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บทเรียนด้านจิตวิญญาณ บทท่ี 30 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: เด็กๆแสดงออกถึงความเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า และมีความผูกพันกับพระองค์ 

ตัวชี้วัด: รู้และเข้าใจพระคัมภีร์ 

สาระการเรียนรู้: รู้และเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร์ 

 

กลุ่มอายุ: 3-5 ปี 

ปี: 2 

หัวข้อหลัก: พระคัมภีร์ใหม่ 

บทเรียน: การเทศนาบนภูเขา เรื่องทรัพย์สมบัติ 

เวลาที่ใช้ในการสอน: 45 นาที 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:           
1. เด็กสามารถระบุได้ถึงสมบัติอย่างหนึ่งที่พวกเขาสามารถเก็บไว้เองบนสวรรค์ 
2. เด็กสามารถจิตนาการและบรรยายถึงลักษณะของสวรรค์ที่เขาคิดได้ 

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:                                                                    
 

  
1. กล่องกระดาษแข็งขนาดใดก็ได้  (หรือน ากระดาษมาพับเป็นกล่อง) 
2. กระดาษส าหรับห่อและเทปกาว (ไม่ใช้ก็ได)้ 
3. กระดาษ 1 แผ่น ต่อเด็ก 1 คน 
4. ริบบิ้นหรือเชือกป่าน 1 เส้นต่อเด็ก 1 คน (ไม่ใช้ก็ได)้ 
5. สีไม้หรือสีเทียน 
6. กระดาษ 4 แผ่น 
7. พระคัมภีร์ 

 
     อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม:         

1. เหรียญ – เพียงพอส าหรับเด็กแต่ละคน หรือ ใช้หินก้อนเล็กแทนเหรียญ 
 

สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือ จัดท า:    
1. อ่านบทเรียนทั้งหมด 
2. อ่านและศึกษาพระธรรมมัทธิว บทที่ 6 ข้อ 19-21 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมด 
4. ห่อกล่องกระดาษ (ถ้ามีกระดาษห่อ) ให้เหมือนของขวัญ 
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5. ตัดเชือกยาวประมาณ 6 ซม (ถ้าม)ี 
6. แบ่งกระดาษขนาด 1/4 แผ่น แล้ววาดรูปพระเยซู (แค่รูปร่างคน) บนกระดาษ 1 แผ่นส าหรับเกมส์ ส่วนกระดาษแผ่นที่เหลือ

ให้เขียนว่า “สวรรค์” 
7. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่คุณก าลังสอน ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมใจของคุณ 

 
สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือ จัดท าส าหรับกิจกรรมเสริม: 
1. ซ่อนเหรียญตามจุดต่างๆในห้อง 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
การน าเข้าสู่บทเรียน:    

 
 

 
 ให้เด็กๆอยู่เป็นวงกลม วางกล่องกระดาษไว้ที่กลางวง ถามว่า “เธอคิดว่าอะไรอยู่ในกล่องใบนี้” อนุญาตให้เด็กๆเดา กล่องนี้

ควรจะท าให้เด็กๆต่ืนเต้นบ้าง 
  “เธอคาดหวังว่าจะเจออะไรในกล่องใบนี้” ลองให้โอกาสเด็กได้ตอบค าถามอีกครั้ง “กล่องใบน้ีบรรจุบางอย่างที่สวยงามไว้ 

มันคือสมบัติ มาเรียนกันว่าพระคัมภีร์พูดถึงทรัพย์สมบัติเอาไว้อย่างไร” 
 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
 

  

 
  “ในพระคัมภีร์ พระเยซูทรงคุยและบอกถึงเรื่องทรัพย์สมบัติแก่เพื่อนของพระองค์  ทรัพย์สมบัติคือสิ่งบางอย่างที่

พิเศษต่อคนคนหนึ่ง อะไรบ้างท่ีเธอเรียกว่าเป็นทรัพย์สมบัติหรืออะไรบ้างที่พิเศษส าหรับพวกเธอ” ให้เด็กๆตอบ 

  “พระธรรมมัทธิวบทที่ 6 ข้อ 19 กล่าวว่า อย่าส่ าสมทรัพย์สมบัติไว้ส าหรับตัวในโลก ท่ีอาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสีย
ได้ และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้ แต่จงส่ าสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด 
และที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้” 

  “คิดถึงสิ่งที่เธอปรารถนาให้อยู่ในกล่อง” ให้เด็กๆพยักหน้ารับ “สิ่งของเหล่านั้นอยู่บนโลกใช่หรือไม่ ของเหล่านั้นจะ
คงอยู่ตลอดไปหรือไม่ หรือว่ามันจะพัง เปื่อย หรือหายไปวันหนึ่ง” 

