บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทที่ 39
เรื่อง แกะหลงหาย
ผลที่คาดวาจะไดรับ: เด็กมีความมุงมั่นในการติดตามพระคริสต
ตัวชี้วัด: รูและเขาใจพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: รูและเขาใจเรื่องราวพื้นฐานในพระคัมภีร

กลุมอายุ : 3-5
ป : 1
หัวขอหลัก: พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม
บทเรียน : แกะหลงหาย-ผูเลี้ยงแกะที่ดี (ลูกา 15:1-7,ยอหน 10:7-11, สดุดี 23)
เวลาที่ใชในการสอน : 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กจะสามารถเลาเรื่องนี้ใหผูอื่นฟงได
2. เด็กๆจะบอกไดวาพระเยซูทรงเปนผูเลี้ยงแกะที่ดีที่รูจักชื่อแกะของพระองค

อุปกรณการสอนที่ตองใช :

1. งานฝมือรูปแกะ: กระดาษหนาๆ กรรไกร ปากกาทําเครื่องหมาย สีเทียน หรือ ดินสอ
แปงเปยกหรือกาว สําลีหรือวัสดุสิ่งทออื่นๆสําหรับทําขนแกะ
2. สิ่งกีดขวาง :ทําสิ่งกีดขวางลําธารที่ประดิษฐขึ้น (เชือก ไม หรือ เชือกปาน) เพื่อใหเด็ก
ขาม เดินลอด เดินรอบๆ และขามสิ่งที่อยูดานในหรือดานนอกของสิ่งที่สรางขึ้น
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม
ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้
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สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:







อานและศึกษาบทเรียนและพระคัมภีร (ลูกา 15:1-7, ยอหน 10:7-11, สดุดี 23)
รวบรวมอุปกรณ
ตัดกระดาษรูปแกะสําหรับเด็กๆแตละคน
อธิษฐานเพื่อเด็กๆที่คุณกําลังจะสอน ใหพวกเขารูวาพระเจาเปนผูเลี้ยงที่ดีของพวกเขา ทูลขอพระ
เจาใหเตรียมใจคุณ
ทําสิ่งกีดขวาง (ดานในหรือดานนอก) ที่เด็กๆสามารถเดินตาม โดดขาม ลอดใต ขาม และเดิน
รอบๆวัสดุที่แตกตางกัน เชน เกาอี้ และโตะ หรือ สิ่งกีดขวางอื่นๆนอกหอง
ทํา “ลําธาร” วางเชือก 2 เสน, เชือกปาน ลงในดิน หรือ ใชอุปกรณกําหนดตําแหนงลําธารให
มีความกวาง 6 นิ้ว

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

พูด: พระแยซูเลาเรื่องผูเลี้ยงแกะที่ดี แตจริงๆแลวพระองคหมายถึงพระองคเอง

การนําเสนอบทเรียน:
พูด: นานมาแลวมีคนเลี้ยงแกะที่คนหนึ่งซึ่งดูแลใสแกะ 100 ตัว เขารูจักชื่อแกะทุกตัว
 แกะแตละตัวมีความแตกตางกัน พวกมันมีสีตางกัน แกะบางตัวอวนและบางตัวผอม บางตัวมีเขาโคงงอ บาง
ตัวมีเขาตรง และบางตัวไมมีเขา
 แกะของเขารูจักเสียของเขาและไววางใจวาเขาจะดูแลพวกมันได เขาปกปองฝูงแกะจากสัตวปา
 เขานําฝูงแกะไปยังทุงหญาที่อุดมสมบูณเพื่อใหพวกมันกินหญา และหาน้ําสะอาดใหพวกมันดื่ม
 เขาถือไมตรงปลายโคงงอซึ่งทําขึ้นพิเศษ เพื่อดึงแกะเวลาที่มันติดอยูระหวางซอกหิน
 ในตอนกลางคืน คนเลี้ยงแกะที่ดีจะสรางกําแพงไมที่แข็งแรงและพุมไมลอมรอบแกะ และมีทางเขาทางเดียว
เทานั้น
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เมื่อทุกอยางเงียบสงบ เขาจะนอนขวางประตูทางเขานั้นเอาไว เพื่อไมใหแกะเดินออกมาและพลัดหลงหรือ
ไดรับบาดเจ็บ และเพื่อไมใหสัตวปาเขาไปได พวกเลี้ยงแกะที่ดีจะเลี้ยงดูแกะของเขาอยางดี
 วันหนึ่ง ที่บนดานหนึ่งของหุบเขา คนเลี้ยงแกะที่ดีนับแกะของเขา นักเรียนนับดวยกันกับครู ..1-2-3-4-5
(เริ่มนับนิ้วมือ)
 โอ ไมนะ มีแกะหนึ่งตัวหายไป












