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บทเรียนด้านจิตวิญญาณ บทท่ี 41 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: เด็กๆแสดงออกถึงความเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า และมีความผูกพันกับพระองค์ 

ตัวชี้วัด: รู้และเข้าใจพระคัมภีร์ 

สาระการเรียนรู้: รู้และเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร์ 

 

กลุ่มอายุ: 3-5 ปี 

ปี: 2 

หัวข้อหลัก: พระคัมภีร์ใหม่ 

บทเรียน: พระเยซูคือขนมปัง (อาหาร) แห่งชีวิต 

เวลาที่ใช้ในการสอน: 45 นาที 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:        
1. เด็กสามารถอธิบายได้ว่าพระเยซูคืออาหารแห่งชีวิต 
2. เด็กสามารถระบุได้ถึงเหตุผลว่าท าไมการมีพระเยซูอยู่ในชีวิตของพวกเขาจึงเป็นสิ่งส าคัญ 

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:                                                                    
 

  
1. ขนมปัง หรือ ขนมปังกรอบ 
2. กระดาษ 1 แผ่นต่อเด็ก 1 คน 
3. กระดาษแผ่นขนาด 30ซม x 3ซม 1 แผ่นต่อเด็ก 1 คน 
4. กรรไกรส าหรับคุณครู 
5. กรรไกรส าหรับเด็กนักเรียน (ถ้าม)ี 
6. กาว  
7. ตระกร้า 
8. ผ้าปิดตา เศษผ้า หรือ ถุงเท้าแบบยาว 
9. ถุงกระดาษยัดไส้ด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ หรือกระดาษที่ท าเป็นก้อนคล้ายขนมปัง  -ของอะไรก็ได้ที่
จะใช้แทนเป็นก้อนขนมปัง 
10. น้ า ประมาณ 237 มิลลิลิตร 
11. ยีสต์ ประมาณ 10 มิลลิลิตร (ถ้าม)ี 
12. แป้ง ประมาณ 237 มิลลิลิตร 
13. กระดาษขนาด 1/8 แผ่น ต่อเด็ก 1 คน 
14. พระคัมภีร์ 
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     อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม:         
1. อุปกรณ์ส าหรับการอบขนมปัง (ถ้าม)ี ใช้สูตรตามใจชอบ 

 

สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือ จัดท า:    
1. อ่านบทเรียนทั้งหมด 
2. รวบรวมอุปกรณ์ทั้งหมด 
3. อ่านและศึกษาพระคัมภีร์ยอห์น บทที่ 6 ข้อที่ 25-50 
4. พับครึ่งกระดาษ ต่อเด็ก 1 คน วาดรูปหัวใจลงบนกระดาษโดยให้รูปหัวใจด้านหนึ่งติดกับสันกระดาษพอดี   
5. ถ้าไม่มีกรรไกรส าหรับเด็กๆ ตัดกระดาษเป็นรูปหัวใจ แต่อย่าตัดที่ส่วนพับ 
6. ตัดกระดาษเป็นแผ่นยาว ประมาณ 30ซม x 30ซม 1แผ่นต่อเด็ก 1 คน 
7. ผสมกาว(ถ้าจะใช)้ 
8. ตัดกระดาษออกเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 1/8แผ่นของขนาดกระดาษA4  1 แผ่น ต่อเด็ก 1 คน 
9. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่เขาจะต้องการท าตามท าตามพระเยซูในทุกๆวันของชีวิตของเขา ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมใจของคุณ  
สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือ จัดท าส าหรับกิจกรรมเสริม:    

1. หาสูตรในการอบขนมปัง (ดูสูตรผสมในส่วนของกิจกรรมเสริมถ้าต้องการ) 
2. รวบรวมวัสดุในการอบขนมปัง 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
การน าเข้าสู่บทเรียน:    

 
 

 

 
 ให้เด็กๆรวมเป็นกลุ่ม แจกเศษขนมปังหรือขนมปังกรอบแก่เด็กๆ ถามเด็กๆว่า “เธอจะท ำอย่ำงไรกับขนมปังนี้”  
        (ทานมัน หรือเอาไปท าเลี้ยงปลา ฯลฯ) 
  “เรำมำทำนขนมปังนี้ด้วยกัน เธอจะท ำอย่ำงไรถ้ำเธอไม่เคยทำนขนมปัง” อนุญาตให้เด็กๆตอบ “พระเยซูทรงพูดคุย