  “พระเยซูกล่าวว่าพระองค์ทรงต้องการให้พวกเราเก็บทรัพย์สมบัติไว้บนสวรรค์ เธอคิดว่ามันหมายความว่าอะไร” 
อนุญาตให้เด็กๆตอบ “ทรัพย์สมบัติบนสวรรค์ คือสิ่งที่พระเยซูทรงให้ความส าคัญและคือสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัย 
ยกตัวอย่าง เช่น ปฎิบัติต่อผู้อื่นด้วยความห่วงใยและช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อยามจ าเป็น” 
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  “ลองดูว่ามีการกระท าใดที่เราสามารถท าได้เพื่อท าให้พระเจ้าบนสวรรค์ทรงพอพระทัยได้ นี่แหละคือสมบัติที่เรา
สามารถเก็บไว้ได้” บนกระดานด า เขียน “ทรัพย์สมบัติ”  ที่เด็กๆสามารถท าในสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและเก็บ
เอาไว้ส าหรับตัวพวกเขาเองบนสวรรค์ได้ (เช่น น าอาหารไปให้คนที่ป่วย ท าความสะอาดถังขยะ มีเมตตาต่อเพื่อนที่
ก าลังเสียใจ ช่วยเหลืองานบ้านที่ยังไม่เสร็จ)  

  “เราจะไม่ท าสิ่งนี้เพื่อที่พยายามจะเข้าสู่สวรรค์ เราท าสิ่งท่ีดีเพื่อแสดงว่าเรารักพระเจ้ามากเพียงใด ทางเดียวที่จะได้รับ
เชิญให้ขึ้นสู่สวรรค์ก็คือการเชื่อในพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอด” 

  “สมบัติท่ีล้ าค่าที่สุดคือการได้อยู่บนสวรรค์กับพระเยซู พระคัมภีร์บอกกับพวกเราว่าวันหนึ่งเราจะไปสู่สวรรค์ถ้าเรา
เชื่อในพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูทรงรักพวกเราและทรงต้องการให้เราอยู่บนสวรรค์กับ
พระองค์ เราต้องเชื่อในพระองค์เพื่อเข้าสู่สวรรค์” 

 
 

 

 

  “เราลองมาหลับตาและพยายามนึกว่าสวรรค์มีลักษณะอย่างไร” ให้เด็กๆหลับตาพวกเขา “พระคัมภีร์บอกว่า ถนนปูไป
ด้วยทองค า เธอสามารถคิดถึงถนนทองค าได้ไหม ลองมองไปรอบๆและบอกครูถึงสิ่งที่สวยงามที่เธอจินตนาการว่ามี
อยู่บนสวรรค์ซิ” ให้เด็กๆบอกคุณถึงสิ่งที่พวกเขาจินตนาการอยู่ 

  “ลองนึกอย่างจริงจังและจินตนาการว่าพระเยซูก าลังเดินมาหาพวกเรา พระองค์ก าลังกอดเราและก าลังต้อนรับเราสู่
สวรรค์เพราะว่าเราเชื่อว่าพระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอด ลืมตาขึ้น ถ้าเธอต่ืนเต้นเพราะวันหนึ่งเธอก าลังจะไปสูสวรรค์ 
ให้ตะโกน “เรารักพระเยซู” ให้เด็กๆตะโกน 

 แจกกระดาษให้แก่เด็ก “ต่อไปลองมาคิดถึงว่าสวรรค์มีลักษณะอย่างไร วาดสถานที่ที่สวยงามที่สุดที่เธอคิดได้ สววรค์
นั้นสวยงามเกินกว่าที่เราจะนึกได้ แต่เราลองมาเริ่มจินตนาการถึงที่ที่สวยงามกัน” 

  “ระบายสีให้สวยงาม เธอคิดว่าเธอก าลังจะวาดอะไร (ค าตอบที่เป็นไปได้ มหาสมุทร ต้นไม้ ก้อนเมฆ ดอกไม้ ฯลฯ) 
วาดและระบายสีเลย” 

 เมื่อเด็กๆวาดรูปเสร็จ  ม้วนกระดาษให้รูปอยู่ทางด้านใน มัดด้วยริบบิ้นหรือเชือกถ้ามี บอกเด็กๆว่าพวกเขาได้สะสม
ทรัพย์สมบัติของพวกเขาไว้ในกล่องนี้เพื่อจดจ าถึงสวรรค์ 

