
 

บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี 20 

เร่ือง  มิตรภาพระหวางดาวิดและโยนาธาน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงออกถึงการมีพันธะผูกพันธตอความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต 

ตัวชี้วัด: รูและเขาใจพระคัมภีร  

สาระการเรียนรู: รูและเขาใจเรื่องเลาหลักๆ ในพระคัมภีร  

 

กลุมอายุ:  3-5 

ป:  1 

หัวขอหลัก:  พันธสัญญาเดิม 

บทเรียน:  มิตรภาพของดาวิดและโยนาธาน (1 ซามูเอล 18-19 ยอหน 13:34, 35) 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาทีถึง 1 ช่ัวโมง 

 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:        

1. เด็กๆ จะไดวาดาวิดและโยนาธานเปนเพื่อนรักกันอยางไรบาง 

2. เด็กจะรูวามิตรภาพที่มาจากพระเจาน้ันเปนอยางไร 

 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                     

 
  

 

1. กระดาษแข็ง กระดาษขาว กรรไกร สีเทียน ปากกา หรือดินสอสี 

 

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

ไมมี 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:   

• อานและศึกษาบทเรียนและขอพระคัมภีร (1 ซามูเอล 18-19 ยอหน 13:34, 35) 

• เขียนวิธีที่เด็กจะเปนเพ่ือนที่ดีได 

 



• คิดหาที่ที่เด็กจะไปซอนได 

• รวบรวมอุปกรณ 

• ตัดหรือฉีกกระดาษแข็งเปนเสนๆ สําหรับเด็กแตละคนตกแตงทําเปนสายรัดขอมือเพ่ือแจกใหเพ่ือน เด็กที่

โตกวาจะตัดกระดาษเองก็ได 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

การนําเขาสูบทเรียน:  

  

 

  พูดวา: เร่ืองจากพระคัมภีรวันน้ีเปนเร่ืองมิตรภาพ 

ถามวา: เด็กคนไหนบางท่ีชอบมีเพื่อน? (ใหเด็กตอบ) 

• เด็กๆ รูไหมวาจะเปนเพื่อนท่ีดีไดอยางไร? (ใหเด็กตอบ) 

• วันน้ีเราจะมาพูดเร่ืองน้ีกัน 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

พูดวา: ในพระคัมภีรเม่ือนานมาแลว มีชายหนุม 2 คนท่ีเปนเพื่อนรักกัน เขาท้ังสองไมคอยเหมือนกันนัก คน

หน่ึงคือดาวิด เปนคนเล้ียงแกะ และอีกคนคือ โยนาธาน เปนลูกของกษัตริยซาอูล  

• แตถึงแมท้ังสองจะมีพ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน ท้ังสองเปนคนมีเมตตาและชวยเหลือซึ่งกันและกัน พวก

เขาชอบอยูดวยกัน 

• ท้ังสองรักพระเจาและอธิษฐานเผ่ือซึ่งกันและกันใหปลอดภัย ท้ังคูชอบลาสัตวดวยธนู  

• ท้ังสองแบงปนสิ่งท่ีตนมี โยนาธานใหดาบและคันธนูแกดาวิด พวกเขาสูรบในกองทัพดวยกัน  

• วันหน่ึง ดาวิดตกอยูในอันตรายจากกษัตริย เพราะกษัตริยเกิดอิจฉาดาวิดมาก เพราะประชาชนชอบ

และชื่นชมดาวิดมากกวาพระองค 

• เด็กๆ จําไดไหมวา ซามูเอล ไดเคยบอกไวกอนหนาน้ันวา ดาวิดจะไดเปนกษัตริยองคใหม 

• โยนาธานเตือนดาวิดวากษัตริยซาอูลทรงโกรธมาก และชวยดาวิดหนีไปยังท่ีท่ีปลอดภัย  

• เม่ือดาวิดจากไป เขาท้ังสองคนไดทําสัญญาไว เปนสัญญาอันชอบธรรมวาท้ังสองจะเปนเพื่อนกัน

เสมอและจะชวยเหลือครอบครัวของเพ่ือน ท้ังคูรักษาสัญญาน้ันตลอดชีวิต 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน:  



 

 

ถามคําถามเด็ก (ใหเด็กตอบ) 

• ดาวิดและโยนาธานเปนเพื่อนกันอยางไร? (คําตอบที่เปนได – ทั้งคูรักพระเจา ชอบลาสัตว ชอบอยูใกลๆ กัน) 

• เพ่ือนท่ีรักกันปฏิบัติตอกันอยางไร? (คําตอบที่เปนได – เมตตาและชวยเหลือกัน อธิษฐานเผื่อกัน ดูแลกัน) 

• เด็กๆ จะเปนเพื่อนท่ีดีไดอยางไ? (คําตอบที่เปนได – อธิษฐานเผ่ือ มีเมตตา ชวยเหลือ แบงปน ฯลฯ) 

