
 1 

บทเรียนด้านจิตวิญญาณ บทท่ี 36 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: เด็กๆแสดงออกถึงความเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า และมีความผูกพันกับพระองค์ 

ตัวชี้วัด: รู้และเข้าใจพระคัมภีร์ 

สาระการเรียนรู้: รู้และเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร์ 

 

กลุ่มอายุ: 3-5 ปี 

ปี: 2 

หัวข้อหลัก: พระคัมภีร์ใหม่ 

บทเรียน: พระเยซูทรงรักเด็กๆ 

เวลาที่ใช้ในการสอน: 45 นาที 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:         
1. เด็กสามารถบอกได้ว่าพระเยซูทรงรักพวกเขา 
2. เด็กสามารถท่องข้อพระคัมภีร์ มาระโก บทที่ 10 ข้อที่ 16 ได้ 

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:                                                                    
 

  
1. กระดาษ1 แผ่น ต่อเด็ก 1 คน 
2. กระดาษสี่เหลี่ยมขนาด 8x8 ซม ต่อเด็ก 1 คน 
3. กาว  
4. พระคัมภีร์ 

 
     อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม:         
    ไม่มี 
 

สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือ จัดท า:    
1. อ่านบทเรียนทั้งหมด 
2. อ่านและศึกษาพระคัมภีร์มาระโก บทที่ 10 ข้อ 13-16 
3. รวบรวมอุปกรณ์ทั้งหมด 
4. วาดรูปหัวใจขนาดเท่ากับกระดาษA4ลงบนกระดาษ 1 แผ่นต่อเด็ก 1 คน 
5. ตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาด 8x8 ซม 
6. ผสมกาว 
7. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่เขาจะรับรู้และรู้สึกถึงความรักจากพระเยซู ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมใจของคุณ 
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ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 การน าเข้าสู่บทเรียน:    

 
 

  

 
 ให้เด็กๆรวมกัน พูดว่า “ใครบ้างที่รักเธอ (อนุญาตให้เด็กๆบอกช่ือของคนที่รักพวกเขา) ยังมีอีกคนที่รักเธอมากๆ พระ

เยซูทรงรักพวกเธอมากๆ” 

 ให้เด็กๆเรียงแถวตอนลึกส าหรับกิจกรรมนี้ ให้คุณครู 2 ท่าน จับมือกันและยกมือขึ้นโค้งเป็นสะพานลอดอยู่ทาง
ด้านหน้าแถว 

 ให้เด็กๆเดินลอดใต้แขนและเดินลอดซ้ าอีกครั้งเป็นวงกลม ขณะทีเด็กๆก าลังเดินลอด ให้พูดประโยคด้านล่าง ที่
บรรทัดสุดท้าย ให้ปล่อยแขนลงจับเด็ก 

 ถามเด็กว่า “ใครรักเธอ” อนุญาตให้เด็กตอบใครก็ได้ที่เขาอยากตอบ ถ้าเด็กๆตอบค าตอบอื่นๆยกเว้นพระเยซู ให้พูดกับ
เขาว่า “ใช่ คนคนนั้นรักเธอเหมือนที่พระเยซูทรงรักเธอ” ถ้าเด็กๆตอบว่าพระเยซู ให้พูดว่า “ใช่แล้ว พระองค์ทรงรัก
เธอ” 

 “ใครบางคนนั้นรักเธอมาก” 
 “มากๆ” 
 “มากๆ” 
 “ใครบางคนนั้นรักเธอมาก” 
 “เธอรู้ไหมว่าใคร” 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
 

  

 
  “เธอมีอาหรือคุณลุงท่ีชอบหรือเพื่อนๆที่โตกันขึ้นมา รอบๆตัวบ้างไหม บอกครูถึงผู้ใหญ่ที่เธอชื่นชอบซิ” ให้เวลาเด็กๆ

ได้ตอบ 

  “เมื่อเธอรักใครซักคน เธอต้องการที่จะอยู่กับเขา น่ันคือสิ่งที่เด็กๆรู้สึกเกี่ยวกับพระเยซูในเรื่องราวในพระคัมภีร์วันน้ี 
เธอสามารถช่วยครูเล่าเรื่องได้ เมื่อครูพูดว่า “พระเยซู” ครูจะป้องมือท่ีหูของครู เมื่อเธอเห็นครูท าอย่างน้ัน เธอจะพูด
ว่า “พระเยซู พระเยซู” ลองท าดูซิ พระเยซู” หยุดให้เด็กๆลองท า “ดีมาก” 

 อ่านเรื่องด้านล่างนี้ ทุกๆครั้งที่คุณพูดว่า “พระเยซู” ให้ยกมือป้องหูและรอเด็กๆตอบกลับ 

  “วันหนึ่งมีพ่อและแม่ของเด็กคนหนึ่งตัดสินใจจะพาลูกของพวกเขาไปหาพระเยซู พวกเขาต้องการให้พระเยซูทรงอุ้ม

