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บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี 25 

         เร่ือง  โยนาห และปลายักษ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจเรื่องเลาตางๆในพระคัมภีร 

 

กลุมอายุ:  3-5 ป  

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระคัมภีรเดิม 

บทเรียน:  โยนาห และปลาตัวใหญ (โยนาห 1-4) 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาทถีึงหน่ึงช่ัวโมง 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:       

         

     

1. เด็กๆจะไดเลาเรื่องราวของโยนาห และปลาตัวใหญ 

2. เด็กๆจะรูวาพระเจาทรงเปนพระเจาแหงความรัก และการใหอภัย 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    

 
  

 

1. สีเทียนที่ไมใชสีเขม (สีขาวหรือสีเหลือ)  

2. สีนํ้า (สีฟาหรือสีเขียว) และพูกัน 

3. กระดาษสีขาว 

4. นํ้าสะอาดเอาไวลางพูกัน 

 

          อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 

กระดาษสีขาว และปากกามารกเกอร ดินสอ หรือสีไม  
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สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   

• ใหอาน และศึกษาบทเรียน และพระธรรมโยนาห 1-4 

• อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่คุณกําลังจะสอนพวกเขาที่จะเขาใจวาพระเจาทรงยกโทษความผิดบาปได ขอพระเจา

ใหคุณมีใจที่จะรัก และสอนเด็กๆ  

• รวบรวมอุปกรณ 

• ใหฝกใชสีเทียน และสีนํ้าที่จะทํางานฝมือ ใหคุณทําเปนตัวอยางใหเด็กๆดู  

• ใหฝกเลนเกม และฝกรองเพลงกับผูชวยของคุณ 

 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

 

การนําเขาสูบทเรียน:   

  

 

ใหพูดวา: โยนาหรัก และติดตามพระเจา วันหน่ึงพระเจาบอกโยนาหใหเดินทางไปท่ีเมืองนีนะเวห 

พระเจาตองการใหเขาไปเตือนคนในเมืองน้ันท่ีทําบาปใหกลับใจใหม และติดตามพระเจาแทน พระเจาทรงรัก

พวกเขาและทรงตองการใหพวกเขาเปล่ียนแปลง พระเจาทรงใหโอกาสพวกเขาเปนคร้ังสุดทาย หากพวกเขา

ปฏิเสธท่ีจะเปล่ียนแปลง พระเจาจะทรงทําลายพงกเขา 

 

การนําเสนอ: 

ใหพูดวา: แตโยนาหไมชอบคนในเมืองน้ัน เพราะพวกเขาชางเลวทรามเหลือเกิน โยนาหไมสามารถยกโทษใหกับพวก

ได ดังน้ันแทนท่ีโยนาหจะเชื่อฟงพระเจา เขากลับลงเรือและเดินทางไปอีกทางหน่ึงท่ีไมใชนีนะเวห 

 

• พระเจาทรงใหเกิดพายุใหญ คนท้ังหมดบนเรือกลัวเปนอันมาก โยนาหรูวาพระเจาทรงพิโรธ เพราะเขาไมเชื่อ

ฟงพระองค 

• โยนาหบอกกับคนอ่ืนๆเก่ียวกับสิ่งท่ีเขาไดทํา พวกเขาจึงโยนโยนาหลงทะเล  

• เธอคิดวาอะไรจะเกิดขึ้นกับโยนาหตอไป? (ใหเด็กๆไดตอบสนอง)  

• ทันทีท่ีโยนาหถูกโยนลงไปในทะเล พายุก็สงบลง 

• พระเจาสงปลาตัวใหญมากลืนโยนาหลงไปในทอง โยนาหอยูในทองปลาซึ่งมีกล่ินเหม็นเปนเวลาสามวันสาม

คืน โยนาหไดอธิษฐาน และอธิษฐานอีก 

• เธอคิดวาอะไรจะเกิดขึ้นกับโยนาหตอไป? (ใหเด็กๆไดตอบสนอง) 
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• พระเจาทรงยกโทษใหกับโยนาห และตอบคําอธิษฐานของเขา พระเจาทรงใหปลาสํารอกโยนาหออกมาบน

พื้นดิน 

• ในท่ีสุด โยนาหเชื่อฟงพระเจา และไปยังเมืองนีนะเวห และเตือนคนในเมืองน้ันใหเลิกการกระทําท่ีเลวทราม 

และหันกลับมาติดตามพระเจา 

• พระราชา และทุกคนในเมืองนีนะเวหเชื่อฟง และเปล่ียนแปลงตัวเอง พวกเขาหยุดการสูรบกัน และหยุดทํา

สิ่งท่ีไมดีท้ังหลาย และขอพระเจาโปรดยกโทษให  

• เม่ือพระเจาทรงทอดพระเนตรเห็นการเปล่ียนแปลงของพวกเขา พระองคทรงยกโทษให  

• แตโยนาหไมพอใจท่ีพระเจาทรงโปรดยกโทษใหพวกเขา  พระเจาบอกกับโยนาหวาเขาควรจะดีใจท่ีคนใน

เมืองน้ันทุกคนกลับใจเปล่ียนแปลงตนเอง และไดรับการชวยกู  

• พระเจาทรงรักท่ีจะยกโทษความผิดบาปของเรา และชูกูเรา 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน:    