เด็กๆคิดวาผูเลี้ยงแกะที่ดีคนนี้จะทําอยางไรตอไป? (ใหเด็กๆตอบสนอง)
กอนอื่นเขาตองแนใจวาวาแกะที่เหลือ 99 ตัวนั้นปลอดภัย จากนั้นเขาก็ออกตามหาแกะตัวเล็กๆที่หลงหายไป
เขาตามหาทุกที่ เด็กๆแสดงใหครูสิวาเขาตามหาอยางไร
แตสิ่งที่เขาไดยินมีแตเสียงนกรอง เสียงนกรองเปนอยางไร? (ใหเด็กๆตอบสนอง)
คนเลี้ยงแกะเดินและตามหาอยูเปนเวลานาน กลางวันอากาศรอนอบอวนและเขากระหายน้ํา แตผูเลี้ยงแกะที่ดี
ไมหยุดตามหา
เด็กๆยืนขึ้นและทําทาใหครูดูสิวาผูเลี้ยงแกะที่ดีตามหาแกะที่หลงหายตัวนั้นอยางไร
ทันใดนั้น ผูเลี้ยงแกะที่ดีก็ไดยินเสียงเล็กๆของแกะที่บาดเจ็บ
เด็กๆทําเสียงแกะที่บาดเจ็บไดไหม? (ใหเด็กๆตอบสนอง)
เขาสงเสียงเรียกแกะ และเรียกชื่อของแกะ จากนั้นเขาก็ไดยินเสียงเล็กๆนั่นอีกครั้ง เสียงนั้นเปนแบบไหน
นะ?(ใหเด็กๆตอบสนอง)



เขามองไปรอบๆตรงนั้น ที่ใตพงหนาม แกะหลงหายของเขาอยูตรงนั้น ขนแกะถูกหนามเกี่ยวและเลือดไหล
อาบ เทาของมันติดอยูในซอกหินใหญ



แกะมีความสุขที่ไดยินเสียงผูเลี้ยงของมัน เปนเสียงที่ออนโยน คนเลี้ยงแกะชวยแกะตัวนั้นออกมาและพัน
แผลใหมัน จากนั้นผูเลี้ยงแกะก็อุมแกะขึ้นบนบาและแบกกลับบาน

กิจกรรมการเรียนการสอน:

ถามเด็กๆดวยคําถามดังตอไปนี้ และใหเด็กๆตอบสนอง


พระเยซูตรัสวาเราเปนแกะของพระองค และพระองคเปนผูเลี้ยงที่ดีของเรา ผูเลี้ยงแกะที่ดีดูแลแกะของเขา
อยางไร? (อาจตอบวา: ดูแลแกะ ใหอาหารแกะ ใหน้ําแกะ ปองกันแกะจากหมาปา หรือ สัตวอื่นๆที่จะทําราย
แกะ)
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เกิดอะไรขึ้นเมื่อแกะ 1 ตัวหลงหายไป? (อาจตอบวา: ตองใหแนใจกอนวาแกะตัวอื่นๆที่เหลือปลอดภัย
จากนั้นผูเลี้ยงก็ออกตามหาแกะหลงหาย ผูเลี้ยงจะเรียกชื่อมัน)

 พระเยซูรูจักชื่อของเด็กๆไหม? (รู)


พระเยซูรักเราดวยความรักที่มาจากพระเจา เราสามารถอธิษฐานในพระนามของพระเยซู ผูเลี้ยงซึ่งรักเรา



