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บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี 30 

เร่ือง  คําเทศนาของพระเยซูคริสตบนภูเขา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจเรื่องเลาตางๆในพระคัมภีร 

 

กลุมอายุ:  3-5 ป  

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระคัมภีรใหม 

บทเรียน:  คําเทศนาของพระเยซูคริสตบนภูเขา: จงเช่ือวางใจในพระเจา (มัทธิว 6:25-34; มัทธิว 

10:30; ลูกา 12:7) 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาทถีึงหน่ึงช่ัวโมง 

 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู: 

1. เด็กๆจะรูจักวิธีที่พระเจาทรงดูแลนกนอย และดอกไมอยางนอย 1 วิธีหรือมากกวาน้ัน 

2. เด็กๆจะรูจักวิธีที่พระเจาทรงพวกเขาอยางนอย 1 วิธีหรือมากกวาน้ัน 

 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    

 
  

 

1. กระดาษ และอุปกรณวาดรูป 

2. ลูกบอล 

3. ดอกไมปา 

 

        อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

 

 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
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สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   

• ใหอาน และศึกษาบทเรียน และขอพระคําภีร (มัทธิว6:25-34; มัทธิว 10:30; ลูกา 12:7) 

• หาดอกไมปาชนิดหน่ึง (หรือหาเอาไวหลายๆชนิดก็ได) เพ่ือเอาใหเด็กๆดู  

• อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่คุณกําลังจะสอน เพ่ือที่พวกเขาจจะไดเขาใจถึงการดูแลที่มาจากพระเจา ขอพระเจา

ใหโปรดเตรียมจิตใจของคุณที่จะรัก และสอนเด็กๆดวย 

 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

 

การนําเขาสูบทเรียน:

 

 

ใหพูดวา: พระเยซูคริสตตองการท่ีจะบอกกับทุกคนเก่ียวกับเร่ืองราวของพระบิดาของพระองค พระองคทรงเดินไปใน

เมืองตางๆ พระองคทรงเดินไปตามชนบท เพ่ือพระองคจะไดบอกเร่ืองราวท่ีพระเจาทรงรักมนุษย 

 

การนําเสนอ:  

ใหพูดวา: วันหน่ึง พระเยซูเสด็จไปบนภูเขา พระองคกําลังสอนประชาชชนจํานวนมากเก่ียวกับาเร่ืองราวของพระเจา 

พรระองคบอกพวกเขาวาอยางกังวลเก่ียวกับชีวิตของตนเอง เพราะพระเจาทรงรักทุกคน 

 

• พระเยซูคริสตตรัสวา, “อยากังวลวาคุณจะเอาอะไรกิน” 

 

• พระเยซูคริสตทรงชี้ไปท่ีนกบนอากาศ พระองคตรัสวา นกเหลาน้ันไมกังวลเก่ียวกับสิ่งท่ีพวกมันจะกิน พระ

เจาทรงสรางเมล็ดพืช ซึ่งนกนอยไมตองปลูก หรือเก็บเก่ียว นกนอยหาอาหารได เพราะพระเจามีแผนการณ

ท่ีจะดูพวกมัน 

 

• พระเยซูคริสตตรัสวา, “พวกคุณท้ังหลายมิประเสริฐกวานกหรือ?”  

 

• พระเยซูคริสตตรัสอีกวา, “อยากังวลเก่ียวกับเคร่ืองนุงหม”  

 



 3 

• พระเยซูคริสตทรงใหพวกเขาดูดอกไมปาในบริเวณน้ัน พระองคตรัสวา ใหมองดูความสวยงามของดอกไม 

และความอัศจรรยท่ีพระเจาทรงสรางพวกมัน 

 

เอาใหเด็กๆดู: เอาดอกไมปาที่คุณรวบรวมมาใหเด็กๆดู ใหเด็กๆไดมองดู และพูดคุยเก่ียวกับมัน 

 

ใหพูดวา: ดอกไมท่ีอยูใกลๆกับพระเยซูคริสตแตละดอกมีความแตกตางกัน  ตองสวยแนนอน เหมือนกับพวกเราทุกคน

ท่ีน่ี พระเยซูคริสตตรัสวา กษัตริยซาโลมอนเม่ือบริบูรณดวยสงาราศีก็มิไดทรงเคร่ืองงามเทาดอกไม เหลาน้ี 

• เหมือนกับดอกไมท่ีมีความแตกตางกัน พวกเธอแตละคนก็มีความแตกตางกันดวย แตยังคงเปนคนพิเศษ

สําหรับพระเจา พระเจาทรงรูจักชื่อของเธอ พระองคยังรูอีกวาเธอมีผมจํานวนก่ีเสน 

 

• พระเยซูตรัสวา ใหเราจําไววาพระเจาทรงรูในสิ่งท่ีจําเปนสําหรับพวกเราในแตละวัน แมวาเรายังไมได

อธิษฐาน หรือทูลขอตอพระองค พระเจาทรงรักเราแตละคนอยางมาก พระเยซูตรัสอีกวา จงเชื่อฟงพระเจา 

และนําความจําเปนของเราเขาเฝาพระองคดวย พระองคไมทรงประสงคใหเราเปนกังวล พระเยซูตองการให

