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บทเรียนด้านจิตวิญญาณ บทท่ี 42 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: เด็กๆแสดงออกถึงความเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า และมีความผูกพันกับพระองค์ 

ตัวชี้วัด: รู้และเข้าใจพระคัมภีร์ 

สาระการเรียนรู้: รู้และเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร์ 

 

กลุ่มอายุ: 3-5 ปี 

ปี: 2 

หัวข้อหลัก: พระคัมภีร์ใหม่ 

บทเรียน: เทศกาลปัสกา- เส้นทางสู่ไม้กางเขน 

เวลาที่ใช้ในการสอน: 45 นาที 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:           
1. เด็กสามารถบอกได้ถึงสิ่งหนึ่งที่เขาท าในช่วงทานอาหาร 
2. เด็กสามารถอธิบายได้อย่างน้อยหนึ่งวิธีที่พระเยซูทรงแสดงความรักของพระองค์แก่สาวกของพระองค์ไ    
(ล้างเท้า ขนมปัง น้ าองุ่น) 
3. เด็กสามารถเล่าได้อย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์จากเรื่องที่ได้เรียนรู้ 

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:                                                                    
 

  
1. โต๊ะ (ถ้าม)ี 
2. ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าห่ม หรืออุปกรณ์ลักษณะแบบนี้ (ถ้าม)ี 
3. ขนมปัง (ถ้าม)ี 
4. เหยือกน้ า (ถ้าม)ี 
5. แก้ว (ถ้าม)ี 
6. ถ้วย (ถ้าม)ี 
7. ผ้าเช็ดตัว (ถ้าม)ี 
8. กระดาษ 1 แผ่นต่อเด็ก 1 คน 
9. สีเทียนหรือสีไม้ 
10. หินหรือกรวด 
11. กระดาษ 1 แผ่นส าหรับใช้เล่นเกมส์ 
12. พระคัมภีร์ 
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     อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม: 
1. จาน 

 

สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือ จัดท า:   
1. อ่านบทเรียนทั้งหมด 
2. รวบรวมอุปกรณ์ทั้งหมด 
3. อ่านและศึกษาพระคัมภีร์ลูกา บทที่ 22 ข้อ 7-19 
4. วาดรูปโต๊ะโดยมุมมองจากทางด้านบนของโต๊ะ(เป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือกลมก็ได้) บนแผ่นกระดาษ ต่อเด็ก 1 คน  
5. พับกระดาษเป็น 4 ส่วนวาดรูปขนมปัง 2 ช่อง และวาดรูปแก้วลงใน 2 ช่องที่เหลือ 
6. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่พวกเขาจะรู้ซึ้งว่าพระเยซูทรงรักพวกเขามากเพียงใด ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมใจของคุณ  
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
การน าเข้าสู่บทเรียน:  

 

 
 ให้เด็กๆรวมกันอยู่ที่โต๊ะถ้าเป็นไปได้ ถามว่า “เธอท ำอะไรบ้ำงเมื่อเธอทำนอำหำรอยู่ที่บ้ำน เธอนั่งด้วยกันไหม ลองเล่ำให้ครู

ฟังถึงช่วงทำนอำหำรซิ” อนุญาตให้เด็กหลายคนได้ลองเล่าว่าช่วงทานอาหารที่บ้านเป็นอย่างไร พวกเขาสามารถพูดถึง
อาหารที่เขาทาน คนที่ทานร่วมกัน หรือสิ่งที่พวกเขาท าขณะทานอาหาร 

 “ถ้ำเธอสำมำรถทำนอำหำรได้ตอนนี้ เธออยำกจะทำนอะไร” อนุญาตให้เด็กๆบอกสิ่งที่พวกเขาอยากทาน หลังจากที่เด็กๆ
บอกถึงสิ่งที่เขาอยากทานแล้ว ให้ท าเป็นทานอาหารชนิดน้ันร่วมกัน 

  “เรำเพิ่งจะทำนอำหำรมื้อพิเศษด้วยกัน พระเยซูทรงทำนอำหำรร่วมกับเหล่ำสำวกของพระองค์ เรำมำเรียนรู้เกี่ยวกับอำหำร
นั้นด้วยกัน” 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน:  

