำวในพระคัมภีร์วันนี้ เรำจะมำเรียนเกี่ยวกับชำยท่ีชื่อว่ำ กิเดโอน ผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้ำ พระเจ้ำทรงให้ขอเรำเชื่อฟัง
พระองค์ด้วยเช่นกัน” 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
 

  

 
  “กิเดโอนคือชำยท่ีต้องกำรเช่ือฟังพระเจ้ำ แต่กำรเช่ือฟังพระเจ้ำท ำให้คนอื่นนั้นโกรธเขำ พระเจ้ำบอกกิเดโอนให้ท ำลำยรูปเคำรพ

ที่ผู้คนเคำรพ กิเดโอนเชื่อฟังพระเจ้ำถึงแม้ว่ำมันจะท ำให้คนอื่นโกรธเขำ” 
  “เรื่องรำวในพระคัมภีร์อีกเรื่อง กิเดโอนได้รับมอบหมำยให้น ำกองทัพขนำดเล็กเข้ำไปต่อสู้กับคนมีเดียนกองทัพของกิเดโอนนั้น

มีจ ำนวนน้อยมำกและคนมีเดียนนั้นมีจ ำนวนมำก มันดูเหมือนกับว่ำกิเดโอนจะแพ้ในกำรรบกับกองทัพขนำดใหญ่ แต ่
 กิเดโอนรู้ว่ำพระเจ้ำทรงอยู่ข้ำงเขำ ” 

  “พระเจ้ำทรงบอกกิเดโอนอย่ำงแน่ชัดว่ำท ำอย่ำงไรจึงจะชนะกำรรบ ให้น ำเหยือกน้ ำดินเหนียว แตร และ คบเพลิง เมื่อผู้คนใน
สมัยพระคัมภีร์ออกรบ พวกเขำน ำอำวุธ เช่น ดำบ     แล้วเหยือกที่ใส่น้ ำ แตรที่ท ำเสียงดัง และคบเพลิงที่ให้แสงสว่ำง ดูเหมือน
เป็นอำวุธหรือไม ่(ไม่) ถ้ำเธอเป็นกิเดโอน เธอจะท ำอย่ำงไร ” ให้เด็กหลายๆคนตอบ 

  “กิเดโอนเชื่อฟังพระเจ้ำ เขำให้คน 300 คนถือแตร” (ให้เด็กๆท าท่าเป่าแตร) “เหยือกน้ ำ” (ให้เด็กๆท าท่าจับเหยือก) “และคบ
เพลิง” (ให้เด็กๆท าท่าจับคบเพลิงและวางในเหยือกน้ า) “กิเดโอนเชื่อมั่นในพระเจ้ำและเชื่อฟังพระองค”์ 

  “กองทัพของกิเดโอนสำมำรถเอำชนะคนมีเดียนในสงครำมได”้ ให้เด็กๆเชียร์กิเดโอนและกองทัพเล็กๆของเขา “พวกเรำคิดว่ำ   
กิเดโอนดีใจที่เขำเชื่อฟังพระเจ้ำไหม(ดีใจ)” 

  “เธอสำมำรถเชื่อฟังพระเจ้ำอย่ำงไรได้บ้ำง” (ค าตอบที่เป็นไปได้ โดยการช่วยคุณแม่ของฉัน โดยการท าความสะอาดส่ิงของของ
ฉัน โดยการอธิษฐาน ฯลฯ) ให้เด็กๆตอบหลายๆอย่างเท่าที่เป็นไปได ้
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  “พระเจ้ำทรงต้องกำรให้เรำเชื่อฟัง หนึ่งทำงท่ีพระองค์ทรงต้องกำรให้เรำเชื่อฟังคือกำรปฏบัติตำมกฏที่เรำมี มีกฏอะไรที่บ้ำน  
 ท่ีโรงเรียน ท่ีโบสถ์ หรือที่ไหนก็ได้ท่ีเธอนึกถึง ” ให้เด็กๆตอบ 

 
 

  

 
  “เรำมำเล่นเกมส์เพื่อค้นหำบำงสิ่งท่ีเรำสำมำรถท ำได้เพื่อแสดงกำรเชื่อฟัง ครูจะเล่ำเรื่องรำวสั้นๆ ถ้ำผู้คนในเรื่องแสดงกำรเชื่อฟัง 

ให้กระโดดขึ้นและลง ถ้ ำผู้คนในเรื่องไม่แสดงกำรเชื่อฟัง ให้แตะนิ้วเท้ำของเธอ” ทบทวนค าส่ังให้แน่ใจว่าเด็กๆเข้าใจ 
 กิเดโอนใช้เหยือกน้ ำและคบเพลิงในกำรสู้รบเพรำะว่ำพระเจ้ำทรงบอกเขำให้ท ำ (กระโดดขึ้นและลง) 
 แม่ของเด็กชำยคนหนึ่งบอกให้เขำไปตลำดแทนเธอ เด็กคนนั้นไปและเล่นกับเพื่อนของเขำ (แตะนิ้วเท้า) 
 เด็กผู้หญิงและเพื่อนของเธอก ำลังเล่นกันอยู่ แล้วเพื่อนบ้ำนขอให้เด็กผู้หญิงช่วยเขำเก็บไม้เท้ำให้ เด็กผู้หญิง