• พระเยซูไดพูดถึงความพิเศษของมิตรภาพไววา อานยอหน 13:34,35 “เราใหบัญญัติใหมไวแกเจาท้ังหลายคือ

ใหเจารักซึ่งกันและกัน เรารักเจาท้ังหลายมาแลวอยางไร เจาจงรักกันและกันดวยอยางน้ัน ถาเจาท้ังหลายรัก

กันและกัน   ดังน้ีแหละคนท้ังปวงก็จะรูไดวาเจาท้ังหลายเปนสาวกของเรา” 

พูดวา - ใหเราพูดพรอมกัน 

• อานประโยคแรก ใหเด็กพูดตาม 

• อานประโยคที่สอง ใหเด็กพูดตาม 

• อานประโยคตอไปทีละประโยคจนครบทั้ง 2 ขอ 

 

 

งานประดิษฐ: รูปมิตรภาพ   
 

 
 

• ใหเด็กยายไปบริเวณสําหรับทํางานประดิษฐ 

• ใหเด็กวาดภาพเพ่ือนที่ดี เชน เลนดวยกัน แบงขนม ชวยเพ่ือนทํางาน  

• เสร็จแลวแจกกระดาษแข็งที่ตัดเปนเสนๆ ใหเด็ก 

• ใหเด็กตกแตงเสนกระดาษ 

• ติดกาวหรือเย็บปลายสองขางของกระดาษแข็งเพ่ือทําเปนกําไลกระดาษ 

• เขียน ยอหน 13:34 บนกําไล 

• ใหเด็กแจกกําไลที่ตนตกแตงแลวใหเพื่อนในกลุม คอยดูใหเด็กทุกคนใหและไดรับกําไล  

 

เกม: แกะของดาวิด 

  

  
 

  ใหเด็กยายไปบริเวณสําหรับเลนเกม 
พูดวา – จําไดไหมวาดาวิดใชเวลาในตอนกลางวันทําอะไร? (เลี้ยงแกะ) เราจะมาเลนเกมเก่ียวกับแกะของดาวิดกัน 

1. ใหเด็กสมมติตัวเองเปนแกะ ทําเสียงแกะรอง (แบ) และทําทาคลานไปบนพ้ืน  



2. เลือกเด็กคนหน่ึงใหเปนแกะที่หลงทาง ใหแกะหลงทางไปซอนตัวขณะที่แกะตัวอื่นๆ หลับตา พรอมกับ

ตบมือเปนจังหวะและนับ 1-10 โดยครูชวยนํา ครูสามารถกระซิบบอกที่ซอนใหแกะได หากแกะ

ตองการใหชวย 

3. เมื่อนับถึงสิบแลว ใหเด็กๆ ออกตามหาแกะที่หลงไป เมื่อเด็กคนไหนเจอแกะแลว ใหซอนตัวอยูกับแกะ

น้ันอยางเงียบๆ 

4. เมื่อเด็กอีกคนเจอแกะก็ใหซอนดวยกันอีก จนทุกตัวพบแกะที่หายไปและซอนตัวรวมอยูดวนกัน

หมดแลว ครูจะบอกวา “พบแกะที่หายไปหมดแลว” เปนอันจบเกม 

5. ถายังมีเวลา ใหเลนเกมอีกรอบ โดยเปลี่ยนใหเด็กคนใหมเปนแกะที่ไปซอนตัว 

 

 

สรุปบทเรียน:      

 

 

 

• ใหเด็กน่ังลอมเปนวงกลม 

• ถามวา – เราจะเปนเพ่ือนท่ีดีไดอยางไรบาง? (ใหเด็กตอบ) คอยจนกวาจะไดคําตอบ 2-3 คําตอบ (คําตอบที่

เปนได – แบงปน ชวยเหลือ มีเมตตา อธิษฐาน ฯลฯ) 

• ทองพรอมกัน ยอหน 13:34 “เราใหบัญญัติใหมไวแกเจาท้ังหลายคือใหเจารักซึ่งกันและกัน เรารักเจาท้ังหลาย

มาแลวอยางไร เจาจงรักกันและกันดวยอยางน้ัน ถาเจาท้ังหลายรักกันและกัน   ดังน้ีแหละคนท้ังปวงก็จะรูได

วาเจาท้ังหลายเปนสาวกของเรา” 

• นําเด็กอธิษฐาน อธิษฐานเผ่ือความจําเปนดานตางๆ ของเด็ก และขอพระเจาชวยใหพวกเขาเปนเพ่ือที่ดีและ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

• จบดวยการรองเพลงคริสเตียนที่เด็กชอบ 

 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ดี? กิจกรรมใดไมดี? ฉันจะ

เตรียมตัวสําหรับการสอนบทตอไปอยางไร?)    

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน: 
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