  

 

ใหคุณถามคําถามดังตอไปเพ่ือใชพูดคุยกัน (ใหเด็กไดตอบสนอง) 

1. พระเจาบอกโยนาหใหทําอะไร? (ใหเขาไปยังเมืองนีนะเวห และเตือนคนในเมืองน้ันใหเลิกการกระทําช่ัว) 

2. โยนาหไดทําอะไร? (เขาเดินทางโดยเรือไปอีกทางหน่ึงที่ไมใชเมืองนีนะเวห) 

3. อะไรเกิดขึ้นกับโยนาหตอจากน้ัน? (เกิดพายุใหญ โยนาหถูกโยนลงไปในทะเล) 

4. อะไรท่ีชวยใหโยนาหไมจมนํ้าลึกลงไป? (ปลาตัวใหญ) 

5. โยนาหอยูในทองปลาตัวน้ันเปนเวลาก่ีวัน? (3) 

6. ขณะท่ีโยนาหอยูในทองปลา เขาไดทําอะไรบาง? (อธิษฐาน) 

7. อะไรเกิดขึ้นกับโยนาหตอจากน้ัน? (ปลาตัวน้ันสํารอกโยนาหออกมาบนแผนดิน) 

8. แลวโยนาหไดไปยังเมืองนีนะเวหหรือไม? (ใช เขาไดไป) 

9. อะไรเกิดขึ้นกับโยนาหตอจากน้ัน? (คนในเมืองน้ันเสียใจ และหยุดการกระทําที่ช่ัวรายทั้งหมด พระเจาทรง

โปรดยกโทษใหพวกเขา) 



 4 

10. พระเจาจะทรงโปรดอภัยใหกับเราทุกคร้ังท่ีเราอธิษฐาน และเปล่ียนแปลงตัวเอง? (ใช!) 

นําเด็กๆอธิษฐานดวยกันขอใหพระเจาทรงโปรดยกโทษ และขอบคุณพระเจาพระเจาสําหรับสิ่งที่พระองคทรงอภัย

ใหกับเราเมื่อเราทําผิด 

งานฝมือ: ปลาตัวใหญ 

 

  
• ใหเด็กๆยายมารวมตัวกันในบริเวณที่จะทํางานฝมือ 

• ใหเด็กๆวาดรูปปลาตัวใหญ และใหพวกเขาใชสีเทียนวาดรูป ใหเด็กวาดรูปคลื่น และปลาตัวเล็กๆ และ

พืชใตนํ้าชนิดตางๆ จากน้ันใหเด็กๆใชสีนํ้าสีนํ้าเงิน หรือสีเขียวกับพูกันระบายสีลงบนกระดาษของพวก

เขา เมื่อเสร็จแลวจะทําใหรอยสีเทียนน้ันชัดเจน และสวยงาม 

 

กิจกรรมเสริม: ใหวาดรูปปลาตัวใหญ และตกแตงรูปปลาตัวน้ัน หรือวาดรูปโยนาหกับปลาตัวใหญก็ได  

 

 

 

 

 

การสรุปบทเรียน: เพลงฮาเลลูยา  

 

  

 

 
 

 ใหเด็กๆยายมารวมตัวกันในบริเวณที่จะเลนเกม 

• ใหแบงเด็กออกเปนสองกลุม ขอใหผูใหญ หรือเด็กโตที่จะชวยนําแตละกลุม ใหทั้งสองกลุมน่ังลง  

ใหพูดวา: เม่ือถึงคราวท่ีแตละกลุมตองทํา – ใหลุกขึ้นยืนอยางรวดเร็ว รองเพลงท่ีเปนประโยคของตัวเอง และใหน่ังลง

อยางรวดเร็ว แตละกลุมจะตองเตรียมพรอม – เพราะเวลาท่ีกลุมของเธอจะตองทําน้ันจะรวดเร็วมาก และ

กลุมของเธอจะตองลุกขึ้นยืนอยางรวดเร็ว รองเพลงท่ีเปนประโยคของตัวเอง และใหน่ังลงอยางรวดเร็วจน

จบเพลง 

• ใหผูนําของแตละกลุมแสดงเปนตัวอยาง 

 

เพลงฮาเลลูยา 

 

กลุมที่ 1:  ฮาเลลู ฮาเลลู ฮาเลลู ฮาเลลูยา  
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   กลุมที่ 2:    สรรเสริญพระเจา! 

กลุมที่ 1:  ฮาเลลู ฮาเลลู ฮาเลลู ฮาเลลูยา  

   กลุมที่ 2:    สรรเสริญพระเจา! 

  กลุมที่ 2:    สรรเสริญพระเจา!  

กลุมที่ 1:  ฮาเลลูยา  

   กลุมที่ 2:    สรรเสริญพระเจา! 

กลุมที่ 1:  ฮาเลลูยา  

   กลุมที่ 2:    สรรเสริญพระเจา! 

กลุมที่ 1:  ฮาเลลูยา  

   ทุกคนลุกขึ้นยืน และรองพรอมๆกัน:    สรรเสริญพระเจา! 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใช

ไมได? ฉันไดเตรียมตัวอยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
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