ช่วยเขำ (กระโดดขึ้นและลง) 
 คุณครูบอกให้เด็กในชั้นเรียนหยุดระบำยสี แล้วเด็กทุกคนก็หยุดระบำยส ี(กระโดดขึ้นและลง) 
 เด็กผู้หญิงก ำลังเล่นกันอยู่กับเพื่อนของเธอ พ่อของเธอเรียกให้เข้ำมำและทำนข้ำว เด็กผู้หญิงยังเล่นต่อ (แตะ

นิ้วเท้า) 
 เด็กผู้ชำยก ำลังล้ำงจำนของเขำ แม่ของเขำบอกให้ล้ำงจำนทุกๆใบ เด็กผู้ชำยล้ำงจำนทุกใบ (กระโดดขึ้นและ

ลง) 
 สร้างสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาหลายๆเรื่อง 

 
 

 

 
 วางแผ่นวงกลมที่เขียนส่ิงที่เด็กๆสามารถเชื่อฟังพระเจ้าลงบนพื้น ให้เด็กๆเรียงแถวเดี่ยว ให้ก้อนหินเล็กๆแก่เด็กที่อยู่

หัวแถวและให้เขาโยนไปทางที่แผ่นวงกลมวางอยู่ หรืออ่านแผ่นวงกลมที่อยู่ใกล้ที่สุดกับก้อนหิน กระตุ้นให้เด็กๆ
ท าท่าเหมือนกับที่เขียน เล่นต่อเรื่อยๆจนกระทั่งเด็กแต่ละคนได้โยนก้อนหินและท าท่าออกมา 

 
 

  

 
 ให้เด็กๆรวมกลุ่ม “ทำงหนึ่งที่พระเจ้ำขอให้เรำเชื่อฟังคือกำรเมตตำและแสดงควำมรักแก่ผู้อื่น เรำก ำลังจะท ำดอกไม้

ให้แก่ใครบำงคนเพื่อเขำจะได้รู้ว่ำเรำรักเขำ ท ำให้บำงคนรู้สึกถึงควำมรักคือทำงท่ีเรำเชื่อฟังพระเจ้ำ” 

 ให้กระดาษและสีไม้แก่เด็กแต่ละคน ให้เด็กๆวาดดอกไม้ คุณอาจจะต้องแสดงการวาดก่อนบนกระดานและให้เด็กๆ
วาดตามในแต่ละขั้น 
 เริ่มจากวาดวงกลมที่กลางกระดาษ 
 แล้ววาดกลีบดอกไม้ออกจากวงกลม 
 กระตุ้นให้เด็กๆวาดกลีบดอกไม้ตามที่ใจพวกเขาชอบ (ใหญ่ เล็ก ผอม อ้วน แหลม หรือกลม) 
 จากนั้นวาดก้านและวาดใบไม้ 2 ใบแต่ละข้างบนก้าน 

 



 4 

 ขณะที่เด็กๆก าลังวาดอยู่ เดินดูรอบๆและถามเด็กๆ “เธอจะให้ดอกไม้นี้แก่ใคร ท ำไมเธอถึงคิดว่ำเขำจะชอบดอกไม้นี้ 
ขณะที่เธอให้ดอกไม้ เธอแสดงกำรเชื่อฟังหรือไม”่ 

 

สรุปบทเรียน: 

 

 
 

 
 ให้เด็กๆอยู่เป็นวง ขอให้เด็กแต่ละคนยืนและแสดงดอกไม้ของเขา ถามเด็กๆว่าเธอจะให้ดอกไม้นี้แก่ใคร และ ทางที่พวกเขา

จะแสดงออกว่าเช่ือฟังพระเจ้าคืออะไรเมื่อพวกเขากลับบ้าน 
 “เรำมำขอพระเจ้ำให้ทรงช่วยพวกเรำให้เชื่อฟังพระองค์กัน พูดตำมครูทีละบรรทัด” 

 “พระเจ้ำท่ีรัก” 
 “ขอบคุณพระองค์ท่ีทรงรักเรำ” 
 “ขอบคุณพระองค์ท่ีทรงช่วยกิเดโอน” 
 “ขอบคุณพระองค์ท่ีทรงช่วยเรำ” 
 “ช่วยพวกเรำให้เชื่อฟังพระองค”์ 
 “ในพระนำมของพระเยซูคริสต์เจ้ำ” 
 “อำเมน” 

กิจกรรมเสริม: 
ไม่ม ี

 
ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ด?ี กิจกรรมใดไม่ด?ี ฉันจะเตรียมตัวส าหรับ
การสอนบทต่อไปอย่างไร?)   
 
 

 

การประเมินผลผู้เรียน: 
 
 
 

 

 


