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บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี 23 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: เด็กๆแสดงออกถึงความเขาใจวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา และมีความผูกพันกับพระองค 

ตัวชี้วัด: รูและเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู: รูและเขาใจเรื่องราวในพระคัมภีร 

 

กลุมอายุ: 3-5 ป 

ป: 2 

หัวขอหลัก: พระคัมภีรเดิม 

บทเรียน: เอลียาหและรถเพลิงกับมาเพลิง 

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          

1. เด็กสามารถแสดงออกความรูสึกไดทางใดทางหน่ึงเมื่อเพ่ือนของเขาจากไป 

2. เด็กสามารถบอกไดถึงรายละเอียดเรื่องราวของเอลียาหและรถเพลิงและมาเพลิง  

3. เด็กสามารถระบุไดถึงขอดีของการที่เพ่ือนจากไป (ถาพวกเขารักพระเยซู เราจะพบกับพวกเขาอีกครั้ง

บนสวรรค) 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  

1. กระดาษขนาด 1 สวน 4 ของขนาดกระดาษA4   จํานวน 2 แผนสําหรับเด็กแตละคน 

2. สีเชน สีไม สีเมจิก หรือ สีเทียน 

3. แทงไม ตอเด็ก 1 คน 

4. กรรไกรสําหรับคุณครู 

5. ลูกบอล 

6. พระคัมภีร 

 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:       

1. เชือกยาว 2-3 เมตร ถามี 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:    

1. อานบทเรียนทั้งหมด 

2. จัดเตรียมอุปกรณทั้งหมด 

3. วาดรูปตัวคนลงบนกระดาษขนาด ¼ ดังกลาว และตัดออกมาเปนรูปคน – 1 อันตอเด็ก 1 คน  
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4. วาดรูปเมฆลงบนกระดาษขนาด ¼ ที่เหลือ – 1 อันตอเด็ก 1 คน - ตัดออกมาเปนรูปเมฆ 

5. อานและศักษาพระคัมภีร 2 พงศกษัตริย บทที่ 2 ขอที ่1-12 

6. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะรูวาพระเจาทรงทําสิ่งมหัศจรรยและพระเจาจะไมทรงทอดทิ้งเรา ขอพระเจาทรงจัดเตรียมใจของคุณ  

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

การนําเขาสูบทเรียน:    

 
 

 

 
• ใหเด็กๆรวมกลุมเพ่ืออธิบายคําสั่งของกิจกรรม พูดกับเด็กๆ “ใหปดตาและหามมองไปท่ีไหน ถาครูเคาะท่ีบาของเธอเบาๆ 

เธอก็ลืมตาได แตคนท่ีเหลือใหยังหลับตาอยู” 

• ขอใหเด็กๆหลับตา เคาะที่ไหลของเด็กคนหน่ึง เมื่อเด็กคนน้ันลืมตาของเขา ใหนําเด็กไปซอน กระซิบบอกเขาวาการซอน

เปนสวนหน่ึงของเกมสและบอกใหอยูกับที่เงียบๆ 

• บอกใหเด็กคนอื่นๆลืมตาขึ้น เมื่อเด็กซอนตัวเสร็จแลว “มีใครบางคนในกลุมเราหายไป ใครรูไหม” ใหเด็กๆยกมือของเขา

และลองเดา หลังจากผานไปซักครูใหนําเด็กที่กําลังซอนอยูออกมาจากที่ซอน 

•  “เพ่ือนของเราจากไป เขาไปแลว บางคร้ังเพื่อนจริงๆของเราก็จากเราไปเหมือนกัน บางคร้ังเขาแคยายออกไป เร่ืองราวใน

พระคัมภีรวันน้ี เราจะมาเรียนถึงคนคนหน่ึงท่ีจากไปอยางประหลาด” 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน:  

 
 

  

 
•  “ในพระคัมภีรบอกพวกเราเก่ียวกับเพ่ือนคนพิเศษสองคนคือเอลีชาและเอลียาห ใครสามารถเลาเร่ืองเอลียาหกับไฟ

ของพระเจาใหกับพวกเราไดบาง” เลือกอาสาสมัครเพ่ือบอกเรื่องราวที่ผานมาในพระคัมภีรที่พระเจาทรงสงไฟลงมา

เผาเครื่องบูชาและพิสูจนวาพระองคทรงมีอํานาจมากกวาพระบาอัล 

•  “เอลีชาพบวาเพ่ือนสนิทของเขา เอลียาห กําลังจะจากไป มีเหตุผลอะไรบางท่ีเพื่อนของพวกเธอตองจากไป” (คําตอบ

ที่เปนไปได อาจจะยายออก อาจจะไปอยูที่โรงเรียนอื่น จะไปอยูกับครอบครัวญาติคนอื่น ฯลฯ) 

•  “เหตุผลของเอลียาหน้ัน เขากําลังจะไปสวรรค เธอคิดวาเอลีชาจะรูสึกอยางไรท่ีเพื่อนกําลังจะจากไป” (เสียใจ) 

•  “ขณะท่ีพวกเขาเดินไปดวยกัน ทันใดน้ันรถเพลิงและมาเพลิงก็ปรากฏขึ้น ลองมาหลับตาและพยายามจินตนาการ

รูปรางของมัน” ชวยเด็กๆใหสามารถนึกภาพไดในใจถึงรถเทียมมาและมา “เธอเห็นสองลอใหญและชิ้นสวนรถเทียม

