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บทเรียนด้านจิตวิญญาณ บทที่ 25 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: เด็กๆแสดงออกถึงความเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า และมีความผูกพันกับพระองค์ 

ตัวชี้วัด: รู้และเข้าใจพระคัมภีร ์

สาระการเรียนรู:้ รู้และเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร ์

 

กลุ่มอายุ: 3-5 ปี 

ป:ี 2 

หัวข้อหลัก: พระคัมภีร์เดิม 

บทเรียน: โยนาห์และปลาใหญ่ 

เวลาที่ใช้ในการสอน: 45 นาท ี

วัตถุประสงค์การเรียนรู:้           
1. เด็กสามารถบรรยายถึงเวลาที่พวกเขาไม่อยากจะท าในสิ่งที่มีคนขอให้ท า และเวลาที่พวกเขาจะ
ท าเพราะมีคนบอก 
2. เด็กสามารถเล่าได้อย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์จากเรื่องราวของโยนาห ์

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช:้                                                                                
 

  
1. กระดาษ 1 แผ่นต่อเด็ก 1 คน 
2. กรรไกร ส าหรับคุณคร ู
3. เชือก ถ้าม ี
4. กระดานไวท์บอร์ดและปากกาไวท์บอร์ด 
5. พระคัมภีร ์

 
     อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม:         

ไม่มี 
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สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือ จัดท า:    
1. อ่านบทเรียนทั้งหมด 
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมด 
3. พับครึ่งกระดาษตามยาว หนึ่งแผ่นต่อเด็ก  1 คน ตัดกระดาษเป็นรูปปลาครึ่งตัวเพื่อเวลาคลี่

กระดาษออกจะได้ปลาเต็มตัว ตัดด้านสันที่พับที่กลางตัวปลาให้เป็นรอยๆยาวประมาณ 6 
ซม และตัดกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆเพื่อท าเป็นปากปลา (ดูรูปตัวอย่างในกิจกรรม
การเรียนการสอน) 

4. เศึกษาพระธรรมโยนาห์ บทที่ 1 ข้อที่ 1 และบทที่ 3 ข้อที่ 1 
5. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะเลือกเชื่อฟังพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมใจของคุณที่จะเป็น

แบบอย่างในการเชื่อฟังพระเจ้า 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
การน าเข้าสู่บทเรียน:    

  

 
 ให้เด็กๆรวมกัน ถามเด็กๆว่า “มีคนเคยขอให้เธอท ำบำงอย่ำงที่ไม่อยำกจะท ำหรือไม่ สิ่งที่เธอไม่อยำกท ำ

ขณะที่มีคนมำขอให้ท ำคืออะไร” ให้เด็กๆตอบ อย่างเช่น ท าความสะอาด ไปเอาน้ า ท าอาหาร ฯลฯ 
 “บำงครั้งเรำถูกขอให้ท ำบำงสิ่งที่เรำไม่อยำกจะท ำ พระเจ้ำอยำกให้เรำเชื่อฟังและท ำมันไม่ว่ำเรำจะต้อง

กำรหรือไม่ก็ตำม เรื่องรำวในพระคัมภีร์วันนี้เรำจะมำดูว่ำเกิดอะไรขึ้นกับชำยที่ไม่ยอมท ำตำมสิ่งที่พระ
เจ้ำทรงบอกให้เขำท ำ” 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
 

  

 
  “เรื่องรำวในพระคัมภีร์ ชำยคนหนึ่งนำมว่ำ โยนำห์ ได้ถูกขอให้ท ำบำงสิ่ง พระเจ้ำทรงบอกให้โยนำห์ไป

ยังเมืองที่มีชื่อว่ำ นีนะเวห์และประกำศให้ผู้อื่นรู้จักพระเจ้ำ แต่โยนำห์ไม่อยำกไปเพรำะเขำไม่ชอบผู้คน
ที่อำศัยอยู่ในนีนะเวห์ เขำไม่ต้องกำรให้ผู้คนในเมืองนีนะเวห์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้ำ” 
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  “ดังนั้นโยนำห์ตัดสินใจที่จะขึ้นเรือและซ่อนตัวจำกพระเจ้ำ ลองท ำเป็นซ่อนตัวกัน นั่งอยู่ตรงนี้ที่เดิม
และพยำยำมจะซ่อนซิ” ให้นิ่งเมื่อเด็กๆพยายามคิดว่าจะไปซ่อนที่ไหนโดยไม่ขยับจากจุดที่เขาอยู่ ซึ่ง
พวกเขาไม่สามารถท าได ้

  “เธอซ่อนได้ไหม (ไม่) เกิดอะไรขึ้นเมื่อเธอพยำยำมจะซ่อนและไม่มีที่ให้ซ่อน เธอก็จะถูกพบได้ง่ำย เธอ
คิดว่ำพระเจ้ำทรงรู้ไหมว่ำโยนำห์อยู่ที่ไหน (รู)้ เธอคิดว่ำพระเจ้ำสำมำรถเห็นโยนำห์บนเรือไหม (เห็น) 
แน่นอน พระองค์เห็น” 