 
 

  

 

 ให้เด็กๆมารวมกันเพื่อเล่นเกมส์ วางกระดาษ 4 แผ่นเป็นทางบนพื้น ภาพแรกควรจะเป็นรูปพระเยซู และ กระดาษแผ่น
สุดท้ายควรจะเขียนว่า “สวรรค์”  ให้เด็กๆเรียงแถวตอนลึกหน้ากระดาษแผ่นแรก 
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  “เราก าลังจะเดินผ่านทางนี้เพื่อเข้าสู่สวรรค์ เธอจะเห็นว่าพระเยซูคือจุดเริ่มต้นของทางเข้าสวรรค์ ทางเดียวที่จะเข้าสู่
สวรรค์คือการเชื่อในพระเยซู” 

 ให้เด็กคนแรกหยุดที่รูปพระเยซูและพูดว่า “ฉันเชื่อในพระเยซู” จากนั้นให้เด็กก้าวไปที่กระดาษแผ่นที่สองและเขียนถึง
สิ่งบางอย่างที่เขาสามารถท าได้เพื่อจะเป็นการสะสมสมบัติในสวรรค์ จากนั้นเด็กจะก้าวไปที่กระดาษแผ่นที่สามและ
บอกถึงสิ่งที่ท าให้พระเจ้าทรงพอพระทัย เมื่อเด็กก้าวไปที่กระดาษแผ่นที่สี่และพูดว่า “สวรรค”์ บอกแก่เด็ก “เธอได้
ค้นพบสวรรค์แล้ว เธอได้เก็บรวบรวมสมบัติของเธอส าหรับตัวเองไว้บนสวรรค์แล้ว” ให้เด็กๆทุกคนส่งเสียงดีใจ 

 ให้เด็กคนต่อไปท า เล่นต่อเรื่อยๆจนเด็กๆทุกคนพบสวรรค์ 

 

สรุปบทเรียน: 

  

 
 ให้เด็กๆรวมเป็นวงกลม กลิ้งลูกบอลไปที่เด็กและให้เขาบอกถึงสิ่งพิเศษเกี่ยวกับสวรรค์หรือบรรยายว่าสวรรค์มีลักษณะเป็น

อย่างไร 

  “เธอจะเข้าสู่สวรรค์ได้อย่างไร” (เชื่อในพระเยซู) ถามค าถามเดียวกันนี้กับเด็กสองสามคน เตรียมพร้อมที่จะตอบเด็กๆเก่ียวกับ
ค าถามเก่ียวกับการตายและไปสู่สวรรค์ 

  “มาอธิษฐานพร้อมกัน พูดซ้ าทุกประโยคท่ีครูพูด” 
 “พระเยซูที่รัก” 
 “ขอบคุณพระองค์ส าหรับสวรรค์” 
 “โปรดทรงช่วยเตือนให้พวกเราจดจ าว่าสวรรค์คือของขวัญฟรีจากพระเจ้า” 
 “และพวกเราสามารถไปสวรรค์ได้” 
 “ถ้าพวกเราเชื่อในพระเยซู” 
 “พวกเรารักพระองค์” 
 “และพวกเรารอคอยที่จะไปอยู่กับพระองค์” 
 “บนสวรรค์ท่ีสวยงามซักวันหนึ่ง” 
 “อาเมน” 

 
กิจกรรมเสริม:  
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 ซ่อนเหรียญหรือสิ่งที่คล้านเหรียญ เช่น ก้อนหิน รอบๆห้อง ให้เด็กๆค้นหาเหรียญคนละ 1 เหรียญ ให้เด็กๆรวมกันและ
พูดกับเด็กๆเก่ียวกับความส าคัญของทรัพย์สมบัติบนโลกกับทรัพย์สมบัติบนสวรรค์ 

 เตือนเด็กๆว่าเหรียญเหล่านี้อาจจะดูส าคัญบนโลกนี้แต่แท้จริงแล้วไม่มีความส าคัญบนสวรรค์เลย พระเจ้าทรงใส่ใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์มากกว่าสิ่งของใดๆหรือสิ่งที่ท าบนโลกนี้ สิ่งดีที่เราท าแสดงถึงความรักของเรา
ต่อพระเจ้าของเราคือ พระเยซูคริสต์ แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ท าให้เราเข้าสู่สวรรค์ 

 

 
ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ดี? กิจกรรมใดไม่ดี? ฉันจะเตรียมตัวส าหรับ
การสอนบทต่อไปอย่างไร?)   
 
 

 

การประเมินผลผู้เรียน: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