เด็กและคุยกับพวกเขา เด็กๆก็ต้องการเจอพระเยซูด้วยเช่นกัน พวกเขาทั้งหมดตื่นเต้นมากๆและมีความสุขกับการเดิน
ไปหาพระเยซูผ่านผู้คนมากมาย” 
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  “แต่เมื่อเด็กๆเดินเข้าไปใกล้พระเยซู สาวกของพระองค์เข้ามาขวางพวกเขา “เจ้าไม่เห็นหรือว่าพระเยซูทรงก าลังยุ่ง
อยู่” พวกเขาต าหนิ “พระองค์ทรงไม่มีเวลาส าหรับเด็กเล็กๆหรอก” 

  “เธอคิดว่าเด็กๆเหล่านั้นจะรู้สึกอย่างไรที่ได้ยินพวกเขาพูดเช่นนั้น (เสียใจ โกรธ) เธอลองคิดถึงตอนที่พ่อแม่หรือ
เพื่อนที่โตมาด้วยกันนั้นยุ่งและไม่มีเวลาที่จะใช้เวลากับเธอซิว่าเป็นยังไง เล่าให้ครูฟัง  (ให้เด็กๆสองสามคนเล่าเรื่องของ
เขา)” 

  “แต่ว่า ชายหญิงคู่น้ันและเด็กๆต่างแปลกใจที่สาวกพระเยซูไล่ให้พวกเขาไปไกลๆ พวกเขารู้สึกเสียใจ พวกเขานั้นอยู่
ใกล้กับพระเยซูมาก เด็กเล็กๆคนหรือสองคนเริ่มที่จะร้องไห้ ไหนท าให้ครูดูหน่อยว่าร้องไห้เป็นยังไง” ให้หยุด 

  “เมื่อพระเยซูทรงเห็นเช่นนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง พระองค์ทรงรู้สึกเสียใจที่สาวกของพระองค์ไล่เด็กๆเหล่านั้นไป 
แน่นอนว่าพระองค์ทรงอยากจะพบเด็กๆเหล่านั้น พวกเขาส าคัญต่อพระองค์มาก พระเยซูทรงกล่าวว่า “ปล่อยให้เด็กๆ
เข้ามาหาเรา อย่าห้ามพวกเขา พวกเขานั้นส าคัญ แผ่นดินสวรรค์ของพระบิดาเราเป็นของเด็กๆเช่นนี้ พวกเจ้าควรจะเอา
อย่างพวกเขาบ้าง” จากนั้นพระเยซูก็กอดเด็กๆ วางมือบนตัวพวกเขาและอวยพร” 

  “มันจะเป็นอย่างไรนะถ้าพระเยซูกอด (ยอดเยี่ยม ดี สุดยอด) เธอจะพูดอะไรกับพระเยซูตอนที่พระองค์ทรงกอด (ให้
เด็กๆตอบ)” 

  “ลองมาท าเป็นว่าเราคือเด็กๆที่อยู่กับพระเยซูแสดงเหมือนในพระคัมภีร์กัน ถ้าคนไหนใส่เสื้อสีเขียวให้ลุกขึ้น” รอให้
เด็กที่ใส่เสื้อสีเขียวยืนขึ้น แล้วพูดว่า “เธอจะแสงดงเป็นเด็กๆในเรื่อง ให้เธอไปยืนอยู่ข้างหลังเพื่อนๆทุกคน” 

 ให้รอเด็กๆยืนอยู่ข้างหลังทุกคนจากนั้นเริ่มเล่าต่อ “ทุกๆคนที่น่ังอยู่คือสาวกของพระเยซู พวกเธอจะคอยกันไม่ให้เด็กๆ
เข้าหาครูได้ เมื่อครูพูดว่า “พระเยซูอยู่ที่น่ี” เด็กๆก็จะพยายามเข้ามาหาครู พวกเธอทุกคนก็จะพยายามยืนขวางและ
บอกว่า “พระเยซูก าลังยุ่งอยู่” ไหนลองพูดให้ครูฟังซิ” ให้เด็กๆฝึกพูด 

  “เมื่อครูพูดว่า “ปล่อยให้เด็กๆเข้ามาหาฉัน” ก็ปล่อยให้เด็กๆผ่านเข้ามาได้ เมื่อเด็กๆทุกคนมาถึงที่ตัวครู ครูก็จะกอด
พวกเธอ หลังจากนั้นเราก็จะมาเปลี่ยนกันเล่น สาวกก็จะเล่นเป็นเด็กๆที่จะพบพระเยซู 

  “พระเยซูอยู่ที่น่ี” ให้สาวกยืนขวาง หลังจากผ่านไป1-2 นาที พูดว่า “ปล่อยให้เด็กๆเข้ามาหาฉัน” กระตุ้นให้สาวก
ปล่อยให้เด็กๆเข้ามา เล่นซ้ าจนเด็กๆได้เปลี่ยนตัวกันและได้รับการกอดทุกคน 

  

 