เกี่ยวกับควำมส ำคัญของขนมปังในพระคัมภีร์ พระองค์ทรงพูดคุยเกี่ยวกับขนมปังว่ำเป็นหนึ่งอำหำรที่ส ำคัญที่สุดที่เรำ
ทำน มันยังแสดงควำมเป็นตัวแทนของบำงสิ่งที่เรำไม่สำมำรถขำดได้ เรำไม่สำมำรถมีชีวิตอยู่ได้ถ้ำไม่มีอำหำร” 

  “นอกจำกอำหำรแล้วมีสิ่งใดอีกท่ีเรำไม่สำมำรถมีชีวิตได้หำกเรำขำดไป (น้ า เสื้อผ้า ที่พักอาศัย ครอบครัว) เรื่องรำวใน
พระคัมภีร์ของเรำ พระเยซูทรงพูดถึงขนมปัง พระองค์ทรงตรัสว่ำมันคืออำหำร แต่พระองค์ทรงตรัสถึงควำมหมำย
ของมันในทำงอ่ืนๆอีกด้วย” 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 
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  “มีกลุ่มคนมำกมำยที่อยู่รำยรอบและติดตำมพระเยซู พระเยซูทรงถำมพวกเขำว่ำ ท ำพวกเขำจึงติดตำมพระองค์ 
พระองค์ทรงรู้ว่ำพวกเขำติดตำมพระองค์ก็เพรำะพวกเขำต้องกำรอำหำรจำกพระองค์” 

  “พระเยซูทรงบอกพวกเขำว่ำพวกเขำมองหำอำหำรที่ไม่ถูกประเภท พระองค์ทรงกล่ำวว่ำพวกเขำควรจะมองหำ
อำหำรที่ไม่เน่ำเสีย พระองค์ตรัสว่ำ “อย่ำท ำงำนเพื่อหำอำหำรที่มีวันเน่ำเสีย แต่จงมองหำอำหำรที่ท ำให้มีชีวิตนิรันดร์ 
ซึ่งบุตรของมนุษย์จะให้แก่เจ้ำ คือพระองค์พระเจ้ำพระบิดำได้ทรงประทับตรำมอบอ ำนำจแก่พระบุตรแล้ว” ” 

  “ผู้คนต่ำงสับสน พวกเขำต้องกำรค้นหำอำหำรท่ีคงอยู่ตลอดไป มันจะเป็นไปได้อย่ำงไรที่เธอจะทำนของบำงสิ่งและ
จะไม่หิวอีก” ให้เด็กๆแต่ละคนตอบ 

  “พวกเขำพูดว่ำ “จำกนี้ไปโปรดประทำนขนมปังนี้แก่เรำ” คนพวกนี้ฉลำดเหมือนกับพวกเธอ หำกพวกเขำมีทำงเลือก 
พวกเขำคงเลือกทำนขนมปังที่จะไม่ท ำให้เขำหิวอีกเลย แต่พระเยซูทรงตอบค ำตอบที่พวกเขำไม่ได้คำดคิดไว้” 

  “จำกนั้นพระเยซูทรงตรัสว่ำ “เรำคือขนมปังแห่งชีวิต คนที่มำหำเรำจะไม่หิวอีก และคนที่เชื่อในเรำจะไม่หำยอีก” ” 

  “ผู้คนต่ำงยังคงสับสน พระเยซูจะทรงเป็นขนมปังได้เช่นไร พวกเขำจะสำมำรถทำนบำงสิ่งและจะไม่หิวหรือกระหำย
ได้อีกอย่ำงไร” พวกเขำอยำกจะเข้ำใจ 

  “พระเยซูพยำยำมจะสอนพวกเขำเกี่ยวกับตัวของพระองค์ พระองค์พูดว่ำผู้คนที่เชื่อในตัวของพระองค์จะมีชีวิตนิ
รันดร์ พวกเขำจะอยู่บนสวรรค์ตลอดไปกับพระองค์ พระเยซูหมำยควำมเช่นนั้นเมื่อพวกเรำมีพระองค์ในชีวิตของเรำ 