 

 
 

  

 
  “ช่วงอำหำรเย็นที่พระเยซูทรงรับประทำนนั้นไม่ใช่ธรรมดำ แต่เป็นอำหำรมื้อพิเศษที่พระเยซูทรงบอกแก่สหำยของ

พระองค์ว่ำพระองค์ทรงรักพวกเขำมำกเพียงใด ครูต้องกำรจะให้เธอคิดว่ำวันนี้เธอเป็นคนหนึ่งในสหำยของพระเยซูที่ก ำลัง
จะทำนอำหำรมื้อพิเศษกับพระเยซู” 

  “พระเยซูทรงขอให้สหำยของพระองค์หำห้องใหญ่ๆมำห้องหนึ่ง ดังนั้นสหำยของพระองค์ 2 คนไปในเมืองและขอให้คน

ช่วยพวกเขำ (คุณอาจจะต้องการให้เด็ก 2 คน แสดง) ชำยคนน้ันพำพวกเขำไปที่ห้องรับแขกที่อยู่ชั้นบนของบ้ำนของเขำ” 
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  “สำวกของพระเยซูจัดเตรียมห้องให้พร้อมส ำหรับอำหำรม้ือพิเศษ เรำมำเตรียมสิ่งต่ำงๆให้พร้อมส ำหรับอำหำรมื้อพิเศษ
กันเถอะ” ให้เด็กๆช่วยปูผ้าบนโต๊ะ ขอให้เด็กๆช่วยคุณวางขนมปัง เหยือกน้ า  และแก้วบนโต๊ะ วางชามและผ้าขนหนูไว้บน
โต๊ะด้วย 

  “ตอนนี้ทุกๆอย่ำงพร้อมส ำหรับอำหำรพิเศษมื้อนี้แล้ว สหำยของพระเยซูเดินได้ทำงไกลเพื่อมำทำนอำหำรมื้อน้ี พวกเธอ
เดินทำงไกลมำที่นี่หรือเปล่ำ” ให้เด็กๆตอบ “ใครมำที่นี่ด้วยรถโดยสำรบ้ำง” หยุดให้เด็กๆตอบ “ใครมำด้วยรถยนต์” หยุดให้
เด็กๆตอบ “ใครเดินมำบ้ำง” หยุดให้เด็กๆตอบ 

  “สหำยของพระเยซูเดินทำงด้วยเท้ำมำที่งำนเลี้ยงของพระเยซู เท้ำของพวกเขำเปื้อนสกปรกและพวกเขำก็เหนื่อยด้วย” 
เชิญให้เด็กๆนั่งที่โต๊ะถ้าพวกเขายังไม่ได้นั่ง 

  “พวกเขำทุกคนนั่งอยู่รอบๆโต๊ะและรอให้มีคนมำล้ำงเท้ำของพวกเขำ ปกติน่ีจะเป็นงำนของคนรับใช้ แต่พระเยซูกลับเป็นผู้
ออกมำล้ำงเท้ำให้พวกเขำเสียเอง” ขณะที่คุณก าลังเล่าเรื่อง เดินไปรอบๆและแสดงท่าท าเป็นล้างเท้าของเด็กๆด้วยน้ าในชาม
และผ้าขนหนู 

  “เหล่ำสหำยของพระเยซูต่ำงแปลกใจมำก พระเยซูไม่ควรจะล้ำงเท้ำของพวกเขำ แต่พระเยซูทรงกล่ำวแก่พวกเขำว่ำ “เรำ
ล้ำงเท้ำของเจ้ำเพื่อแสดงว่ำเรำรักเจ้ำ เรำต้องกำรให้พวกเจ้ำจดจ ำในสิ่งนี้และแสดงควำมรักของเรำแก่ผู้อ่ืนด้วย” ” 

  “จำกนั้นพระเยซูเริ่มรับประทำนอำหำรกับสหำยของพระองค์  ตอนแรก พระองค์หยิบขนมปังขึ้นมำ” ขณะที่คุณก าลังเล่า
เรื่องตอนนี้ แจกก้อนขนมปังเล็กๆไปให้เด็กแต่ละคนรอบโต๊ะ “พระเยซูทรงขอบคุณพระเจ้ำส ำหรับขนมปังและให้ขนมปัง
นี้แก่สหำยของพระองค์ทุกคน จำกนั้นพระเยซูทรงบอกสหำยของพระองค์ว่ำ ขนมปังนี้คือกำยของเรำ” 

