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โครงร่างสำหรับช่วงเวลาของการแบ่งปัน 2011

ฉันรู้ว่าพระคัมภีร์เป็นความจริง
“เพราะจิตวิญญาณข้าพเจ้าเบิกบานในพระคัมภีร์, และใจข้าพเจ้าไตร่ตรองพระคัมภีร์” 

(2 นีไฟ 4:15)



ii

ภาพวาดอยู่ที่ sharingtime.lds.org

คำแนะนำสำหรับช่วงเวลา 
ของการแบ่งปันและการนำเสนอ 
การประชุมศีลระลึกของเด็ก
เรียน ฝ่ายประธานปฐมวัยและผู้นำดนตรี

พระคัมภีร์เป็นพระคำของพระผู้เป็นเจ้า เม่ือท่านอ่านพระคัมภีร์ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและประยุกต์ใช้หลักธรรมท่ีสอน 

ในนั้นและในโครงร่างนี้ ท่านจะพร้อมทางวิญญาณที่จะสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แก่เด็กในปฐมวัยของท่าน 

ท่านจะสามารถใช้พระคัมภีร์ช่วยให้เด็กๆ เข้าใจหลักธรรมพระกิตติคุณที่ท่านจะสอนปีนี้ด้วย เช่น แผนของพระบิดา 

บนสวรรค์ พระพันธกิจของพระเยซูคริสต์ บทบาทของศาสดาพยากรณ์ การฟื้นฟูศาสนจักร และพรของพระวิหาร  

พระคัมภีร์จะช่วยท่านอัญเชิญพระวิญญาณเข้ามาในปฐมวัยของท่านและสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กรู้สึกถึงอิทธิพล 

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์  อิทธิพลดังกล่าวจะช่วยให้เด็กปฐมวัยทุกคนสามารถพูดได้ว่า “ฉันรู้ว่าพระคัมภีร์เป็นความ

จริง”

ขอบคุณสำหรับการรับใช้อย่างซื่อสัตย์ของท่าน  เราสวดอ้อนวอนให้ท่านและเชื่อมั่นว่าท่านสามารถรักเด็กๆ และสอน

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แก่พวกเขาได้

ฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ

พระคัมภีร์: การเชื้อเชิญเด็กให้ 

เรียนรู้จากพระคัมภีร์จะช่วยพวก 

เขาพัฒนาความรักที่มีต่อพระคำ 

ของพระผู้เป็นเจ้าไปช่ัวชีวิต  วางแผน 

ในแต่ละสัปดาห์เพื่อหาวิธีเชื้อเชิญ 

เด็กๆ ให้ใช้และเรียนรู้จากพระคัม- 

ภีร์ของพวกเขา  เด็กบางคนอาจจะ 

ไม่มีพระคัมภีร์ เด็กหลายคนอาจจะ 

ยังอ่านไม่ออก  กิจกรรมการเรียนรู้ 

ในโครงร่างนี้และเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับ 

การสอนในหน้า 8, 13 และ 24 จะ 

ให้แนวคิดแก่ท่านเกี่ยวกับวิธีสอน 

โดยใช้พระคัมภีร์

ทัศนูปกรณ์: ทัศนูปกรณ์หลาย 

อย่างในจุลสารเล่มนี้มีทางออนไลน์ 

ที่ sharingtime.lds.org  หาราย 

ชื่อแหล่งช่วยประกอบการสอนหัว 

ข้อพระกิตติคุณเฉพาะเรื่องได้จาก 

Friend ที่ friend.lds.org โดย 

ท่านสามารถพิมพ์แหล่งช่วยเหล่านี้

ออกมาใช้สอนเด็กได้ด้วย

การสอนพระกิตติคุณ

ใช้จุลสารเล่มนี้เมื่อท่านเตรียมสอนบทเรียน 15 นาท ี
ระหว่างช่วงเวลาของการแบ่งปันในแต่ละสัปดาห์ ท่าน 
อาจเสริมบทเรียนประจำสัปดาห์ด้วยเนื้อหาจากสื่อการ 
เรียนการสอนอื่นๆ ที่ศาสนจักรอนุมัติ เช่น เลียโฮนา  แนว
ทางต่อไปนี้จะช่วยท่านวางแผนและนำเสนอบทเรียน

รักคนที่ท่านสอน แสดงความรักต่อเด็กๆ โดยรู้จักชื่อพวก 
เขา รู้ถึงความสนใจ พรสวรรค์ และความต้องการของ 
พวกเขา

สอนหลักคำสอนด้วยพระวิญญาณ ขณะเตรียมบทเรียน 
จงสวดอ้อนวอนขอการนำทางและพยายามเสริมสร้าง 
ประจักษ์พยานของท่านในหลักธรรมที่ท่านจะสอน วิธีนี้ 
จะช่วยให้ท่านสอนด้วยพระวิญญาณ

เชื้อเชิญให้เรียนรู้  จุลสารเล่มนี้ไม่ได้มุ่งหมายเพียงเพื่อให้
ท่านรู้ว่าจะสอน อะไร เท่านั้นแต่รู้ว่าจะสอนและเชื้อเชิญ 
ให้เรียนรู้ อย่างไร ด้วย ท่านจะสอนหลักคำสอนอย่างมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อท่านทำตามคำแนะนำสามข้อ 
ต่อไปนี้ในบทเรียนทุกบท

1. ระบุหลักคำสอน แนะนำหลักคำสอนที่เด็กๆ จะเรียน 
รู้ให้ชัดเจน  คิดหาวิธีทำส่ิงน้ีท้ังโดยคำพูดและการแสดง 
ให้เห็น (ดูตัวอย่างได้จากบทเรียนสำหรับสัปดาห์แรก 
ของเดือนมีนาคมและสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม)

2. ส่งเสริมความเข้าใจ พึงแน่ใจว่าเด็กๆ เข้าใจหลักคำ 
สอนลึกซึ้งมากขึ้นโดยผ่านวิธีสอนอันหลากหลายที่ 
พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ อาทิ ร้องเพลง แสดง 
บทบาทสมมุติ และอ่านพระคัมภีร์

3. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ เปิดโอกาสให้เด็กๆ ประยุกต์ 

ใช้หลักคำสอนในชีวิต  พิจารณาว่าพวกเขาจะสามารถ 

แสดงความรู้สึกหรือตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับหลักคำสอน

นั้นได้อย่างไร

จุลสารเล่มนี้จัดเตรียมบทเรียนเต็มรูปแบบให้บางสัปดาห์ 

ในปีนี้  ส่วนสัปดาห์ที่เหลือจะมีแนวคิดให้แต่ไม่ใช่บทเรียน 

เต็มรูปแบบ เสริมแนวคิดเหล่านั้นด้วยแนวคิดบางอย่าง

ของท่านเอง ท่านจะได้แนวคิดจากการอ่านบทเรียนอื่นๆ 

ในจุลสารเล่มนี้  เมื่อมีวันอาทิตย์ที่ห้า ให้ใช้เวลานี้ทบทวน 

บทเรียนท่ีสอนก่อนหน้าน้ี  พระวิญญาณจะทรงนำทางท่าน 

ได้เมื่อท่านวางแผนและเตรียมกิจกรรมสำหรับบทเรียน

ทำงานกับผู้นำดนตรีเม่ือท่านเตรียมบทเรียน  การร้องเพลง 

จะช่วยเสริมน้ำหนักหลักคำสอนท่ีท่านกำลังสอน  ท่านอาจ 

เชิญครูและชั้นเรียนของพวกเขามาช่วยสอนพระกิตติคุณ

บางส่วนเป็นครั้งคราว

บทเรียนบางบทเสนอแนะให้เชิญผู้พูดมาร่วมช้ันเรียนปฐมวัย 

ท่านควรขออนุญาตอธิการหรือประธานสาขาก่อนเชิญ 

บุคคลเหล่านี้มาร่วมชั้นเรียน

ควบคู่กับบทเรียนคือเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับการสอนซึ่งจะช่วย 

ท่านปรับปรุงความสามารถในการสอน บทเรียนจะรวม 

รูปภาพไว้ด้วยเพ่ือช่วยให้ท่านเห็นว่ากิจกรรมจะมีลักษณะ 

อยา่งไร  ถงึแมก้ารพฒันาทกัษะการสอนจะเปน็เรือ่งสำคญั 

แต่การเตรียมทางวิญญาณและประจักษ์พยานของท่าน 

จะอัญเชิญพระวิญญาณมายืนยันหลักคำสอนเหล่านี้ใน 

ใจเด็ก

คำแนะนำสำหรับช่วงเวลาของการแบ่งปัน
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ศาสนจักรของพระเยซูคริสตแหงวิสุทธิชนยุคสุดทาย • มกราคม 2010

พบเข็มทิศ
สําหรับยุคสมัยของเรา
ใน เลียโฮนา 
ฉบับใหมของทาน

สําหรับยุคสมัยของเรา

เพลงที่ใช้ในการนำเสนอ

จะร้องเป็นกลุ่มใหญ่หรือ

กลุ่มเล็ก ร้องเดี่ยวหรือ

ร้องคู่ ร้องเป็นครอบครัว 

หรือจะบรรเลงเครื่องสาย

ประกอบก็ได้ ต้องแน่ใจว่า

เด็กรู้จักเนื้อร้องเป็นอย่างดี

และสามารถร้องออก

มาจากใจ

แหล่งช่วย: ท่านสามารถหาแหล่ง

ช่วยสอนเพิ่มเติม เช่น หน้าระบายสี 

เร่ืองเล่า และ กิจกรรมใน เลียโฮนา

คูมือบริบาล และ หนังสือภาพ

พระกิตติคุณ ใช้แหล่งช่วยเหล่านี้

เสริมบทเรียนของท่าน

ช่วงเวลาของการร้องเพลง

ดนตรีในปฐมวัยควรสร้างบรรยากาศของความคารวะ

สอนพระกิตติคุณ และช่วยให้เด็กๆ รู้สึกถึงอิทธิพลของ

พระวิญญาณบริสุทธิ์และปีติที่มาจากการร้องเพลง ควร

ใช้เวลา 20 นาทีในช่วงเวลาของการแบ่งปันไปกับการ

ร้องเพลงและสอนเพลง การทำเช่นนี้จะทำให้แน่ใจได้ว่า

ท่านมีเวลาพอสอนเพลงใหม่และช่วยให้เด็กๆ เพลิดเพลิน

กับการร้องเพลง

จุลสารเล่มนี้มีเพลงใหม่หนึ่งเพลงให้เด็กเรียนรู้ในปีนี้ (ดู 

หน้า 28) นอกจากนี้ยังมีหมวดชื่อ “วิธีใช้ดนตรีในปฐมวัย” 

(ดู หน้า 26–27) และแนวคิดเพิ่มเติมสำหรับสอนเพลงเด็ก

รวมอยู่ด้วย (ดู หน้า 7)

หลักสูตรสำหรับป 2011

การเตรียม: สวดอ้อนวอนขอการ

นำทางและแสวงหาอิทธิพลของ

พระวิญญาณขณะที่ท่านเตรียมช่วง

เวลาของการแบ่งปน  เม่ือท่านเตรียม

และสอนด้วยพระวิญญาณ พระ-

องค์จะทรงยืนยันความจริงในสิ่งที่

ท่านสอน (ดู มกรส หน้า 13)

ภายใต้การกำกับดูแลของอธิการหรือประธานสาขา ปฐม-

วัยจะจัดการนำเสนอการประชุมศีลระลึกของเด็กในช่วง

ไตรมาสที่สี่ของปี  ประชุมกับที่ปรึกษาในฝ่ายอธิการหรือ

ฝ่ายประธานสาขาที่ดูแลปฐมวัยตั้งแต่ต้นปีเพื่อหารือเรื่อง

แผนขั้นแรก  ขอความเห็นชอบจากผู้ที่ดูแลเรื่องนี้เมื่อวาง

แผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

วางแผนให้เด็กนำเสนอโปรแกรมตามหัวข้อช่วงเวลาของ

การแบ่งปันในแต่ละเดือน จดบันทึกคำพูดและประสบ-

การณ์ส่วนตัวของเด็กตลอดทั้งปีเพื่ออาจนำมาใช้ในการ

นำเสนอได้ เมื่อท่านวางแผนให้เด็กแบ่งปันสิ่งที่พวกเขา

เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อของปีนี้ ให้คิดหาวิธีที่พวกเขาจะสา-

มารถช่วยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมุ่งความสนใจไปที่หลัก

คำสอนพระกิตติคุณที่พวกเขากำลังสอน  สมาชิกคนหนึ่ง

ในฝ่ายอธิการจะสรุปการประชุมด้วยคำพูดสั้นๆ

ขณะเตรียมนำเสนอ พึงนึกถึงแนวทางต่อไปนี้

• การฝึกไม่ควรใช้เวลานอกชั้นเรียนหรือเบียดบังเวลา

ครอบครัวโดยไม่จำเป็น

• รูปภาพ ชุดแสดง และการนำเสนอด้วยสื่อไม่เหมาะ

สำหรับการประชุมศีลระลึก

ตัวย่อต่อไปนี้จะนำมาใช้ในจุลสารตลอดทั้งเล่ม

พด หนังสือเพลงสำหรับเด็ก

มกรส ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน

บทเรียนหลายบทจะมีคำแนะนำเรื่องการใช้รูปภาพรวม

อยู่ด้วย  ท่านสามารถหารูปภาพต่างๆ ได้ใน หนังสือภาพ

พระกิตติคุณ ชุดภาพพระกิตติคุณ ชุดภาพคู่มือปฐมวัย 

นิตยสารศาสนจักร และออนไลน์ที่ images.lds.org

หลักสูตรทั่วไป

บริบาล: จงดูเด็กเล็กๆ ของเจ้า; อรุโณทัย: ปฐมวัย 1;

ลสด 4–7: ปฐมวัย 3; อัศวิน 8–11: ปฐมวัย 7

หลักสูตรพื้นฐาน

อรุโณทัย: ปฐมวัย 1; ลสด 4–7: ปฐมวัย 3; อัศวิน 8–11: 

ปฐมวัย 7

แนวทางสำหรับการนำเสนอการประชุมศีลระลึก

แหล่งช่วยที่ใช้ในจุลสารเล่มนี้
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พระคัมภีรเปนพระคำ
ของพระผูเปนเจา
“จงดื่มด่ำพระวจนะของพระคริสต; เพราะดูเถิด, พระวจนะของพระคริสตจะบอกทานทุกสิ่งที่ทานควรทำ”
(2 นีไฟ 32:3)

เสริมแนวคิดที่ใหไวดวยแนวคิดบางอยางของทานเอง วางแผนวิธีระบุหลักคำสอน ชวยใหเด็กๆ เขาใจ และประยุกตใชในชีวิต  

ถามตัวทานวา “เด็กตองทำอะไรจึงจะเรียนรู และฉันจะชวยใหพวกเขารูสึกถึงพระวิญญาณไดอยางไร”

เพลง: “หากฉันฟงดวยใจ”
(หนา 28 ในโครงรางนี้)

ระบุหลักคำสอน (ดูหนังสือ): นำหนังสือหลากหลายประ-

เภทมาหลายๆ เลม (เชน ตำราอาหาร หนังสือนิทาน และ

หนังสือเรียน) ใหเด็กสองสามคนหยิบหนังสือเหลานี้และ

พระคัมภีรใหปฐมวัยดู  ใหเด็กสนทนาความคลายคลึงและ

ความแตกตางกันระหวางหนังสือเหลานั้น รวมทั้งผูเขียน

หนังสือดวย ช้ีใหเห็นวาพระคัมภีรแตกตางจากหนังสือเลม

อื่นๆ เพราะเขียนโดยศาสดาพยากรณของพระผูเปนเจา

และเปนพระคำของพระผูเปนเจา

สงเสริมความเขาใจ (เลนเกมจับคู) :  บอกเด็กๆ วามีพระ

คัมภีรสี่เลมที่เราใชในศาสนจักร: พระคัมภีรไบเบิล พระ

คัมภีรมอรมอน พระคัมภีรหลักคำสอนและพันธสัญญา 

และพระคัมภีรไขมุกอันล้ำคา อธิบายวาเราเรียกพระคัมภีร

ทั้งหมดนี้วา “งานมาตรฐาน”  สอนเด็กเกี่ยวกับพระคัมภีร

แตละเลม  เลาเรื่องบางเรื่องหรือคำสอนบางอยางในพระ

คัมภีรแตละเลมดวย  เลนเกมจับคู (ดู มกรส หนา 169) 

โดยใชชื่องานมาตรฐานและรูปภาพแทนเรื่องหรือคำสอน

ที่พบในพระคัมภีรแตละเลม

สงเสริมการประยุกตใช (แบงปนพระคัมภีร): ใหเด็ก

หลายๆ คนแบงปนขอพระคัมภีรหรือเรื่องราวพระคัมภีรที่

พวกเขาชื่นชอบ  สงเสริมพวกเขาใหแบงปนสิ่งที่ไดเรียน

รูจากการอานพระคัมภีร  แสดงประจักษพยานของทาน

เกี่ยวกับพระคัมภีร

สงเสริมความเขาใจและการประยุกตใช (เรียนรูคำและ

วลีตางๆ): อธิบายวาพระเจาทรงใชคำที่สื่อถึงการกระทำ

เพื่ออธิบายวาเราควรศึกษาพระคัมภีรอยางไร  ติดคำและ

วลีตางๆ ตอไปนี้บนโปสเตอรรอบหอง: ดื่มด่ำ (ดู 2 นีไฟ 

32:3); สั่งสม (ดู คพ. 84:85); คนควาอยางขยันหมั่นเพียร

(ดู โมไซยาห 1:7); ยึดมั่น (ดู 1นีไฟ 15:24) วางแผนวิธีที่

สรางสรรคเพื่อแนะนำและอธิบายแนวคิดเหลานี้กับเด็กๆ

ตัวอยางเชน ทานอาจขอใหเด็กสาธิตความแตกตางระหวาง

การละเลียดกับด่ืมด่ำ (ติดใจรสอรอยขณะกินอาหาร) แลว

สนทนาวาสิ่งนี้เกี่ยวของอยางไรกับการศึกษาพระคัมภีร

ทานอาจจะถามเด็กๆ ดวยวาเหตุใดพวกเขาจึงตอง “จับ 

(ยึด)” มือพอแมใหมั่นขณะอยูในตลาดที่มีคนแออัดแลว

อธิบายวาพวกเขาจะยึดมั่นในพระคัมภีรไดอยางไร และ

เหตุใดจึงสำคัญเทาๆ กับการจับมือพอแมใหมั่น

สงเสริมการประยุกตใช (อานพระคัมภีร): ทาทายเด็กๆ
และครูใหสรางนิสัยของการศึกษาพระคัมภีรเปนประจำ
อธิบายวาแตละสัปดาห เด็กที่อานหรือฟงพระคัมภีรจะ
ไดเขียนชื่อของตนในแผนกระดาษแลวเพิ่มเขาไปในหวง
โซกระดาษ  บอกเด็กวาเม่ือหวงโซยาวข้ึนก็เทากับความรู
ของพวกเขาในพระคัมภีรเพ่ิมข้ึนดวย  ทานอาจเก็บหวงโซ
ไวในกลอง “สมบัติ” (กลองนี้ใชสอนไดดวยวา “สั่งสม”
ในกิจกรรมขางตนหมายถึงอะไร) สงเสริมเด็กๆ ใหบอก
เปาหมายการศึกษาพระคัมภีรของพวกเขาใหครอบครัว