มาท่ีคนจะสามารถยืนขางบนไดไหม ลองนึกวามีมาสี่ตัวกําลังลากรถอยู นับพรอมๆกัน หน่ึง สอง สาม และสี่ ” 
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• ใหเด็กๆเปดตา “เดาซิวารถเทียมมามาทําไม” ใหเด็กๆลองเดา “รถเทียมมามาเพื่อรับเอลียาหขึ้นสูสวรรค เธออยากให

รถเทียมมาขี่มารับเธอขึ้นสวรรคไหม” ใหเด็กๆตอบ 

•  “เอลีชาน้ันมีความสุขท่ีเอลียาหจะไปอยูกับพระเจาบนสวรรค แตเขาก็เสียใจท่ีตองกลาวลากับเพื่อนของเขา” 

•  “ในเกมสตอนเร่ิมตนเพื่อนของเราออกไปจากกลุม มันทําใหเราเสียใจไหม (ไม) ทําไมไมเสียใจ (เพราะเขากลับมา) เม่ือ

เรามีเพ่ือนตองจากไป เราไมจําเปนตองเสียใจถาเพื่อนของเราเชื่อในพระเยซู เธอรูหรือไมวาวันหน่ึงเธอก็จะพบกับ

เพ่ือนทุกคนท่ีรักพระเยซู เธอรูหรือไมวาจะเจอเขาท่ีไหน (บนสวรรค) 

•  “เอลีชารูสึกเสียใจท่ีรถเทียมมามารับเอลียาหสูสวรรค แตเอลีชารูวาเขาจะเจอกันอีกคร้ังซักวันบนสรรค เอลีชารูสึกมี

ความสุขท่ีคิดวาจะเจอเอลียาหบนสวรรคซักวัน” 

   

 
• ใหเด็กๆน่ังบนพ้ืนเปนวงใหญ เลาเรื่องซ้ําโดยการกลิ้งลูกบอลไปที่ใครซักคนหน่ึงและใหเด็กคนน้ันเลาเหตุการณที่เขา

จําไดจากเรื่องราวของเอลีชาและเอลียาห 

 
 

  

 

•  “เอลียาหและเอลีชาเปนเพื่อนกัน” ใหเด็กๆบอกช่ือของเพื่อนของเขา “เรามาคนหาเพื่อนท่ีจะมาเปนคูในการเลนเกมส 

ครูจะบอกคําสั่งใหเธอและคูของเธอทํา” ชวยเด็กๆจับคู 

 “จับมือกัน” 

 “ย้ิมใหกัน” 

 “ลูบเพื่อนท่ีหลังเบาๆ” 

 “กระโดดขึ้นลงพรอมกัน” 

 “ยกแขนขึ้นขางบนหัวตัวเองและแตะท่ีมือของเพื่อน” 

 “จับมือกันและเดินรอบชั้นเรียนหน่ึงคร้ัง” 

 “บอกเพ่ือนวา ขอบคุณท่ีเปนเพื่อนของฉัน” ” 
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สรุปบทเรียน: 

  

 
•  “เม่ือเพื่อนเธอจากไปมันรูสึกอยางไร” (เสียใจ เหงา) ใหเด็กๆสองสามคนตอบ “ไหนลองทําหนาใหครูดูหนอยเธอวารูสึกอยางไร

เม่ือเพื่อนตองจากไป”  แสดงความคิดเห็นกับการแสดงออกทางสีหนาที่คุณเห็น 

•  “เราอาจรูสึกเสียใจท่ีเพ่ือนตองจากเราไป แต เราไมจําเปนตองเสียใจเปนเวลานาน พระเจาทรงใหขาวดีแกเรา ขาวคือเราสามารถ

จะเจอเพื่อนของเราทุกคนท่ีเชื่อในพระเยซูและรักพระองค วันหน่ึงเราจะไดไปอยูบนสวรรคดวยกัน น่ันเปนขาวดี เธอจะทําหนา

แบบไหนถาเธอรูวาเธอจะพบเพ่ือนของเธออีกคร้ัง ทําใหครูดูหนอย” 

• ใหเราพนมมือและกมหัว อธิษฐานพรอมกัน 

 “พระเจาท่ีรัก” 

 “ขอบคุณสําหรับเพื่อนของเรา” 

 “ขอบคุณสําหรับคําสัญญาท่ีวาถาเรารักพระองค” 

 “และเพื่อนของเรารักพระองค” 

 “เราจะเจอพวกเขาอีกคร้ังบนสวรรค” 

 “เรารักพระองค” 

 “ในพระนามของพระเยซูคริสตเจา” 

 “อาเมน” 

กิจกรรมเสริม:  

 
 

 

 
• เลือกเด็กสองคนมาเปนรถเทียมมา  สวมเชือกเล็กๆ เชือกกระโดด เสนดายหนา หรือเชือก ผานบริเวณทองของเด็กๆทั้งสอง เลือก

เด็กอีกคนมาจับที่ปลายเชือกทั้งสองและเลนเปนคนบังคับรถ เพื่อใหกิจกรรมน้ีปลอดภัย ใหเด็กๆเดิน คนบังคับรถสามารถออก

คําสั่ง เชน “ไปขางหนา” หรือ “เลี้ยวไปที่ประตู” หลังจากเวลาผานไปซักครู ใหเด็กๆเลือกเด็กคนอื่นมาเลนแทนเขา เลนไป

เรื่อยๆจนกระทั่งเด็กแตละคนไดเลนเปนรถเทียมมาหรือคนบังคับรถ 
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ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ดี? กิจกรรมใดไมดี? ฉันจะเตรียมตัวสําหรับ

การสอนบทตอไปอยางไร?)   

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน: 
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