  “พระเยซูหมำยควำมว่ำขนมปังจะถูกหักก่อนที่เรำจะทำนมัน ร่ำงกำยของพระองค์ต้องถึงแก่ควำมตำยพวกเรำจึงมีชีวิตนิ
รันดร์และอยู่กับพระองค์บนสวรรค์ในวันหนึ่ง นี่คือกำรแสดงออกของพระเยซูที่พระองค์แสดงควำมรักแก่ผู้คน พระเยซู
ทรงต้องกำรให้เหล่ำสำวกและพวกเรำจดจ ำถึงพระองค์และควำมรักของพระองค์ที่มีต่อพวกเรำ” 

  “หลังจำกที่พวกเขำรับประทำนอำหำรกันเสร็จแล้ว พระเยซูทรงเตรียมน้ ำองุ่นส ำหรับพวกเขำ” ขณะที่คุณก าลังเล่าเรื่องนี้ 
เทน้ าใส่แก้วให้เด็กๆ “พวกเรำใช้น้ ำ พระเยซูทรงขอบคุณพระเจ้ำส ำหรับเครื่องดื่ม เหมือนที่พระองค์ทรงขอบพระคุณ
ส ำหรับขนมปัง” 

  “จำกนั้นพระเยซูรินน้ ำองุ่นแก่สหำยและส่งให้พวกเขำ ขณะที่พวกเขำก ำลังดื่ม พระเยซูทรงบอกพวกเขำว่ำนี่คือเลือดของ
เรำที่ไหลออกมำ และพวกเขำควรจะจดจ ำว่ำพระเยซูทรงรักพวกเขำมำกเพียงใด” 

  “เธอคิดว่ำท ำไมพระเยซูจึงอยำกให้พวกเขำจดจ ำควำมรักของพระองค์” อนุญำตให้เด็กๆตอบ ค ำตอบอะไรก็ได้ “จริงๆแล้ว
อำหำรม้ือนี้ไม่ได้เป็นเพียงอำหำรมื้อพิเศษเท่ำนั้น แต่มันยังเป็นอำหำรมื้อสุดท้ำยที่พระเยซูจะได้ร่วมรับประทำนอำหำรกับ

สหำยของพระองค์ก่อนสิ้นพระชนม์ด้วย เรำเรียกอำหำรพิเศษมื้อน้ีว่ำ อำหำรค่ ำม้ือสุดท้ำย” 
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  “พระเยซูทรงอยำกจะให้พวกเรำเข้ำใจว่ำ ไม่ว่ำจะเกิดอะไรขึ้น พระเยซูจะยังทรงรักพวกเขำ ส ำคัญยิ่งไปกว่ำน้ัน พระเยซู
ทรงต้องกำรให้สหำยของพระองค์ประกำศแก่ผู้คนในทุกๆที่ว่ำพระองค์ทรงรักพวกเขำด้วย” 

  “เธอรู้ไหมว่ำเธอนั้นพิเศษมำกๆ” หยุดซักครู่ “เธอรู้ไหมว่ำพระเยซูนั้นรักเธอ” หยุดซักครู่ “เธอเป็นคนพิเศษและพระเยซู
ทรงรักพวกเธอ อย่ำลืมมันไปเสียล่ะ” 

 

 

 

 แจกกระดาษที่วาดรูปโต๊ะไว้ให้แก่เด็กๆ กระตุ้นให้เด็กๆวาดรูปของอาหารพิเศษที่เขาอยากทานบนโต๊ะ ให้เขาวาดคนที่
อยากให้มาทานด้วยและอาหารที่อยากจะทาน ขณะที่เขาวาดรูปอยู่นั้นให้ เดินดูรอบๆและถามเด็กๆให้เขาบอกคุณถึงสิ่งที่
เขาจ าได้จากเรื่อง 

 

 