เราอธิษฐาน และบอกกับพระเจาในสิ่งท่ีเรามีความจําเปน และเชื่อวางใจในพระองค เพราะพระองคทรง

หวงใยเรา พระเจาทรงรักเธอ 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน:   

 

 

ใหถามคําถามเหลาน้ีกับเด็กๆ (ใหเด็กๆไดตอบสนอง) 

• พระเจาทรงดูแลนกนอยเหลาน้ันอยางไร? (คําตอบที่อาจเปนไปได: เมล็ดพืชสําหรับอาหารนก, มีตนไมเปน

ที่พักอาศัย, มีนํ้าสําหรัยเอาไวด่ืม) 

• พระเจาทรงดูแลดอกไมเหลาน้ันอยางไร? (คําตอบที่อาจเปนไปได: มีดิน, มีฝน และแสงแดด)  

• พระเจาทรงดูแลเธออยางไรบาง? (คําตอบที่อาจเปนไปได:  มีครอบครัว, มีอาหาร, มีนํ้าด่ืม, มีโครงการของ

คอมแพสช่ัน) 

• พระเจาทรงสรางนกก่ีชนิด? เทาท่ีพวกเธอรู นกนอยเหลาน้ีมีสีท้ังหมดก่ีสี? ใหเธอลองบอกชื่อของนกบาง

ชนิด (คําตอบอาจจะมีความแตกตางกันออกไปตามแตพ้ืนที่) 

• เทาท่ีพวกเธอคิดออก ดอกไมมีสีอะไรบาง? (คําตอบอาจจะมีความแตกตางกันออกไปตามแตพ้ืนที่) 
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• พระเจาทรงสรางเราใหแตกตางกันออกไป เหมือนกับท่ีพระองคทรงสรางนกนอย และดอกไม มีอะไรบางท่ี

เราแตละคนแตกตางกัน? (คําตอบที่เปนไปได: ความสูง สีผม สีผิว ฯลฯ) มีอะไรบางท่ีเราคลายกัน? (คําตอบ

ที่เปนไปได: มีแขน มีขา มีจมูก มีตา ฯลฯ) 

• เธอรูหรือเปลาวาเธอมีเสนผมจํานวนก่ีเสน? แตพระเจาทรงรู พระองคทรงรูจักชื่อของเธอดวย  

เกม: พระเจาทรงรูจักช่ือของเธอดวย 

 

 

 

 
 

 

1. ใหเด็กๆยายมารวมตัวกันในบริเวณที่จะเลนเกม 

2. ใหเด็กๆยืนเปนวงกลม  

3. ใหครูยืนอยูตรงกลางของวงกลม และใหพูดวา “พระเจาทรงรูจักชื่อของ (ชื่อเด็ก)” และใหครูโยนลูกบอลไป

ที่เด็กคนน้ัน  

4. เด็กคนที่ถูกเอยช่ือรับลูกบอล หลังจากที่ลูกบอลกระทบพ้ืนหน่ึงครั้ง ใหครูทําใหเด็กๆดูหลายๆครั้งโดยให

เรียกช่ือเด็กคนอื่นๆดวย  

5. เมื่อเด็กๆเขาใจวิธีเลนเกมแลว ใหเด็กที่มีลูกบอลในมือมายืนอยูตรงกลาง โยนลงบอล และเรียกช่ือของเพ่ือน

อีกคนหน่ึงใหรับลูกบอล เด็กที่รับบอลจะมายืนอยูตรงกลางแลวโยนบอล และเรียกช่ือของเพ่ือนอีกคนหน่ึง 

6. ใหเลนเกมไปเรื่อยๆเทาทียังมีเวลาอยู 

 

งานฝมือ: นก และดอกไม
 

 

• ใหเด็กๆยายมารวมตัวกันในบริเวณที่จะทํางานฝมือ 

• ใหเด็กๆวาดรูปนก และดอกไม 

• ใหพวกเขาเขียนคําวา “พระเจาทรงรักเธอ” หรือ “พระเจาทรงรัก (เขียนช่ือของเด็ก)”ไวที่ดานลาง หรือ

ดานหลังของรูป  

• (ถามีอุปกรณ ใหวาดรูปดอกไม และตัดกระดาษเปนรูปดอกไม เพ่ือเอากลับไปบานดวย)  

 

การจบบทเรียน:   

 

  

• ใหเด็กๆน่ังเปนวงกลม 

• นําเด็กอธิษฐานดวยกัน ขอบคุณพระเจาที่ทรงรัก และเอาใจใสความจําเปนของเด็กๆ   

• รองเพลง หรือทองบทกลอนเชน “He’s Got the Whole World in his Hands” 
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ปรบมือ และรองเพลง/ทองกลอน:  “พระเจาแสนดี”  

 

พระเจาแสนดี! พระเจาแสนดี! พระเจาแสนดี! ทรงแสนดีตอฉัน! 

 

พระเจารักฉัน! พระเจารักฉัน! พระเจารักฉัน! ทรงแสนดีตอฉัน! 

 

God answers prayer! God answers prayer! God answers prayer, He’s so good to me! 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใช

ไมได? ฉันไดเตรียมตัวอยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
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