ทราบ

การทาทายประจำป: ให

เด็กมีโอกาสแบงปนตลอดทั้ง

ปถึงสิ่งที่พวกเขาเรียนรูจากการ

ศึกษาพระคัมภีร  การทำเชนนี้

เปนการเปดโอกาสใหเด็กเลา

ประสบการณของพวกเขาและ

ชวยกระตุนคนอื่นๆ ใหอานพระ

คัมภีรที่บาน

สัปดาห 2: เราตองดื่มด่ำพระวจนะของพระคริสต

หวงโซเสนนี้จะเปนเครื่องเตือนใจ 
ที่แสดงใหเห็นถึงการเติบโตจากการ 
อานพระคัมภีร

สัปดาห 1: พระคัมภีรเปนพระคำของพระผูเปนเจา

การทาทายประจำป: ให

การทาทาย



3

              áอ¹ดรÙว์

บทเรียนที่ใชอุปกรณจริงจะชวยใหเด็กเขาใจแนวคิดในวิธี

ที่เรียบงายและคุนเคย (ดู มกรส หนา 164)

กลุ่มเล็กๆ:  การมีส่วนร่วมเป็น

กลุ่มเล็กๆ หลายกลุ่มจะเปดโอ-

กาสให้เด็กหลายคนมีส่วนร่วม 

(ดู มกรส หน้า 161) เด็กนั่งเป็น

กลุ่มตามชั้นอยู่แล้ว  ท่านอาจจะ

ใช้กลุ่มเหล่านี้ทำกิจกรรมกลุ่ม

เล็ก  ครูแต่ละชั้นจะช่วยให้เด็กมี

ส่วนร่วมและรักษาความคารวะ

ให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วม: หาวิธี

ช่วยให้เด็กทุกคนในปฐมวัยของ

ท่านประสบความสำเร็จในการ

อ่านพระคัมภีร์ตลอดป  ตัวอย่าง

เช่น เด็กที่ไม่มีคนคอยสนับสนุน

ที่บ้านน่าจะมีโอกาสอ่านที่โบสถ์

แล้วเพิ่มชื่อของพวกเขาในห่วง

โซ่กระดาษ

ส่งเสริมความเข้าใจ (ดูบทเรียนที่ใช้อุปกรณ์): นำผ้ามา

ปิดตาเด็กคนหนึ่ง  ให้เด็กอีกคนถือภาพพระเยซูคริสต์อยู่

ตรงท่ีใดท่ีหน่ึงของห้องปฐมวัย  ให้เด็กท่ีถูกปิดตาพยายาม

เดินไปที่ภาพนั้นโดยไม่ต้องให้ใครช่วย  ทำกิจกรรมซ้ำอีก

ครั้ง แต่คราวนี้ให้เด็กสองคนจับไม้ หรือเชือกเพื่อใช้แทน

ราวเหล็กซ่ึงนำเด็กท่ีถูกปิดตาไปยังภาพพระคริสต์  ให้เด็ก

เดินตามเชือกไปยังภาพนั้น ถามว่า: “การจับเชือกเหมือน

การอ่านพระคัมภีร์อย่างไร” (ดู 1 นีไฟ 15:23–25)  (ยกตัว

อย่างสองสามเรื่องจากชีวิตท่านเมื่อพระคัมภีร์สอนสิ่งที่

ท่านควรทำ  อธิบายว่าการทำตามคำสอนในพระคัมภีร์ช่วย

ให้ท่านใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้นอย่างไร

ส่งเสริมความเข้าใจ (ร้องเพลง): นำอุปกรณ์ที่เด็ก

สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของ

พวกเขามาหนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้น  ตัวอย่างเช่น ท่าน

อาจจะนำผลไม้หรือดอกไม้มา หรือเปิดเพลงบางเพลง  

เปิดโอกาสให้เด็กสองสามคนดู ดมกลิ่น สัมผัส ชิม 

หรือฟังสิ่งที่ท่านนำมา (ท่านอาจทำกิจกรรมนี้

เป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีส่วน

ร่วม) สาธิตว่าเราสามารถดู สัมผัส ดม

กลิ่น และฟังพระคัมภีร์ได้เช่นกัน แต่

เพื่อให้มีประจักษ์พยานในพระคัมภีร์

เราต้องได้รับพยานผ่านพระวิญญาณ  

ขอให้เด็กๆ ร้องเพลง “ค้นหาไตร่ตรอง

และสวด” (พด หน้า 66) ขณะร้อง

เพลง ให้เด็กคอยฟังสิ่งที่เราทำได้สาม

อย่างเพื่ออัญเชิญพระวิญญาณให้เป็น

พยานว่าพระคัมภีร์เป็นความจริง ให้เด็ก

ทำท่ามือประกอบคำร้องท่ีว่า ค้นหา ไตร่ตรอง

และ สวด ร้องเพลงซ้ำอีกครั้งโดยใช้ท่าแทนคำ 

เหล่านี้

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (แบ่งปันความรู้สึก): ให้ดูภาพ

โมโรไนและอ่านโมโรไน 10:4–5 ให้เด็กหลายๆ คนเล่า

ความรู้สึกของพวกเขาเกี่ยวกับพระคัมภีร์  เด็กอาจจะเล่า

ด้วยว่าพวกเขาทำอะไรบ้างเมื่ออ่านพระคัมภีร์ที่บ้าน 

(บอกเด็กสองสามคนล่วงหน้าเพื่อให้พวกเขามีเวลา

เตรียม)  ส่งเสริมเด็กให้แบ่งปันประจักษ์พยาน

กับพ่อแม่ที่บ้านเกี่ยวกับการศึกษาพระ

คัมภีร์

สัปดาห์ 3: พระวจนะของพระคริสต์จะบอกเราทุกสิ่งที่เราควรทำ

สัปดาห์ 4: ฉันสามารถรู้ได้ว่าพระคัมภีร์เป็นความจริง
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กุมภาพันธ พระคัมภีร์สอน
เรื่องแผนของพระบิดาบนสวรรค์
“เพราะดูเถิด, นี่คืองานของเราและรัศมีภาพของเรา--- คือการทำให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์”

(โมเสส 1:39)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง วางแผนวิธีระบุหลักคำสอน ช่วยให้เด็กๆ เข้าใจ และประยุกต์ใช้ในชีวิต  

ถามตัวท่านว่า “เด็กต้องทำอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

เพลง “ฉันจะทำตามแผน

ของพระเจ้า”
(พด หน้า 86–87)

ประจกัษพ์ยาน:    ประจกัษพ์ยาน

สั้นๆ จะอัญเชิญพระวิญญาณ

ได้ทุกเมื่อในระหว่างบทเรียน 

อาจเป็นประจักษ์พยานง่ายๆ 

เช่น  “ครูรู้ว่าแผนของพระบิดาบน

สวรรค์จะทำให้เรามีความสุข” 

หรือประจักษ์พยานอาจเป็นทาง

การมากขึ้นโดยใช้คำพูดอย่าง

เช่น “ครูต้องการแสดงประจักษ์

พยาน” (ดู มกรส หน้า 43–44)

เพิ่มความเข้าใจ: เมื่อเด็กแบ่ง

ปันสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ในปฐมวัย

กับคนอื่นๆ เด็กจะมีความเข้าใจ

และประจักษ์พยานเพิ่มขึ้นใน

หลักคำสอน  ท่านอาจเปดโอกาส

ให้เด็กทำเช่นนี้ในชั้นเรียนและ

ส่งเสริมพวกเขาให้แบ่งปันที่บ้าน

ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง

ระบุหลักคำสอน: ให้เด็กดูรูปบ้าน  อธิบายว่าคนสร้าง

บ้านต้องมีแปลนบ้านก่อนจึงจะสร้างบ้านได้ ถามว่า “เหตุ

ใดการเขียนแปลนและสร้างตามแปลนจึงสำคัญ” ชูพระ

คัมภีร์ให้ดูและบอกเด็กว่าเราจะพบแผนซึ่งพระบิดาบน

สวรรค์ทรงมีไว้สำหรับเราในพระคัมภีร์  เขียนบนกระดาน

ว่า “พระบิดาบนสวรรค์ทรงมีแผนสำหรับฉัน” อ่านประ-

โยคนี้ด้วยกัน

ส่งเสริมความเข้าใจ (ร้องเพลง): เขียนคำถามต่อไปนี้

บนกระดาน

• ฉันเป็นใคร

• ฉันมาจากไหน

• ฉันอยู่ที่นี่ทำไม

• อะไรจะเกิดขึ้นกับฉันหลังจากฉันตายแล้ว

แจกกระดาษที่เขียนคำๆ หนึ่งต่อไปนี้ไว้บนนั้นให้เด็กคน

ละแผ่น: ใคร ที่ไหน ทำไม หรือ อะไร อ่านคำถามข้อ

แรกบนกระดานพร้อมกัน และขอให้เด็กทุกคนที่ถือคำว่า 

ใคร ลุกขึ้นยืนร้องเพลง “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” (พด 2–3)
และถามเด็กท่ียืนอยู่ว่าพวกเขาจะตอบคำถามอย่างไร  ทำ

ซ้ำกับคำถามแต่ละข้อโดยใช้เพลงต่อไปนี้: ที่ไหน:“ฉันอยู่

ในสรวงสวรรค์” (เลียโฮนา เม.ย. 1999 หน้า เพื่อนเด็ก 5); 

ทำไม: “ฉันจะทำตามแผนของพระเจ้า” (พด  หน้า 86–87); 

อะไร: “พระเยซูทรงฟื้นขึ้นจริงไหม?” (พด หน้า 45)  เป็น

พยานว่าแผนของพระบิดาบนสวรรค์จะนำความสุขมาให้

ส่งเสริมความเข้าใจ (วาดรูป): ระดมความคิดกับเด็กๆ 

ถึงสิ่งที่พวกเขาทำอย่างมีระเบียบแบบแผน เช่น ผูกเชือก

รองเท้าหรือเตรียมเข้านอน  อธิบายว่าในพระคัมภีร์เราเรียน

รู้ว่าพระเยซูทรงสร้างแผ่นดินโลกตามแบบแผนที่แน่นอน  

แบ่งเด็กออกเป็นหกกลุ่มและแจกข้อพระคัมภีร์อ้างอิงท่ีพูด

ถึงการสร้างแต่ละวันให้เด็กแต่ละกลุ่ม (ดู โมเสส 2) ขอให้

เด็กแต่ละกลุ่มวาดรูปวันของพวกเขา แล้วให้เด็กคนอื่นๆ ดู

รูปที่วาดเสร็จแล้วและบอกว่าวันนั้นสร้างอะไรบ้าง  ให้เด็ก

เรียงรูปบนกระดานตามลำดับที่ถูกต้อง

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (ปันแปงโดหรือวาดรูป): ถาม

เด็กๆ ว่า “สิ่งหนึ่งที่พระเยซูทรงสร้างและสำคัญต่อหนูคือ

อะไร” แจกแป้งโดให้เด็กคนละเล็กละน้อย (ดูสูตรทำแป้ง

โดใน มกรส หน้า 165) ให้เด็กใช้แป้งโดปั้นงานสร้างที่สำ

คัญต่อพวกเขา (ถ้าไม่มีแป้งโดให้เด็กวาดรูปแทน)  ให้เด็ก

แบ่งปันในกลุ่มชั้นของตนว่าพวกเขาปั้นหรือวาดรูปอะไร

และเหตุใดส่ิงน้ันจึงสำคัญต่อพวกเขา  ร้องเพลง “พระบิดา

บนสวรรค์ทรงรักฉัน” (พด หน้า 16–17)

สัปดาห์ 2: พระเยซูคริสต์ทรงสร้างแผ่นดินโลกเพื่อฉัน

สัปดาห์ 1: พระบิดาบนสวรรค์ทรงมีแผนสำหรับฉัน
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ฉันจะทำตาม

แผนของพระ

ผู้เป็นเจ้าโดย:

หน้ายิ้มมีอยู่ที่ sharingtime.lds.org

ธงมีอยู่ที่
sharingtime.lds.org

มุงใหเด็กใชพลังงานไปกับการทำทา

ประกอบที่เหมาะสมเพื่อใหพวกเขา

มีสวนรวมอยางแข็งขันตลอดเวลา

สัปดาห์ 3: ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในแผนของพระบิดาบนสวรรค์

ส่งเสริมความเข้าใจ (ดูบทเรียนที่ใช้อุปกรณ์จริง):  ให้ดู

ถ่ัวหรือหินก้อนเล็กๆ และโถเปล่าท่ีติดป้ายรูปหน้าย้ิม  บอก

เด็กว่า แผนของพระบิดาบนสวรรค์ให้เสรีภาพแก่เราใน

การเลือกถูกหรือผิด  อธิบายว่าการเลือกท่ีดีนำไปสู่เสรีภาพ

และความสุข ส่วนการเลือกที่ไม่ดีนำไปสู่การเป็นเชลย

และความทุกข์ (ดู 2 นีไฟ 2:27) ถามเด็กว่า “หนูรักษา

พระบัญญัติข้อใดเมื่อหนูทำตามแผนของพระผู้

เป็นเจ้า”  แจกถั่วคนละหนึ่งเมล็ดให้เด็กที่

ตอบคำถาม  เขียนคำตอบของพวกเขา

บนกระดาน ให้เด็กที่ได้เมล็ดถั่วบอก

ว่าการรักษาพระบัญญัติที่เด็กพูดถึง

จะนำไปสู่ความสุขอย่างไร จากนั้นให้

เด็กนำเมล็ดถั่วของตนใส่ลงในโถ  เป็น

พยานว่าเราจะเติมชีวิตเราด้วยความ

สุขถ้าเราเลือกทำตามแผนของพระ

บิดาบนสวรรค์

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (ทำธง):

เตรียมกระดาษรูปธงแผ่นใหญ่ให้

แต่ละชั้น  เขียนบนธงแต่ละแผ่น

ว่า “ฉันจะทำตามแผนของพระ

ผู้เป็นเจ้าโดย…” อธิบายว่าแผน

ของพระบิดาบนสวรรค์ให้เสรีภาพ

แก่เราในการเลือกถูกหรือ

ผิด และส่ิงท่ีเราเลือก

ทำทุกวันสำคัญ

ต่อความสุขของ

เรา ให้เด็กแต่ละชั้น

ช่วยกันวาดรูปหรือเขียนบนธงถึงสิ่งที่

พวกเขาทำได้เพื่อทำตามแผนของพระ

บิดาบนสวรรค์ แล้วให้พวกเขาเซ็นชื่อ  

ขอให้แต่ละชั้นแบ่งปันสิ่งที่วาดหรือ

เขียนไว้บนธงของพวกเขา  ให้เด็กถือธง

เดินแถวไปรอบๆ ห้องและร้องเพลง “ฉัน

จะกล้าหาญ” (พด หน้า 85) ปักธง

ไว้ในห้องปฐมวัย

ปรับกิจกรรม ให้เหมาะกับวัยเด็ก

ในปฐมวัยของท่าน (ดู มกรส 

หน้า 110–117)  ตัวอย่างเช่น ใน

กิจกรรมที่สองของสัปดาห์ 3 เด็ก

โตอาจใช้คำถามปลายปด (คำ

ถามประเภทใช่หรือไม่) ถามกลุ่ม

ต่างๆ แทนที่จะฟังคำไขเกี่ยวกับ

ครอบครัวในพระคัมภีร์ท่ีพวกเขา

เป็นตัวแทน

ระบหุลกัคำสอน (ทอ่งจำ):  เขยีนบนกระดานดงันี:้   “ครอบ-

ครัวเป็นศูนย์กลางในแผนของพระบิดาบนสวรรค์”  สนทนา

ว่าประโยคน้ีหมายความว่าอย่างไร  ลบท้ังประโยค  พูดสอง

คำแรกแล้วให้เด็กๆ พูดตาม จากนั้นให้พูดสี่คำแรกแล้ว

ให้เด็กๆ พูดตาม  ทำต่อไปเรื่อยๆ จนเด็กสามารถพูดตาม

ได้ทั้งประโยค

ส่งเสริมความเข้าใจ  (ถามและตอบคำถาม):  ขอล่วงหน้า

ให้เด็กหลายๆ คนเป็นตัวแทนครอบครัวจากพระคัมภีร์

ให้คำไขหลายๆ คำเกี่ยวกับแต่ละครอบครัว (ตัวอย่างเช่น

อาดัมและเอวา: “ครอบครัวเราเป็นครอบครัวแรกบนแผ่น

ดินโลก”; อับราฮัมและซาราย: “เราอายุมากแล้วก่อนที่จะ

มีลูก”; และลีไฮกับซาไรยาห์ “เราข้ามมหาสมุทรไปแผ่น

ดินท่ีสัญญาไว้”) แจกคำไขให้เด็ก  จัดเตรียมชุดแสดงง่ายๆ

หากอยู่ในวิสัยที่ทำได้  ขอให้เด็กที่เป็นตัวแทนครอบครัว

ในพระคัมภีร์มาหน้าชั้นทีละกลุ่ม  ให้พวกเขาอ่านคำไข

และขอให้เด็กปฐมวัยคนอื่นๆ ทายว่าเป็นตัวแทนของใคร

หลังจากบอกได้แล้วให้เด็กดูว่าพวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับ

ครอบครัวนี้ได้จากที่ไหนในพระคัมภีร์  บอกเด็กว่าแต่ละ

ครอบครัวทำตามแผนซ่ึงพระบิดาบนสวรรค์ทรงมีไว้สำหรับ

พวกเขาอย่างไร

สง่เสรมิการประยกุตใ์ช ้   (สนทนาเรือ่งครอบครวั):   ใหเ้ดก็

นึกถึงคุณสมบัติที่ดีของครอบครัวตน  ให้พวกเขาเล่าสู่กัน

ฟังในกลุ่มหรือกับปฐมวัยทั้งชั้นเกี่ยวกับคุณสมบัติเหล่านี้

สัปดาห์ 4: ฉันจะทำตามแผนของพระผู้เป็นเจ้า
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รูปทรงต่างๆ อยู่ที่ 
sharingtime.lds.org

พระบิดาบนสวรรค์ตรัสกับเรา
ผ่านศาสดาพยากรณ์ของพระองค์
“สิ่งใดที่เรา พระเจ้า พูดไว้, เราพูด, .. . ;ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของผู้รับใช้ทั้งหลายของเรา,

ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง วางแผนวิธีระบุหลักคำสอน ช่วยให้เด็กๆ เข้าใจ และประยุกต์ใช้ในชีวิต  

ถามตัวท่านว่า “เด็กต้องทำอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

เพลง: “ยืนหยัดความถูกต้อง”
(พด หน้า 81)

ความคารวะ: เด็กมีแนวโน้มจะ

แสดงความคารวะมากขึ้นเมื่อ

พวกเขามีส่วนในการเรียนรู้  กิจ-

กรรมในสัปดาห์หนึ่งและสองทำ

ให้เด็กหลายคนมีส่วนร่วม  คนที่

ไม่ได้ร่วมแสดงบทบาทสมมุติ

จะให้ความร่วมมือเมื่อพวกเขา

ดูเพื่อนแสดง (ดู มกรส หน้า 

82–83)

ส่งเสริมความเข้าใจ (สนทนาคำสอนของศาสดาพยา-

กรณ์): ตัดกระดาษออกเป็นสี่ชิ้นและวางทับรูปศาสดา

พยากรณ์คนปัจจุบัน เขียนคำสอนของศาสดาพยากรณ์

ไว้ด้านหลังแต่ละชิ้น (ดู  

เลียโฮนา ฉบับการประชุม

ใหญ่เพื่อให้รู้ว่าเมื่อเร็วๆ 

นี้ศาสดาพยากรณ์พูดเรื่องอะไร) ให้เด็ก

คนหนึ่งดึงกระดาษชิ้นหนึ่งออกแล้วทำ

ท่าประกอบคำสอน ขอให้เด็กคนอื่นๆ 

ทายว่าเด็กคนนั้นกำลังทำอะไร ทำซ้ำกับ 

คำสอนข้ออื่นๆ  ให้ดูหนังสือ เลียโฮนา 

และอธิบายว่าเวลานี้เราสามารถอ่าน

ถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ได้

สัปดาห์ 3: ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่นำเราในปัจจุบัน

สัปดาห์ 1 และ 2: ศาสดาพยากรณ์พูดแทนพระบิดาบนสวรรค์

ระบุหลักคำสอน (ดูการสาธิต): ให้เด็กคนหนึ่งออกมา

หน้าชั้นเรียน  บอกเด็กคนอื่นๆ ให้ทำตามคำสั่งของเด็ก

คนนั้น  กระซิบคำสั่งง่ายๆ กับเด็ก เช่น “บอกพวกเขาให้

เอามือวางบนศีรษะ” หรือ “บอกพวกเขาให้พูดสวัสดีเบาๆ 

กับคนที่นั่งติดกัน”  กระซิบคำสั่งอื่นๆ อีกหลายคำสั่งแล้ว

จบด้วย “บอกพวกเขาให้กอดอก” ถามเด็กๆ ว่าพวกเขา

รู้ได้อย่างไรว่าท่านต้องการให้พวกเขาทำอะไร  อธิบายว่า

วิธีหนึ่งที่พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงส่งข่าว

สารถึงผู้คนบนโลกนี้คือตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์และ

ทรงบัญชาผู้รับใช้เหล่าน้ันให้พูดกับผู้คน  ถามว่า “ใครคือ

ผู้รับใช้ที่พูดแทนพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู”  ให้เด็ก

