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บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี 42 

เร่ือง  พระเยซูไดรับการตอนรับเขากรุงเยรูซาเล็ม 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: ต้ังใจยอมรับพระคริสตเปนจอมเจานาย 

ตัวชี้วัด: รูจักและเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู: รูจักและเขาใจเรื่องราวในพระคัมภีร 

 

กลุมอายุ:  3-5 

ป: 1 

หัวขอหลัก:  ภาคพันธสัญญาใหม 

บทเรียน: พระเยซูไดรับการตอนรับเขากรุงเยรูซาเล็ม (มัทธิว 21:1-16, ลูกา 19:28-38) 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาทีถึง 1 ช่ัวโมง 

 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:       

         

       

1. เด็กๆ สามารถบอกถึงการสรรเสริญที่พระเยซูไดรับ สองอยาง 

2. เด็กๆ สามารถบอกวิธีที่จะสรรเสริญและขอบพระคุณพระเยซูไดอยางนอยหน่ึงวิธี 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                    

 
  

 

1. กระดาษและอุปกรณวาดรูป (ดินสอ สีเทียน สีไม) 

2. หินเกลี้ยงสําหรับเด็กคนละกอน 

 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
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สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

• อานบทเรียนและขอพระคัมภีร (มัทธิว 21:1-6, ลูกา 19:28-38) 

• รวบรวมอุปกรณ  

• อธิษฐานเผ่ือเด็กๆ ที่จะสอน ใหเปนเด็กที่จะตอนรับพระเยซูเขาในชีวิตของพวกเขา   ขอพระเจาให

เตรียมใจของคุณ 

 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

การนําเขาสูบทเรียน:   

  

 
 

 เลา: มีฝูงชนมากมายมาท่ีกรุงเยรูซาเล็มในชวงเวลาพิเศษเพ่ือจะ

นมัสการพระเจา   พระเยซูคริสตและสาวกของพระองคก็เสด็จมาดวยเชนกัน  

 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

เลา: พระเยซูบอกเพ่ือนของพระองคสองคน ใหไปหมูบานขางหนา   พระองคบอกวาพวกเขาจะพบลาหนุมท่ีไมเคยมี

ใครเคยขี่มากอน   พระเยซูบอกพวกเขาใหบอกคนท่ีน่ันวาองคพระผูเปนเจาตองใชลาตัวน้ัน   

• พวกเขานําลาตัวน้ันมาใหพระเยซู   พวกเขาวางเสื้อคลุมลงบนลาเพื่อใหพระองคน่ัง และพระเยซูทรงขี่ลาเขา

ไปในเมือง  

 

• ฝูงชนยินดีท่ีไดเห็นพระเยซู เพราะการอัศจรรยมากมายท่ีพระองคเคยทํา! พวกเขาอยากตอนรับพระองค 

พวกเขาไมมีธง พวกเขาไมมีปายใหชู  

• เวลาเราตอนรับคนอ่ืน เราทําอยางไร? (ใหเด็กๆ ตอบสนอง)  

• หนูจะทําอยางไรถาตอนรับพระเยซู? (ใหเด็กๆ ตอบสนอง) 

• พวกเขาตัดใบไมจากตนปาลมใกลๆ ท่ีน่ัน และนํามาโบก  

• มีบางคนถอดเสื้อคลุมและวางลงบนพ้ืนเพ่ือเปนทางพิเศษใหลาท่ีพระเยซูขี่อยู   คนสมัยกอนตอนรับกษัตริย

กันอยางน้ัน  

 

• ใหเรายืนขึ้นและโบกมือของเราเหมือนเปนใบไมและรองเพลงสรรเสริญพระเยซูกัน!  

รองเพลงสรรเสริญที่เด็กๆ รูจักหรือรอง “เพลงฮาเลลูยา” 
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เพลงฮาเลลูยา 

• แบงเด็กครึ่งหอง ใหผูใหญหรือเด็กโตนําแตละกลุม บอกทั้งสองกลุมใหน่ังลง 

พูดวา: เม่ือถึงตาของแตละกลุม – ยืนขึ้นอยางรวดเร็ว รองทอนของตัวเอง และน่ังลงอยางรวดเร็ว   ตองต้ังใจนะ เพราะ

ทอนตอไปจะหางไปอีกไมนาน และจะตองลุกขึ้นยืนอีก รองเพลง และน่ังลง! 

• ใหผูนําสองคนแสดงใหดูกอน 

 

เพลงฮาเลลูยา 

 

กลุมแรก:  ฮาเลลู ฮาเลลู ฮาเลลู ฮาเลลูยา!  

กลุมสอง: สรรเสริญพระเจา! 

กลุมแรก: ฮาเลลู ฮาเลลู ฮาเลลู ฮาเลลูยา!  

กลุมสอง: สรรเสริญพระเจา! 

กลุมสอง: สรรเสริญพระเจา!  

กลุมแรก: ฮาเลลูยา! 

กลุมสอง: สรรเสริญพระเจา! 

กลุมแรก: ฮาเลลูยา! 

กลุมสอง: สรรเสริญพระเจา! 

