บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทที่ 33
เรื่อง พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คน
ผลที่คาดวาจะไดรับ: เด็กมีความมุงมั่นในการติดตามพระคริสต
ตัวชี้วัด: รูและเขาใจพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: รูและเขาใจเรื่องราวพื้นฐานในพระคัมภีร

กลุมอายุ : 3-5
ป : 1
หัวขอหลัก: พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม
บทเรียน : พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คน : (ยอหน 6: 1-15: มัทธิว 14:13-21, 2โครินท 9:7)
เวลาที่ใชในการสอน : 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. ใหเด็กสามารถบอกเรื่องราวของเด็กชายที่แบงปนอาหารกลางวันของเขา
2. บอกชื่อสิ่งของอยางนอย 1 ชิ้นที่พวกเขาสามารถแบงปนได และใจกวางกับผูอื่น
3. อธิบายแนวทางที่พระเจาทรงใชของประทานที่เล็กนอยที่สุดของเราอยางนอย 1 หรือ 2

แนวทาง เมื่อเราใหของสิ่งนั้นกับพระองค
อุปกรณการสอนที่ตองใช : :

1. กระดาษวาดรูป สีเทียนหรือดินสอสี ไม ผาหม หรือ เศษผา เกาอี้ 2 ตัว หรือ เด็กที่โต
แลว 2 คน หรือ คลิปหนีบกระดาษ
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม
เหมือนกับขางตน
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สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:
อานและศึกษาบทเรียน และอานพระคัมภีร (ยอหน 6:1-15 มัทธิว 14:13-21 และ 2โค
รินท 9:7)
 รวบรวมอุปกรณที่ตองใช
 วาดรูปปลาตัวเล็กๆและตัด สอนในหนังสือโครินท 9:7 (พระเจาทรงรักผูที่ใหดวยใจ
ยินดี) และตอนอื่นๆในพระคัมภีรที่พูดถึงเรื่องนี้ หากเปนไปได ใหทําปลาใหเด็กคนละ
3 ตัว
 อธิษฐานเพื่อเด็กๆที่คุณจะสอน ทูลขอพระเจาใหเตรียมใจของคุณ


ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

พูด: พระเยซูและเหลาสาวกรูสึกเศราใจ เพราะยอหน ญาติของพระองค ถูก
เฮโรด กษัตริยผูชั่วรายฆา พระเยซูและเหลาสาวกเดินทางไปยังหมูบานเล็กๆแหงหนึ่ง ชื่อ หมูบานเบ็ธไซดา
เพื่อไวทุกขที่นั่น
แตผูคนเปนอันมากเสาะแสวงหาวาพระองคไปที่ใด และพวกเขาก็ตามพระองคไป
 นักเรียนคิดวาพระเยซูจะไลพวกเขาไปไหม? (ใหเด็กๆตอบสนอง)
 ไม พระเยซูใจดีและรักพวกเขา พระองคทรงใชเวลาทั้งวันในการรักษาโรคและอาการปวยไขใหกับ
ประชาชน และสอนพวกเขาเรื่องความรักของพระเจา


การนําเสนอบทเรียน
พูด : มีประชาชน 5 พันคน ทุกคนลวนเดินทางมาจากบานและหมูบานอันแสนไกลของพวกเขา
 เวลาเย็น ทุกคนหิว พระเยซูทรงบอกใหเหลาสาวกเลี้ยงอาหารประชาชนเหลานั้น เพราะพระองคทรงหวง
ประชาชน
 เหลาสาวกประหลาดใจ และพูดวา “เราไมสามารถเลี้ยงประชาชนเหลานี้ไดทั้งหมด หากจะเลี้ยงคนทั้งหมดนี้
ตองใชเงินคาจางเกือบตลอดทั้งป”
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แอนดรูว นองชายเปโตร กลาววา มีเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งมีอาหารและตองการจะแบงอาหารนี้
นักเรียนคิดวาเด็กชายคนนี้มีอาหารมากแคไหน ? (ใหเด็กๆตอบสนอง)
เด็กชายคนนี้มีเพียงขนมปง 5 กอนและปลา 2 ตัว
อาหารของเด็กคนเดียวเทานั้นหรือ? มีแคปลา 2 ตัวและขนมปงกอนเล็กๆ 5 กอนเทานั้นหรือ? นักเรียนคิดมี
คนมากเทาใดที่เราจะตองเลี้ยงอาหารพวกเขา? (ใหเด็กๆตอบสนอง)
แตเดี๋ยวกอน ไมมีอะไรที่เล็กนอยเกินกวาจะแบงปนได เมื่อพระเยซูอยูกับเรา
พระเยซูทรงยิ้ม และบอกใหทุกคนนั่งลง พระเยซูอธิษฐานและขอบคุณพระเจาสําหรับอาหารที่เด็กชายผูนี้
แบงปน จากนั้นพระองคอธิษฐาน
พระองคเริ่มหักขนมปงและปลาออกเปนชิ้นๆ พระเยซูบอกใหสาวกเอาอาหารในตะกราออกแจกจายแก
ประชาชนทุกกลุม
นักเรียนรูไหมอะไหรเกิดขึ้นหลังจากนั้น (ใหเด็กๆตอบสนอง)
ประชาชนกิน และกิน และกิน ทุกคนกินไดมากเทาที่ตองการ นี่เปนการอัศจรรยของพระเจา
เมื่อทุกคนอิ่มแลว พระเยซูก็บอกใหสาวกเก็บอาหารที่เหลือ เพื่อจะไดไมเสียของ อาหารที่เหลือที่อยู 2..4..5..
ทั้งหมดนับได 12 ตะกรา ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากอาหารของเด็กชายตัวเล็กๆเพียงคนเดียว