พูดพร้อมกันว่า “ศาสดาพยากรณ์พูดแทนพระบิดาบน

สวรรค์”

ส่งเสริมความเข้าใจ (แสดงบทบาทสมมุติตามเรื่องราว

พระคัมภีร์): ก่อนเริ่มปฐมวัย ให้ติดรูปศาสดาพยากรณ์

คนหนึ่งและพระคัมภีร์อ้างอิงบางข้อที่บอกว่าเขาทำหรือ

พูดอะไรไว้ใต้เก้าอ้ีบางตัว  ตัวอย่างเช่น โนอาห์ (ปฐมกาล

6:13–14; 7:5, 7–10); โมเสส (อพยพ 14:8–9, 13–14, 

21–22); แซมิวเอลชาวเลมัน (ฮีลามัน 14:1–8; 16:1–3); 

และโจเซฟ สมิธ (คพ. 89) ให้เด็กๆ หารูปใต้เก้าอี้ แบ่ง

เด็กออกเป็นกลุ่มๆ โดยแจกรูปให้กลุ่มละหนึ่งรูป ให้เด็ก

เตรียมตัวแสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับศาสดาพยากรณ์ของ

พวกเขา ให้กลุ่มอ่ืนทายว่าพวกเขากำลังแสดงเป็นศาสดา

พยากรณ์ท่านใด  สนทนาว่าผู้คนได้รับข่าวสารของศาสดา

พยากรณ์อย่างไรและผลลัพธ์ที่ได้คืออะไร

ส่งเสริมความเข้าใจ (ร้องเพลง): ทำ “กงล้อศาสดาพยา-

กรณ์” ตามตัวอย่าง แบ่งวงกลมเป็นแปดส่วน แต่ละส่วน

มีชื่อศาสดาพยากรณ์หนึ่งคนจากเพลง “ทำตามศาสดา”

(พด หน้า 58–59) ให้เด็กคนหนึ่งออกมาหมุนกงล้อ  เล่า

เรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์ที่มีชื่ออยู่ในกงล้อ 

(สำหรับแนวคิดต่างๆ ให้ใช้พระคัมภีร์อ้างอิงใน พด หน้า 59)

จากนั้นให้ร้องท่อนที่เกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์ท่านนั้นใน

เพลง “ทำตามศาสดา”  ให้เด็ก

อีกคนหนึ่งหมุนกงล้อ แล้ว

ทำซ้ำเท่าที่เวลาจะเอื้อ

อำนวย
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ไป

รูปกงล้ออยู่ที่ sharingtime.lds.org

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (แบ่งปันแนวคิด): ให้เด็กคนหน่ึง

ยืนขึ้นและเติมข้อความนี้ให้ครบถ้วน: “ฉันจะทำตามศาส-

ดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิตอยู่โดย…”  ให้เด็กอีกคนหน่ึงทำเหมือน

เด็กคนแรกโดยเพิ่มวิธีทำตามศาสดาพยากรณ์อีกวิธีหนึ่ง

ทำต่อไปเรื่อยๆ เท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวย โดยกระตุ้นเด็ก

ให้พูดทวนแนวคิดของเด็กคนอื่นๆ ให้มากเท่าที่จะทำได้

เพลง: การร้องเพลงเก่ียวกับหลัก

คำสอนจะช่วยให้เด็กเรียนรู้และ

จดจำ  เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้นถ้าพวก

เขาเห็นภาพหรือทำกิจกรรมประ-

กอบเพลง   ข้อเสนอแนะสำหรับ

เดือนนี้แสดงตัวอย่างหลายวิธี

ในการทำสิ่งนี้  พิจารณาแนวคิด

คล้ายๆ กันนี้ขณะวางแผนบท

เรียนอื่น (ดู มกรส หน้า 172–

175)

ส่งเสริมความเข้าใจ (ร้องเพลงและฟังเรื่องเล่า): เตรียม

ป้ายถนนง่ายๆ ที่อ่านได้ว่า “หยุด” “ช้า” และ “ไป”  เลือก

เด็กสามคนออกมาถือป้าย และบอกพวกเขาให้ยกป้าย

ขึ้นเมื่อผู้นำดนตรีตบไหล่พวกเขาเบาๆ  บอกเด็กว่าป้าย

ไปหมายถึงให้เริ่มร้องเพลง ป้ายหยุดหมายถึงให้หยุดร้อง 

และป้ายช้าหมายถึงให้ร้องช้าๆ  ให้ผู้นำดนตรีนำเด็กๆ 

ร้องเพลง “ยืนหยัดความถูกต้อง” (พด หน้า 81)

อธิบายว่าป้ายถนนช่วยให้เราปลอดภัยและเตือนถึงอัน-

ตรายที่อยู่ข้างหน้า  จากนั้นให้อธิบายว่าคำแนะนำของ

ศาสดาพยากรณ์เหมือนป้ายถนนเหล่านี้เพราะพระบิดา

บนสวรรค์ทรงคุ้มครองและทรงอวยพรเราเมื่อเราทำตาม

คำแนะนำเหล่าน้ัน  แบ่งเด็กออกเป็นสามกลุ่ม  ให้ผู้นำหรือ

เด็กโตคนหนึ่งในแต่ละกลุ่มเล่าเรื่องสั้นๆ เมื่อครั้งที่เขา 

(หรือคนบางคนจากพระคัมภีร์) ได้รับความคุ้มครองเพราะ

ทำตามศาสดาพยากรณ์  จากน้ันให้กลุ่มย้ายไปหาผู้นำอีก

คนหนึ่งเพื่อฟังอีกเรื่องหนึ่ง  ให้เด็กร้องสร้อยเพลง “ทำ

ตามศาสดา” ขณะเดินไปหาผู้นำแต่ละคน  เป็นพยานถึง

พรที่ได้รับเมื่อเราทำตามศาสดาพยากรณ์

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (ทำปาย): ให้เด็กวาดรูปป้าย

ถนนและเขียนบนป้ายนั้นว่าพวกเขาจะทำตามคำสอน

ของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่อย่างไร  ให้เด็กนำป้าย

กลับบ้านเพื่อช่วยให้พวกเขาจดจำว่าต้องทำตามศาสดา-

พยากรณ์

เพื่อช่วยเด็กๆ ฝึกร้องเพลง “ยืนหยัดความถูกต้อง” (พด
หน้า 81) ท่านอาจทำดังนี้

• ให้ดูภาพศาสดาพยากรณ์คนปัจจุบันและสนทนาส้ันๆ

ถึงคำแนะนำบางอย่างที่ท่านให้เรา บอกเด็กว่าเพลง

ที่พวกเขาฝึกร้องจะอธิบายความสำคัญของการทำ

ตามศาสดาพยากรณ์

• แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ แจกเพลงให้กลุ่มละหนึ่งหรือ

สองท่อน จากน้ันให้เด็กคิดท่าประกอบท่ีจะช่วยให้พวก

เขาจำเนื้อร้องได้  ให้แต่ละกลุ่มสอนท่าของตนแก่เด็ก

 คนอื่นๆ

เมื่อสอนเด็กร้องเพลง จงใช้มือให้จังหวะ ยกมือขึ้นและลดมือลง

เมื่อเปลี่ยนระดับเสียง (ดู มกรส หน้า 174)

สัปดาห์ 3: มีความปลอดภัยในการทำตามศาสดาพยากรณ์

ความช่วยเหลือสำหรับผู้นำดนตรี

เด็กมีแนวโน้มจะประยุกต์ใช้

หลักคำสอนมากขึ้นถ้าพวกเขา

คิดวิธีประยุกต์ใช้ด้วยตนเอง  

นอกจากนี้ เด็กยังรู้สึกถึงความรัก

และการยอมรับเมื่อครูและเด็ก

คนอื่นๆ ทำตามแนวคิด

ของพวกเขา
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เมษายน พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด
และพระผู้ไถ่ของฉัน
“เราเชื่อว่าโดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์, มนุษยชาติทั้งมวลจะรอดได้, โดยการเชื่อฟังกฎและศาสนพิธีทั้งหลาย

ของพระกิตติคุณ” (หลักแห่งความเชื่อข้อ 3)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง วางแผนวิธีระบุหลักคำสอน ช่วยให้เด็กๆ เข้าใจ และประยุกต์ใช้ในชีวิต  

ถามตัวท่านว่า “เด็กต้องทำอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

เพลงตามที่ท่านเลือก
จาก หนังสือเพลง
สำหรับเด็ก

การท่องจำพระคัมภีร์ จะช่วย

ให้เด็กเรียนรู้หลักคำสอนของ

พระกิตติคุณ  พระวิญญาณจะ

ทรงช่วยให้เด็กหวนนึกถึงถ้อย

คำเหล่านี้ในยามจำเป็น (ดู 

มกรส หน้า 171–172)

เพลง: เพลงปฐมวัยสอนความ 

จริงพระกิตติคุณในลักษณะที่

เด็กๆ จะจดจำไปชั่วชีวิต (ดู 

มกรส  หน้า 172–175)

ระบุหลักคำสอน (เรียงตัวอักษร): เขียนบนกระดานว่า

“พระเยซูคริสต์ทรง–––––––––เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของ

เรา” วางอักษร ไ, ด้, รั, บ, เ, ลื, อ, และ ก  กระจายทั่ว

ห้อง  ให้เด็กเรียงตัวอักษรเพื่อให้ประโยคสมบูรณ์  ขอให้

พวกเขาอ่าน โมเสส 4:2 เพื่อตรวจคำตอบ  อ่านข้อความ

บนกระดานพร้อมกัน

ส่งเสริมความเข้าใจ (ร้องเพลง): เตรียมบัตรคำสามใบ

ที่เขียนคำถามต่อไปนี้ข้อละใบเกี่ยวกับ “ฉันอยู่ในสรวง-

สวรรค์” (เลียโฮนา เม.ย. 1999 หน้า เพื่อนเด็ก 5) 

1. ใครเสนอแผนต่อทุกคนในสวรรค์ก่อนเราจะมาโลกนี้

2. ใครตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ทรงส่งข้าพระองค์ไปเถิด 

และให้รัศมีภาพเป็นของพระองค์” 

3. การทำตามแผนของพระบิดาส่งผลให้พระเยซูทรงชนะ

อะไร

ให้เด็กร้องเพลงท่อนแรกและยืนขึ้นเมื่อร้องคำตอบของ

คำถามข้อแรก  จากนั้นให้สนทนาเรื่องอื่นๆ ที่พวกเขาเรียน

รู้จากข้อนี้  ท่านอาจร้องข้อนี้ซ้ำอีกครั้งหลังจากสนทนา

จากนั้นให้ทำซ้ำกิจกรรมนี้กับท่อนอื่นและคำถามข้ออื่น

ระบุหลักคำสอน (ทำตามตัวอย่าง):  ให้เด็กทำตามขณะ

ท่านทำท่าง่ายๆ หลายๆ ท่า เช่น ตบมือ เหยียดแขนขึ้น

เหนือศีรษะ หรือย่ำเท้าอยู่กับที่  ให้เด็กบอกบางสิ่งที่พวก

เขาเรียนรู้จากการทำตามแบบอย่างของคนบางคน (ตัว

อย่างเช่น วิธีจัดที่นอนหรือเล่นเกม)  เขียนบนกระดานว่า 

“พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างท่ีดีพร้อมสำหรับฉัน”  เป็นพยาน

ว่าพระคริสต์ทรงเป็นบุคคลเดียวที่เคยประทับบนแผ่นดิน

โลกและทรงเป็นแบบอย่างท่ีดีพร้อมเพ่ือให้เราดำเนินตาม

ให้เด็กอ่านประโยคนี้พร้อมกัน

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (แบ่งปันแนวคิด): ให้ดูภาพ

บางภาพท่ีพระเยซูทรงแสดงความรักและรับใช้ผู้อ่ืน  เขียน

บนกระดานว่า “พระเยซูทรงรักทุกคน” และ “พระเยซู

ทรงรับใช้ผู้อื่น”  วาดรูปหัวใจและมือไว้ใต้ประโยคเหล่า

นี้  บอกเด็กว่าเราควรทำตามแบบอย่างของพระเยซูโดย

รักและรับใช้ผู้อื่น  แจกกระดาษให้เด็กคนละแผ่นแล้วให้

เด็กวาดรูปหัวใจหรือลากเส้นตามรอยมือ  จากนั้นให้เด็ก

เขียนหรือวาดบางสิ่งที่พวกเขาทำได้เพื่อทำตามแบบ

อย่างของพระเยซู  ให้เด็กแบ่งปันแนวคิดกับปฐมวัยและ

วางกระดาษของพวกเขาต่อจากภาพพระเยซู  ร้องเพลง

“ฉันพากเพียรเป็นเหมือนพระเยซู” (พด หน้า 40–41)

สัปดาห์ 2: พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมสำหรับฉัน

สัปดาห์ 1: พระเยซูคริสต์ทรงได้รับเลือกให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
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ภาพวาดอยู่ที่ sharingtime.lds.org

บทเรียนที่ใช้อุปกรณ์จริง จะ

ใช้เพื่อสร้างความสนใจ ดึงดูด

ความสนใจของเด็ก หรือแนะนำ

หลักธรรมพระกิตติคุณ (ดู 

มกรส หน้า 164) ถ้าท่านไม่มี

สื่อการเรียนการสอนที่จำเป็น

สำหรับบทเรียนที่ใช้อุปกรณ์

จริงในสัปดาห์ 3 ท่านอาจใช้สื่อ

การเรียนการสอนที่หาได้ง่าย 

เช่น ท่านอาจใช้สบู่ล้างมือที่

สกปรกเพื่อให้มือสะอาด

“บ่อยครั้งเป็นการง่ายขึ้นที่จะเข้าใจหลักธรรมพระกิตติคุณเมื่อบรรยาย

ตามเรื่องราวพระคัมภีร์” (มกรส  หน้า 55)

ระบุหลักคำสอน (ท่องหลักแห่งความเชื่อ): แบ่งเด็กออก

เป็นกลุ่มๆ และแจกวลีจากหลักแห่งความเชื่อข้อสาม ให้

กลุ่มละหนึ่งวลี  ให้แต่ละกลุ่มยืนเรียงตามลำดับที่ถูกต้อง

และท่องวลีของพวกเขา จากนั้นให้ทุกคนในปฐมวัยยืน

ท่องหลักแห่งความเชื่อทั้งข้อ 

ส่งเสริมความเข้าใจ (ดูบทเรียนที่ใช้อุปกรณ์จริง): เป็น

พยานว่าวิธีหนึ่งที่การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ช่วยให้เรา

รอดคือช่วยให้เรารอดจากบาป หยิบแก้วน้ำใสให้เด็กดู

และอธิบายว่าแก้วนี้แทนคนที่ไม่มีบาป  หยดสีผสมอาหาร

ลงในน้ำเล็กน้อย  ชี้ให้เห็นว่าสีผสมอาหารกระจายไปทั่ว

จนน้ำไม่สะอาดอีกเลย  อธิบายว่าเมื่อเราทำบาป เราไม่

สะอาดเหมือนน้ำนี้  จากนั้นให้หยดน้ำยาฟอกขาวลงไป

สองสามหยดเพื่อทำให้น้ำสะอาดอีกครั้ง  อธิบายว่าเมื่อ

เรากลับใจ การชดใช้จะชำระให้เราสะอาดจากบาปและ

เราได้รับการให้อภัย  ให้เด็กดูภาพพระคริสต์ในเกทเสมนี

ให้เด็กแบ่งปันสิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับภาพนั้น  เป็นพยาน

ถึงความรักที่พระเยซูคริสต์ทรงมีต่อเราและความเต็มพระ

ทัยจ่ายราคาค่าบาปของเรา

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (สนทนาเรื่องการกลับใจ): ใช้

วิธีสอนบางวิธีในจุลสารเล่มนี้สอนเด็กเรื่องการกลับใจ ซึ่ง

รวมถึงความรู้สึกเสียใจ ขออภัย แก้ไขความผิด และไม่ทำ

ผิดซ้ำอีก (ดู ปฐมวัย 3 หน้า 48–51)

ส่งเสริมความเข้าใจ (เล่าเรื่องราวพระคัมภีร์): ใช้ภาพ

เล่าเรื่องการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูพอสังเขป (ดู มัทธิว

27:33–60; มาระโก 15:22–46; ลูกา 23:33–53; ยอห์น

19:17–42) ให้เด็กคิดว่าครอบครัวและพระสหายของพระ

เยซูรู้สึกอย่างไรเม่ือพระองค์ส้ินพระชนม์  ขอล่วงหน้าให้เด็ก

หลายๆ คน (หรือผู้ใหญ่) เตรียมเล่าเรื่องของพยานคน

หนึ่งที่เห็นการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ อาทิ มารีย์ 

มักดาลา (ดู ยอห์น 20:11–18) เปโตรและยอห์น (ดู ยอห์น 

20:2–10) เหล่าสาวก (ดู ยอห์น 20:19–22; ลูกา 24:33–53) 

โธมัส (ดู ยอห์น 20:24–29) และชาวนีไฟ (ดู 3 นีไฟ 11:8-

17) แจกป้ายชื่อเพื่อบอกว่าพวกเขาจะเล่าเรื่องของใคร

สัปดาห์ 3: มนุษยชาติทั้งมวลจะรอดโดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์

สัปดาห์ 4: พระเยซูคริสต์ฟื้นคืนพระชนม์ และฉันจะฟื้นคืนชีวิตเช่นกัน

นีไฟ
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พฤษภาคม

บัตรคำมีอยู่ที่ sharingtime.lds.org

หุ่นนิ้วมือมีอยู่ที่ sharingtime.lds.org

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
ได้รับการฟื้นฟู
“ข้าพเจ้าเห็นพระอติรูปสองพระองค์, ซึ่งความเจิดจ้าและรัศมีภาพของทั้งสองพระองค์เกินกว่าจะพรรณนาได้,

พระองค์ทรงยืนอยู่เหนือข้าพเจ้าในอากาศ.  องค์หนึ่งรับสั่งกับข้าพเจ้า, โดยทรงเรียกชื่อข้าพเจ้าและตรัส, 

พลางชี้พระหัตถ์ไปที่อีกองค์หนึ่ง—นี่คือบุตรที่รักของเรา. จงฟังท่าน!” (โจเซฟ สมิธ—ประวัติ ข้อ 17)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง วางแผนวิธีระบุหลักคำสอน ช่วยให้เด็กๆ เข้าใจ และประยุกต์ใช้ในชีวิต  

ถามตัวท่านว่า “เด็กต้องทำอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

เพลง: “สรรเสริญบุรุษ” 
ข้อ 1 และ 3
(เพลงสวด บทที่14)