  “ขณะที่โยนำห์ก ำลังหลับอยู่บนเรือ พำยุก็ก่อตัวขึ้น ผู้คนอื่นๆบนเรือต่ำงตกใจกลัวพำยุที่เกิดขึ้น โยนำห์
ตื่นขึ้นและตระหนักว่ำพระเจ้ำทรงส่งพำยุลงมำ พระเจ้ำทรงพยำยำมให้โยนำห์ฟังและเชื่อฟังพระเจ้ำ” 

  “โยนำห์ตระหนักได้ว่ำเขำท ำให้ทุกคนบนเรือเดือดร้อน และเรืออำจจมได้ถ้ำเขำไม่ท ำตำมที่พระเจ้ำทรง
ต้องกำร โยนำห์กลัวแต่โยนำห์รู้ว่ำผู้คนบนเรือจะมีอันตรำยเพรำะควำมไม่เชื่อฟังของเขำ ดังนั้นโยนำห์
จึงบอกคนในเรือให้โยนเขำออกจำกเรือ ถ้ำเขำออกจำกเรือ บำงทีพำยุอำจจะหยุดและผู้คนทั้งหลำยจะ
ปลอดภัย” 

  “เธอคิดว่ำโยนำห์รู้สึกอย่ำงไรตอนที่เขำถูกโยนออกจำกเรือ (ค าตอบท่ีเป็นไปได้ กลัว หนาว)  ลองท ำ
เป็นกลัวและหนำวด้วยกำรสั่นและถูแขนกัน” ให้เด็กๆท าท่ากลัว 

  “จำกนั้นโยนำห์พบว่ำตัวเองตกอยู่ในควำมยุ่งยำกมำกกว่ำเดิม เธอคิดว่ำอะไรอำจจะเกิดขึ้นได้อีก” ให้
เด็กๆเดา “มีปลำตัวใหญ่อำจจะเป็นปลำวำฬและมันก็กลืนเขำลงไป ลองท ำท่ำถูกปลำกลืนซิ” ให้เด็กๆ
ลองท าท าท่าเหมือนโดนปลากลืน 

  “เธอคิดว่ำมันจะเป็นอย่ำงไรที่ถูกปลำกลืน (ค าตอบท่ีเป็นไปได้ น่ากลัว  ลื่น เปียก ฯลฯ) พระเจ้ำทรง
รู้สึกสงสำรโยนำห์ พระองค์ทรงไม่ยอมให้โยนำห์ได้รับบำดเจ็บตอนอยู่ในตัวปลำ โยนำห์เร่ิมอธิษฐำนใน
ตัวปลำและพระเจ้ำทรงได้ฟังเขำ พระเจ้ำทรงได้ยินไม่ว่ำเรำจะอยู่ที่ไหน แม้กระทั่งในตัวปลำ” 

  “ไม่นำน ปลำก็พ่นโยนำห์ออกมำบนพื้นดิน ลองท ำท่ำเป็นปลำและพ่นโยนำห์ออกมำเบำๆที่ฝั่งทะเล” 
ให้เด็กๆแกล้งท าเป็นปลาพ่นโยนาห์ออกมา “โยนำห์ปลอดภัยแล้ว” 

  “หลังจำกท่ีโยนำห์ถูกปลำวำฬกลืนและถูกพ่นออกมำบนฝั่ง เธอคิดว่ำโยนำห์ท ำอะไร ” ลองให้เด็กๆเดา 
“โยนำห์คิดว่ำพระเจ้ำทรงช่วยเหลือเขำให้ปลอดภัยและตอนนี้เขำต้องกำรที่จะเชื่อฟังพระเจ้ำ” 
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  “ดังนั้นเขำจึงไปที่ที่เมืองนีนะเวห์ที่ซ่ึงเขำประกำศเร่ืองพระเจ้ำ เธอคิดว่ำโยนำห์เรียนรู้อะไรบ้ำง
เกี่ยวกับกำรท ำสิ่งที่พระเจ้ำขอ” (ถึงแม้ว่าเขาไม่อยากจะไปเมืองเนนิวาห์ เขาควรไป) 

  “โยนำห์ท ำในสิ่งที่พระเจ้ำทรงบอกเขำมำ โยนำห์เชื่อฟัง พระเจ้ำทรงต้องกำรให้เรำท ำในสิ่งที่ถูกด้วย 
บำงครั้งเป็นคุณแม่ คุณพ่อ หรือคุณครูท่ีบอกสิ่งที่เรำควรท ำ เรำสำมำรถช่วยท ำควำมสะอำด เรำควรเก็บ
สิ่งของและเก็บมันเข้ำที”่ 

  “เธอได้ท ำสิ่งใดเพื่อเป็นกำรแสดงกำรเชื่อฟังคนอื่นอีกบ้ำง” (ดูแลพวกเขา ท าความสะอาดเสื้อผ้า ช่วย
ท าอาหาร) “รู้สึกอย่ำงไรที่ได้เชื่อฟัง” ให้เด็กๆตอบ 

