
 1 

 
บทเรียนด้านจิตวิญญาณ บทท่ี 18 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: เด็กๆแสดงออกถึงความเข้าใจว่าพระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจ้า และมีความผูกพันกับพระองค ์

ตัวชี้วัด: รู้และเข้าใจพระคัมภีร ์

สาระการเรียนรู:้ รู้และเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร ์

 

กลุ่มอาย:ุ 3-5 ป ี

ปี: 2 

หัวข้อหลัก: พระคัมภีร์เดิม 

บทเรียน: ดาวิดแต่งบทเพลงสดุดีมากมาย 

เวลาท่ีใช้ในการสอน: 45 นาท ี

วัตถุประสงค์การเรียนรู:้         
1. เด็กสามารถจ าพระธรรมสดุดี บทที่ 23 ข้อที่ 1ได ้
2. เด็กสามารถพูดสรรเสริญแด่พระเจ้าได ้
3. เด็กสามารถบอกได้อย่างน้อยหนึ่งเหตุผลว่าท าไมพวกเขาต้องสรรเสริญพระเจ้า 

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช:้                                                                    
 

  
1. กระดาษ 
2. สีเทียนหรือสีไม้ 
3. กรรไกรส าหรับคุณคร ู
4. ลูกบอลหรือวัตถุเล็กๆ 
5. พระคัมภีร์ส าหรับอ่านพระธรรมสดุดี บทที่ 23 

 
     อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม:     

ไม่มี 
 
 
สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือ จัดท า:    

1. อ่านบทเรียนทั้งหมด 
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมด 
3. อ่านและศึกษาพระคัมภีร์สดุดี บทที่ 23 
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4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะเพลิดเพลินกับการสรรเสริญพระเจ้า ขอพระเจ้าจัดเตรียมใจของคุณที่จะมองเห็น
เด็กๆเหมือนที่พระเจ้ามอง คือพวกเขาเป็นคนพิเศษและมีค่าในสายพระเนตรพระองค ์

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
การน าเข้าสู่บทเรียน:    

  

 
 ให้เด็กๆรวมเป็นวงกลม บอกเด็กๆ “เราจะมาร้องเพลงด้วยกัน เพลงนี้ต้องขยับตัวด้วย ให้เธอดูและท าตามคร”ู ถ้าคุณ

ไม่รู้จักเพลง ท าโทนเสียงและจังหวะส าหรับค าด้านล่างเพื่อร้องด้วยกัน 
   “สรรเสริญพระองค์ สรรเสริญพระองค”์ (ยกมือท ารูปกรวยที่ปากตอนร้องเพลง) 

 “เด็กๆทั้งหมดทุกคน”(ท าท่ายืนประคองเด็กตัวเล็กๆที่ด้านข้างโดยยื่นมือที่แบออกไปที่ด้านข้างตัว) 
   “พระเจ้าคือความรัก พระเจ้าคือความรัก” (ไขว้มือเป็นกากบาทไว้ที่หน้าอก) 
   (ซ้ า) 

 (หรืออาจใช้เพลงที่สรรเสริญถึงความรักของพระเจ้า ที่เด็กๆในโครงการคุ้นเคย ก็ได้)  
 สนทนาเกี่ยวกับค าว่า “สดุด”ี กับเด็กๆ “เราเพิ่งจะร้องเพลงเพื่อพระเจ้า การร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าคือการร้องสดุดี 

สดุดีคือเพลงที่ร้องเพื่อยกย่องพระเจ้า” 

  “เราสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเราต้องการบอกพระเจ้าถึงความมหัศจรรย์ของพระองค์ กษัตริย์ดาวิดคือคนในพระคัมภีร์ที่
รักพระเจ้ามากๆและร้องเพลงสรรเสริญให้แก่พระองค์ ลองมาดูกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวิดและบทสดุดีหรือเพลงที่ร้อง
สรรเสริญพระเจ้าของเขา” 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
 

 

 
  “ในพระคัมภีร์ มีชายชื่อว่า ดาวิด เขารักพระเจ้ามากๆ เขาแต่งบทสดุดีมากมายถึงพระเจ้า บทสดุดีของเขาไพเราะและ

มันบอกพระเจ้าถึงความรักอันมากมายของดาวิดท่ีมีต่อพระองค”์ 
  “หนึ่งในบทสดุดีท่ีเขาเขียนคือพระธรรมสดุดี บทที่ 23 ในตอนเริ่มต้นของพระธรรมสดุดี บทที่ 23 กล่าวว่า “พระเจ้า

ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน”” 

  “ดาวิดรู้ว่าพระเจ้าทรงเฝ้ามองเขาและทรงดูแลเขาเหมือนที่คนเลี้ยงแกะคอยดูแลแกะ คนเลี้ยงแกะคืออะไร คนเลี้ยง
แกะท าอะไร พระเจ้าเหมือนคนเลี้ยงแกะอย่างไร” (ค าตอบที่เป็นไปได้ พระองค์ทรงดูแลเรา พระองค์ทรงเฝ้ามองพวก
เรา พระองค์ท าให้เราปลอดภัย ฯลฯ) 
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  “ดาวิดรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการเป็นคนเลี้ยงแกะเพราะเขาดูแลฝูงแกะอยู่ ดาวิดเรียกพระเจ้าว่าผู้เลี้ยงแกะที่ดีเพราะเขารู้
ว่าพระเจ้าทรงดูแลเขาอย่างดีเยี่ยม” 