สัปดาห์ 1: ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ได้รับการฟื้นฟู

กลุ่มอายุต่างกัน: วางแผนช่วง 

เวลาของการแบ่งปันให้ทั้งเด็กโต 

และเด็กเล็กมีส่วนร่วม  ตัวอย่าง 

เชน่ ในกจิกรรมทีส่องของสปัดาห ์ 

1 ท่านอาจใช้หุ่นนิ้วมือช่วยเด็ก 

เล็กจำชื่อแต่ละชื่อ  ในกิจกรรม 

ของสัปดาห์ 2 ท่านอาจแบ่งเด็ก 

เล็กตามกลุ่มชั้นเรียนแล้วให้ครู 

เล่าเรื่องและทบทวนโดยชี้ไปที่ 

ภาพและถามคำถาม

บัตรคำและรูปภาพมีอยู่ที่ 
sharingtime.lds.org

จส—ป 
1:5–13

จส—ป 
1:14–20

จส—ป 
1:30–35

จส—ป 1:34–
35, 67

จส—ป 
1:68–73

คพ. 109:2–4

ระบุหลักคำสอน (เรียนรู้หลักแห่งความเชื่อ): ก่อนเริ่ม 
ปฐมวัย ให้เขียนหลักแห่งความเชื่อข้อหก บนกระดาน 
ให้เด็กหลับตา  บอกพวกเขาว่าหลังจากพระเยซูคริสต์สิ้น
พระชนม์ ผู้คนเร่ิมช่ัวร้าย พระกิตติคุณและฐานะปุโรหิตของ
พระองค์ถูกนำไปจากแผ่นดินโลก  อธิบายว่านี่เรียกว่าการ
ละทิ้งความเชื่อ และผู้คนอยู่ในความมืดทางวิญญาณ
เหมือนพวกเขาถูกปิดตาทางวิญญาณ—จนกระทั่งพระ
เยซูทรงฟื้นฟูศาสนจักรผ่านโจเซฟ สมิธ ชูรูปนิมิตแรก
และบอกเด็กให้ลืมตา  ช่วยเด็กท่องจำหลักแห่งความเชื่อ
ข้อหกโดยให้พวกเขาอ่านออกเสียงพร้อมกัน  ลบคำหลายๆ
คำ อ่านซ้ำจนลบหมดทุกคำและเด็กจำหลักแห่งความเช่ือ
ข้อนั้นได้

ส่งเสริมความเข้าใจ (เล่นเกมจับคู่): ทำบัตรคำสำหรับ

หน้าที่แต่ละอย่างในแผนภูมิด้านล่าง  เขียนชื่อตำแหน่ง

บนกระดานตามตัวอย่าง และเว้นช่องตรงกลางไว้เขียน

หน้าที่ แบ่งเด็กๆ ออกเป็นห้ากลุ่ม และแจกบัตรคำ “หน้า

ท่ี” ให้กลุ่มละหน่ึงใบ  ให้แต่ละกลุ่มติดบัตรคำบนกระดาน

ในตำแหน่งท่ีถูกต้อง  ช้ีให้เห็นว่าศาสนจักรท่ีได้รับการฟ้ืน-

ฟูมีผู้นำแบบเดียวกับศาสนจักรสมัยพระเยซูคริสต์ประทับ

บนแผ่นดินโลก

ส่งเสริมความเข้าใจ (แบ่งปันรูปภาพและเรื่องราวจาก

พระคัมภีร์): รวบรวมภาพเหตุการณ์จากการฟื้นฟูศาสน-

จักร  แบ่งประโยค “โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์แห่ง

การฟื้นฟู” ออกเป็นหลายๆ ส่วนเท่ากับรูปภาพที่มี และ

เตรียมบัตรคำสำหรับแต่ละคำหรือแต่ละวลี (ดูตัวอย่าง)  

แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ และแจกบัตรคำ รูปภาพ และข้อ

พระคัมภีร์ที่พูดถึงเหตุการณ์ในภาพ  จากนั้นให้เด็กอ่าน

ข้อพระคัมภีร์และสนทนาว่าเกิดอะไรขึ้นในภาพ  ต่อจาก

สัปดาห์ 2: โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์แห่งการฟื้นฟู

โจเซฟ สมิธ เป็น ศาสดาพยากรณ์ แห่ง การฟื้นฟู

ตำแหน่งในศาสนจักร
สมัยแรก หน้าที่ ตำแหน่งในศาสนจักร 

ที่ได้รับการฟื้นฟู
อัครสาวก อัครสาวก

ศาสดาพยากรณ์ ศาสดาพยากรณ์

ศิษยาภิบาล อธิการ

ผู้สอน ผู้สอน

ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ผู้ประสาทพร

เป็นพยานพิเศษของพระเยซูคริสต์

พูดพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์

นำวิสุทธิชนกลุ่มเล็กๆ

สอนพระกิตติคุณ

ให้พรพิเศษ
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ภาพวาดมีอยู่ที่ sharingtime.lds.org

ที่คั่นหนังสือมีอยู่ที่ sharingtime.lds.org

ในกิจกรรมของสัปดาห์ 4 ท่านจะมี

โอกาสตรวจสอบความเข้าใจของเด็ก

การทำซ้ำจะทำให้แนวคิดต่างๆ ฝังแน่น

ในใจพวกเขา

บอกเล่าความรู้สึก:  เปดโอกาส

ให้เด็กบอกเล่าความรู้สึกของตน

เองเกี่ยวกับพระกิตติคุณ  วิธีนี้จะ

อัญเชิญพระวิญญาณและเพิ่ม

ความเข้าใจของเด็กเกี่ยวกับการ

นำหลักคำสอนไปใช้กับชีวิตพวก

เขา (ดู มกรส หน้า 63–65)

นั้นให้แต่ละกลุ่มเล่าเรื่องของพวกเขากับปฐมวัยที่เหลือ

สนทนาถึงบทบาทของโจเซฟ สมิธในเหตุการณ์แต่ละอย่าง

และให้เด็กพิจารณาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลหรืออาจ

ส่งผลต่อชีวิตพวกเขาอย่างไร  เรียงรูปและบัตรคำแต่ละ

ใบบนกระดาน  หลังจากบัตรคำทั้งหมดอยู่บนกระดาน

แล้วให้อ่านประโยคพร้อมกัน

ส่งเสริมความเข้าใจ (อ่านพระคัมภีร์): อ่านช่ือพระคัมภีร์

มอรมอนจากปกหนังสือพร้อมกัน  อ่านพระคัมภีร์ข้อต่อไป

น้ีดังๆ และให้เด็กยกเมือเม่ือพวกเขาได้ยินพระนามอ่ืนของ

พระผู้ช่วยให้รอด: 2 นีไฟ 19:6; แอลมา 5:38; 3 นีไฟ

5:26  เมื่อเด็กบอกชื่อ ให้เขียนชื่อเหล่านั้นไว้บนกระดาน

เลือกมาหลายๆ ชื่อและอธิบายว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรง

บรรลุบทบาทเหล่านั้นอย่างไร

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (ทำที่คั่นหนังสือ): แจกที่คั่น

หนังสือซึ่งเขียนว่า “พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานหลัก-

ฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์” ให้เด็กคนละแผ่น  ให้

เด็กตกแต่งที่คั่นหนังสือและใช้คั่นพระคัมภีร์ของพวกเขา

ท่านอาจให้เด็กหลายๆ คนรายงานเปาหมายของการสร้าง

นิสัยศึกษาพระคัมภีร์เป็นประจำ (ดู มกราคม สัปดาห์ 2)

ท่านอาจเชิญเด็กออกมาเล่าความรู้สึกเกี่ยวกับข้อพระ

คัมภีร์ที่พวกเขาอ่าน

ระบุหลักคำสอน (ดูบทเรียนที่ใช้อุปกรณ์): ให้เด็กดูสิ่ง

ของบางอย่างท่ีใช้พลังงานไฟฟา และแสดงให้พวกเขาเห็น

ว่าสิ่งของชิ้นนั้นทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีพลังงานที่เหมาะสม  

ให้เด็กคนหนึ่งชูภาพพระคริสต์กำลังวางพระหัตถ์แต่งตั้ง

อัครสาวก  อธิบายว่าศาสนจักรของพระคริสต์จะทำงาน

ไม่ได้ถ้าไม่มีพลังอำนาจของฐานะปุโรหิต    ให้เด็กคนน้ันนำ

ภาพแอบไว้ข้างหลัง  อธิบายว่าหลังจากอัครสาวกของพระ

คริสต์สิ้นชีวิต อำนาจฐานะปุโรหิตสูญสิ้น ให้เด็กอีกคน

หนึ่งแสดงภาพการฟนฟูฐานะปุโรหิต  เป็นพยานว่าพระ

ผู้เป็นเจ้าทรงฟนฟูฐานะปุโรหิตผ่านโจเซฟ สมิธ

ส่งเสริมความเข้าใจ (ร้องเพลงและเล่นเกมจับคู่):  ให้เด็ก

บางคนอ่าน คพ. 107:1 และให้เด็กๆ คอยฟังชื่อฐานะปุ-

โรหิตสองอย่าง  ติดภาพการฟนฟูฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน

และภาพการฟนฟูฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคบนกระดาน

เขียนคำว่า อาโรน หรือ เมลคีเซเดค เหนือ

ภาพที่ตรงกัน สนทนาว่าใครฟนฟูหรือนำ

ฐานะปุโรหิตแต่ละอย่างนี้กลับมาให้โจเซฟ 

สมิธ (ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ ข้อ 72)  ให้เด็ก

ดูภาพศาสนพิธีฐานะปุโรหิตหลายๆ ภาพ

เช่น บัพติศมา การยืนยัน การส่งผ่านศีล-

ระลึก การให้พรศีลระลึก และการรักษา

ผู้ปวย ให้เด็กส่งภาพต่อๆ กันไปขณะพวกเขาร้องเพลง 

“ฐานะปุโรหิตได้รับการฟนฟู” (พด หน้า 60 หยุดเพลง

เป็นช่วงๆ และขอให้เด็กที่ถือภาพนั้นไปยืนอยู่ข้างคำว่า

อาโรน หรือ เมลคีเซเดค เพื่อแสดงถึงพลังอำนาจที่จำเป็น

ต่อการประกอบศาสนพิธีน้ัน ทำซ้ำเท่าท่ีเวลาจะเอ้ืออำนวย

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (เขียนจดหมายขอบคุณ): ให้

เด็กๆ คิดว่าฐานะปุโรหิตเป็นพรแก่พวกเขาอย่างไร  ชวน

เด็กๆ ทำการ์ดหรือภาพขอบคุณให้ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่

พวกเขารู้จัก (เช่น อธิการ ครู บิดา หรือ ผู้สอนศาสนา)

สัปดาห์ 3: พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์

สัปดาห์ 4: ฐานะปุโรหิตได้รับการฟนฟู
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มิถุนายน

ภาพวาดมีอยู่ที่ sharingtime.lds.org

หลักธรรมและศาสนพิธีเบื้องต้น 
ของพระกิตติคุณทำให้ฉันอยู่กับ
พระผู้เป็นเจ้าได้อีกครั้ง
“เราเชื่อว่าหลักธรรมและศาสนพิธีเบื้องต้นของพระกิตติคุณคือ: หนึ่ง, ศรัทธาในพระเจ้า พระเยซูคริสต์; สอง,

การกลับใจ; สาม, บัพติศมาโดยลงไปในน้ำทั้งตัวเพื่อการปลดบาป; สี่, การวางมือเพื่อของประทานแห่งพระวิญญาณ

บริสุทธิ์” (หลักแห่งความเชื่อ ข้อ 4)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง วางแผนวิธีระบุหลักคำสอน ช่วยให้เด็กๆ เข้าใจ และประยุกต์ใช้ในชีวิต  

ถามตัวท่านว่า “เด็กต้องทำอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

เพลงตามที่ท่านเลือกจาก 
หนังสือเพลงสำหรับเด็ก

สัปดาห์ 1: ศรัทธาในพระเยซูคริสต์นำเราให้รักพระองค์ วางใจพระองค์ 

และรักษาพระบัญญัติของพระองค์

การทำซำ้:  เดก็เรยีนรูผ้า่นการทำ 

ซ้ำ ท่านอาจขยายบทเรียนที่ใช้ 

อุปกรณ์จริงของสัปดาห์ 1 เพื่อ 

เสริมน้ ำหนักหลักธรรมแห่ ง 

ศรัทธา  ปลูกเมล็ดพืชในกระถาง  

และนำต้นที่กำลังโตมาปฐมวัย 

เป็นครั้งคราว  บอกเด็กว่าท่านทำ 

อะไรไปแล้วบ้างเพื่อให้ต้นไม้ 

เติบโต  เปรียบเทียบการบำรุง 

เลี้ยงต้นอ่อนกับการบำรุงเลี้ยง 

ศรัทธาในพระเยซูคริสต์

ระบุหลักคำสอน (อ่านพระคัมภีร์): ให้เด็กเปิดพระคัม-

ภีร์ของพวกเขาและอ่าน หลักคำสอนและพันธสัญญา 58:

42–43 ให้เด็กบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรากลับใจจากบาป 

(หากอยู่ในวิสัยท่ีทำได้ ให้เด็กทำเคร่ืองหมายข้อเหล่าน้ีใน

พระคัมภีร์ของพวกเขา) เล่าพอสังเขปเกี่ยวกับอีนัส (ดู 

อีนัส 1:1–4) และให้เด็กคนหน่ึงอ่าน อีนัส 1:5–8  เป็นพยาน

ว่าการชดใช้ของพระคริสต์ทำให้เราได้รับการอภัยบาป

ส่งเสริมความเข้าใจ (แสดงบทบาทสมมุติ): อธิบายว่า

คนท่ีกลับใจและได้รับการอภัยบาปแล้วจะปรารถนารับใช้

พระผู้เป็นเจ้า  แบ่งเด็กๆ ออกเป็นสามกลุ่ม แจกรูปภาพ

และพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปนี้ให้กลุ่มละหนึ่งข้อ: แอลมา

ให้บัพติศมาที่ผืนน้ำแห่งมอรมอน (โมไซยาห์ 17:2–4; 18:

1–17); โยนาห์ (โยนาห์ 1–3); ชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮฝังดาบ 

(แอลมา 23:4–18; 24:6–19) อธิบายว่าเรื่องเหล่านี้พูดถึง

ผู้คนท่ีกลับใจจากบาปและรับใช้พระเจ้า  ขอให้แต่ละกลุ่ม

ทบทวนข้อพระคัมภีร์และเตรียมแสดงบทบาทสมมุติให้

ดูว่าคนเหล่านี้กลับใจและรับใช้พระเจ้าอย่างไร  (โดยสอน

พระกิตติคุณ รับใช้งานเผยแผ่ และไม่ยอมสู้รบ)

ระบุหลักคำสอนและส่งเสริมความเข้าใจ (ดูบทเรียนท่ีใช้อุปกรณ์จริงและร้องเพลง):

เขียนบนกระดานว่า “ศรัทธาในพระเยซูคริสต์นำเราให้รักพระองค์ วางใจพระองค์

และรักษาพระบัญญัติของพระองค์” ให้เด็กดูเมล็ดพืช ถามว่า “เมล็ดพืชเหล่า

น้ีจะโตเป็นอะไรได้บ้าง” “หนูรู้ได้อย่างไรว่าเมล็ดเหล่าน้ีจะเติบโต” “เราต้องทำอะไร

เพื่อให้เมล็ดพืชเติบโต” อธิบายว่าศรัทธาที่เรามีต่อพระเยซูคริสต์จะเติบโตเหมือน

เมล็ดพืชถ้าเราบำรุงเลี้ยง  สนทนาถึงสิ่งที่เราทำได้เพื่อช่วยให้ศรัทธาของเราเติบโต

และอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้จะนำเราให้รักและวางใจพระเยซูคริสต์และรักษาพระบัญ-

ญัติของพระองค์อย่างไร ร้องเพลง “ศรัทธา” (พด หน้า 50–51) คิดท่ามือง่ายๆ 

ประกอบเพลงท่อนแรก

สัปดาห์ 2: การกลับใจนำมาซึ่งการให้อภัย
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โลโกมีอยูที่ 
sharingtime.lds.org

เอกสารแจกมีอยูที่ sharingtime.lds.org

การใชเด็กสาธิตใหเห็นจะดึงดูดความ

สนใจของพวกเขาและเตรียมพวกเขา

ใหเรียนรู  ตัวอยางเชน กิจกรรมนี้

จะเห็นเด็กสาธิตแนวคิดเรื่องการ

แบกภาระของกันและกัน

พระคัมภีร: เปนเรื่องสำคัญที่

เด็กจะเรียนรูความจริงของพระ

กิตติคุณจากพระคัมภีร (ดู มกรส

หนา 50–51)  ใหเด็กชี้คำแตละคำ

ขณะที่ทานอานออกเสียงพระ

คัมภีรขอหนึ่ง  ใหเด็กเล็กคอยฟง

คำหรือวลีที่กำหนดใหและยกมือ

เมื่อพวกเขาไดยินคำหรือวลีนั้น

สงเสริมความเขาใจ (ดูบทเรียนที่ใชอุปกรณจริง): ขอให

เด็กคนหนึ่งมาหนาชั้นและกางแขนออก  จากนั้นใหวาง

หนังสือเลมหนึ่งบนมือแตละขาง อาน โมโซยาห 18:7–11 

อธิบายวาพันธสัญญาขอหนึ่งที่เราทำเมื่อรับบัพติศมา

คือ “แบกภาระของกันและกัน, เพื่อมันจะไดเบา”  ถามเด็ก

ที่ถือหนังสือวาเขาเมื่อยแขนหรือไม  ใหเด็กอีกสองคนชวย

พยุงแขนของเขา  สนทนาถึงภาระบางอยางที่เด็กอาจจะ

มี เชน ถูกหัวเราะเยาะ ปวย รูสึกเหงา หรือมีปญหา

เรื่องการเรียน  ถามเด็กวาพวกเขาจะชวยแบงเบาภาระ

ของกันและกันไดอยางไร

สงเสริมการประยุกตใช (เลนเกม):  บอกเด็กๆ วาบัพ-

ติศมาเปนประตูที่นำไปสูเสนทางสูชีวิตนิรันดร (ดู 2 นีไฟ 

31:17) ใหวางรูปเด็กรับบัพติศมาไวดานหนึ่งของหอง และ

อีกดานหนึ่งใหวางภาพพระผูชวยใหรอด แลวอธิบายวา

ในกิจกรรมน้ีภาพน้ีหมายถึงชีวิตนิรันดร  บอกเด็กวาเราอยู

บนเสนทางสูชีวิตนิรันดรเมื่อเรารักษาพันธสัญญาบัพติศ-

มาของเรา  ทบทวนพันธสัญญาเหลานี้พอสังเขป (ระลึก

ถึงพระเยซูคริสต เชื่อฟงพระบัญญัติ และชวยผูอื่น)  แจก

กระดาษที่วาดรูปโล ลสด ไวให

เด็กคนละแผนแลวใหพวกเขา

เขียนพระบัญญัติขอหนึ่งที่จะ

ชวยพวกเขารักษาพันธสัญญา

บัพติศมาลงไป (พวกเขาอาจจะ

วาดรูปแทนพระบัญญัติที่พวก

เขาเลือก)  ใหเด็กคนหนึ่งวางกระ-

ดาษของเขาไวบนพื้นระหวางรูป

สองรูป  หากอยูในวิสัยที่ทำไดใหชวยเด็กหาพระบัญญัติ

ในพระคัมภีรของพวกเขาและอานดวยกัน  ทำซ้ำจนกวา

เด็กจะทำเสนทางระหวางรูปสองรูปนั้นไดสำเร็จ         

สงเสริมความเขาใจ (อานพระคัมภีร):  แบงเด็กออกเปน

กลุมๆ และแจกกระดาษที่มีขอพระคัมภีรตอไปนี้ใหกลุม

ละหนึ่งแผน:

• “ตามจริงแลว, ตามจริงแลว, เรากลาวแกเจา, เราจะ

เผยพระวิญญาณของเราสวนหน่ึงใหเจา, ซ่ึงจะใหความ

สวางแกความคิดเจา, ซึ่งจะทำใหจิตวิญญาณเจา

 เปยมดวย”––––––––––– (คพ. 11:13)

• “หากทานจะเขาไปโดยทางนั้น [บัพติศมา], และรับ

พระวิญญาณบริสุทธิ์, พระองคจะทรง–––––––––––––แก

ทานถึงสิ่งทั้งปวงที่ทานควรทำ” (2 นีไฟ 32:5)

• “องคผูชวยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์...จะทรง–––––––––

 ทานทั้งหลายทุกสิ่ง และจะใหทาน–––––––––ถึงทุกสิ่ง

 ที่เราไดกลาวไวแกทานแลว” (ยอหน 14:26)

• “จงวางใจในพระวิญญาณองคนั้นซึ่งนำใหทำ––––––––

 –– แทจริงแลว, ใหทำอยางเที่ยงธรรม, ใหเดินอยาง

 ถอมตน,ให–––––––––– ––––––––– –––––––––– ; และนี่คือ

 พระวิญญาณของเรา” (คพ. 11:12)

• “และโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทานจะ

 ––––––––– ––––––––– ––––––––– ของทุกเรื่อง” (โมโรไน 

 10:5)

ใหเด็กคนหาขอความหรือคำในพระคัมภีรและเติมคำใน

ชองวาง  จากน้ันใหเด็กสนทนาวาพระคัมภีรขอเหลาน้ีสอน

อะไรเกี่ยวกับวิธีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชวยเราได  ขอ

ใหเด็กเลาประสบการณเมื่อครั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง

ชวยพวกเขา

สงเสริมการประยุกตใช (รองเพลง):  บอกเด็กวาพระวิญ-

ญาณบริสุทธิ์ทรงชวยเราหลายๆ ดาน รองเพลง “พระ

วิญญาณบริสุทธิ์” (พด หนา 56) ใหเด็กยกมือเมื่อพวกเขา

รองเพลงเกี่ยวกับวิธีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชวยพวก

เขาได  หยุดรองและสนทนาวาพวกเขาเรียนรูอะไรเกี่ยวกับ

พระวิญญาณบริสุทธิ์  รองเพลงและสนทนาตอ  แบงปน

เมื่อครั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปลอบโยนหรือนำทาง

ทาน

สัปดาห 3: เมื่อฉันรับบัพติศมาฉันทำพันธสัญญากับพระผูเปนเจา

สัปดาห 4: พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปลอบโยนและนำทางฉัน

โลโกมีอยูที่ 
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กรกฎาคม

สถานที่
ศักดิ์สิทธิ์

ที่เราได้รับ

รูปภาพมีอยู่ที่ sharingtime.lds.org

บัตรคำมีอยู่ที่ sharingtime.lds.org

พระวิหารเป็นพระนิเวศน์
ของพระผู้เป็นเจ้า
“ศาสนพิธีและพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ทำให้เกิดความเป็นไปได้สำหรับแต่ละบุคคล

ที่จะกลับไปยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อที่ครอบครัวจะเป็นหนึ่งเดียวชั่วนิรันดร์”

(“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” ย่อหน้า 3)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง วางแผนวิธีระบุหลักคำสอน ช่วยให้เด็กๆ เข้าใจ และประยุกต์ใช้ในชีวิต  

ถามตัวท่านว่า “เด็กต้องทำอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

เพลง “ฉันชอบมองดูพระวิหาร”
(พด หน้า 99)

เชิญชวนให้ตอบ: เด็กมีแนว

โน้มจะตอบคำถามมากขึ้นถ้าให้

เวลาพวกเขาไตร่ตรอง  ท่านอาจ

บอกเด็กว่าท่านจะให้เวลาคิด

ก่อนตอบ (ดู มกรส หน้า 69)

ระบุหลักคำสอนที่ท่านกำลังสอนให้

ชัดเจนเพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจและ

ประยุกต์ใช้ได้ดีขึ้น

ระบุหลักคำสอน (เรียงคำและร้องเพลง): ให้เด็กโตคน

หนึ่งอ่านสองประโยคสุดท้ายจากย่อหน้าที่ 3 ของ “ครอบ-

ครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” ให้ปฐมวัยฟัง  เขียนคำและวลี

ต่อไปนี้ลงในแถบกระดาษแผ่นละหนึ่งคำหรือหนึ่งวลี:

พระวิหารเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีเราได้รับการผนึกด้วยกัน

แล้วติดแถบกระดาษบนกระดานโดยไม่ต้องเรียงลำดับ  

ให้เด็กคนหน่ึงย้ายแถบกระดาษแผ่นหน่ึงไปอยู่ในตำแหน่ง

ที่ถูกต้อง  ทำต่อไปจนเรียงได้ถูกต้อง ร้องข้อสองของเพลง

“ฉันชอบมองดูพระวิหาร” ให้เด็กครึ่งห้องคอยฟังสองสิ่ง

ที่เราทำในพระวิหาร (พันธสัญญาและสัญญาจะเชื่อฟัง)

และอีกครึ่งห้องคอยฟังความจริงข้อหนึ่งที่พวกเขาเรียนรู้

(ครอบครัวอยู่ชั่วนิรันดร์)  ช่วยให้เด็กเข้าใจว่าการได้ผนึก

เป็นครอบครัวในพระวิหารหมายความว่าพวกเขาจะได้

อยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์

ระบุหลักคำสอน (ร้องเพลง): ให้ดูรูปพระวิหารและเขียน

บนกระดานว่า “พระวิหารเป็น–––––––––” ให้เด็กร้องท่อน

แรกของเพลง “ฉันชอบมองดูพระวิหาร” (พด หน้า 99) 

บอกเด็กให้ส่งสัญญาณด้วยการกอดอกเมื่อพวกเขาร้อง

ถึงวลีที่ใช้เติมประโยคบนกระดาน  ถามเด็กว่าพระวิหาร

คืออะไร (พระนิเวศน์ของพระผู้เป็นเจ้า) ช่วยเด็กค้นหา

“พระวิหาร, พระนิเวศน์ของพระเจ้า” ใน คู่มือพระคัมภีร์

(หน้า 257–258) ช่วยพวกเขาหาข้อความที่อธิบายว่าพระ

วิหารเป็นพระนิเวศน์ของพระเจ้าจริงๆ และพระผู้เป็นเจ้า

ทรงบัญชาผู้คนของพระองค์อยู่เสมอให้สร้างพระวิหาร

ส่งเสริมความเข้าใจ (เล่นเกมทายคำ):  เตรียมคำไขเกี่ยว

กับพระวิหารที่สร้างโดยโมเสส (ดู อพยพ 25:1–2, 8–9)

นีไฟ (ดู 2 นีไฟ 5:16) โจเซฟ สมิธ (ดู คพ. 124:31)

และผู้ติดตามพวกท่าน  ตัวอย่างเช่น “พระวิหารของเรา

เรียกว่าพลับพลา และเราเคล่ือนย้ายพระวิหารไปด้วยขณะ

เดินทาง” (โมเสส) หรือ “เราสร้างพระวิหารหลังออกจาก

เยรูซาเล็มและเดินทางข้ามทะเล” (นีไฟ)  เลือกเด็กสามคน

เป็นตัวแทนของศาสดาพยากรณ์เหล่านี้ ให้เด็กอ่านคำไข

ให้ปฐมวัยฟัง แล้วให้เด็กคนอ่ืนๆ ทายว่าเด็กสามคนน้ีเป็น

ตัวแทนของใคร หลังจากทายถูกต้องแล้ว ให้ดูรูปศาสดา

พยากรณ์ท่านนั้นหรือพระวิหารที่ท่านกับผู้คนสร้าง

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (สนทนาเรื่องพระวิหาร): ให้ดู

ภาพพระวิหารใกล้บ้านท่านที่สุด  สนทนาคำถามต่อไปนี้:

หนูคิดว่าเหตุใดพระผู้เป็นเจ้าจึงทรงบัญชาเราให้สร้าง

พระวิหาร หนูจะทำอะไรได้บ้างเพื่อเตรียมไปพระวิหารใน

วันข้างหน้า

สัปดาห์ 1: พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาผู้คนของพระองค์ให้สร้างพระวิหาร

สัปดาห์ 2: ครอบครัวได้รับพรผ่านศาสนพิธีพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์

พระวิหารเป็น

การผ
นึกด้วยก

ัน
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ท่านอาจจะต้องปรับกิจกรรมตามความต้องการของปฐมวัย  ตัวอย่างเช่น ถ้าปฐมวัยของท่านมีเด็กมาก

ท่านอาจจะให้ผู้พูดรับเชิญเป็นฝ่ายเดินไปตามกลุ่มแทนที่จะให้เด็กย้ายจากผู้พูดคนหนึ่ง

ไปยังอีกคนหนึ่ง (ดู มกรส  หน้า 179)

รักคนที่ท่านสอน: ขณะสอน

เร่ืองครอบครัวนิรันดร์ จงละเอียด

อ่อนต่อความรู้สึกของเด็กที่ไม่มี

ทั้งมารดาและบิดาในบ้าน  และ

ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของ

เด็กที่มีบิดามารดาหรือพี่น้องไม่

แข็งขันหรือไม่เป็นสมาชิกของ

ศาสนจักรด้วย  กระตุ้นเด็กทุกคน

ให้ดำเนินชีวิตอย่างมีค่าควรและ

เตรียมพร้อมเพื่อพวกเขาจะ

สามารถมีครอบครัวนิรันดร์ของ

ตนเองในวันข้างหน้าได้ (ดู มกรส

 หน้า 31–32)

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (บอกความรู้สึกและวาดรูป): 

เชิญครอบครัวหรือเด็กสองสามคนมาบอกว่าพวกเขารู้สึก

อย่างไรเมื่อได้อยู่ในอาณาบริเวณพระวิหารหรือพวกเขา

ได้รับพรอย่างไรเนื่องจากพระวิหารและศาสนพิธีผนึก ให้

เด็กวาดรูปครอบครัวของพวกเขาด้านนอกพระวิหาร

การท้าทายประจำป: พึงระลึก

ว่าต้องเปดโอกาสให้เด็กได้แบ่ง

ปันสิ่งที่เด็กเรียนรู้จากการอ่าน

พระคัมภีร์ของพวกเขา (ดู มกราคม

 สัปดาห์ 2)

ส่งเสริมความเข้าใจ (ฟังผู้พูดรับเชิญ):  รวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับการสร้างพระวิหารเคิร์ทแลนด์และพระวิหาร

ซอลท์เลค และพระวิหารใกล้บ้านท่านหากอยู่ในวิสัยที่ทำ

ได้ (ดูข้อมูลเกี่ยวกับพระวิหารเคิร์ทแลนด์และพระวิหาร

ซอลท์เลคได้ใน ปฐมวัย 5 บทที่ 25 และ 44 หรือ LDS.org)

เชิญผู้ใหญ่บางคนมาปฐมวัยและให้ข้อมูลแก่เด็ก แบ่ง

เด็กออกเป็นกลุ่มๆ ให้แต่ละกลุ่มผลัดกันพูดคุยกับผู้ใหญ่

แต่ละคน ขอให้เด็กร้องเพลง “ฉันชอบมองดูพระวิหาร” 

ขณะพวกเขาย้ายจากผู้พูดรับเชิญคนหน่ึงไปยังอีกคนหน่ึง

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ (สนทนาและ

สอนคนอื่นๆ): ให้ดู “มาตรฐานพระกิตติคุณของฉัน” และ

อธิบายว่าการทำตามมาตรฐานเหล่านี้จะ

ช่วยให้เรามีค่าควรไปพระวิหาร  แบ่งเด็กออก

เป็นกลุ่มๆ  ให้ครูในแต่ละกลุ่มสนทนาถึง

มาตรฐานที่จะช่วยเด็กเตรียมตัวไปพระวิหาร

และเป็นพยานว่าการดำเนินชีวิตตามมาตรฐาน

ดังกล่าวช่วยเด็กได้อย่างไร  ให้แต่ละกลุ่มเลือก

มาตรฐานพระกิตติคุณหนึ่งข้อแล้วเขียนหรือ

วาดรูปคำมั่นสัญญาที่พวกเขาจะทำตามมาตรฐานนั้น  

เชิญอธิการหรือประธานสาขามาปฐมวัยและ

ให้เด็กแต่ละกลุ่มบอกคำมั่นสัญญาของพวก

เขา  เชิญอธิการหรือประธานสาขาแบ่งปัน

ประจักษ์พยานเกี่ยวกับความสำคัญของ

พระวิหาร

สัปดาห์ 3: ผู้บุกเบิกทำงานหนักและเสียสละเพื่อสร้างพระวิหาร

สัปดาห์ 4: ฉันจะเตรียมตัวให้มีค่าควรไปพระวิหาร
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ร่างกายของฉันเป็น
วิหารของพระผู้เป็นเจ้า
“ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่าน . . . วิหารของพระเจ้า

เป็นที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ และท่านทั้งหลายเป็นวิหารนั้น” (1 โครินธ์ 3:16–17)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง วางแผนวิธีระบุหลักคำสอน ช่วยให้เด็กๆ เข้าใจ และประยุกต์ใช้ในชีวิต  

ถามตัวท่านว่า “เด็กต้องทำอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

เพลง “พระเจ้าประทาน
พระวิหารให้ฉัน”
(พด หน้า 73)

ปรับกิจกรรม ตามความต้อง

การของปฐมวัย (ดู มกรส หน้า 

110–117) ตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะ

ปรับกิจกรรมที่สองของสัปดาห์

2 สำหรับปฐมวัยกลุ่มใหญ่กว่า

โดยขอให้ เด็กแต่ละคนเขียน

หรือวาดความคิดหน่ึงอย่างลงใน

กระดาษแผ่นเล็ก แล้วติดกระดาษ

เหล่าน้ันไว้บนโปสเตอร์

สำเนา: ถ้าท่านไม่มีเครื่องถ่าย

เอกสาร ท่านอาจวางกระดาษ

ลอกลายทับภาพประกอบแล้ว

ลากเส้นตามภาพ หรือจะพิมพ์

จาก LDS.org ก็ได้

ระบุหลักคำสอน (สนทนาเร่ืองพระวิหาร):  ก่อนเร่ิมปฐม-

วัยให้เขียนบนกระดานว่า “ท่านเป็นวิหารของพระเจ้า”

(1 โครินธ์ 3:16)  ให้ดูรูปพระวิหารและถามเด็กว่าอะไรทำ

ให้พระวิหารพิเศษมาก (พระวิหารเป็นบ้านของพระเจ้า 

สะอาด ได้รับการดูแลอย่างดี และเป็นสถานที่ซึ่งพระวิญ-

ญาณบริสุทธ์ิเสด็จมาได้)  เขียนคำตอบของเด็กบนกระดาน

อธิบายว่าร่างกายของเราศักดิ์สิทธิ์เหมือนพระวิหาร เรา

และผู้อื่นพึงปฏิบัติต่อร่างกายของเราด้วยความเคารพ

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ (ตอบคำถาม

และระบายสี): ถ่ายเอกสารรูปภาพที่อยู่ในหน้า 47 ของคู่

มือบริบาล จงดูเด็กเล็กๆ ของเจ้า  

ตัดวงกลมในภาพออกแล้วนำ

ไปใส่ในภาชนะ  ขอให้เด็กคน

หนึ่งเลือกวงกลมหนึ่งอัน ถาม

เด็กว่าภาพนั้นเตือนพวกเขา

ให้ปฏิบัติ ต่ อร่ า งกายเหมือน

พระวิหารอย่างไร  แจกภาพให้เด็ก

ระบายสีคนละแผ่น  ให้เด็กโตเขียนสิ่งที่พวกเขาจะทำสัป-

ดาห์นี้เพื่อปฏิบัติต่อร่างกายเหมือนพระวิหารไว้ใต้วง

กลมของแต่ละภาพ  ให้เด็กนำรูปภาพกลับบ้านไปสอน

ครอบครัวว่าพวกเขาสามารถปฏิบัติต่อร่างกายเหมือน

พระวิหารได้อย่างไร

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (สนทนา

มาตรฐานพระกิตติคุณ): ให้ดูสำเนา

“มาตรฐานพระกิตติคุณของฉัน”  ให้

เด็กบอกว่ามาตรฐานพระกิตติคุณ

ข้อใดสอนวิธีปฏ≠≠บัิติต่อร่างกายเหมือน

พระวิหาร  ให้เด็กหันไปหาคนที่นั่งข้างๆ และบอกหนึ่งวิธี

ที่พวกเขากำลังปฏิบัติต่อร่างกายเหมือนพระวิหาร  จาก

นั้นให้เด็กคิดหนึ่งวิธีที่พวกเขาจะปรับปรุง เชิญเด็กสอง

สามคนแบ่งปันความคิดกับทุกคน

สัปดาห์ 1: ร่างกายของฉันเป็นวิหาร

สัปดาห์ 2: การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยแสดงถึงความคารวะต่อพระบิดาบนสวรรค์และต่อตัวฉัน

ฉันจะแต่งกายสุภาพเรียบร้อยโดย:

ฉันจะแต่งกายสุภาพ

เรียบร้อยโดย:

จงดูเด็กเล็กๆ ของเจ้า  

ให้ปฏิบัติ ต่ อร่ า งกายเหมือน

พระวิหารอย่างไร  แจกภาพให้เด็ก

ฉันจะดูแลร่างกายของฉัน

ระบุหลักคำสอน (อ่านพระคัมภีร์และมาตรฐานพระกิต-

ติคุณ): ให้เด็กเปิด 1 โครินธ์ 3:16 และอ่านออก

เสียงพร้อมกัน  บอกเด็กว่าวิธีหนึ่งที่เราจะปฏิบัติต่อร่าง-

กายเหมือนพระวิหารคือแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  ให้ดู

“มาตรฐานพระกิตติคุณของฉัน” และให้เด็กอ่านออกเสียง

มาตรฐานที่กล่าวว่า “ฉันจะแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเพื่อ

แสดงความคารวะต่อพระบิดาบนสวรรค์และตนเอง”

สง่เสรมิความเขา้ใจ   (สนทนาเรือ่งความสภุาพเรยีบรอ้ย

และอธิบายโดยใช้โปสเตอร์ประกอบ):  สนทนาว่าการแต่ง

กายสุภาพเรียบร้อยหมายถึงอะไร (ดูหมวด “การแต่ง

กายและลักษณะท่าทาง” ใน เพื่อความเข้มแข็งของ
เยาวชน)  เตรียมโปสเตอร์หลายๆ แผ่นที่เขียนไว้บนสุด
ว่า “ฉันจะแต่งกายสุภาพเรียบร้อยโดย…”  แบ่งเด็กออก
เป็นกลุ่มๆ และขอให้แต่ละกลุ่มเขียนคำมั่นสัญญาของ
ตนว่าจะแต่งกายสุภาพเรียบร้อยหรือวาดรูปตนเองใน
ชุดสุภาพเรียบร้อยบนโปสเตอร์แผ่นหนึ่ง ติดโปสเตอร์

เหล่านั้นในห้องปฐมวัย

ฉันจะแต่งกายสุภาพ
ฉันจะแต่งกายสุภาพ
ฉันจะแต่งกายสุภาพเรียบร้อยโดย:
เรียบร้อยโดย:

ฉันจะแต่งกายสุภาพ

เรียบร้อยโดย:
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เด็กจะเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นเมื่อใชวิธีสอนที่หลากหลาย  

ตัวอยางเชน ในสัปดาห 4 เด็กจะระบุ

หลักคำสอนโดยดูบทเรียนที่ใชอุปกรณ

จริงและจากนั้นครูจะกระตุนใหใชทา

มืองายๆ เพื่อชวยใหเด็กจำได

สัญญากับเราถาเราเชื่อฟง  สนทนาวาพระบัญญัติและพร

เหลานั้นหมายถึงอะไร

สงเสริมการประยุกตใช (เลนเกม):  ใหเด็กคนหนึ่งพูดวา 

“ฉันจะดำเนินชีวิตตามพระคำแหงปญญาโดย––––––––” 

