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บทเรียนทางอารมณ สังคมบทท่ี 39 

เรื่อง   การพัฒนาการเห็นคุณคาแหงตน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ:  มีปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดอยางดี และมีความเห็นอกเห็นใจ 

ตัวชี้วัด: ฝกการจัดการตนเอง 

สาระการเรียนรู: รูจุดแข็ง: ระบุและพัฒนาจุดแข็งและคุณสมบัติเชิงบวกอื่นๆในฐานะที่เปนพรสวรรคที่พระเจาประทาน

ให 

 

กลุมอายุ:  3-5 ป 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  การพัฒนาทางอารมณ 

บทเรียน:  สราง/พัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาท ี

 

วัตถุประสงคการเรียนรู: 

            

1. เด็กจะสามารถแสดงออกทางคําพูดไดวาเขาเปนคนพิเศษสําหรับพระเจา 

2. เด็กจะสามารถอธิบายไดวาความรักของพระเจาที่มีตอเขาไมไดข้ึนอยูกับวาเขาสามารถทําอะไรไดบาง

หรือเขาประพฤติตัวดีหรือไม 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                   
 

  

 

1. รูปภาพของสิ่งทรงสรางของพระเจา เชน ดวงอาทิตย, ดวงจันทร, ดวงดาว, ตนไม, ดอกไม, นก และ

สัตวตางๆ (จะมีหรือไมก็ได) 

2. รูปภาพแสดงเรื่องราวของอาดัมและเอวา (จะมีหรือไมก็ได) 

3. ภาชนะ เชนกระปอง หรือถุง 

4. กอนหินเล็กๆ 8-10 กอน 

5. สีแดงและสีฟาเพื่อเอามาทากอนหิน (ถาไมมีสีมาทากอนหิน ใหเลือกใชกอนหินที่มีสีออนและสีเขม

แทน) 

 

 อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม : 

ไมมกิีจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี ้

 



 2 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา: 

1. อานเนื้อหาในบทเรียนนี้ใหจบทั้งบท 

2. จัดหาและรวบรวมอุปกรณที่ตองการใช  

3. เก็บหินกอนเล็กๆมา 8-10 กอน ครึ่งหนึ่งใหทาสีแดง อีกครึ่งหนึ่งใหทาสีฟา ใสกอนหินทั้งหมดลงไปใน

ภาชนะที่เตรียมไว จะเปนกระปองหรือถุงก็ได 

4. อานพระธรรมปฐมกาล 2:7, 20-24; 3:20-24 และทบทวนเรื่องราวของอาดัมกับเอวาจนข้ึนใจ 

5. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะเขาใจวาการเห็นคุณคาในตนเองเกิดจากความจริงที่วาพระเยซูทรงรักพวกเขา

อยางไมมีเง่ือนไข    

 

 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

การนําเขาสูบทเรียน:   

 
 

  

  
 

• ชูรูปภาพสิ่งทรงสรางของพระเจาใหเด็กๆดู เม่ือพระเจาทรงสรางโลก พระองคไดทรงสรางสิ่งพิเศษไวหลายอยาง ใครคิด

ออกบางวาสิ่งพิเศษท่ีพระเจาทรงสรางขึ้นมานั้นมีอะไรบาง? ใหเด็กๆตอบ 

 

• พระเจาทรงสรางดวงอาทิตย, ดวงจันทรและดวงดาว พระองคยังไดทรงสรางตนไม ใบหญา พืชพันธุตาง  ๆและสัตวอีก

มากมายดวย ใครรูบางวาพระเจาทรงสรางอะไรเปนสิ่งสุดทาย (คน) 

 

• พระเจาไดทรงสรางมนุษยในตอนทาย หลังจากท่ีทรงสรางอาดัมและเอวาแลว พระองคบอกวาพระองคจองมองท่ีสิ่งท่ีทรง

สรางขึ้นมาและกลาววา “นี่เปนสิ่งท่ีดีจริงๆ!” เธอคิดวาเพราะเหตุใดพระองคจึงทรงมีความสุขกับสิ่งทรงสรางของ

พระองค? ใหเด็กๆตอบ เธอคิดวาสิ่งทรงสรางใดท่ีมีความพิเศษท่ีสุด? (คน) 

 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 
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• พระเจาทรงรักสิ่งทรงสรางท้ังหมดของพระองค และทรงอยากใหเราดูแลรักษาตนไมและสัตวตางๆท่ีพระองคทรง

