
 

บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี  5 

เร่ือง  โนอาหตอเรือ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงออกถึงการมีพันธะผูกพันตอความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต 

ตัวชี้วัด: รูและเขาใจพระคัมภีร  

สาระการเรียนรู: รูและเขาใจเรื่องเลาหลักๆ ในพระคัมภีร  

 

กลุมอายุ:  3-5 

ป:  1 

หัวขอหลัก:  พันธสัญญาเดิม 

บทเรียน:  โนอาหตอเรือ 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาทีถึง 1 ช่ัวโมง 

 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:        

 

1. เด็กๆ จะเลาเรื่องโนอาหและนาวาใหญได 

2. เด็กๆ จะเลาถึงวิธี 2 วิธีที่พวกเขาจะเช่ือฟงพระเจาเหมือนกับโนอาห 

 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                     

 
  

 

1. ดินนํ้ามันหรือแปงปน – ผสมแปง 1 ถวย นํ้า 1 ถวย เกลือ ½ ถวย นํ้ามันพืช 1 ชอนโตะ 

(ถามีผงฟูใช 2 ชอนชา) เขาดวยกัน อบดวยไฟออนๆ จนสวนผสมรอนออกจากขอบถาด 

นวดจนแปงผสมเปนเน้ือเนียน ใสสีผสมอาหาร ปนเปนกอนกลมเล็กๆ สําหรับเด็กแตละ

คน  

 

หรือ 

 



 

(สวนผสมเพ่ิมไดตามจํานวนเด็ก) 

2. สวนผสมแปง: แปง 2 ถวย เกลือ 1 ถวย นํ้า 1 ถวย และ สี ใชมือผสมสวนผสมทั้งหมดจน

เขากัน เก็บในภาชนะปดสนิท 

 

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

 

1. กระดาษวาดรูป สีเทียน ดินสอหรือปากกาสี 

 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:   

• อานและ ศึกษาบทเรียนและขอพระคัมภีร (ปฐมกาล 6-9) 

• รวบรวมอุปกรณ 

• เตรียมดินนํ้ามัน 

• ฝกปนแปง/ดินนํ้ามันเปนรูปสัตวงายๆ 

• อธิษฐานเผื่อเด็กที่จะมาเรียน ขอพระเจาประทานความปรารถนาที่จะเช่ือฟงพระองค ขอพระเจาเตรียมใจของ

คุณเอง 

          

 

 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

 

การนําเขาสูบทเรียน:  

   

  พูดวา: วันน้ีเร่ืองจากพระคัมภีรท่ีเราจะมาฟงดวยกันเปนเร่ืองของครอบครัว

หน่ึงท่ีรักและวางใจในพระเจา และไดเล้ียงสัตวนานาชนิดไวในเรือลําใหญหรือท่ีในพระคัมภีรเรียกวานาวา 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

พูดวา: ในสมัยกอน มนุษยจํานวนมากเลิกสนใจในพระเจา และทําสิ่งชั่วรายมากมาย  

• แตโนอาหเปนคนดี เขารักพระเจา พระเจาจึงทรงเตือนเขาวาจะมีนํ้าทวมโลกและคนชั่วจะตายหมด  



• พระเจาบอกใหโนอาหสรางนาวาขึ้นจากไม แลวทรงบอกวิธีสรางอยางละเอียด โนอาหตองใชไมสนและเอายา

ชันเพื่อไมใหนํ้าซึมเขาได 

• พระเจาทรงบอกโนอาหวาเรือจะตองกวางและยาวเทาไหร แลวทรงบอกใหใสประตูใหญไวท่ีขางเรือ และขาง

ในเรือตองแบงออกเปน 3 ชั้น เรือลําน้ีใหญโตมาก 

• โนอาหและครอบครัวของเขาเร่ิมตนทํางาน ขั้นแรก พวกเขาออกไปหาตนสนตนใหญๆ จากน้ันก็ตัด

ตนไมเอามาทําเปนแผนๆ แลวพวกเขาก็เล่ือยและตอกตะปูท้ังวัน 

 

• เด็กๆ ลองสมมติวาสรางเรือไดไหม? ใหเรามาทําทาตัดตนไมกันเถอะ (ใหเด็กๆ ยืนขึ้นและทําทาตัด

ตนไม)  

เสียงตัดไมเปนยังไง?  (ใหเด็กๆ ตอบ) 

• ทีน้ีมาเลื่อยไม (ใหเด็กๆ ทําทาเลื่อยไม) เสียงเล่ือยไมเปนยังไง?  (ใหเด็กตอบ) 

• ทีน้ีเอาไมมาตอกติดกัน (ใหเด็กๆ ทําทาเอาไมมาตอกติดกัน) เสียงตอกไมดังยังไง? (ใหเด็กตอบ) 

