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บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี 22 

เร่ือง   เอลียาห กับหญิงหมาย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจเรื่องเลาตางๆในพระคัมภีร 

 

กลุมอายุ:  3-5 ป  

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระคัมภีรเดิม 

บทเรียน:  เอลียาห กับหญิงหมาย (1 พงศกษัตริย 17:7-24) 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาทถีึงหน่ึงช่ัวโมง 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:       

         

       

1. เด็กๆจะไดแสดงบทบาทตามที่ปรากฎในเรื่องเลา 

2. เด็กๆจะไดรูถึงพระสัญญาของพระเจาที่มีใหกับหญิงหมาย 

 

 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    

 
  

 

1. ดินนํ้ามัน หรือ ดินเหนียว  

2. ภาชนะจํานวนสองช้ินสําหรับใสแปง และนํ้ามันพืชเพ่ือเอาไวประกอบการแสดง  

 

 อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

1.  กระดาษ และอุปกรณวาดรูป 
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 สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา: 

• อาน และศึกษาบทเรียน และขอพระคัมภีร (1 พงศกษัตริย 17:7-24) 

• ใหฝกรองเพลง 

• ใหจัดเตรียมอุปกรณ 

• อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่คุณกําลังจะสอน และขอพระเจาที่จะเตรียมจิตใจของคุณดวย 

        

 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

 

การนําเขาสูบทเรียน:    

 

  

ใหพูดวา: วันน้ี เร่ืองราวในพระคัมภีรท่ีเราจะมาเรียนดวยกันจะเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับชาวคนหน่ึงท่ีมีความกลาหาญและ

เปนคนท่ีรักพระเจา เขามีชื่อวา เอลียาห 

• เอลียาหเปนผูพยากรณ เปนคนท่ีอธิษฐาน และเชื่อฟงพระเจา เขาตองเดินทางไปในท่ีตางๆเพ่ือบอกคนอ่ืน

เก่ียวกับพระเจา 

• เน่ืองจากความเชื่อของเขา พระเจาไดทําการอัศจรรยตางๆโดยผนทางเอลียาห 

 

การนําเสนอ: 

ใหพูดวา:  วันหน่ึงขณะท่ีเอลียาหกําลังเดินทางอยู เขาพบวาฝนไมตกเปนเวลานานมาก เขารูสึกเหน่ือย กระหายนํ้า  

และหิว  

• เม่ือเอลียาหมายังเมืองเล็กๆเมืองหน่ึง เขาเห็นผูหญิงคนหน่ึงกําลังเก็บก่ิงไมเพื่อใชเปนฟน 

• เอลียาหขออาหาร และนํ้าดื่มจากเธอ ถึงแมวาผูหญิงคนน้ันจะมีอาหารเพียงเล็กนอย แตเธอก็ไดแบงปน เธอ

ใหนํ้าดื่มกับเอลียาห แตเธอบอกวาเธอมีเพียงแปง และนํ้ามันเพียงเล็กนอยซึ่งพอเพียงสําหรับเธอ และลูกชาย

ท่ีจะรับประทานเพียงม้ือเดียว จากน้ันพวกเขาจะไมมีอะไรเหลือใหรับประทานอีกเลย 

• เอลียาหบอกกับเธอวาไมตองกังวล เขาบอกกับหญิงหมายใหทําขนมปงสามกอนใหกับคนท้ังสามคนได

รับประทาน 

• เอลียาหบอกกับเธอวา พระเจาจะทรงเล้ียงดูพวกเขาหากเธอชวยเหลือเขา 
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• เอลียาหไดพูดวา พระเจาไดทรงสัญญาวานํ้ามัน และแปงของเธอจะไมมีวันหมดจนกวาฝนจะตกอีกคร้ังหน่ึง 

และมีอาหารเพียงพอสําหรับทุกคน 

• หญิงหมายเชื่อพระสัญญาของพระเจา 

 

ใหถาม: หญิงหมายจะตองทําขนมปงเล็กๆจํานวนก่ีกอน?  

• ใหเด็กๆไดตอบคําถาม (3 กอน) 

ใหพูดวา: เธอกลับไปบาน และทําขนมปงจํานวนสามกอนโดยใชแปง และนํ้ามันท่ีเหลือเพียงพอสําหรับคร้ังเดียว และ

คร้ังสุดทาย 

• เธอเอาขนมกอนแรกใหกับเอลียาห จากน้ันเอากอนท่ีสองใหลูกชายของเธอ และเธอรับประทานกอนสุดทาย

ของเธอ 

• หลังจากท่ีพวกเขารับประทานเสร็จแลว เธอพบวายังมีแปง และนํ้ามันพอเพียงสําหรับท่ีจะทําขนมปงในม้ือ

ตอไป หลังจากน้ัน ทุกๆวัน พวกเขาก็มีแปง และนํ้ามันพอเพียงท่ีจะทําขนมปงสําหรับเล้ียงดูพวกเขา 

• เหยือกนํ้ามัน และภาชนะท่ีใสแปงไมเคยวางเปลาจนกระท่ังฝนตกลงมาอีกคร้ังหน่ึง 

• พระเจาทรงรักษาพระสัญญาของพระองค 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน:  

 

  
 

 

ใหถาม: (ใหเด็กๆไดตอบสนอง) 

• มีใครบอกครูไดวา เหตุการณแรกท่ีเกิดขึ้นในเร่ืองราวคืออะไร? 