สรางขึ้นมาดวย แต เธอคือสิ่งท่ีพิเศษท่ีสุดในการทรงสรางของพระองค พระองคทรงรักเธอมากจึงไดสรางเธอมาให

เปนคนพิเศษ 

• เธอสามารถทําอะไรไดบางเพื่อทําใหพระเจามีความสุข? ใหเด็กๆตอบ ตัวอยางคําตอบอาจจะเปนการเชื่อฟงพอแม, 

การตั้งใจฟงคุณครู, การทําดีกับคนอื่น, การดูแลนองๆ เปนตน 

• เธอคิดวาพระเจาทรงรักเธอเฉพาะตอนท่ีเธอเปนเด็กดีหรือเปลา? (ไมใช) จะเกิดอะไรขึ้นหากเธอโกรธและไดพูดอะไร

บางอยางท่ีทํารายจิตใจของเพื่อนๆ? พระเจาจะยังทรงรักเธออยูไหม? (ใช) 

• บางครั้งเม่ือเราทําตัวไมดี เรามักจะคิดวาเราไมใชคนพิเศษสําหรับพระเจาอีกตอไปแลว เราคิดวาพระองคคงจะโกรธ

เราและไมรักเราแลว และบางครั้งเรารูสึกวาพระเจารักคนอื่นมากกวาเราเพราะพวกเขาฉลาดกวา แข็งแรงกวา หรือ

เพราะพวกเขามีเพื่อนมากกวา เธอเคยรูสึกอยางนั้นบางไหม? ใหเด็กๆตอบอยางตรงไปตรงมา 

 

 
 

  

 

   

• เม่ือเธอมองดูหมูดาวในตอนกลางคืน เธอจะเห็นวาบางดวงก็สวางมาก แตบางดวงก็ริบหรี่จนเกือบมองไมเห็น อยางนี้

แปลวาดวงท่ีสวางกวามีความพิเศษสําหรับพระเจามากกวาหรือไม? (ไม) 

• สิ่งมีชีวิตบางอยางสามารถวิ่งไดเร็วมากๆ เชนเสือชีตาหหรือละม่ัง สิ่งมีชีวิตบางตัวก็เคลื่อนท่ีไดชามากเชนเตาหรือ

หนอนผีเสื้อ อยางนี้แปลวาเสือชีตาหและละม่ังสําคัญกับพระเจามากกวาเตากับตัวหนอนผีเสื้อหรือไม? (ไม) 

• ลองดูนกเหย่ียวกับไก เหย่ียวสามารถบินไดสูงลิบบนทองฟา ในขณะท่ีไกก็ไดแตตีปกพั่บพั่บแตไมเคยบินไปไหนได

ไกล แสดงวาพระเจารักนกเหย่ียวมากกวาไกหรือไม? (ไม) 

• พระเจาทรงรักสิ่งทรงสรางของพระองคท้ังหมดตั้งแตสิ่งท่ีใหญท่ีสุดไปจนสิ่งท่ีเล็กท่ีสุด แตสิ่งทรงสรางท่ีพระเจาทรง

รักมากท่ีสุดก็คือเธอ! พระองคทรงรักเธอเวลาท่ีเธอเปนเด็กดี พระองคทรงรักเธอแมแตในเวลาท่ีเธอประพฤติตัวไมดี 

พระเจาทรงรักเธอเวลาท่ีเธอทําดี และพระองคก็ทรงรักเธอดวยแมในเวลาท่ีเธอทําไมดี พระเจาทรงรักเธอเพราะ

พระองคทรงสรางเธอมาใหเปนคนพิเศษสําหรับพระองค และไมมีอะไรจะมาทําใหพระองคหยุดรักเธอได! 

 
 

  

 

• โอโห ชางรูสึกดีเสียจริงท่ีรูวาพระเจาทรงรักเราไมวาเราจะพูดหรือทําอะไร ใหเรามาฉลองกันเถอะ! พูดทีละประโยค 

ใหเด็กๆพูดตามพรอมทําทาไปดวย 

ขอคิดเห็น[u1]: ตามตนฉบับใชคําวานกอินทรี 
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o พระเจาทรงรักฉันเวลาท่ีฉันกระโดดโลดเตน 

o พระเจาทรงรักฉันเวลาท่ีฉันเอาหัวไวระหวางเขา 

o พระเจาทรงรักฉันเวลาท่ีฉันตบมือเสียงดัง 

o พระเจาทรงรักฉันเวลาท่ีฉันรองไห (แกลงรองไห) 

o พระเจาทรงรักฉันเวลาท่ีฉันรองเพลง (รองทอนรองรับของเพลงที่เด็กๆรูจัก) 

o พระเจาทรงรักฉันเวลาท่ีฉันหมุนตัวไปรอบ  ๆ

o เพ่ิมประโยคอื่นๆใหเด็กๆอีกสักสองสามประโยค 

 
 