ใหเรามาเรียนพระคัมภีรขอที่พูดถึงผูเลี้ยงแกะที่ดีกันเถอะ (อานสดุดี 23)



ใหเด็กๆอานสดุดี 23 ซ้ํา “พระเจาทรงเปนผูเลี้ยงของขาพเจา ขาพเจาจะไมขัดสนสิ่งใด”

เกม: ตามคนเลี้ยงแกะ

ใหเด็กๆยายไปยังพื้นที่ที่เตรียมไวสําหรับเลนเกม
เลนเกม “ตามคนเลี้ยงแกะ” คุณสามารถเลนเกมนี้ดานนอกหรือดานในก็ได
1. ใหเด็กๆตั้งแถวกับผูนํา ผูนําคือคนเลี้ยงแกะที่จะนําฝูงแกะ
2. ใหแกะนําฝูงแกะขามสิ่งกีดขวาง (ดานในอาจจะเปนเกาอี้ ใตโตะ ขามหนังสือ ดานขางกําแพง เปนตน สวน
ดานนอกอาจจะเปน รอบตนไม ใตพุมไมเตี้ยๆ ขามกอนหินเล็กๆ ดานขางพุมไม เปนตน) ทายสุด ผูเลี้ยงแกะ
จะตองขามลําธาร
3. หลังจากเด็กๆกระโดขามลําธารแลว ใหเลื่อนอุปกรณกําหนดตําแหนงใหกวางขึ้น
4. เปลี่ยนตัวผูนํา และซ้ําเรื่อยๆ

งานฝมือ: แกะ

ใหเด็กๆยายไปยังพื้นที่ที่เตรียมไวสําหรับทํางานฝมือ
 แจกกระดาษที่ตัดเปนรูปแกะใหเด็กแตละคนระบายสี
 นําสําลีมาติดกาว หรือใชวัสดุสิ่งทออื่นๆ จากนั้นแปะลงบนตัวแกะเพื่อทําเปนขน
 ชวยเด็กๆเขียนชื่อของพวกเขาลงบนแกะ

สรุปบทเรียน:
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ใหเด็กๆนั่งในวงกลม
 นําเด็กๆในกลุมอธิษฐาน ขอบคุณพระเจาที่รักพวกเราและรูจักชื่อของเรา
 อานสดุดี 23 ซ้ําดวยกัน พระเจาทรงเปนผูเลี้ยงของขาพเจา ขาพเจาจะไมขัดสนสิ่งใด
 รองเพลง “พระเยซูรักฉัน” โดยใชมือทําทาประกอบ
พระเยซูรักฉัน ปรบมือและรอง
(ทําทาประกอบโดยใชมือ)
 พระเยซู – ชี้ขึ้นขางบน
 รู – ชี้ที่หัว
 พระคัมภีร – ประสานมือเขาดวยกันเพื่อทําทาหนังสือที่เปดอยู
 ตัวฉัน (เด็กๆ) – ใชมือตบหัวเด็กเบาๆ
 พระองค – ชี้ขึ้นขางบน
 แข็งแรง – เกร็งกลามที่แขนใหแข็งแรง
 ใช – ผงกศีรษะ
 พระเยซู – ชี้ขึ้นขางบน
 รักฉัน – สวมกอดตัวเอง
 พระคัมภีร – ประสานมือเขาดวยกันเพื่อทําทาหนังสือที่เปดอยู
“พระเยซูรักฉันรูแน พระคัมภีรมีสอนไวแท

แมตัวฉันนั้นออนหยอนแรง แตพระคริสตทรงฤทธิ์เขมแข็ง
ใช พระเยซูรักฉัน พระเยซูรักฉัน
พระคัมภีรสั่งสอน จึงรูอยางนั้นแนนอน
รองเพลงคริสเตียนเพลงอื่นๆที่เด็กๆชอบ

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: กิจรรมใดไดผลเปนอยางดี? กิจกรรมใด
ไมไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนครั้งตอไปอยางไร

5

การประเมินผลผูเรียน:
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