 หลังจากที่เด็กๆวาดรูปเสร็จแล้ว ให้เด็กรวมเป็นวงกลม “ครูคิดถึงอำหำรมื้อสุดท้ำย” บอกใบ้กับเด็กๆถึงสิ่งที่คุณจะทาน 
เช่น มันมีสีส้ม มันกรอบๆ และมันคือผัก หลังจากที่เด็กๆฟังค าใบ้ 2-3 ค า อนุญาตให้เด็กๆยกมือตอบว่าอาหารนั้นคืออะไร  

 ถ้าเด็กเดา พวกเขาอาจไม่คิดถึงอาหาร หรือถ้ามันยังยากเกินไป คุณอาจจะคิดถึงอาหารอื่นๆและบอกใบ้มากกว่าเดิม บอกใบ้
และอนุญาตให้เด็กๆเดาไปเรื่อยๆจนครบเวลาก าหนด 

 
 

สรุปบทเรียน: 

 
 

  

 
  “เราก าลังจะเล่นเกมส์ที่ช่วยให้เราจดจ าสองสิ่งที่พระเยซูทรงกินที่อาหารมื้อสุดท้ายของพระองค์” ให้เด็กๆเรียงแถวตอนลึก วาง

กระดาษที่วาดกรอบสี่เหลี่ยมของขนมปังและกรอบสี่เหลี่ยมน้ าผลไม้บนพื้น ข้างหน้าพวกเขา  
 แจกก้อนหินหรือกรวดให้เด็กคนแรก ให้เด็กๆวางก้อนหินบนกระดาษ ไม่ว่าจะตรงกับกรอบไหน ขนมปังหรือน้ าผลไม้ ถามเด็ก

ว่า “เธอคิดว่ำภำพนี้หมำยควำมว่ำอะไร” ส าหรับขนมปังและน้ าผลไม้ เด็กๆควรจะตอบว่า “สิ่งเหล่ำนี้หมำยควำมว่ำฉันควร
จดจ ำว่ำพระเยซูทรงรักฉัน” 

 อนุญาตให้เด็กๆคนอื่นวางก้อนหินลงบนกระดาษจนกระทั่งได้วางครบทุกคน  
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 ให้เด็กๆรวมกัน “อะไรคือสิ่งท่ีพระเยซูทรงท ำเป็นพิเศษในงำนอำหำรค่ ำคร้ังสุดท้ำยกับสหำยของพระองค์  (พระองค์ทรงล้างเท้า
พวกเขา พระองค์ทรงแจกขนมปัง พระองคทรงแจกน้ าผลไม้) อะไรคือสิ่งท่ีพระเยซูทรงต้องกำรให้พวกเรำจดจ ำเกี่ยวกับ
พระองค์จำกอำหำรม้ือนี้ (พระองค์ทรงรักพวกเรา)” 

  “ให้เรำมำก้มหัว หลับตำและพนมมือเพื่ออธิษฐำน พูดซ้ ำแต่ละบรรทัดที่ครูพูด” 
 “พระเยซูที่รัก” 
 “ขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักเรำ” 
 “ขอบคุณพระองค์ที่ทรงส ำแดงควำมรักของพระองค์กับเรำ” 
 “โปรดทรงช่วยเรำไม่ให้ลืมว่ำพระองค์ทรงรักเรำมำกเพียงใด” 
 “ในพระนำมของพระเยซูคริสต์เจ้ำ” 
 “อำเมน” 

 
กิจกรรมเสริม:   

 
 

 

 
 ให้เด็กๆรวมเป็นวง ส่งจานไปรอบๆโต๊ะ เมื่อเด็กได้รับจานแล้ว ขอให้เขายกจานขึ้น “เธออยำกทำนอำหำรอะไรถ้ำเธอ

สำมำรถมีอำหำรน้ันได้ในตอนนี้  อะไรคือสิ่งท่ีพระเยซูทรงรับประทำนที่งำนอำหำรมื้อพิเศษของพระองค์” อนุญาต
ให้เด็กๆมีโอกาสได้ตอบ จากนั้นให้ส่งจานไปที่เด็กคนถัดไป 

 

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

 

การประเมินผลผู้เรียน: 
 
 
 

 
 

 