  “ความหมายของดาวิดท่ีบอกว่า เขาไม่ขัดสนเพราะพระเจ้าคือคนเลี้ยงแกะของเขา คืออะไร” (เขาไม่ต้องการอะไรเลย
เพราะพระเจ้าทรงเลี้ยงดูและดูแลส่ิงจ าเป็นส าหรับเขา) 

  “มาเรียนกลอนสดุดีด้วยกัน พูดพร้อมครู “พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน” ” พูดบทสดุดี
ซ้ าหลายๆครั้งจนกระทั่งเด็กทุกคนจ าได ้

 
 

 

 
  “มันมีเหตุผลหลายอย่างในการสรรเสริญพระเจ้า ลองคิดถึงส่ิงที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับพระเจ้า เมื่อเราสรรเสริญพระเจ้า 

เราก็บอกจริงๆเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ทุกอย่างของพระองค์ เราได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากเรื่องราวในพระคัมภีร์ เรารู้ว่าพระ
เจ้าคือผู้สร้าง พระองค์ทรงดูแลคนของพระองค์ พระองค์คือผู้เลี้ยงแกะที่ดีและพระองค์ทรงรักพวกเรา” 

 ให้เด็กๆนั่งล้อมวง ให้ส่ิงของเล็กๆแก่เด็กหนึ่งคน ส่งต่อสิ่งนี้ไปให้ทั่ววงและท่องซ้ าสดุดีบทที่ 23 ข้อ 1 เมื่อพูดค าสุดท้าย
ของข้อพระคัมภีร์เสร็จ ให้เด็กที่ก าลังถือของอยู่เอ่ยค าสรรเสริญพระเจ้าออกมา เช่น พระผู้สร้าง ทรงเป็นความรัก ทรงเป็นผู้
เลี้ยงดู ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะ ฯลฯ 

 พูดข้อพระคัมภีร์อีกครั้งและส่งผ่านของต่อ ฝึกพูดกลอนและสรรเสริญไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบเวลากิจกรรม 

 

 

 
  “เดี๋ยวเรามาท าของบางสิ่งเพื่อท าให้เราคิดถึงการสรรเสริญพระเจ้ากัน” ให้กระดาษพับครึ่งแก่เด็กๆ ลากเส้นรอบมือของ
เด็กๆบนกระดาษ โดยให้นิ้วก้อยแตะอยู่ที่ด้านรอยที่พับ 

 ตัดกระดาษออกเป็นรูปมือ แต่ไม่ตัดที่รอยพับ คลี่กระดาษและให้เด็กๆระบายสีบนมือของพวกเขาที่สรรเสริญพระเจ้า ถ้า
เป็นไปได้ เดินดูรอบๆและเขียนว่า “ฉันสามารถร้องสดุดีแด่พระเจ้าได้” ลงบนกระดาษของเด็กแต่ละคน 

 

สรุปบทเรียน: 

 
 

 

 
 พูดบทสดุดี บทที่ 23 ซ้ า 2-3 รอบ ให้เด็กๆแต่ละคนพูดข้อพระคัมภีร์ซ้ า 
 ร้องเพลง “สรรเสริญพระองค”์ ในตอนเริ่มต้น 
  “ก่อนจะจบให้เราสรรเสริญพระเจ้าด้วยเพลงอีกเพลง เพลงนี้ใช้ค าว่า “ฮาเลลูยา” ที่หมายความว่า “สรรเสริญพระ

เจ้า” ดังนั้นตอนที่เราร้องเพลงนี้ เราก าลังสรรเสริญพระเจ้า” 
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 แบ่งเด็กๆเป็นสองกลุ่ม ร้องเพลงด้านล่าง กลุ่มหนึ่งคือ “ฮาเลลูยา” และอีกกลุ่มหนึ่งคือ “สรรเสริญพระเจ้า” เมื่อร้องใน
ท่อนที่ว่า “ฮาเลลูยา”  ให้กลุ่ม “ฮาเลลูยา” ยืนขึ้นร้อง เมื่อร้องในส่วนของ “สรรเสริญพระเจ้า” ให้กลุ่ม “สรรเสริญพระ
เจ้า” ยืนขึ้น เด็กๆจะนั่งลงในส่วนที่ไม่ใช่ของตัวเอง นี่ท าเพื่อความสนุกด้วยการลุกขึ้นและนั่งลงขณะร้องเพลง ท าเสียง
จังหวะและท านองเพลง ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับเพลงนี้ก็ใช้เพลงอื่นที่ร้องได้และมีค าว่า ฮาเลลูยา ด้วยก็ได ้

   “ฮาเลลู ฮาเลลู ฮาเลลู ฮาเลลูยา” 
   “สรรเสริญพระเจ้า” 
   “ฮาเลลู ฮาเลลู ฮาเลลู ฮาเลลูยา” 
   “สรรเสริญพระเจ้า” 
   “สรรเสริญพระเจ้า” 
   “ฮาเลลูยา” 
   “สรรเสริญพระเจ้า” 
   “ฮาเลลูยา” 
   “สรรเสริญพระเจ้า” 
   “ฮาเลลูยา” 
   “สรรเสริญพระเจ้า” 

 
กิจกรรมเสริม: 
ไม่มี 
 

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

 

การประเมินผลผู้เรียน: 
 
 

 

 


