
บทเรียนดานจิตวิญญาณ  บทท่ี 38 
เร่ืองชาวสะมาเรียใจดี 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ: เด็กมีความมุงมั่นในการติดตามพระคริสต 

ตัวช้ีวัด: รูและเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู: รูและเขาใจเรื่องราวพื้นฐานในพระคัมภีร 

 

 

กลุมอายุ :  3-5  

ป :  1 

หัวขอหลัก:  พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม 

บทเรียน : คําอุปมาเรื่องชาวสะมาเรียใจดี (มาระโก 12:28-31, ลูกา 10:25-37) 

เวลาที่ใชในการสอน :  45 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู: 
         
        

เด็กๆจะสามารถบอกเลาเรื่องราวนี้ใหผูอื่นได 1. 

เด็กๆจะบอกไดวา มี 2 สิ่งที่พระเจาอยากใหเราทํา น่ันคือ รักพระเจาและรักเพ่ือนบาน 2. 

 
 
อุปกรณการสอนที่ตองใช : 

                                                                   
 

  
 

กระดาษ สีเทียน ดินสอสี หรือ ปากกาทําเครื่องหมาย 1. 

 
 

 อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม 

     ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 
สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:   
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 อานและศึกษาบทเรียนและพระคัมภีร (มาระโก 12:28-31 ลูกา 10:25-37) 
เขียนช่ือสิ่งที่คุณจะขอบคุณพระเจา และเขียนช่ือสิ่งที่เด็กๆจะขอบคุณพระเจา  

ฝกซอมการทํากิจกรรมน้ี  

รวบรวมอุปกรณ  

อธิษฐานเพ่ือเด็กๆที่คุณกําลังจะสอน อธิษฐานขอใหพวกเขาที่จะเปนเด็กที่รูจักการขอบคุณ
พระเจา  ทูลขอพระเจาใหเตรียมใจคุณที่จะรักและสอนเด็กๆ 

 

 
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
การนําเขาสูบทเรียน:   
 

 

  

 

 พูด: พระเยซูพูดกับชายคนหน่ึงที่ถามพระองควาจะดําเนินชีวิตอยางไรจึงจะเปนที่พอ
พระทัยของพระเจา 

 พระเยซูตรัสวา “พระคัมภีรเขียนวาอยางไร ?” 
 ชายผูน้ันตอบวา “พระคัมภีรกลาววา เราควรรักพระเจาและรักเพ่ือนบาน แตใครคือเพ่ือนบานของขาพเจา ? 

พระแยซูตอบเขาวา เรื่องน้ีจะตอบคําถามของเขา” 
 

การนําเสนอบทเรียน: 

พูด: มีชายคนหน่ึงเดินทางคนเดียวในเมืองๆหน่ึง เขาถูกทุบตีและถูกโจรปลนสิ่งของ เขาลมลงบาดเจ็บบนถนนและไม
มีใครชวย เขาตองการการดูแล 

มีชายคนหน่ึงเดินทางมาที่ถนนสายเดียวกันน้ี เขารีบเดินหลบไปและไมไดหยุดชวยชายที่บาดเจ็บ  

ตอมา มีชายอีกคนหน่ึงผานมา แตก็เดินขามไปยังถนนอีกฟากหน่ึง โดยไมสนใจคนบาดเจ็บเชนกัน เขาไม
ตองการเขาใกลคนที่มีเลือดไหลเต็มตัว 

 

ถาเปนเด็กๆ เด็กๆจะทําอยางไร? เด็กๆคิดวาอะไรจะเกิดขึ้นตอไป? (ใหเด็กๆตอบสนอง)  

ในที่สุด ชายคนที่ 3 ผานมาบนถนนสายเดียวกัน เขาขี่ลา   

เด็กๆคิดวาชายคนน้ีจะหยุดชวยเหลือคนบาดเจ็บไหม? (ใหเด็กๆตอบสนอง)  

ชายผูน้ีรูสึกเศราใจที่เห็นคนบาดเจ็บและหยุดเพ่ือชวยเขา  เขาทําความสะอาดแผลและพันแผลใหกับคน
บาดเจ็บ และจากน้ันก็อุมคนเจ็บขึ้นบนหลังลา เขาเดินจูงลาไป เพ่ือไมใหคนเจ็บหลนลงมา 

 

 
เมื่อพวกเขาเดินทางมายังเมืองอีกแหงหน่ึง เขาพบสถานที่ที่คนเจ็บจะพักอาศัยได  ชายผูน้ันจายเงินเปนคา
ดูแลและคาอาหารใหกับคนเจ็บกอนที่จะเดินทางตอไป 
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หลังจากพระเยซูเลาเรื่องน้ีแลว พระองคถามวา “ใครเปนเพ่ือนบานของชายที่บาดเจ็บผูน้ี?” เขาตอบวา “คือ
คนที่ชวยเหลือเขา” 

 

 
พระเยซูตรัสวา “จงไปทําเหมือนอยางน้ัน”  

 
 
 

 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน:   
 

 

  
 

  พูด:  

ใหเรามาทําทาประกอบเรื่องน้ีกันเถอะ (ใหครูเลือกเด็กๆที่จะแสดงเปนคนเดินทางท่ีบาดเจ็บ และคน 2 
คนที่มาพบแตเดินผานไป  เลือกเด็กที่จะแสดงเปนชายคนที่ชวยเหลือผูบาดเจ็บ และคนที่จะแสดงเปน
ผูดูแลที่พักและจัดหาอาหารใหกับผูบาดเจ็บ) ใหเด็กทําทาประกอบ  และใหครูชวยเด็กๆตามความ
จําเปน 

1. 

