
 
บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี 29 
เร่ือง  พระเยซูทรงแตงต้ังสาวก 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจเรื่องเลาตางๆในพระคัมภีร 

 

กลุมอายุ:  3-5 ป  

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระคัมภีรใหม 

บทเรียน:  พระเยซู ทรงเลือกสาวก (มัทธิว 4:18-22, มัทธิว 10:1-4, ลูกา 5:27-28)  

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาทีถึงหน่ึงช่ัวโมง 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:       
         
       
1. เด็กๆจะนับจํานวนของสาวก 
2. เด็กๆจะรูวิธีที่จะเปนเพ่ือนที่ดีที่เปนที่พอพระทัยพระเจาอยางนอย 1 อยางหรือมากกวา

น้ัน 
 
 
 

 
อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 
1. กระดาษสีขาว สีเทียน ดินสอ หรือปากกามารคเกอร หรือดินสอสี 
2. ผานุมๆ หรือเชือกเพ่ือใชผูกขาขอเด็กๆใหติดกัน (เพ่ือใชเลนเกม 2 คน 3 ขา) 
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   อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   
 
 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา: 
 ใหอาน และศึกษาบทเรียน และขอพระคําภีร (มัทธิว4:18-22; มัทธิว 10:1-4; ลูกา 5:27-

28).  
 รวบรวมอุปกรณตางๆ 

 ใหตัดกระดาษแข็งเปนรูปเรือ เพ่ือที่เด็กๆจะดูเปนแบบ หรือใชเปนแบบเพ่ือลากเสนให
เปนรูปเรือ 

 อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่คุณกําลังจะสอน และขอใหพระเจาสรางพวกเขาใหเปนสาวกของ
พระองคและ ขอพระเจาใหโปรดเตรียมจิตใจของคุณที่จะรัก และสอนเด็กๆดวย 

 
 
 

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
 

การนําเขาสูบทเรียน:  

   

 

 
ใหพูดวา: พระเยซูทรงเลือกผูชาย 12 คนใหเปนผูชวยท่ีพิเศษ และเปนเพ่ือนของพระองค เราเรียกพวกเขาท้ัง 12 คน

น้ันวา สาวก  
 พวกเธอคิดวาพระเยซูคริสตมีวิธีในการเลือกสาวกอยางไร?  

 พระเยซูคริสตทรงเลือกสาวกท่ีเปนคนรํ่ารวยใชไหม? (ไมใช!)  
 พระเยซูคริสตทรงเลือกเฉพาะสาวกที่เปนคนแข็งแรง และดูดีใชไหม? (ไมใช!)  
 พระเยซูคริสตทรงเลือกเฉพาะสาวกที่เปนคนฉลาดท่ีสุด เปนคนมีชื่อเสียงใชไหม? (ไมใช!)  
 พวกเธอคิดวาจะเลือกคนท่ีจะมาเปนผูชวย และเปนเพ่ือนท่ีมีรูปรางลักษณะอยางไร (ใหเด็กๆไดตอบสนอง) 
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การนําเสนอ: 
ใหพูดวา: พระเยซูทรงทอดพระเนตรจิตใจท่ีอยูภายใน พระองคไมไดทอดพระเนตรจากรูปรางหนาตาภายนอก  

พระองคทรงเลือกเพ่ือนท่ีรัก และเชื่อฟงพระเจา และมีความตองการที่อยากจะเรียนรูท่ีจะเปนคนที่พอ
พระทัยในสายพระเนตรของพระเจา และตองการชวยเหลือผูอ่ืน 

 
 สาวกสองคนแรกที่พระเยซูคริสตทรงเลือกน้ันเปนพ่ีนองกัน พวกเขามีชื่อวา โปโตร และแอนดรู วันหน่ึง 

พระเยซูคริสตกําลังเดินอยูริมทะเลสาบใหญท่ีมีชื่อวา ทะเลสาบกาลิลี โปโตร กับแอนดรูกําลังจับปลาอยู และ
กําลังเหว่ียงแหขนาดใหญลงในทะเล 

 
 พระเยซูคริสตไดตรัสกับพวกเขาวา “จงตามเรามา เราจะสอนใหพวกเจาจับปลา แทนการจับคน” จากน้ัน

พระเยซูคริสตทรงเลือกพ่ีนองอีกสองคนคือ ยากอบ และยอหน พวกเขากําลังจับปลาอยูใกลๆกับพอของพวก
เขา ทันทีท่ีพระเยซูคริสตเรียกพวกเขา ชายหนุมท้ังสองคนไดละท้ิงทุกสิ่ง และติดตามพระเยซู  

 
 ตอนน้ีพระเยซูมีสาวกก่ีคนแลว?  (ใหเด็กๆไดตอบสนอง: สาวกสี่คน!)  
 พระเยซูทรงเรียกผูชาย 12 คนจากที่ตางๆกัน และอาชีพท่ีแตกตางกันเพ่ือท่ีจะเปนสาวกที่สนิทของพระองค  

 ครูจะบอกชื่อพวกเขาใหเธอฟง ใหลองนับน้ิวดูวามีท้ังหมดกี่คน (Start over after ten.)   
 พวกเขามีชื่อวา เปโตร แอนดรู ยากอบ ยอหน ฟลิป บารโธโลมิว โธมัส มัทธิว ยากอบ ธัดเดอัส ซีโมน ยูดาส 

พระเยซูคริสตทรงเรียกผุชวยก่ีคน? (ใหเด็กๆไดตอบสนอง: สิบสอง!) 
 