เรำไม่ต้องกำรสิ่งใดอีก” 

  “พระเยซูคือทุกสิ่งที่พวกเรำต้องกำร พระเยซูทรงดูแลพวกเรำทุกคน พระเยซูทรงจัดเตรียมสิ่งที่เรำต้องกำรทุกอย่ำง
ไว้ พวกเรำจะอยู่กับพระเยซูบนสวรรค์ในวันหนึ่งหำกเรำเชื่อในพระองค์และรักในพระองค์ พระเยซูคือทุกสิ่งที่พวกเรำ
ต้องกำร” 

 
 

 

 

  “ลองมำท ำขนมปังกัน ขั้นแรกเรำจะผสมส่วนผสมในถ้วย” ให้ท าท่ายกถ้วยขึ้นมาและให้เด็กๆท าตาม “พวกเธอคิดว่ำ
เรำควรจะใส่ส่วนผสมอะไรลงไป” ให้เด็กๆบอกส่วนผสม 

  “ลองใส่แป้งลงไป (ท าเป็นใส่ส่วนผสมที่คุณกล่าวไว้ลงไป) น้ ำ ยีสต์ เกลือนิดหน่อย ตอนนี้ลองผสมมันด้วยมือ” 
แสดงให้เด็กๆดูว่าจะผสมอย่างไร 

  “นวดส่วนผสมของขนมปังด้วยมือของเธอ” แสดงการนวดแป้งและให้เด็กๆนวดแป้งของเขา “ตอนนี้ให้ปั้นแป้งให้
เป็นก้อนขนมปัง” ตีและขึ้นรูปขนมปัง “สุดท้ำยเรำพร้อมที่จะอบขนมปังแล้ว” 
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  “ถ้ำนี่เป็นขนมปังจริงๆเรำคงจะได้กลิ่นอบมัน ลองท ำท่ำดมกลิ่นอบขนมปังกัน” น าเด็กๆให้ได้กลิ่นขนม “ครูหิวแล้ว 
ถ้ำครูทำนขนมปังนี้ ครูจะยังหิวอีกไหม (หิว) แล้วอะไรคือขนมปังนั้นที่จะท ำให้ครูไม่หิวทำงจิตวิญญำณอีก (พระเยซู
คือขนมปังแห่งชีวิต)” 

  “ท ำไมกำรมีพระเยซูอยู่ในชีวิตจึงเป็นสิ่งส ำคัญ” (พระองค์ทรงช่วยเรา พระองค์ทรงยกโทษบาปแก่เรา พระองค์ทรง
ประทานชีวิตนิรันดร์แก่เรา ฯลฯ) 

 
 

 

 

  “เรำมำท ำตระกร้ำขนมปังเพื่อจะคอยเตือนเรำว่ำพระเยซูทรงส ำคัญกับพวกเรำเช่นเดียวกับขนมปัง พวกเรำต้องกำร
พระเยซูในชีวิตเหมือนกับท่ีร่ำงกำยของเรำต้องกำรอำหำร”  แจกกระดาษรูปหัวใจแก่เด็กๆ ถ้าหัวใจยังไม่ได้ตัดออก ก็
อาจให้เด็กๆตัดที่รอบๆขอบหัวใจ แต่อย่าให้พวกเขาตัดตรงขอบที่พับไว้ 

 ให้เด็กๆทากาวที่ขอบโดยเว้นโค้งทางบนของหัวใจไว้ ให้เด็กๆตกแต่งหัวใจตามใจชอบ ติดแถบกระดาษที่โค้งด้าน
หนึ่งของหัวใจแล้วพาดมาติดอีกด้านหนึ่งให้เป็นหูหิ้วของตระกร้า 

 ขณะที่เด็กๆก าลังท างานอยู่ เดินดูรอบๆและถามเด็กๆว่าพระเยซูเหมือนขนมปังอย่างไร ถ้าค าถามนี้ยากเกินไปส าหรับ
เด็กๆ ถามเด็กๆว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการมากกว่าสิ่งอื่นใด “ถ้ำเรำรักพระเยซู พระองค์จะเป็นเหมือนขนมปังของเรำ 
เรำจะไม่ต้องกำรสิ่งใดอีกเลย” 