และเติมคำในชองวางโดยพูดสิ่งที่เด็กจะทำเพื่อดำเนิน

ชีวิตตามพระคำแหงปญญา  จากน้ันใหเด็กอีกคนหน่ึงทวน

วลีและคำตอบของเด็กคนแรก แลวเพิ่มคำตอบของตนเอง  

ใหเด็กคนที่สามทวนวลีและคำตอบของเด็กสองคนแรก

แลวเพิ่มคำตอบของตน  ทำซ้ำเทาที่เวลาจะเอื้ออำนวย 

โดยใหเด็กแตละคนเพิ่มคำตอบของเขา

สงเสริมความเขาใจ (อานพระคัมภีร): เขียนบนกระดาน

ดานหนึ่งวา “พระบัญญัติ” และพระคัมภีรอางอิงตอไปนี้: 

คพ. 89:7–9, 12, 14, 16  เขียนอีกดานหนึ่งวา “คำสัญ-

ญา” และพระคัมภีรอางอิงตอไปนี้: คพ. 89:18–21 ใหเด็ก

ครึ่งหองอานพระคัมภีรชุดแรกและหาพระบัญญัติที่พระ

เจาประทานแกเราในพระคำแหงปญญา  ใหเด็กอีกครึ่ง

หองอานขอพระคัมภีรที่เหลือและหาพรที่พระองคทรง

ระบุหลักคำสอน (ดูบทเรียนที่ใชอุปกรณจริง):  ใหเด็กดู

แกวสองใบ ใบหนึ่งใสน้ำสกปรกและอีกใบใสน้ำสะอาด

ถามเด็กวาพวกเขาอยากด่ืมน้ำจากแกวใบไหนและเพราะ

เหตุใด  บอกเด็กวาความคิดเราเหมือนแกว และเราควร

ใสแตสิ่งที่สะอาดและดีงามไวในความคิดของเรา เขียน

ประโยคตอไปนี้บนกระดาน และใหเด็กพูดพรอมกับทาน

“การอาน ดู และฟงสิ่งที่ดีงามจะทำใหความคิดของฉัน

สะอาด” ทานอาจสอนเด็กทำทามืองายๆ เพ่ือชวยใหพวก

เขาจำประโยคได  ตัวอยางเชน สำหรับคำวา อาน ใหยื่น

มือออกมาคลายกับกำลังถือหนังสือ; สำหรับคำวา ดู ให

ช้ีท่ีตาของทาน สำหรับคำวา ฟง ใหเอามือปองหู และสำ-

หรับคำวา ความคิด ใหชี้ที่หนาผาก  ทวนประโยคหลายๆ

ครั้งโดยใชทาทางแทนคำพูด

สงเสริมความเขาใจ (เลนเกมและรองเพลง):  ใหเด็กดู

ภาพพระเยซูคริสตกับเด็กๆ สักสองสามวินาที  ปดภาพ

นั้นและใหเด็กบอกรายละเอียดเทาที่พวกเขาจำได  ชวย

ใหเด็กเขาใจวาเราจำสิ่งที่เราเห็น  อธิบายวาเมื่อเราเติม

ความคิดดวยสิ่งดีงามเราจะคิดแตเรื่องดีงาม  ใหดูภาพ

อีกครั้ง และใหเด็กรองเพลง “ฉันรูสึกถึงความรักของพระ

ผูชวย” (พด หนา 42–43) ใหเด็กบอกวาเพลงนี้ทำใหพวก

เขารูสึกอยางไร  อธิบายวาการฟงเพลงท่ีดีจะชวยใหเรารูสึก

ถึงพระวิญญาณและรักษาความคิดเราใหสะอาด

สัปดาห 4: การอาน ดู และฟงสิ่งที่ดีงามจะทำใหความคิดของเราสะอาด

สัปดาห 3: การดำเนินชีวิตตามพระคำแหงปญญาแสดงถึงความเคารพรางกายของฉัน

พระคำแห่งปัญญา

พระบัญญัติ

คพ. 89:7–9, 12, 14, 16

คำสัญญา

คพ. 89:18-21คพ. 89:7–9, 12, 14, 16 คพ. 89:18-21
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จะมีผู้สั่งสอน 
พระกิตติคุณในทั่วโลก
“จะสั่งสอนพระกิตติคุณนี้แก่ทุกประชาชาติ, และตระกูล, และภาษา, และผู้คน” (คพ. 133:37)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง  วางแผนวิธีระบุหลักคำสอน ช่วยให้เด็กๆ เข้าใจ และประยุกต์ใช้ในชีวิต  

ถามตัวท่านว่า “เด็กต้องทำอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

วาดรปู:  ทา่นจะวาด พมิพ ์หรอืนำ 

แผนที่ในสัปดาห์ 1 มาจากบ้าน 

ก็ได้  ถ้าท่านวางแผนจะวาดบน 

กระดาน ให้ฝึกวาดมาล่วงหน้า  

ไม่ต้องขอโทษถ้าท่านวาดไม่สวย 

การขอโทษจะทำให้เด็กสนใจแต่ 

การวาดรูปของท่านเท่านั้น  ถ้า 

ท่านไม่สะดวกใจจะวาด ก็ขอให้ 

คนอื่นช่วย (ดู มกรส หน้า 

162–163)

สัปดาห์ 1: พระคัมภีร์สอนว่าจะมีผู้สั่งสอนพระกิตติคุณในทั่วโลก

แสดงความรัก: หาโอกาสแสดง 

ความรักต่อเด็กทุกคน เมื่อท่าน

แสดงความรักต่อคนที่ท่านสอน 

พวกเขาจะรับพระวิญญาณง่าย 

ขึ้นและกระตือรือร้นมากขึ้นเกี่ยว 

กับการเรียนรู้ (ดู มกรส หน้า 

31)

ระบุหลักคำสอน (อ่านพระคัมภีร์): ให้เด็กโตคนหนึ่งอ่าน

ออกเสียง หลักคำสอนและพันธสัญญา 133:37 บอก

เด็กว่าผู้สอนศาสนาสอนพระกิตติคุณในหลายภูมิภาค

ของโลกเป็นภาษาต่างๆ มากมาย ให้เด็กอ่านพระคัมภีร์

ข้อนี้พร้อมกันอีกครั้ง

ส่งเสริมความเข้าใจ (สนทนาเรื่องงานเผยแผ่): ให้เด็ก

ดูแผนที่โลกหรือวาดรูปแผนที่ง่ายๆ บนกระดาน  ให้เด็ก

บอกสถานที่ซึ่งคนรู้จักเคยไปรับใช้งานเผยแผ่ ทำเครื่อง

หมายสถานท่ีเหล่าน้ีในแผนท่ี  ให้เด็กบอกว่าพวกเขาอยาก

ไปรับใช้ที่ไหน และทำเครื่องหมายลงในแผนที่  อธิบายว่า

หมายเรียกมาจากพระเจ้าผ่านศาสดาพยากรณ์และผู้สอน

ศาสนาจะรับใช้ในที่ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกพวกเขาไป ช่วย

เด็กฝึกพูดช่ือศาสนจักรเป็นภาษาต่างๆ สักสองสามภาษา 

สนทนากับเด็กว่ามีบางแห่งที่ผู้สอนศาสนายังไม่ได้รับอนุ-

ญาตให้สอน อธิบายว่าประธานโธมัส เอส. มอนสันขอให้

เรา “สวดอ้อนวอนเพื่อการเปิดเขตเหล่านั้น เพื่อเราจะ

ได้แบ่งปันปีติของพระกิตติคุณกับ [ทุกคน]” (ใน เลียโฮนา

พ.ย. 2008 หน้า 6)

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (เขียนถึงผู้สอนศาสนา): ให้เด็ก

เขียนจดหมายสั้นๆ ถึงผู้สอนศาสนาจากวอร์ดของท่าน

หรือผู้สอนศาสนาที่กำลังรับใช้ในเขตของท่าน  มอบจด

หมายให้หัวหน้าเผยแผ่วอร์ดส่งไปให้ผู้สอนศาสนา

ส่งเสริมความเข้าใจ (ฟังผู้พูดรับเชิญ): เชิญอดีตผู้สอน

ศาสนามาปฐมวัยเพื่อบอกเด็กเกี่ยวกับพรบางประการที่

ได้รับจากการทำงานเผยแผ่ศาสนา  เชิญคนอ่ืนๆ (ผู้เปล่ียน

ใจเลื่อมใสใหม่ เด็ก หรือครอบครัว) มาเล่าประสบการณ์

ในงานเผยแผ่ศาสนาที่พวกเขาเคยมีหรือตัวอย่างที่แสดง

ให้เห็นว่างานเผยแผ่ศาสนาเป็นพรแก่ชีวิตพวกเขาอย่างไร

ให้เด็กร้องเพลง “เราจะนำความจริงไปทั่วหล้า” (พด   
หน้า 92–93) ให้แขกรับเชิญฟัง

   สัปดาห์ 2: งานเผยแผ่ศาสนาเป็นพรแก่ทุกคน

ในกิจกรรมนี้ ให้เด็กออกมาหน้าชั้นเพียงสองสามคนเท่านั้น

เพื่อให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วม ท่านจะขอให้พวกเขา

กระซิบบอกคนที่อยู่ใกล้ๆ ว่าพวกเขาอยากไปรับใช้ที่ไหน
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ปรับบทเรียน ให้เหมาะกับอายุ 

เด็ก (ด ู มกรส. หน้า 110–117) 

ตัวอย่างเช่น ในกิจกรรมที่สอง 

ของสัปดาห์ 4 ท่านอาจต้องการ 

แจกพระคัมภีร์มอรมอนฉบับผู้ 

สอนศาสนาให้เด็กโตแต่ละคน 

และกระตุ้นพวกเขาให้แบ่งปัน 

กับใครสักคน  เพื่อช่วยเด็กเล็ก 

ทบทวนเรื่องนิมิตแรก ท่านอาจ 

ใช้กิจกรรม รูปภาพ และหุ่นนิ้ว 

มือในหน้า 88–91 ของ จงดูเด็ก 

เล็กๆ ของเจ้า

ส่งเสริมความเข้าใจ (แบ่งปันแนวคิด): เขียนประโยค

ต่อไปนี้บนกระดาน “ฉันเป็นผู้สอนศาสนาได้ตั้งแต่เดี๋ยว

นี้โดย–––––––––” ให้เด็กคิดถึงสิ่งที่พวกเขาทำได้เพื่อเป็น

ผู้สอนศาสนาตั้งแต่เดี๋ยวนี้  ให้พวกเขาแบ่งปันแนวคิดกับ

คนที่นั่งติดกัน  ให้เด็กหลายๆ คนเขียนคำตอบของพวกเขา

บนกระดาน

ส่งเสริมความเข้าใจ (ฟังประจักษ์พยาน):  เชิญเด็กโตคน

หนึ่งเล่าเรื่องนิมิตแรก และเชิญเด็กอีกคนหนึ่งบอกความ

รู้สึกของตนเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน  (ขอเด็กล่วงหน้า

เพื่อให้เด็กมีเวลามากพอในการเตรียมตัว)  กระตุ้นเด็กทุก

คนให้เล่าเรื่องนิมิตแรกหรือความรู้สึกของพวกเขาเกี่ยว

กับพระคัมภีร์มอรมอนให้ครอบครัวฟัง

ส่งเสริมความเข้าใจ (อ่านพระคัมภีร์): ให้ดูรูปแอมันและ

บอกเด็กว่าเขาเป็นผู้สอนศาสนาที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสอนพระกิต-

ติคุณแก่ชาวเลมัน  อธิบายว่าแอมันเตรียมรับใช้เป็นผู้สอน

ศาสนาก่อนจะออกไปทำงานเผยแผ่  อ่านออกเสียง แอลมา

17:2–3 (หรือขอให้เด็กโตอ่าน) ให้เด็กคนอื่นๆ ฟังและ

ยกมือเมื่อพวกเขาได้ยินวิธีที่แอมันเตรียมตัวเป็นผู้สอน

ศาสนา  ให้เด็กคนหนึ่งเขียนคำตอบเหล่านั้นบนกระดาน

บอกเด็กว่าพวกเขาสามารถทำได้เช่นเดียวกันเมื่อพวก

เขาเตรียมตัวเป็นผู้สอนศาสนา  ร้องเพลง “ฉันหวังจะเป็น

ผู้สอนศาสนา” (พด หน้า 91) ขณะร้องเพลงให้เด็กทำท่า

ประกอบง่ายๆ ที่ผู้สอนศาสนาจะทำ เช่น เคาะประตู

อ่านพระคัมภีร์ หรือขี่จักรยาน

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (เตรียมทำงานเผยแผ่): บอก

เด็กว่ามีส่ิงท่ีพวกเขาทำได้ตอนน้ีเพ่ือเตรียมตัวเป็นผู้สอน

ศาสนา เช่น ศึกษาพระคัมภีร์ เพิ่มพูนประจักษ์พยาน

รักษาพระบัญญัติ จ่ายส่วนสิบ และออมเงิน แจกใบ

บริจาคส่วนสิบ และแสดงวิธีกรอกใบดังกล่าว  ช่วยเด็ก

เตรียมที่พิเศษไว้เก็บเงินส่วนสิบและเงินที่เด็กจะออม

ไว้สำหรับงานเผยแผ่ อาจจะเป็นกล่อง โถหรือกระป๋อง

ใบเล็กๆ หรือซองที่มีช่องแยกส่วนสิบกับเงินออม

การให้เด็กเขียนบน 

กระดานจะทำให้เด็ก 

รู้สึกว่าตนมีคุณค่า  

อีกทั้งจะช่วยดึงความ 

สนใจของเด็กคนอื่นๆ 

ด้วย

สัปดาห์ 3: ฉันจะเตรียมเดี๋ยวนี้เพื่อรับใช้งานเผยแผ่

สัปดาห์ 4: ฉันเป็นผู้สอนศาสนาได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้
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การสวดอ้อนวอนเป็นการสื่อสาร
ด้วยความคารวะระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับฉัน
“ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและ

มิได้ทรงตำหนิ แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ” (ยากอบ 1:5)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง วางแผนวิธีระบุหลักคำสอน ช่วยให้เด็กๆ เข้าใจ และประยุกต์ใช้ในชีวิต  

ถามตัวท่านว่า “เด็กต้องทำอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

การเตรียม:  ขณะวางแผนช่วง

เวลาของการแบ่งปัน ให้ท่านอ่าน

บทเรียนทั้งหมดของเดือนนั้นให้

ครบก่อน แล้วจึงปรับกิจกรรมที่

ท่านวางแผนจะใช้ให้สมดุลกับ

เวลาที่ท่านมีและความต้องการ

ของปฐมวัย  ตัวอย่างเช่น สัป-

ดาห์นี้ท่านอาจทำครึ่งหนึ่งของ

กิจกรรมที่นานกว่าและทำต่อให้

เสร็จในสัปดาห์ถัดไปหรือทำกิจ-

กรรมท่ีกินเวลาน้อยกว่าซ้ำอีกคร้ัง

เพื่อช่วยเด็กทบทวน (ดู มกรส.

 หน้า 98–99)

การวางแผนกิจกรรมที่เด็กได้มี

ส่วนร่วมหลากหลายวิธีจะยกระดับ

ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้  

ตัวอย่างเช่น ในกิจกรรมนี้เด็กๆ 

จะดู ร้องเพลง ระบายสี

เขียน ฟัง และแบ่งปัน

ระบุหลักคำสอน  (ดูบทเรียนที่ใช้อุปกรณ์): ขอให้บิดากับ

ลูกหรือมารดากับลูกคู่หนึ่งมายืนหน้าชั้น  ให้ลูกถามบิดา

มารดาหนึ่งคำถามและให้บิดามารดาตอบ  จากนั้นขอให้

บิดามารดาคนนั้นออกจากห้องและปิดประตู  ถามเด็กว่า

พวกเขาจะสื่อสารกับพ่อแม่ได้อย่างไรถ้าพวกท่านไม่อยู่

ด้วย (ตัวอย่างเช่น เขียนจดหมายหรือพูดคุยทางโทรศัพท์)

อธิบายว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเราและเรา

เป็นลูกของพระองค์ เพราะเราไม่ได้อยู่ในที่ประทับของ

พระองค์ พระองค์จึงประทานวิธีให้เราพูดคุยกับพระองค์

ถามเด็กว่าพวกเขารู้หรือไม่ว่าจะพูดคุยกับพระผู้เป็นเจ้า

อย่างไร ให้เด็กพูดตามท่านว่า “ฉันสามารถสวดอ้อน

วอนถึงพระบิดาบนสวรรค์ได้”

ส่งเสริมความเข้าใจ (ระบายสี): (ทำสำเนาภาพพลิกใน

หน้า 19 ของคู่มือบริบาล จงดูเด็กเล็กๆ ของเจ้า ให้เด็กแต่

ละคนระบายสีรูปภาพ  (เด็กโตอาจจะเขียนบนภาพพลิก

ถึงสิ่งที่พวกเขาขอบพระทัยและสิ่งที่พวกเขาจะทูลขอ

พระบิดาบนสวรรค์   จากนั้นท่านอาจจะให้พวกเขาแบ่งปัน

แนวคิดกับปฐมวัยทั้งชั้น)  ให้เด็กร้องเพลงอีกครั้งขณะ

ทบทวนภาพพลิกของพวกเขา

สัปดาห์ 1: ฉันสามารถสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาบนสวรรค์ได้

ภาพพลิกมีอยู่ที่ 

ฉันสามารถสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาบนสวรรค์ได้

ฉันเริ่มโดยพูด

ว่า “พระบิดา

บนสวรรค์”
ฉันขอบพระทัย

พระองค์สำหรับ

พรต่างๆ

ฉันทูล

ขอพรจาก

พระองค์

ในพระนาม

ของพระเยซู

คริสต์ เอเมน
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ปรับบทเรียน    ตามความต้องการ

และความสามารถในการเรียนรู้

ของเด็ก (ดู  มกรส. หน้า 110–

117) ตัวอย่างเช่น ในสัปดาห์ 2 

เด็กเล็กอาจท่องจำวลี “เฝาดู

และสวดอ้อนวอนเสมอ” แทนที่

จะท่องพระคัมภีร์ทั้งข้อ

ฐานคือสถานที่ซึ่งเด็กกลุ่มเล็ก

กว่าได้มีส่วนร่วมในประสบการณ์

การเรียนรู้ที่หลากหลาย (ดู มกรส. 
หน้า 179)  ในปฐมวัยขนาดใหญ่

ฐานอาจเป็นการให้ครูย้ายไปตาม

กลุ่มต่างๆ แทน

ระบุหลักคำสอน (อ่านพระคัมภีร์): ให้เด็กค้นใน 3 นีไฟ

14:7 และยากอบ 1:5 ให้พวกเขาดูว่าพระคัมภีร์สอนอะไร

เก่ียวกับการสวดอ้อนวอน  อ่านออกเสียงข้อพระคัมภีร์เหล่า

น้ันพร้อมกัน และให้เด็กแบ่งปันส่ิงท่ีพวกเขาเรียนรู้ ให้เด็ก

พูดพร้อมท่านว่า “พระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ยินและทรง

ตอบคำสวดอ้อนวอนของฉัน”

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ (ฟังเรื่องเล่า): 

แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ และให้พวกเขาผลัดกันไปยังฐาน

ต่างๆ ต่อไปนี้ (ดู มกรส. หน้า 179)  ให้ครูในแต่ละจุด

อธิบายวิธีหนึ่งที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบคำสวดอ้อน

วอนของเราและให้เด็กบอกว่าคำสวดอ้อนวอนของพวกเขา

ได้รับคำตอบอย่างไร ท่านอาจวางแผนให้มีฐานสองจุด

สำหรับสัปดาห์หนึ่งและอีกสองจุดสำหรับสัปดาห์ถัดไป

• ฐานที่ 1: บางครั้งการสวดอ้อนวอนได้รับคำตอบผ่าน

 ความคิดหรือแนวคิดท่ีเข้ามาในความนึกคิดและในใจ

 เรา (ดู คพ. 8:2) เล่าประสบการณ์เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น

 ในชีวิตท่านหรือเล่าเรื่องของอีนัส (ดู อีนัส 1:4–5, 10;

  ดู จงดูเด็กเล็กๆ ของเจ้า หน้า 17 ด้วย)

• ฐานที่ 2: พระบิดาบนสวรรค์จะทรงใช้คนอื่นตอบคำ

 สวดอ้อนวอน เล่าประสบการณ์เม่ือคนอ่ืนตอบคำสวด 

อ้อนวอนของท่าน หรือเล่าเร่ืองของประธานโธมัส    เอส.