 ผูชวยของพระเยซูไดเรียนรูจากพระองค อธิษฐานกับพระองค และทํางานกับพระองค พวกเขามักจะหนุนใจ
กันใหต้ังใจฟงพระเยซูคริสต อานพระวจนะของพระเจา และเชื่อ และทําตามพระบัญญัติของพระเจา พวก
เขาตองการท่ีจะเปนคนชอบธรรมเหมือนกับท่ีพระเยซคูริสตทรงเปนอยู 

 
 พระเยซูคริสตไดทรงประทานพลังอํานาจใหกับสาวกท้ังสิงสองคนเพ่ือท่ีจะออกไปประกาศ และรักษาคนที่

เจ็บปวย พวกเขาเช่ือฟงพระเยซูคริสต และไดชวยเหลือคนเปนอันมาก พวกเขาใชเวลาที่จะอธิษฐานดวยกัน 
พวกเขาเปนเพ่ือนท่ีดีตอกัน พวกเขามักจะน่ังอยูท่ีเทาของพระเยซูคริสต และฟงคําสอนของพระองคเม่ือ
พระองคทรงสอนเร่ืองราวของพระเจา และส่ิงท่ีคนของพระเจาจะตองประพฤติ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน:    

  

 

ใหถามคําถามตอไปน้ี:  (ใหเด็กๆไดตอบสนอง) 
 สาวกของพระเยซูคริสตไดทําอะไรบาง? (คําตอบท่ีอาจเปนไปได: พวกเขาเช่ือฟงพระเจา, พวกเขาเรียนรูจาก

พระเยซูคริสต, พวกเขาไดชวยพระเยซูคริสต, พวกเขาไดบอกคนอ่ืนเก่ียวกับเรื่องของพระเจา และพระเยซู
คริสต, พวกเขารักษาคนที่เจ็บปวย) 

 คนของพระเจาไดชวยเหลือเพื่อนๆอยางไรบาง? (คําตอบท่ีอาจเปนไปได: แบงปน, อธิษฐานเผ่ือซึ่งกันและ
กัน, พูดดีๆตอกัน, ย้ําเตือนเพ่ือนใหทําแตสิ่งที่ถูกตอง, ชวยเหลือกันเมื่อไดรับบาดเจ็บ, ทํางานดวยกัน, โอบ
ออมอารีตอกัน) 

 วันน้ีเธอจะเปนเพ่ือนท่ีดีตอคนอื่นไดอยางไร  ใหบอกครูวิธี 1 วิธีท่ีเธอจะสามารถทําได (คําตอบท่ีอาจเปนไป
ได: ชวยเพ่ือนๆทํางาน, แบงปนสิ่งของใหเพ่ือน, บอกเพ่ือนวา “ทําไดดีมาก” เมื่อเพ่ือนของเราทําสิ่งที่ดี, 
อธิษฐานเผ่ือเพ่ือนของเรา) 

 
 
เกม: สองคน สามขา 

 

   ใหเด็กๆยายมารวมตัวกันในบริเวณที่จะเลนเกม 
1. ใหเด็กจับคูของตัวเอง  
2. ใหแตละคูยืนดวยกัน  
3. ใหผูกขาของเด็กท้ังสองคนดวยผา หรือเชือกที่เตรียมไว โดยใหผูกขาของเด็กขางที่อยูติดกันบริเวณใตหัวเขา

เล็กนอย (ใหผูกขาขางซายของเด็กที่ยืนขางขวาติดกับขาดานขวาของเด็กคนที่ยืนอยูดานซาย) ซึ่งเด็กทั้งสอง
จะตองกาวขาขางที่ผูกติดกันพรอมๆกัน ใหเด็กๆเห็นวาพวกเขาจะทํางาน และเดินไปมาไดอยางไร 

4. ใหเด็กๆไดมีโอกาสฝกฝน หลังจากน้ันเด็กๆจะไดทํากิจกรรมว่ิงแขกระยะสั้นดวยกัน 
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งานฝมือ: เรือจับปลา 

 

  ใหเด็กๆยายมารวมตัวกันในบริเวณที่จะทํางานฝมือ 
1. ใหเอาแบบรูปเรือใหกับเด็กๆเพ่ือที่จะใชขีดเสนเพ่ือลอกแบบลงบนกระดาษขาว (หรือวาดเปนตัวอยางให

พวกเขาดู) 
2. ใหพวกเขาระบายสี และตกแตงเรือของพวกเขา และวาดรูปคล่ืน และปลา 
3. เด็กๆอาจจะวาดรูปชาวประมง 2 คนอยูบนเรือซึ่งอาจจะเปนเปโตร และแอนดรู  
4. ใหชวยเด็กๆเขียนหมายเลข 12 หรือขีดเสน 12 ครั้งลงบนดานหลังกระดาษของเด็กแตละคน เพ่ือชวยให

เด็กๆไดจดจําวาพระเยซูทรงเรียกสาวกทั้งหมดก่ีคน 
 

 

 
 
การสรุปบทเรียน:   

   

 

ใหเด็กๆน่ังเปนวงกลม 
 ใหปรบมือ และพูดประโยคเหลาน้ีดวยกัน: 

“1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12!  
สาวก 12 คนไดยินการทรงเรียกของพระเยซู  
มีก่ีคนที่ติดตามพระเยซูคริสต?  
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12!”  

 ใหนําเด็กๆอธิษฐานดวยกัน และขอพระเจาที่จะทรงชวยใหพวกเขาเปนเพ่ือนที่ดี และติดตามพระเยซูคริสต 
 ใหรองเพลงคริสเตียน 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใช
ไมได? ฉันไดเตรียมตัวอยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
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การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 


	เกม: สองคน สามขา
	งานฝีมือ: เรือจับปลา