• เอาละทีน้ีมาน่ังลงฟงเร่ืองท่ีเหลือตอ 

 

• ในท่ีสุด นาวาลําใหญก็เสร็จ โนอาหและครอบครัวของเขาเหน่ือยลา แตยังมีงานใหญท่ีตองทําอีก  

• พระเจาบอกใหโนอาหนําเอาสัตวทุกชนิด ชนิดละหน่ึงคูเขามาและทําท่ีใหมันอยูในเรือ พวกเขาก็ทํา

ตาม มีสัตวมากมายหลายชนิด 

• เด็กๆ คิดวาพวกเขานําสัตวอะไรเขามาในเรือบาง? (ใหเด็กตอบ.) 

• ทีน้ีพวกเขาตองหาอาหารมีใหสัตวเหลาน้ีดวย  

• เด็กๆ คิดวาอาหารของสัตวเหลาน้ีมีอะไรบาง? (ใหเด็กตอบ) 

• งานน้ีเปนงานท่ีหนักมาก แตพระเจาไดประทานกําลังใหพวกเขา ในท่ีสุด พวกเขาก็ทําสําเร็จ  

• เม่ือโนอาห ครอบครัวของเขา และสัตวนานาชนิดๆ อยูบนเรือน้ัน ฝนก็เร่ิมตก และตกท้ังวันท้ังคืน

เปนเวลาถึง 40 วัน นํ้าก็ทวมโลก 

• แตพระเจาทรงใหโนอาห ครอบครัวของเขา และสัตวตางๆ ในเรือน้ันปลอดภัย  

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

 

ถามคําถาม (ใหเด็กตอบ) 



• โนอาหเชื่อฟงพระเจาอยางไร? (คําตอบที่เปนไปได: เขาสรางเรือ เขาสรางเรือใหมีขนาดเหมือนที่พระเจา

บอก เขาเอาสัตวมาใสไวในเรือ เขารวบรวมอาหารสําหรับสัตว) 

• เด็กๆ จะเชื่อฟงพระเจาไดอยางไรบาง? (คําตอบที่เปนไปได: เช่ือฟงพอแม ใจดี แบงปน อธิษฐาน ฯลฯ) 

• สัตวท่ีอยุบนเรือน้ันมีอะไรบาง? คําตอบที่เปนไปได: แมว หมา กระตาย เสือ สิงโต ชาง งู) 

 

เกม: 

 
 

   

 

ใหเด็กๆ ยายไปที่สําหรับเลนเกม 

• ใหเด็กน่ังเปนวงกลม 

• ใหเด็กคนหน่ึงทําทาสัตว และใหคนที่เหลือทายวาเพ่ือนทําทาสัตวอะไร 

• เปลี่ยนใหเด็กอีกคนหน่ึงทําทาสัตว และเวียนไปเรื่อยๆ จนเด็กทุกคนไดทําทา  

 

งานประดิษฐ:  

 

  ใหเด็กๆ ยายไปที่สําหรับทํางานประดิษฐ 

• แจกแปงปนใหเด็กทุกคน 

• เอาแปงมาปนเปนสัตวใหเด็กๆ ทําตาม 

 

 

กิจกรรมเสริม: 

• ใหเด็กๆ วาดรูปนาวาแทน หากไมมีแปงปน 

• ใหเด็กวาดรูปคลื่น สัตว โนอาห ฯลฯ เพ่ิมได 

 

 

 

สรุปบทเรียน:   

  

 

  ใหเด็กน่ังลอมเปนวงกลม 

ทอง: “ใครสรางนาวา” 



(สามารถเปลี่ยนชนิดของสัตวใหเปนสัตวที่เด็กๆ คุนเคยได) 

 

ใครสรางนาวา? โนอาห โนอาห!  

ใครสรางนาวา? โนอาหสรางนาวา! 

 

สัตวพากันเดินเขามา หมาปา กับ สิงโต 

สัตวพากันเดินเขามา ยีราฟ กับ ผ้ึงนอย 

สัตวพากันเดินเขามา ทางประตู ทางหนาตาง 

สัตวพากันเดินเขามา ลิงจอทําหนายน 

สัตวพากันเดินเขามา โนอาหเตรียมปดประตู 

สัตวพากันเดินเขามา นาวาเตรียมออกเดินทาง  

โนอาหบอกวา “ปดประตูได ฝนจะตก เราไมมีที่เหลืออีกแลว” 

 

• นําเด็กอธิษฐาน 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ดี? กิจกรรมใดไมดี? ฉันจะ

เตรียมตัวสําหรับการสอนบทตอไปอยางไร?)    

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน: 
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