 มอนสันตอบคำสวดอ้อนวอนของเบ็นกับเอมิลีย์ ฟูล-

 เมอร์ (ดู เลียโฮนา พ.ย. 2003 หน้า 70–71)

• ฐานที่ 3: คำตอบการสวดอ้อนวอนอาจมาจากพระ

 วจนะของพระคริสต์ที่อยู่ในพระคัมภีร์ (ดู 2 นีไฟ 32:

 3) เล่าประสบการณ์เมื่อท่านได้คำตอบการสวดอ้อน

 วอนขณะอ่านพระคัมภีร์

• ฐานที่ 4: คำตอบการสวดอ้อนวอนอาจมาจากคำสอน

 ของศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้าย (ดู คพ. 1:38)  ให้เด็ก

 ดู เลียโฮนา บอกพวกเขาว่าพวกเขาจะพบคำสอน

 ของศาสดาพยากรณ์ในนิตยสารศาสนจักร  เล่าประ-

 สบการณ์ เมื่อท่านได้คำตอบการสวดอ้อนวอนขณะ

 ฟังการประชุมใหญ่สามัญหรืออ่านถ้อยคำของศาสดา-

 พยากรณ์ยุคสุดท้าย

ระบุหลักคำสอน (ท่องจำพระคัมภีร์): ช่วยเด็กท่องจำ

ประโยคต่อไปนี้จาก แอลมา 13:28: “ให้ท่านนอบน้อม

ถ่อมตนต่อพระพักตร์พระเจ้า, และเรียกหาพระนามอัน

บริสุทธิ์ของพระองค์, และเฝ้าดูและสวดอ้อนวอนเสมอ”  

สนทนาว่าพระคัมภีร์ข้อน้ีสอนให้รู้ว่าเราควรสวดอ้อนวอน

อย่างไรและเมื่อใด

ส่งเสริมความเข้าใจ (อ่านพระคัมภีร์และฟังเรื่องราว

พระคมัภรี์):  ชว่ยใหเ้ดก็เขา้ใจวา่เราสามารถสวดอ้อนวอน

พระบิดาบนสวรรค์ในใจเราได้ทุกเมื่อ ทุกที่ และเราควร

ขอบพระทัยพระองค์สำหรับพรของเราและทูลขอความ

ช่วยเหลือจากพระองค์ เขียนพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปน้ี บน

กระดาน: 3 นีไฟ 18:19; 3 นีไฟ 19:6–8; 3 นีไฟ 18:15 

เขียนคำว่า อย่างไร และ เมื่อใด บนกระดานด้วย  ให้เด็ก

หาพระคัมภีร์แต่ละข้อและสนทนาว่าข้อนั้นสอนว่าเรา

ควรสวดอ้อนวอนอย่างไรหรือเมื่อใด  พูดถึงแอลมาและ

อมิวเล็คสอนวิธีสวดอ้อนวอนให้ชาวโซรัม (ดู แอลมา 31; 

34:17–27; ดู ปฐมวัย 4 บทที่ 21 ด้วย)  ท่านอาจต้องการ

ให้เด็กสองสามคนทำท่าประกอบเรื่องขณะที่ท่านเล่า

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (บอกเล่าความรู้สึกและร้อง

เพลง):  ให้เด็กหลายๆ คนบอกว่าพวกเขารู้สึกอย่างไร

เมื่อสวดอ้อนวอน  ให้เด็กบอกเพลงปฐมวัยบางเพลงที่

สอนเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน  ร้องสักสองสามเพลง และ

ให้พวกเขาคิดท่าประกอบง่ายๆ แทนคำหนึ่งคำหรือสอง

คำในแต่ละเพลง  ตัวอย่างเช่น แทนที่จะร้องคำว่า “สวด

อ้อนวอน” ให้พวกเขาทำท่ากอดอก

สัปดาห์ 2: พระคัมภีร์สอนฉันให้รู้ว่าจะสวดอ้อนวอนอย่างไรและเมื่อใด

สัปดาห์ 3 และ 4: พระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ยินและทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของฉัน

ฉันสามารถสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาบนสวรรค์ได้
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พฤศจิกายน ความคารวะคือความรักและ
ความเคารพพระผู้เป็นเจ้า
“จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า” (มัทธิว 22:37)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง วางแผนวิธีระบุหลักคำสอน ช่วยให้เด็กๆ เข้าใจ และประยุกต์ใช้ในชีวิต  

ถามตัวท่านว่า “เด็กต้องทำอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

เมื่อเชิญผู้พูดมาปฐมวัย 

เตือนพวกเขาให้ถ่ายทอด 

ข่าวสารง่ายๆ เพื่อเด็กจะเข้าใจได้  

ผู้พูดรับเชิญทุกคนต้องได้รับ

อนุมัติจากฝ่ายอธิการ

ทบทวน: การเชื่อมโยงหลักคำ 

สอนเข้ากับกิจกรรมทางกายหรือ 

รูปภาพจะช่วยให้เด็กๆ จำได้  

(ดู มกรส. หน้า 182–183)  กิจ- 

กรรมที่สองของสัปดาห์ 1 จะช่วย 

ให้เด็กจำได้ว่าความคารวะสัม- 

พันธ์กับความรักต่อพระผู้เป็น 

เจ้าโดยให้พวกเขาวางมือทาบ 

ตรงหัวใจ  ท่านอาจทบทวนหลัก 

คำสอนดังกล่าวเป็นเวลาหลาย 

เดือนโดยวางมือท่านทาบตรง 

หัวใจเมื่อท่านกระตุ้นเรื่องความ

คารวะ

ระบุหลักคำสอน (ดูรูปและเล่นเกม):  ให้ดูภาพเด็กสวด

อ้อนวอน และอธิบายว่าเด็กกำลังแสดงความรักและ

ความเคารพต่อพระผู้เป็นเจ้า  บอกเด็กว่าท่านกำลังนึกถึง

คำท่ีมีตัวอักษรเก้าตัวท่ีหมายถึงความรักและความเคารพ

พระผู้เป็นเจ้า ขีดเส้นสั้นๆ เก้าขีดบนกระดาน หนึ่งขีดสำ-

หรับหนึ่งตัวอักษรของคำว่า  ความคารวะ และให้เด็กทาย

ตัวอักษร  เมื่อพวกเขาทายถูกให้เขียนตัวอักษรนั้นลงใน

ช่องที่ถูกต้อง ท่านอาจต้องการให้เด็กโตช่วยท่าน  สำหรับ

เด็กเล็กให้ดูภาพและถามว่าพวกเขารู้ได้อย่างไรว่าเด็ก

กำลังแสดงความคารวะ  ให้เด็กพูดพร้อมกันว่า “ความ

คารวะคือความรักและความเคารพพระผู้เป็นเจ้า

ส่งเสริมความเข้าใจ (อ่านพระคัมภีร์และร้องเพลง): ให้

เด็กเปิดพระคัมภีร์อ่าน ยอห์น 14:15 (ถ้าเด็กท่องจำข้อนี้ 

 

เมื่อปีที่แล้ว ท่านอาจจะให้พวกเขาท่องออกมา) ถามเด็ก

ว่าเราแสดงความรักต่อพระเยซูคริสต์อย่างไร ร้องเพลง

“ความคารวะคือความรัก” (พด.หน้า 12) ให้เด็กวางมือทาบ

ตรงหัวใจเมื่อได้ยินคำว่า “ความคารวะ” หรือ “คารวะ”

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (สนทนาเร่ืองความคารวะ): แบ่ง

เด็กออกเป็นกลุ่มเล็กๆ และให้เด็กสนทนาถึงวิธีที่พวกเขา

จะแสดงความคารวะต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู

คริสต์ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงต่อไปน้ี: เม่ือพวก

เขาอยู่ที่โบสถ์ เมื่อสวดอ้อนวอน เมื่ออยู่ที่บ้านหรืออยู่กับ

เพื่อน  เด็กเล็กอาจวาดรูปสิ่งที่พวกเขาทำได้  ให้เด็กบาง

คนแบ่งปันแนวคิดกับคนทั้งกลุ่ม  กระตุ้นพวกเขาให้แบ่ง

ปันแนวคิดกับครอบครัวที่บ้าน

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ (เรียนรู้เกี่ยว

กับศีลระลึก): เชิญอธิการหรือประธานสาขาและผู้ดำรง

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนสองสามคนมาสอนเด็กเกี่ยวกับ

ศีลระลึก  หากอยู่ในวิสัยที่ทำได้ท่านอาจขอให้พวกเขาพา

เด็กเข้าไปในห้องนมัสการและสอนว่าศีลระลึกเป็นสัญ-

ลักษณ์ของอะไรและให้ดูโต๊ะศีลระลึก ที่คุกเข่าสวดอ้อน

วอน และผ้าที่ใช้คลุมศีลระลึก  เชิญผู้ดำรงฐานะปุโรหิต

แห่งอาโรนอีกคนหนึ่งอธิบายว่าเขาทำอะไรเพื่อส่งผ่าน

ศีลระลึกในแต่ละสัปดาห์ไปยังผู้ เข้าร่วมประชุมและ

เหตุใดการทำเช่นนี้จึงเป็นสิทธิพิเศษอันศักดิ์สิทธิ์  ถาม

เด็กว่าผู้ดำรงฐานะปุโรหิตทำอะไรบ้างที่แสดงถึงความ

คารวะต่อพระผู้เป็นเจ้าเมื่อพวกเขาให้พรศีลระลึก (คุก

เข่าสวดอ้อนวอน คลุมศีลระลึกด้วยผ้าขาว แต่งกายและ

ปฏิบัติศีลระลึกด้วยความคารวะ)  ให้เด็กบอกว่าพวกเขา

ทำอะไรได้บ้างเพื่อแสดงความคารวะต่อพระเยซูคริสต์

ระหว่างการปฏิบัติศีลระลึก

สัปดาห์ 1: ความคารวะคือความรักและความเคารพพระผู้เป็นเจ้า

สัปดาห์ 2: ความคารวะระหว่างศีลระลึกช่วยให้ฉันระลึกถึงพระเยซูคริสต์
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ส่งเสริมความเข้าใจ (ร้องเพลง):  ร้องเพลงต่อไปนี้  หลัง

จากร้องแต่ละเพลงจบให้สนทนาคำถามที่ให้มาสำหรับ

เพลงนั้นๆ

• “ความคารวะคือความรัก” (พด. หน้า 12)  ทวนบรรทัด

 ที่กล่าวว่า “เมื่อฉันคารวะทั้งวาจาและการกระทำ” 

 ถามว่า: คำหรือวลีใดบ้างที่แสดงถึงความเคารพต่อ

 พระบิดาบนสวรรค์หรือผู้อื่น  เราทำอะไรได้บ้างเพื่อ

 แสดงความเคารพต่อผู้อื่น

• “ความเมตตาเริ่มที่เรา” (พด. หน้า 83) ถามว่า:

 เราจะแสดงความเมตตาต่อเพื่อนๆ ของเราได้อย่างไร

 บ้าง

• “ฉันเดินกับเธอ” (พด. หน้า 78–79) ถามว่า: ใครต้อง

 การความเมตตาจากเราบา้ง  เราจะแสดงความเมตตา

 ต่อพวกเขาได้อย่างไร

ระบุหลักคำสอน (มีส่วนร่วมในบทเรียนท่ีใช้อุปกรณ์จริง):

เขียนบนกระดานว่า “ฉันสามารถแสดงความคารวะต่อ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์” ให้เด็กคนหนึ่งอ่านให้

ปฐมวัยทุกคนฟัง  ขอให้เด็กหลับตาและยก

มือถ้าพวกเขาได้ยินท่านทำเหรียญหรือ

กระดุมตก  บอกเด็กว่าอาคารศาสนจักร

เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  การนั่งนิ่งๆ และ

ตั้งใจฟังเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะแสดงความ

คาระของเรา  ให้เด็กบอกอีกหลายๆ อย่างที่

พวกเขาทำได้ในอาคารศาสนจักรเพื่อแสดงความคารวะ

ส่งเสริมความเข้าใจ (ฟังเรื่องราวพระคัมภีร์): ให้ดูภาพ

โมเสสและพุ่มไม้ที่ลุกไหม้ เล่าเรื่องราวที่พบใน อพยพ 3:

1–10 อ่านออกเสียงข้อ 5 ให้เด็กๆ ฟังว่าเหตุใดพระเจ้า 

 

 

ทรงขอให้โมเสสถอดรองเท้า  อธิบายว่าเราไม่ต้องถอด

รองเท้าเพ่ือแสดงความคารวะ แต่มีหลายอย่างท่ีเราทำได้

เพื่อแสดงความคารวะต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์-

สิทธิ์

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (เล่นเกม):  ให้ดูภาพบางภาพ

ต่อไปนี้: พระวิหารหรืออาคารศาสนจักร บ้าน ครอบครัว

คนกำลังสวดอ้อนวอน เด็กคนหนึ่ง พระคัมภีร์ เด็กกลุ่ม

หน่ึง ช้ันเรียนปฐมวัย และศีลระลึก  กางผ้าผืนใหญ่บังภาพ

ทั้งหมดและดึงภาพใบหนึ่งออกไป  วางผ้าที่บังไว้และให้

เด็กบอกว่าภาพใดหายไป  ให้ดูภาพท่ีหายไปและขอให้เด็ก

บอกวิธีที่พวกเขาจะแสดงความคารวะหรือความเคารพ

ต่อสถานที่หรือสิ่งที่อยู่ในภาพ  ทำซ้ำกับภาพอื่นๆ

สัปดาห์ 3: ฉันจะแสดงความคารวะต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

สอนโดยแบบอย่าง ถึงวิธีแสดง 

ความรักและความคารวะต่อผู้ 

อื่น (ดู มกรส.หน้า 18–19) ปฏิ- 

บัติต่อครูในปฐมวัยของท่านโดย 

ให้กำลังใจและการสนับสนุน  

จากน้ันช่วยให้เด็กเห็นว่าพวกเขา 

จะแสดงความรักและให้กำลังใจ 

กันได้อย่างไร

เด็กต้องทำอะไรจึงจะเรียนรู้   

การถามเช่นนี้ขณะเตรียมกิจ- 

กรรมจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ผ่าน 

การมีส่วนร่วม  ตัวอย่างเช่น  

กิจกรรมที่สามของสัปดาห์ 3  

จะให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วม 

โดยการสนทนา ดูรูปภาพ  

และแบ่งปันแนวคิด

สัปดาห์ 4: ความคารวะต่อพระผู้เป็นเจ้าช่วยให้ฉันเคารพและรักผู้อื่น
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ธันวาคม

พระคัมภีร์: การอ่านจากพระ

คัมภีร์โดยตรงจะช่วยให้เด็กรู้สึก

คุ้นเคยกับภาษาพระคัมภีร์  ครู

ต้องให้นิยามของคำหรืออธิบาย

แนวคิดที่ยากให้เด็กฟังด้วย (ดู 

มกรส. หน้า 50–51)

หมายเหตุ: ไม่ควรให้เด็กแสดง

เป็นพระผู้ช่วยให้รอดยกเว้นใน

ฉากการประสูติ

พระคัมภีร์สอนฉันเกี่ยวกับ
การประสูติและการเสด็จมาครั้งที่สอง
ของพระผู้ช่วยให้รอด
“เหตุว่าเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยพระสิริแห่งพระบิดา และพร้อมด้วยทูตสวรรค์ของพระองค์ เมื่อนั้นจะประทาน

บำเหน็จให้ทุกคนตามการกระทำของตน” (มัทธิว 16:27)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง วางแผนวิธีระบุหลักคำสอน ช่วยให้เด็กๆ เข้าใจ และประยุกต์ใช้ในชีวิต  

ถามตัวท่านว่า “เด็กต้องทำอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

ระบุหลักคำสอน (เรียงคำ): เขียนวลีต่อไปนี้บนบัตรคำ

แผ่นเล็กๆ: เหตุว่าเมื่อ, บุตรมนุษย์, จะเสด็จมา, ด้วย

พระสิริ, แห่งพระบิดา (บัตรคำมีอยู่ที่ sharingtime.lds.org)  

ติดบัตรคำบนกระดานโดยไม่ต้องเรียงตามลำดับและให้

เด็กๆ ช่วยท่านเรียงบัตรคำ (ท่านอาจจะทำบัตรคำสอง

สามชุดและให้เด็กช่วยกันเป็นกลุ่ม)  เมื่อเด็กๆ เรียงวลีถูก

ต้องแล้วให้พวกเขาตรวจคำตอบโดยอ่าน มัทธิว 16:27

ส่งเสริมความเข้าใจ (ดูรูป): ขอให้เด็กสี่คนออกมาหน้า

ชั้นและชูภาพแซมิวเอลชาวเลมัน การประสูติของพระเยซู 

พระเยซูทรงสอน และการเสด็จมาครั้งที่สอง  สนทนากับ

เด็กเกี่ยวกับภาพแต่ละภาพ  ขอให้เด็กที่ถือภาพยืนสลับ

ตำแหน่งกัน  จากนั้นให้ปฐมวัยบอกว่าเด็กแต่ละคนต้อง

อยู่ตรงไหนเพื่อให้ภาพเรียงตามลำดับเหตุการณ์

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (เล่นเกมจับคู่): ลากเส้นแบ่ง

ครึ่งกระดาน  เขียนข้อความไว้ด้านบนสุดของกระดานว่า

“สักวันหนึ่งพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมายังแผ่นดินโลก” 

ด้านหนึ่งของกระดานให้เขียนคำถามต่อไปนี้ และอีกด้าน

หนึ่งให้เขียนพระคัมภีร์อ้างอิงโดยไม่ต้องเรียงตามลำดับ

• จะเกิดการอันน่าพิศวงอะไรบ้างเมื่อพระคริสต์เสด็จ

 มาอีกครั้ง (โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:33, 36–37)

• พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาอีกคร้ังเม่ือใด (โจเซฟ สมิธ

 —มัทธิว 1:38–40)

ส่งเสริมความเข้าใจ (ร้องเพลงและวาดรูป):   ร้องเพลง

“เพลงประสูติกาล” ข้อแรกพร้อมกัน (พด. 32–33) แบ่ง

เด็กออกเป็นสี่กลุ่ม และมอบหมายข้อที่เหลือให้กลุ่มละ

หนึ่งข้อ (2–5) ขอให้เด็กๆ วาดรูปให้เข้ากันกับข้อที่ได้รับ

ร้องทั้งเพลงและให้เด็กๆ ชูรูปที่วาดเมื่อร้องถึงท่อนของ

ตนเอง

ส่งเสริมความเข้าใจ (อ่านพระคัมภีร์และแสดงบทบาท

สมมุติ): แบ่งเด็กออกเป็นห้ากลุ่ม แจกพระคัมภีร์ต่อไป

นี้ให้กลุ่มละหนึ่งข้อพร้อมอุปกรณ์การแสดงหรือชุดแสดง

ง่ายๆ เพื่อใช้แทนศาสดาพยากรณ์ที่พูดถึง: อิสยาห์ 7:14; 