 
 
ถามเด็กๆดวยคําถามดังตอไปน้ี และใหเด็กๆตอบสนอง  

มีสองสิ่งที่พระเยซูตรัสวาพระคัมภีรบอกใหเราทําน้ันคืออะไร? (รักพระเจาและรักเพ่ือนบาน) 1. 

เรื่องที่พระเยซูเลาน้ัน อะไรเกิดขึ้นอยางแรก? (ชายคนหน่ึงกําลังเดินทางในเมืองหนึ่ง เขาถูกทุบตีและ
ถูกปลนขาวของ) 

2. 

จากน้ันเกิดอะไรขึ้น? (ชาย 2 คนเดินผานเขาไป โดยไมไดหยุดชวย) 3. 

คนเดินทางคนถัดไปทําอะไร ? เขาไมสนใจชายคนที่บาดเจ็บดวยใชไหม? (ไมใช เขาหยุดชวยคน
บาดเจ็บ) 

4. 

เขาชวยชายคนที่บาดเจ็บอยางไร ? (อาจตอบวา: ลางแผลและพันแผลใหคนเจ็บ นําเขาไปยังอีกเมือง
หน่ึง จายเงินสําหรับคาหองพักและอาหารใหคนเจ็บ) 

5. 

ใครคือเพ่ือนบานของนักเรียน? (อาจมีหลายคําตอบ) 6. 

พระคัมภีรบอกใหเราปฏิบัติตอผูอื่นอยางไร ? (อาจตอบวา: ชวยเหลือพวกเขา ดูแลพวกเขา แบงปนพวก
เขา รักพวกเขา) 

7. 

นักเรียนสามารถชวยผูอื่นไดอยางไรบาง ? (อาจตอบวา: เปนคนใจดี แบงปน ชวยเมื่อเขามีความทุกข
หรือบาดเจ็บ) 

8. 
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เกม: ชวยเหลือเพ่ือนบานของคุณ 

 

 

 

 
 

 ใหเด็กๆยายไปยังพ้ืนที่ที่เตรียมไวสําหรับเลนเม ให
พวกเขาน่ังลงตรหนาครู  ใหครูยืนตรงหนาเด็ก 

ครูรองเพลง แสดงทาทางใหเด็กๆดู และทําทาผงกศีรษะแทนคําวา ใช หรือ ไม 
พูด: เด็กๆของพระเจา พวกหนูชวยเหลือเพ่ือนบานไหม? 
เด็กๆตอบวา “ไม” 
พูด: เด็กๆอยากชวยเหลือเพ่ือนบานใชไหม? 
เด็กๆตอบวา “ใช” 
พูด: ง้ันจงลุกขึ้นและชวยเขา 
เด็กๆยืนขึ้น 
พูด: เด็กๆชวยเหลือเพ่ือนบานจนสุดความสามารถไหม? 
เด็กๆตอบวา “ไม” 
พูด: ง้ันจงชวยเหลือเขาดวยมือขางขวา 
เด็กๆแกวงมือขวา 
พูด: เด็กๆชวยเหลือเพ่ือนบานจนสุดความสามารถไหม? 
เด็กๆตอบวา “ไม” 
พูด: ง้ันจงชวยเหลือเขาดวยมือขางซาย 
เด็กๆแกวงมือซาย 
พูด: เด็กๆชวยเหลือเพ่ือนบานจนสุดความสามารถไหม? 
เด็กๆตอบวา “ไม” 
พูด: ง้ันจงชวยเหลือเขาดวยเทาขางขวา 
เด็กๆแกวงเทาขวา 
พูด: เด็กๆชวยเหลือเพ่ือนบานจนสุดความสามารถไหม? 
เด็กๆตอบวา “ไม” 
พูด: ง้ันจงชวยเหลือเขาดวยเทาขางซาย 
เด็กๆแกวงเทาซาย 
พูด: เด็กๆชวยเหลือเพ่ือนบานจนสุดความสามารถไหม? 
เด็กๆตอบวา “ไม” 
พูด: ง้ันจงชวยเหลือเขาดวยศีรษะของเธอ 
เด็กๆหมุนทุกๆสวน 
พูด: เด็กๆชวยเหลือเพ่ือนบานจนสุดความสามารถไหม? 
เด็กๆตอบวา “ใช” 
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พูด: ง้ันก็ถึงเวลาพักไดแลว 
เด็กๆน่ัง และทําทาพัก 
 
 

 

 
งานฝมือ:  

 

   ใหเด็กๆยายไปยังพ้ืนที่ที่เตรียมไวสําหรับทํางานฝมือ 
ใหเด็กวาดภาพเก่ียวกับการชวยเหลือผูอื่น  

 
 

สรุปบทเรียน:   

 

ใหเด็กๆน่ังในวงกลม 
 นําเด็กๆในกลุมอธิษฐาน ทูลขอพระเจาที่จะชวยใหพวกเขาเปนคนใจดีตอเพื่อนบาน 

 จบลงดวยการรองเพลงคริสเตียนที่เด็กๆชอบ 
 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: กิจรรมใดไดผลเปนอยางดี? กิจกรรมใด
ไมไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนครั้งตอไปอยางไร 
 
 

 
  

  การประเมินผลผูเรียน:   

 
 
 

 5


	เกม: ช่วยเหลือเพื่อนบ้านของคุณ