 
 

  

 

 แจกกระดาษรูปปลาให้แก่เด็กๆ ให้เด็กๆระบายสีปลา วาดตาลงบนปลา ให้เด็กๆงอครีบ
ปลา หนึ่งอันไปที่ด้านหน้า อีกหนึ่งอันไปที่ด้านหลัง ถ้าต้องการให้เจาะรูมัดและเชือกเพื่อ
แขวนมัน ขณะที่เด็กๆก าลังท า เดินดูรอบๆและถามพวกเขาให้บอกถึงส่ิงที่เขาจ าได้
เกี่ยวกับเรื่องของโยนาห ์

 
 

  

 

 เรามาเล่นเกมส์กัน ถ้าเป็นไปได้ ให้เล่นเกมส์ข้างนอกหรือในห้องใหญ่ๆ เลือกเด็กมาคนหนึ่งเพื่อเป็น
ปลาใหญ่ ส่วนเด็กที่เหลือจะเป็นโยนาห์ ก าหนดเส้นท้ายสุดด้านหนึ่งของบริเวณที่เล่น ให้โยนาห์ทุกคน
ยืนข้างหลังเส้น 

 ก าหนดเส้นขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งให้เป็นเมืองนีนะเวห์ ให้ปลาใหญ่ยืนตรงกลางระกว่างเส้นทั้งสอง อธิบาย
เกมส์ว่า โยนาห์จะต้องพยายามข้ามไปยังเมืองนีนะเวห์โดยไม่ให้ถูกกลืน (จับ) โดย ปลาใหญ่ ให้ปลา
ใหญ่ร้องกลอนนี้ให้เป็นจังหวะ   โยนาห์ โยนาห ์

                                                            แล่นเรืออยู่บนทะเล 

                                                             เจ้าไม่สามารถเข้าไปในนีนะเวห์ 

                                                      โดยไม่ผ่านข้าไปก่อน 
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 หลังจากการท้าทาย โยนาห์ทุกคนจะออกจากเส้นและพยายามเข้าไปยังเมืองนีนะเวห์โดยไม่ให้ถูกจับ 
หลังจากแต่ละรอบ ผู้เล่นที่ถูกจับจะจับมือกับปลาใหญ่และช่วยกันจับคนที่เหลือ 

 ย้ ากับเด็กๆว่าหลังจากที่ปลากลืนโยนาห์ เขารู้สึกเสียใจที่เขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าและเขาตัดสินใจที่จะเชื่อฟัง
พระเจ้าโดยการไปนีนะเวห ์

 

สรุปบทเรียน: 

 
 

  

 
 ให้เด็กๆรวมกันและจับคู่ให้แก่เด็กๆ ให้แต่ละคู่นั่งขัดสมาธิบนพื้น ให้พวกเขาจับมือกันและโยกตัวหน้าหลังและ 

ให้พวกเขาพูดตามประโยคด้านล่าง 
 “โยนำห์พยำยำมที่จะซ่อนตัวจำกพระเจ้ำ” 
 “เขำไม่ได้ท ำสิ่งที่พระเจ้ำทรงบอก” 
 “พำยุมำและท ำให้เรือโคลงเคลง” 
 “และเขำก็ตกลงไปในทะเล” 

 ในบรรทัดสุดท้ายเด็กๆ ปล่อยมือ และท าท่าตกลงในมหาสมุทร 
  “เกิดอะไรขึ้นกับโยนำห์เมื่อเขำไม่ได้ท ำในสิ่งที่พระเจ้ำทรงบอก เธอคิดว่ำเธอควรจะท ำอย่ำงไรถ้ำคนที่เธอนับ

ถือขอให้เธอท ำอะไรให้ เช่น คุณแม่ คุณพ่อ หรือคนที่เธออยู่ด้วย” (เชื่อฟัง ท าตามท่ีพวกเขาบอก) 
 “เรำมำอธิษฐำนด้วยกัน ก้มหัวและพูดตำมที่ครูบอก” 

 “พระเจ้ำที่รัก” 
 “ขอบคุณที่ทรงรักเรำ” 
 “ขอบคุณส ำหรับผู้คนที่ช่วยเรำให้เรียนรู้และเติบโต” 
 “โปรดทรงช่วยเรำให้เลือกท่ีจะเชื่อฟังพวกเขำ” 
 “โปรดทรงช่วยเรำให้เรำเชื่อฟังพระองค์” 
 “ในพระนำมของพระเยซูคริสต์เจ้ำ” 
 “อำเมน” 

 
กิจกรรมเสริม:  
ไม่มี 
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แหล่งที่มาของบทเรียนนี:้ 
 
Easy Art Fun! โดย Jill Frankel Hauser  

Wiggly Giggly Bible Stories from the Old Testament โดย Group Publishing 

 

 
ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ด?ี กิจกรรมใดไม่ด?ี ฉันจะ
เตรียมตัวส าหรับการสอนบทต่อไปอย่างไร?)   
 

 

การประเมินผลผู้เรียน: 
 
 

 