กิจกรรมการเรียนการสอน:

ถามเด็กๆดวยคําถามดังตอไปนี้ (ใหเด็กๆตอบสนอง)
1. พระเยซูทรงเลี้ยงประชาชนกี่คนในวันนั้น (5 พันคน)
2. ปลาที่เด็กชายคนนั้นแบงปน มีกี่ตัว? (2 ตัว นับนิ้วมื้อดวยกันกับครู)
3. มีขนมปงกี่กอน ? (5 กอน นับดวยกันกับครู)
4. มีอาหารเหลือกี่กระบุง? (12 กระบุง นับดวยกันกับครู)
5. นักเรียนจะรูสึกอยางไรถานักเรียนเปนเด็กชายตัวเล็กๆคนนั้นที่แบงปนอาหารมื้อกลางวัน? (อาจจะตอบวา

กลัว มีความสุข กังวลใจ ตื่นเตน)
6. ทําไมพระเจาจึงใหของขวัญเรา เหมือนอาหารกลางวันของเด็กชายคนนี้? (อาจตอบวา เพราะพระเจารักเรา

ดังนั้นเราจึงตองเรียนรูที่จะแบงปน)
7. อานและย้ําดวยกันในหนังสือ 2โครินท 9:7
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“พระเจาทรงรักคนที่ใหดวยใจยินดี”

8. เราจะแบงปนอะไรไดบาง (อาจตอบวา เราสามารถแบงปนอาหาร เราสามารถแบงปนของเลน เราสามารถ

สละเวลาในการชวยเหลือผูอื่น)
งานฝมือ: ปลาและขนมปง

ใหเด็กๆยายไปยังพื้นที่ที่เตรียมไวสําหรับทํางานฝมือ
 ชวยเด็กๆวาดรูปเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งรวมถึงปลาตัวใหญ 2 ตัว และรูปภาพขนมปง 5 กอน (ตะกรา 12 ใบ)
กิจกรรมเสริม : วาดภาพปลาตัวใหญและตัดใหเปนรูป ใหเจาะรูตรงหาง เอาเชือกปานเกี่ยวตรงรูนั้น และผูกติดกับไม
ทําเปนคันเบ็ดตกปลา
เกม : ตกปลา






พาเด็กๆยายไปยายไปยังพื้นที่ที่เตรียมไวสําหรับเลนเกม ใหพวกเขาตั้งแถวยาวประมาณ
2 เมตรตรงหนา “กําแพงผาหม”
วางผาหมหรือที่กั้นอื่นๆตรงเชือกที่ผูกระหวางเกาอี้ 2 ตัว หรือ ใหเด็กโต 2 คนถือไว กําแพงนี้สรางขึ้นเพื่อ
ไมใหเด็กๆเห็นอีกดานหนึ่ง
ใหเด็กโต หรือ ผูชวย ซอนอยูดานหลังผาหม พวกเขาจะติดปลากระดาษไวดวยขอพระคัมภีรที่เขียนอยูบน
เชือกปาน ติดปลาโดยใชเทป หรือ คลิปติดกระดาษ หรือ ทํารูในตัวปลา และผูกเชือกปานที่รู
ใหเด็กๆผลัดกันตกปลา
โยนเชือกขามผาหม
 รอจนกวาจะมีการกระตุกเชือก (เด็กโตซึ่งเปนผูติดปลาบนเชือกปาน จะกระตุกเชือกเมื่อเขา/เธอติด
ปลาเสร็จ)
 จากนั้นเด็กๆจะดึงปลาของพวกเขา
 ถาคุณมีสติกเกอรหรือขนมเล็กๆนอยๆ ก็สามารถเอามาติดที่ตัวปลากระดาษได

สรุปบทเรียน:

4

ใหเด็กๆนั่งในวงกลม
 นําเด็กๆในกลุมอธิษฐาน ขอใหพวกเขาคิดถึงสิ่งที่จะขอบคุณพระเจา และทูลขอพระเจาที่จะชวยใหพวกเขา
แบงปนใหผูอื่น
 รองเพลงเกี่ยวกับการแบงปน หรือ ความรักของพระเจา
ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: กิจรรมใดไดผลเปนอยางดี? กิจกรรมใด
ไมไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนครั้งตอไปอยางไร
การประเมินผลผูเรียน:
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