 
 

  

 

 หลังจากที่เด็กๆท าเสร็จ ให้เด็กรวมกันและจัดแถวตอนลึก “ตอนนี้ให้ลองฝึกวำงขนมปังในตระกร้ำกัน จ ำไว้ว่ำ พระ
เยซูเปรียบได้กับขนมปังแห่งชีวิต พระองค์คือสิ่งส ำคัญที่สุดที่พวกเรำต้องกำร” 

 วางตระกร้าให้ห่างจากเด็กคนแรกประมาณ 5 ก้าว ปิดตาเด็กๆหรือขอให้เขาหลับตา แจกสิ่งของที่ใช้แทนขนมปังให้
เด็กๆ โดยเด็กๆจะพยายามวางขนมปังลงในตระกร้า 

 ให้โอกาสเด็กๆได้พยายามวางขนมปังลงในตระกร้าโดยที่ไม่มองดู จากนั้นให้ปิดตาเด็กคนถัดไปและให้โอกาสเขา
ลองท าดู เล่นไปเรื่อยๆจนครบทุกคน 
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สรุปบทเรียน: 

 

 
 

 

 
  “สิ่งเหล่ำนี้คือส่วนผสมส ำคัญในกำรท ำขนมปังที่เรำทำนกัน” แสดงให้เด็กๆดูถึงส่วนผสม เช่น น้ า แป้ง ยีสต์ ถ้ามี “นี่และ

คือส่วนผสมที่ใช้ท ำขนมปัง พระเยซูคือขนมปังแห่งชีวิต พระองค์คือทุกสิ่งที่พวกเรำต้องกำร เรำก ำลังจะเขียนสูตรอำหำร
ลงในบัตรสูตรอำหำรกัน สูตรแรกจะเป็นส่วนผสมของกำรท ำขนมปัง ส่วนสูตรอีกอันจะเป็นส่วนของขนมปังแห่งชีวิต ซึ่ง
ก็คือพระเยซู” 

 แจกกระดาษขนาด 1/8 ให้แก่เด็กๆ ที่ด้านหนึ่ง ถามเด็กๆว่าขนมปังแห่งชีวิตคืออะไร (พระเยซู) ให้เด็กๆวาดรูปไม้กางเขน
ลงบนบัตรด้านหนึ่งเพี่อแทนถึงพระเยซู 

 ที่อีกด้านหนึ่งของบัตร ให้เด็กๆบอกคุณถึงขั้นตอนการท าขนมปังที่พวกเราทานกัน ให้เขียนสิ่งที่พวกเขาคิดว่าต้องท าลงไป 
มันอาจจะผิดหรือถูก มันน่าสนุกดีที่เห็นพวกเขาคิดกระบวนการท าขนมปังนั้น อนุญาตให้เด็กๆตกแต่งบัตรนั้น  

  “เรำมำบอกพระเยซูว่ำพวกเรำขอบคุณที่พระองค์ทรงเป็นขนมปังแห่งชีวิตกัน” ให้เด็กๆพูดว่า “ขอบคุพระเยซูที่ทรงเป็น
ขนมปังแห่งชีวิตของฉัน” 

 
กิจกรรมเสริม:  

 
 

 

 
 (กิจกรรมนี้อาจจใช้เวลาท านาน คุณอาจจะให้เด็กๆท าแป้งขนมปัง จากนั้นคุณท าขนมปังให้เด็กๆ พวกเขาสามารถท าขนมปังใน
วันอื่นได้ถ้าคุณต้องการ อีกทางเลือกคือเตรียมท าแป้งขนมปังไว้ก่อน และให้เด็กๆดูการอบปังขนมแทน)  
 หาสูตรการท าขนมปังตามส่วนผสมของคุณหรือใช้วัสดุที่คุณใช้เป็นประจ า อบก้อนขนมปังด้วยกัน ขณะที่ก าลังอบให้พูดว่า

ขนมปังมีความส าคัญต่อชีวิตอย่างไร และพูดถึงว่าพระเยซูนั้นคือขนมปังแห่งชีวิต และพูดว่าเราต้องการพระเยซู 

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

 

การประเมินผลผู้เรียน: 
 

 