กลุมแรก: ฮาเลลูยา! 

ทุกคนยืนและรองพรอมกัน: สรรเสริญพระเจา! 

 

 

• ตอนน้ีมาน่ังลงฟงเร่ืองจากพระคัมภีรกันตอ 

 

• จากน้ัน พระเยซูไปท่ีนมัสการ และเร่ิมรักษาผูคน   วันน้ันชางเปนวันท่ีดีจริงๆ!  

• มีเด็กหลายคนเร่ิมรองเพลงและสรรเสริญพระเจา สําหรับการอัศจรรยท่ีเห็นพระเยซูทํา มีผูนําบางคนบอก

ใหเด็กๆ เงียบ แตพระเยซูตรัสวาถาพระองคบอกใหเด็กๆ หยุด กอนหินบนถนนจะเร่ิมสรรเสริญพระองค

แทน  

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

 

ถามคําถามอภิปรายดังตอไปน้ี (ใหเด็กๆ ตอบสนอง) 
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1. วันน้ันเปนวันท่ีมีความสุขจริงๆ! เฉลิมฉลองกันจริงๆ! ตอนแรกมีอะไรเกิดขึ้นบาง? (ตัวอยางคําตอบ: 

พระเยซูและเพ่ือนๆ ของพระองคเดินทางมาใกลเยรูซาเล็ม และสงสาวกไปนําลามา) 

2. ผูคนสรรเสริญและตอนรับพระเยซูอยางไร? (ตัวอยางคําตอบ: พวกเขาโบกใบจากตนปาลม ถอดเสื้อ

คลุมวางลงบนทาง รองเพลง) 

3. พระเยซูทรงทําอะไรบางท่ีสถานนมัสการ? (พระองครักษาผูคน) 

4. พระเยซูตรัสวาอะไรจะเกิดขึ้นกับกอนหินบนถนน ถาเด็กๆ ไมไดรับอนุญาตใหสรรเสริญพระองค 

(กอนหินจะสรรเสริญพระองค) 

5. มีวิธีอะไรบางท่ีเราสรรเสริญและตอนรับพระเยซูได? (ตัวอยางคําตอบ: รองเพลง อธิษฐาน ขอบพระคุณ

พระองคสําหรับพระพรของพระองค) 

6. เราขอบพระคุณและสรรเสริญพระเยซูสําหรับเร่ืองอะไรบาง? (ตัวอยางคําตอบ: อาหาร คริสตจักร 

โรงเรียน ครอบครัว บาน เพ่ือน)  

 

ใหเด็กๆ แสดงเรื่องน้ีถามีเวลา  

  

 
 

  ถามีความจําเปน ก็ยายเด็กๆ ไปที่ๆ มีพ้ืนที่ถาจะแสดงเรื่องน้ี 

• เลือกเด็กๆ จํานวนหน่ึงใหเปนพระเยซูและสาวก   ใหเด็กที่เหลือแสดงเปนฝูงชนที่มีความสุข   แสดงเปน

พระเยซูที่ออกมาจากฝูงชนพรอมเพ่ือนๆ ของพระองค   ฝูงชนรองเพลงและโบกใบไม  

 

กิจกรรม: มีสี่ทางเลือก: ใหเด็กๆ เลือก 

 

  ใหเด็กๆ ยายไปพื้นที่ทํากิจกรรม 

• ใหเด็กๆ วาดรูปเสื้อคลุมสวยๆ ที่จะวางลงบนทางเดินของพระเยซู 

• ใหเด็กๆ วาดรูปลา 

• ใหเด็กๆ วาดรูปทางเดินที่มีเสื้อคลุมสวยๆ มากมายสําหรับพระเยซูและลาที่พระองคขี่และเดินผาน 

• ใหเด็กๆ เลือกหินเกลี้ยงเพ่ือมาวาดรูปหนายิ้ม   ยอนใหเด็กนึกถึงวา พระเจาสามารถทําใหกอนหินสรรเสริญ

พระเยซูได 
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ปดทายบทเรียน:   

  

 

 
 

  ใหเด็กๆ น่ังลงเปนวงกลม 

• นําเด็กๆ อธิษฐาน   ขอบพระคุณสําหรับพระเยซูและสําหรับพระพรในชีวิตของเด็กๆ  

• รองเพลงสรรเสริญเพลงโปรด และตบมือเขาจังหวะ 

• สอนเพลง “ถวายพระเกียรติพระเจา” 

 

“ถวายเกียรติพระเจา” 

ยืน! (ตบมือ)  รอง! (ตบมือ)  ถวายพระเกียรติพระเจา! 

ยืน! (ตบมือ)  รอง! (ตบมือ)  ถวายพระเกียรติพระเจา! 

ยืน! (ตบมือ)  รอง! (ตบมือ)  ถวายพระเกียรติพระเจา! 

บุตรของพระเจา!  (ตบมือสามท)ี   (รองซ้ํา) 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมไหนไดผลดีบาง? กิจกรรมไหน

ไมไดผลดี? ฉันจะเตรียมตัวสําหรับบทเรียนตอไปไดอยางไร?)    

 

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน: 
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