 ให้เด็กๆรวมเป็นวงกลม “พระเยซูทรงต้องการให้เด็กๆมาหาพระองค์ เรามาเรียนประโยคในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงพระ
เยซูว่าทรงรู้สึกอย่างไรที่เด็กๆอยู่ใกล้พระองค์” ฝึกจ าประโยคด้วยกันหลายๆครั้ง พระธรรมมาระโก บทที่ 10 ข้อที่ 16 
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“แล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเล็กๆเหล่านั้น วางพระหัตถ์บนเขา และทรงอวยพรให้” ฝึกซ้ าไปเรื่อยๆจนเด็กๆทุกคนท่องได้
ด้วยตัวเอง 

 
 

 

 

 แจกกระดาษที่วาดรูปหัวใจไว้แล้วให้แก่เด็กๆ “พระเยซูทรงรักใคร พระองค์ทรงรักเธอ เรามาท ารูปของเธอกัน” 

 ให้เด็กๆทากาวที่ขอบด้านหนึ่งของกระดาษสี่เหลี่ยม แล้วติดที่กลางกระดาษที่มีรูปหัวใจวาดอยู่ เมื่อกระดาษแห้ง ก็จะ
สามารถเปิดปิดได้เหมือนกับประตู 

 ให้เด็กๆวาดรูปของพวกเขาเองที่ด้านใต้ประตูนั้น ขณะที่เด็กๆท าอยู่ เดินดูรอบๆและถามเด็กๆว่าใครรักพวกเขา  และ
พวกเขาควรจะตอบว่า “พระเยซู” 

 
 

  

 

 หลังจากที่เด็กๆท ารูปเสร็จ ให้เด็กๆรวมกันเป็นวงกลม ให้เด็กคนหนึ่งอยู่ที่กลางวงและถามว่า “พระเยซูทรงรักใคร” 
เด็กที่อยู่กลางวงจะเอ่ยช่ือเด็ก 2 คนขึ้นมา 

 เด็กสองคนนั้นจะเปลี่ยนสลับที่กัน โดยเด็กที่อยู่กลางวงจะพยายามแย่งที่ให้ได้ตอนที่เด็กทั้งสองก าลังเปลี่ยนที่กัน เด็ก
ที่ไม่สามารถแย่งที่ได้ก็จะกลายมาเป็นเด็กที่ยืนอยู่กลางวงแทน  

 แต่ถ้าเด็กกลางวงบอกว่า “พระเยซูทรงรักพวกเราทุกคน” ทุกๆคนก็จะรีบสลับที่นั่งกัน เด็กคนสุดท้ายที่นั่งลงก็จะ
กลายมาเป็นเด็กที่ยืนอยู่กลางวงแทน เล่นไปเรื่อยๆจนเวลาหมด 

 

สรุปบทเรียน: 

 
 

 

 
 ทบทวนข้อพระคัมภีร์ด้วยกันกับเด็กๆ 

 ร้องเพลงพระเยซูรักฉันรู้แน่ถ้าคุณรู้ท านอง ถ้าไม่ ให้พูดซ้ าประโยคด้านล่างพร้อมกัน  
 “พระเยซูรักฉันรู้แน่” 

 “พระคัมภีร์มีสอนไว้แท้” 
“เด็กเล็กก็เป็นของพระองค์” 
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 “แม้ตัวฉันนั้นอ่อนหย่อนแรง แต่พระคริสต์ทรงฤทธิเ์ข้มแข็ง” 
 “พระเยซูรักฉัน” 
 “พระเยซูรักฉัน” 
 “พระเยซูรักฉัน” 
“พระคัมภีร์บอกฉันเช่นนั้น” 

 รวบรวมรูปหัวใจของเด็กๆเข้าด้วยกัน และให้เด็กๆรวมกลุ่ม ยกรูปหัวใจขึ้นทีละรูปและพูดในสิ่งที่เก่ียวกับเด็ก เช่น “พระเยซู
ทรงรักเด็กคนนี้ เขาใจดีต่อผู้อ่ืน เขาแบ่งขนมให้ผู้อื่น เขาสามารถวาดรูปได้” พยายามนึกเรื่องราวที่ต่างกันส าหรับเด็กๆแต่ละคน 

 หลังจากที่พูดไป 2-3 ครั้ง จากน้ันให้เปิดประตูเพื่อแสดงรูปเด็กออกมา และพูดว่า “พระเยซูทรงรัก(ชื่อเด็ก)” 

  “เรามาก้มหัว พนมมือ และหลับตาของพวกเราเพื่ออธิษฐานและขอบคุณพระเยซูที่ทรงรักเรากัน” 
 “พระเยซูที่รัก” 
 “ขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักฉัน” 
 “ขอบคุณพระองค์ที่ทรงอนุญาตให้เด็กๆเข้าใกล้พระองค์ได้” 
 “ขอบคุณพระองค์ที่ทรงอนุญาตให้ฉันเข้าใกล้พระองค์ได้” 
 “โปรดทรงช่วยฉันให้ระลึกว่าพระองค์ทรงรักฉัน” 
 “ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า” 
 “อาเมน” 

 
กิจกรรมเสริม 
ไม่มี 
 
แหล่งที่มาของบทเรียนนี้: 
First and Favorite Bible Lessons for Preschoolers by Beth Rowland Wolf and Bonnie Temple 
 

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

 

การประเมินผลผู้เรียน: 
 

 