 

 

• ใหเด็กๆนั่งเปนวงกลม พวกเขาตองผลัดกันสุมเลือกกอนหินในภาชนะที่คุณเตรียมไวกอนหนา (โปรดด ูสิ่งที่ผูสอน

ตองจัดเตรียม) ถาเขาสุมเลือกไดกอนหินสีแดงหรือกอนหินสีออน พวกเขาตองเลาถึงสิ่งที่รูสึกวาตนไดทําไมดีหรือ

ประพฤติตัวไมดีไว เชน ไมไดเชื่อฟงพอแม, โกหก, ผลักเพ่ือน ฯลฯ หลังจากที่เลาใหฟงแลว นักเรียนทั้งชั้นตองบอก

กับเขาวา “พระเจายังคงรักเธอเพราะวาเธอเปนคนพิเศษ!” 

• ถาเด็กๆสุมเลือกไดกอนหินสีฟาหรือกอนหินสีเขม พวกเขาตองเลาถึงสิ่งที่พวกเขาสามารถทําดีหรือทําประโยชนให

คนอื่นได พวกเขาอาจจะเลาถึงเวลาที่พวกเขาเชื่อฟงทําตามสิ่งที่ผูใหญบอกหรือทําตามกฎดวยก็ได พวกเขาอาจจะเลา

ถึงสิ่งพิเศษบางอยางที่พวกเขาเรียนรูที่จะทํามันใหออกมาไดดีดวยก็ได หลังจากที่เลาใหฟงแลว นักเรียนทั้งชั้นตอง

บอกกับเขาวา “พระเจารักเธอเพราะวาเธอเปนคนพิเศษ!” 

• เลนไปเรื่อยๆจนกวาเด็กทุกคนจะมีโอกาสเลาเรื่องของตนสองหรือสามครั้ง 

 

 

 

สรุปบทเรียน: 

 
 

 

 
 

• ดีเหลือเกินท่ีไดรูวาไมวาฉันจะทําหรือพูดอะไร ก็ไมสามารถเปลี่ยนแปลงความรักของพระเจาท่ีมีตอฉันไปได ใหเรามายืน

กันเปนวงกลมและบอกกันและกันวาพระเยซูทรงรักเราเสมอ 
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• หันไปหาเด็กที่อยูขางคุณและบอกประโยคแรกกับเขา จากนั้นใหเขาตอบเพ่ือทําใหประโยคสมบูรณ ใหทําอยางนี้ไปเรื่อยๆ

รอบวงกลม คุณสามารถพูดประโยคที่ใหมาซ้ําได เพ่ือเด็กๆจะไดตอประโยคคนละหนึ่งประโยคจนครบทุกคน 

o พระเยซูรักฉันเวลาท่ีฉันทําสิ่งดีๆ เชน _____________. 

o พระเยซูรักฉันเวลาท่ีฉันทําสิ่งท่ีไมดี เชน _____________. 

o พระเยซูรักฉันเวลาท่ีฉันเรียนรูสิ่งใหมๆ เชน _____________. 

o พระเยซูรักฉันเวลาท่ีฉันโกรธ และ _____________. 

o พระเยซูรักฉันเวลาท่ีฉันแสดงความรักตอเพื่อนๆ เชนตอนท่ีฉัน ____________. 

o พระเยซูรักฉันเวลาท่ีฉันทําตามท่ีพอแมบอก เชนตอนท่ีฉัน ____________. 

o พระเยซูรักฉันเวลาท่ี _____________. 

 

 

 อธิษฐานปดดวยการขอบคุณพระเจาสําหรับเด็กแตละคนในชั้นที่พระองคไดทรงสรางพวกเขาข้ึนมาใหเปนคน

พิเศษ 

 

กิจกรรมเสริม: ไมม ี 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ไดผลเปนอยางดี? กิจกรรมใดที่ไมไดผล? เราจะ

เตรียมการสําหรับบทเรียนตอไปไดอยางไร?) 

 

 

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน: 
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