• จากน้ันเกิดเหตุการณอะไรอีก?  

• และเกิดเหตุการณอะไรอีก? 

• เร่ืองราวจบอยางไรเอย?  

• พระเจาไดทรงสัญญาอะไรไวกับหญิงหมาย? พระองคทรงรักษาพระสัญญาของพระองคหรือไม? 

ใหเด็กๆไดแสดงบทบาทตามเรื่องราวที่เกิดขึ้น ใหเด็กคนหน่ึงแสดงเปนเอลียาห อีกคนหน่ึงแสดงเปนหญิงหมาย และ

อีกคนหน่ึงแสดงเปนลูกชายหญิงหมาย ใหใชภาชนะจํานวน 2 ช้ินเพื่อใชแทนที่ใสแปง และนํ้ามัน (ใหถามเด็กๆอีก

ครั้งหน่ึงเก่ียวกับลําดับเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้น) 
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งานฝมือ:   
 

 

• ใหเด็กๆยายมารวมตัวกันในบริเวณที่จะทํางานฝมือ 

• ถาคุณมีดินนํ้ามัน หรือดินเหนียว หรือดิน หรือทราย และนํ้า ใหเด็กๆปนเปนรูปใบไมสามใบเพ่ือใชแทน

ขนมปง  

• ถาไมมีดินเหนียว หรือดินนํ้ามัน ใหเด็กๆวาดรูปขนมปงสามกอน และใหระบายสีรูปดังกลาว และวาดรูปคน

สามคนที่รับประทานขนมปงดังกลาวดวย  
 

เกม: แบงปนขนมปง   

 

  
 

 

1. ใหเด็กๆยายมารวมตัวกันในบริเวณที่จะเลนเกม ใหเด็กแบงกลุมสองกลุม และยืนเขาแถวเปนสองแถว  

 

2. ตรงหัวแถวของแตละแถว ใหวางกลองที่ใสสิ่งของที่จะใชแทนขนมปง หรือเอาสิ่งของเหลาน้ันกองไวบน

พ้ืนก็ได (ใหใชกอนหิน หรือก่ิงไม หรือสิ่งของที่สามารถหาไดงาย และใชสงตอๆกันไปไดงาย)  

 

3. เมื่อคุณบอกใหเด็กๆเริ่ม เด็กๆจะเริ่มสง “ขนมปง” ขามศรีษะของตัวเองใหกับเพ่ือนที่อยูถัดกันไป  

 

4. พวกเขาจะสง “ขนมปง” ตอไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดทายในแถว 

 

5. เด็กคนสุดทายในแถวจะเอา “ขนมปง” ไปกองไว หรือใสภาชนะที่อยูดานหลังของพวกเขา เมื่อคุณบอกให

เขาหยุด ใหคุณชวยนับจํานวน“ขนมปง” ที่พวกเขาไดแบงปน ใหคนสุดทายในแถวเดินไปอยูที่หัวแถวแทน 

ใหพวกเขาทําอีกครั้งหน่ึง และดูวาครั้งน้ีพวกเขาสามารถแบงปน “ขนมปง” ไดมากกวารอบแรกหรือไม 

การสรุปบทเรียน:   

  

 
 

 

• ใหเด็กมาน่ังเปนวงกลม 

• ใหนําเด็กๆอธิษฐาน โดยใหพวกเขาแบงปนสิ่งที่จําเปนของพวกเขาตอพระเจา ขอบคุณพระเจาที่ทรงดูแล

พวกเรา และทรงรักษาพระสัญญาของพระองค 

• ใหอานพระธรรมฮิบรู 10:23ข    “พระองคผูทรงประทานพระสัญญาน้ันทรงสัตยซื่อ”  

• ใหเด็กๆยังคงอยูเปนวงกลม - แตใหพวกเขายืนขึ้น 

• ให คุณนําเด็กๆลุกขึ้นยืน และทองบทกลอนขางลางน้ี และปรบมือดวยกัน  
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“พระเจาทรงสรางฉัน”  

(การเคลื่อนไหวของมือ)  

• สําหรับพระเจา - ช้ีขึ้น  

• สําหรับฉัน - ช้ีที่หัวใจ  

• สําหรับหนังสือ - ใหแบผามือทั้งสองขางขึ้นพรอมกัน  

• สําหรับการชวยเหลือ - โบกมือ 

• สําหรับความรัก – เอามือกอดตัวเอง 

  

1. พระเจาทรงสรางฉัน พระเจาทรงสรางฉัน ในพระคัมภีรของฉันกลาวไววา พระเจาทรงสรางฉัน  

 

2. พระเจาทรงชวยฉัน พระเจาทรงชวยฉัน ในพระคัมภีรของฉันกลาวไววา พระเจาทรงชวยฉัน  

 

3. พระเจาทรงรักฉัน พระเจาทรงชวยฉัน ในพระคัมภีรของฉันกลาวไววา พระเจาทรงรักฉัน  

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใช

ไมได? ฉันไดเตรียมตัวอยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
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