9:6 (อิสยาห์); 1 นีไฟ 11:14–21 (นีไฟ); โมไซยาห์ 3:5, 8 

(กษัตริย์เบ็นจามิน); แอลมา 7:9–10 (แอลมา); ฮีลามัน 

14:2–6 (แซมิวเอล)  ให้แต่ละกลุ่มอ่านและสนทนาสิ่งที่

ศาสดาพยากรณ์พูดเกี่ยวกับการประสูติของพระคริสต์ 

ให้เด็กคนหนึ่งจากแต่ละกลุ่มใช้อุปกรณ์การแสดงหรือชุด

แสดงแทนศาสดาพยากรณ์และบอกเด็กคนอื่นๆ ว่าเขา

แสดงเป็นศาสดาพยากรณ์ท่านใด  อ่านหรือเล่าสิ่งที่ศาส-

ดาพยากรณ์ท่านน้ันพูดเก่ียวกับการประสูติของพระคริสต์  

ร้องเพลง “พระองค์ทรงส่งพระบุตร” (พด. หน้า 20–21)  

สัปดาห์ 1: ศาสดาพยากรณ์ต่างพยากรณ์เกี่ยวกับการประสูติของพระเยซูคริสต์

สัปดาห์ 2: พระเยซูคริสต์ประสูติ

สัปดาห์ 3: สักวันหนึ่งพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมายังแผ่นดินโลก



25

ภาพวาดมีอยู่ที่ sharingtime.lds.org

ภาพวาดมีอยู่ที่ sharingtime.lds.org

ตะเกียงและหยดน้ำมันมีอยู่ที่ sharingtime.lds.org

กลุ่มอายุต่างกัน: วางแผนช่วง

เวลาของการแบ่งปันเพื่อให้ทั้ง

เด็กโตและเด็กเล็กมีส่วนร่วม (ดู

มกรส. หน้า 110–117) ตัวอย่าง

เช่น กิจกรรมที่สองของสัปดาห์ 

3 จะใช้ได้ผลกับเด็กเล็กมากกว่า

เพราะจะใช้ภาพสอนแนวคิด

ง่ายๆ  สำหรับกิจกรรมแรกของ

สัปดาห์นั้น ท่านอาจขอให้เด็กโต

ช่วยเด็กเล็กเรียงบัตรคำได้

ส่งเสริมความเข้าใจ (แสดงละครตามเรื่องราวพระคัม-

ภีร์): บอกเด็กๆ ว่าพระเยซูทรงสอนด้วยอุปมาอยู่บ่อยครั้ง

โดยใช้สิ่งของและสถานการณ์ที่รู้จักกันดีเพื่อสอนความ

จริงทางวิญญาณ  เล่าเร่ืองหญิงพรหมจารีสิบคนพอสังเขป

(ดู มัทธิว 25:1–13; ดู “อุปมาเรื่องหญิงพรหมจารีสิบคน” 

เลียโฮนา มี.ค. 2009 หน้า 20–21)  อธิบายว่าอุปมาเรื่อง

น้ีเปรียบเทียบการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสต์กับ

งานสมรส  ให้เด็กบางคนแสดงละครตามอุปมา  ถามเด็ก

ที่แสดงเป็นหญิงพรหมจารีฉลาดว่าพวกเขารู้สึกอย่างไร

เมื่อรู้ว่าพวกเขาพร้อม และสนทนาความสำคัญของการ

เตรียมรับพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อพระองค์เสด็จมาอีกครั้ง

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (สนทนาและวาดรูป): วาดรูป

ตะเกียงบนกระดาน สนทนาว่าการติดตามพระเยซูคริสต์

โดยทำความดีทุกวันเหมือนกับการเติมน้ำมันในตะเกียง

ของเราอยา่งไร  ใหเ้ดก็บอก

วิธีบางอย่างที่พวกเขาจะ

ติดตามพระเยซูคริสต์ได้ 

อาทิ รับใช้ผู้อื่น จ่ายส่วน

สิบ และสวดอ้อนวอน  อธิบายว่าเด็กต้องทำสิ่งเหล่านี้ด้วย

ตนเอง จะให้คนอื่นทำแทนไม่ได้  แจกกระดาษที่ตัดเป็น

รูปหยดน้ำมันขนาดใหญ่ให้เด็กคนละแผ่น  ขอให้พวกเขา

(หรือครูของพวกเขา) เขียนลงในกระดาษ

ว่า “เพื่อเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สอง

 ฉันจะติดตามพระเยซูคริสต์โดย–––––––––”

 ให้เด็กเติมคำลงในช่องว่างหรือวาดรูปสิ่ง

ที่พวกเขาทำได้เพื่อเตรียมรับการเสด็จ

มาครั้งที่สอง กระตุ้นให้เด็กนำกระดาษ

แผ่นนั้นกลับบ้านไปแบ่งปันกับครอบครัวว่าพวกเขาเรียน

รู้อะไรบ้าง

การใช้รูปภาพหรือทัศนูปกรณ์อื่นๆ จะช่วยให้เด็กเชื่อมโยงหลักธรรมหรือหลักคำสอนกับภาพที่คิดไว้ในใจ ซึ่งจะช่วยให้

พวกเขาสามารถเข้าใจและจดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้มากขึ้น

• เหตุใดเราต้องเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สอง (คพ. 

 38:30)

• พระผู้ช่วยให้รอดจะประทับบนแผ่นดินโลกนานเท่า

 ใด (คพ. 29:11)

ขอให้เด็กๆ กับครูช่วยกันจับคู่คำถามและคำตอบ  สนทนา

คำตอบด้วยกัน (ดู แน่วแน่ต่อศรัทธา [2004] หน้า

83–85 ด้วย)  ถามเด็กๆ ว่าพวกเขาจะเตรียมรับการเสด็จ

มาครั้งที่สองได้อย่างไร

สัปดาห์ 4: เพื่อเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สอง ฉันจะติดตามพระเยซูคริสต์

รูปหยดน้ำมันขนาดใหญ่ให้เด็กคนละแผ่น  ขอให้พวกเขา

(หรือครูของพวกเขา) เขียนลงในกระดาษ

ว่า “เพื่อเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สอง

ฉันจะติดตามพระเยซูคริสต์โดย

ให้เด็กเติมคำลงในช่องว่างหรือวาดรูปสิ่ง

ที่พวกเขาทำได้เพื่อเตรียมรับการเสด็จ

มาครั้งที่สอง กระตุ้นให้เด็กนำกระดาษ

เพื่อ
เตรียมรับ

การเสด็จมา
ครั้งที่สอง

ฉันจะติดตาม
พระเยซูคริสต์
โดย–––––––
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วิธีใช้ดนตรีในปฐมวัย
จุดประสงค์ของดนตรีในปฐมวัยคือเพื่อสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แก่เด็กและช่วยให้เด็กเรียนรู้วิธีดำเนินชีวิตตามนั้น  

เพลงปฐมวัยทำให้การเรียนรู้สนุกขึ้น ช่วยให้เด็กเรียนรู้และจดจำความจริงพระกิตติคุณ และอัญเชิญพระวิญญาณ

ต่อไปนี้เปนทักษะที่ท่านสามารถใช้สอนเพลงให้เด็ก ตัวอย่างต่างๆ จะช่วยท่านสอนเพลงที่แนะนำไว้ในโครงร่างนี้ ดูหมวด 

“วิธีใช้ดนตรีในปฐมวัย” ในโครงร่างสำหรับแนวคิดเพิ่มเติมป 2010

ฝก เพลงที่บ้านทั้งนี้เพื่อว่าเมื่อ

ท่านสอนเด็กท่านจะมองหน้า

พวกเขาไม่ใช่มองหนังสือ

ก่อนเริ่มร้องเพลง ท่านต้องดึงความสนใจของเด็กให้ได้

โดยใช้โสตทัศนูปกรณ์ เช่น รูปภาพ อุปกรณ์ง่ายๆ หรือ

ตัวเด็กเอง  ท่านอาจทำเพียงเปลี่ยนน้ำเสียงของท่าน  กิจ-

กรรมดึงดูดความสนใจควรกระชับและนำเข้าเพลงนั้น

โดยตรง ตัวอย่างเช่น

• ก่อนร้องเพลง “ฉันชอบมองดูพระวิหาร” (พด. หน้า 

99) ให้เด็กยกมือถ้าพวกเขาเคยเห็นพระวิหาร  ขณะ

 ร้องเพลงให้เด็กนึกถึงความรู้สึกเมื่อเห็นพระวิหาร

• เด็กสามารถเป็นโสตทัศนูปกรณ์ที่ดีที่สุดของท่านได้

 ให้เด็กใช้อุปกรณ์ง่ายๆ เช่นเน็กไทหรือพระคัมภีร์แทน

 ผู้สอนศาสนาขณะพวกเขาร้องเพลง “เราจะนำความ

 จริงไปทั่วหล้า” (พด. หน้า 92–93)

ทำทัศนูปกรณ์ง่ายๆ 

เพื่อให้เด็กจดจ่อกับ

ข่าวสารของเพลงและ

เพื่อพระวิญญาณจะ

เป็นพยานว่าเพลงที่เด็ก

กำลังร้องเป็นความจริง

การขอให้เด็กคอยฟังคำตอบของคำถามจะช่วยให้พวก

เขาเรียนรู้เนื้อร้องและข่าวสารของเพลงนั้นๆ  ท่านอาจขอ

ให้พวกเขาฟังคำตอบของคำถามต่างๆ เช่น “ใคร” “อะไร”

“ที่ไหน” “เมื่อใด” หรือ “ทำไม” ท่านอาจขอให้เด็กฟัง

คำสำคัญหรือคำคล้องจองหรือนับนิ้วตามจำนวนครั้งที่

พวกเขาร้องคำนั้นๆ

ขณะสอนเพลง “หากฉันฟังด้วยใจ” (หน้า 28 ในจุล-

สารเล่มนี้) ให้เขียนคำถามข้อหนึ่งต่อไปนี้บนกระดาน “ฉัน

จะได้ยินพระสุรเสียงของพระผู้ช่วยให้รอดได้ที่ไหน” “ใคร

สอนเราให้รู้วิธีดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม” “ใครพูดเบาๆ 

กับเรา”  ให้เด็กคอยฟังคำตอบขณะพวกเขาร้องเพลงและ

ส่งสัญญาณ (โดยกอดอก ลุกขึ้นยืน หรือจับหู) เมื่อพวก

เขาร้องคำตอบ  ให้เด็กร้องคำตอบพร้อมกับท่านสองสาม

ครั้ง เขียนคำถามอีกข้อหนึ่งบนกระดานและทำซ้ำ

ดึงดูดความสนใจของเด็ก

กำกับการฟังของเด็ก
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ส
ำ
หรบัเด็ก

แบบลูกเตามีอยู่ที่ sharingtime.lds.org

หัวใจมีอยู่ที่ sharingtime.lds.org

เพลงใหม:่  เมือ่ทา่นแนะนำเพลง

ใหม่ ท่านจะร้องเพลงให้พวกเขา

ฟังก่อน เด็กๆ เรียนรู้เพลงได้ดี

ที่สุดเมื่อพวกเขาได้ฟังสองสาม

ครั้งก่อนเริ่มร้อง

เตรียม สอนข่าวสารพระกิตติ-

คุณของเพลงโดยศึกษาข้อพระ

คัมภีร์อ้างอิงที่ให้ไว้ใน หนังสือ

เพลงสำหรับเด็ก

เด็กฝึกร้องเพลงได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขาได้ฟังและร้องเพลง

เหล่านั้นซ้ำหลายๆ ครั้ง

ทบทวนและร้องเพลงโดยใช้วิธีสนุกๆ หลายวิธี ตัวอย่าง

เช่น:

• ให้เด็กเริ่มฝึกทำนองเพลงใหม่โดยฟังหรือฮัมเพลงใน

 ช่วงเวลาก่อนเริ่มชั้นเรียน

• ทำป้ายถนนสองสามป้ายเพื่อทบทวนเพลง “ฉันจะทำ

 ตามแผนของพระเจ้า” (พด. หน้า 86–87) เขียนคำ

 ร้องจากเพลงน้ันลงบนป้ายถนนแต่ละป้ายโดยอย่าให้

 ซ้ำกัน  ชูป้ายอันหนึ่งและบอกเด็กว่าขณะร้องเพลงไม่

 ต้องร้องคำนั้น  ทำซ้ำกับป้ายถนนอันอื่นๆ

• ทำลูกเตาจากกระดาษหรือกระดาษแข็ง แล้วเขียนวิธี

 ร้องเพลงลงบนลูกเตาแต่ละด้าน (ตัวอย่างเช่น ปรบมือ

 ตามทำนอง ทำมือประกอบ ร้องเพลงเบาๆ เด็กผู้ชาย

 ร้อง เด็กผู้หญิงร้อง หรือฮัมทำนอง) เขียนชื่อเพลง

 ปฐมวัยบางเพลงที่เด็กกำลังเรียนรู้ลงบนลูกเตาอีกลูก

 หนึ่ง  ให้เด็กคนหนึ่งโยนลูกเตาลูกแรกเพื่อตัดสินว่าจะ

 ร้องเพลงอย่างไร และให้เด็กอีกคนหนึ่งโยนลูกเตาอีก

 ลูกหนึ่งเพื่อตัดสินว่าจะร้องเพลงอะไร

เด็กจะรู้สึกถึงความรักและ

ความกระตือรือร้นที่ท่านมีต่อ

พระกิตติคุณเมื่อท่านร้องเพลง

กับพวกเขา  เมื่อท่านแสดง

ประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระผู้

ช่วยให้รอด เด็กจะรู้สึกได้ถึง

ความรักที่พระองค์ทรงมี

ต่อพวกเขาด้วยเช่นกัน

ให้เด็กมีส่วนร่วมในหลากหลายวิธีขณะที่ท่านร้องเพลง

ตัวอย่างเช่น

• ให้เด็กคิดท่ามือง่ายๆ เพื่อช่วยพวกเขาจำเนื้อร้องหรือ

 ข่าวสารของเพลง (ดู “ความช่วยเหลือสำหรับผู้นำ

 ดนตรี” ในหน้า 7)

• ให้เด็กสมมุติตนเองเป็นผู้สอนศาสนาขณะพวกเขา

 ร้องเพลง “เราจะนำความจริงไปทั่วหล้า”  ให้พวกเขา

 เดินย่ำเท้าอยู่กับที่หรือเดินไปรอบๆ ห้องและถือพระ

 คัมภีร์ไปด้วยขณะร้องเพลง

• ก่อนร้องเพลง “หากฉันฟังด้วยใจ” ให้แจกหัวใจกระ

 ดาษคนละหนึ่งแผ่นแล้วให้เด็กเขียนด้านหนึ่งว่า “ฟัง” 

 และอีกด้านหนึ่งเขียนว่า “ได้ยิน”  อธิบายว่ามีคำเหล่า

 นี้ซ้ำหลายครั้งในเพลง  

 ให้เด็กหันด้านที่ถูกต้อง

 ออกมาเมื่อพวกเขาร้อง

 คำนั้น

ร้องเพลง ร้องเพลง ร้องเพลง

ให้เด็กมีส่วนร่วม

ได้ยิน
ฟง
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If I Listen with My Heart

Copyright © 2007 by Sally DeFord. All rights reserved. 
This song may be copied for incidental, noncommercial home and church use.

This notice must be included on each copy made.

Quietly = 88–104q Words and music by Sally DeFord
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หากฉันฟังด้วยใจ
คำร้องและทำนอง โดย แซลลีย์ ดีฟอร์ด   สงบ

Copyright © 2007 โดย แซลลีย์ ดีฟอร์ด สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อาจทำสำเนาเพลงนี้เพื่อใช้ที่โบสถ์หรือที่บ้านได้โดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์

ขอให้ระบุหมายเหตุนี้ในสำเนาทุกฉบับ

ฉัน ยิน เสียง พระ ผู้ ช่วย
ฉัน

 พระ คำ แห่ง สัน ติ 
 ชอบ ธรรม และ สัน ติ หาก ฉัน ฟัง ด้วย ใจ ฉัน ได้ ยิน  เสียง พระ ผู้ ช่วย ให้ รอด
 เปี่ยม ล้น ด้วย สัน ติ

 ฉัน จะ เดิน ร่วม ทาง เพื่อ ฟัง พระ คำ ครั้น ฉัน อ่าน พระ คัม ภีร์ จึง ได้ ยิน 
 หาก พระ องค์ ทรง อยู่ ที่ นี่ วัน นี้ ศา- ส- ดา สอน ฉัน ดำ เนิน ชี วี
 ทรง ปลอบ โยน ฉัน ยาม ต้อง การ ทรง เป็น พ- ยาน ถึง พระ คริสต์ เติม จิต วิญ ญาณ

ฉัน เป็น เด็ก น้อย ใน เว ลา ที่ พระ เย ซู ทรง มา อยู่ บน แผ่น ดิน โลก 
 ได้ ยิน ศา- ส- ดา พ- ยา กรณ์ ที่ มี ชี วิต กล่าว  พระ ดำ รัส พระ  คริสต์ 
 สัม ผัส พระ วิญ ญาณ ศักดิ์ สิทธิ์ เมื่อ ฟัง ความ จริง ความ ดี ใน ยาม ท่าน  สอน ฉัน

หาก



29

รูปคนมีอยูที่ sharingtime.lds.org

ภาพวาดมีอยูที่ sharingtime.lds.org

ปรับบทเรียน: ทานอาจจะตอง

ปรับชวงเวลาของการแบงปนให

เหมาะกับเด็กทุพพลภาพ  ดูตัว

อยางวิธีทำส่ิงน้ีใน sharingtime.

lds.org

สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม เก่ียวกับ

วิธีชวยเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ

ใหดู lds.org/pa (คลิก Primary

จากนั้นคลิก Teaching All

Children, Including Those

with Disabilities); ไมมีการ

เรียกใดย่ิงใหญกวาการสอน หนา

38–39; และ disabilities.lds.

org

การสอนเด็กทุพพลภาพ
พระผูชวยใหรอดทรงสอนวา “ลูกหลานทั้งหมดของเจาจะไดรับการสอนโดยพระเจา; และสันติของลูกหลานเจาจะ

ใหญหลวงนัก” (3 นีไฟ 22:13)

ผูนำปฐมวัยมีความรับผิดชอบสำคัญในการสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตแกเด็กทุกคนรวมทั้งเด็กทุพพลภาพดวย  

ปฐมวัยเปนสถานที่ซึ่งควรตอนรับ รัก อบรมเลี้ยงดู และทำใหเด็กทุกคนเปนสวนหนึ่งในนั้น บรรยากาศเชนนี้จะชวยใหเด็ก

ทุกคนเขาใจความรักของพระบิดาบนสวรรคและพระเยซูคริสตงายขึ้นตลอดจนรูสึกและตระหนักถึงอิทธิพลของพระวิญญาณ

บริสุทธิ์

หารือกับคนอื่นๆ เมื่อทานปรับการทำงานใหสอดคลอง

กับความตองการของเด็กทุพพลภาพในปฐมวัยของทาน

1. หารือกับบิดามารดาของเด็ก ปกติแลวบิดามารดา

 จะรูจักลูกๆ ของพวกเขาดีกวาใคร บิดามารดาสามารถ

 สอนวิธีปรับการทำงานใหสอดคลองกับความตองการ

 ของเด็ก ชวงความสนใจ และวิธีเรียนรูที่ลูกของพวก

 เขาชอบ ตัวอยางเชน เด็กบางคนตอบสนองไดดีเปน

 พิเศษตอเพลง บางคนก็เรื่องเลา รูปภาพ พระคัมภีร 

 หรือการทำทาประกอบ  ใชวิธีสอนท่ีหลากหลายโดยแนใจ

 วาใชวิธีที่เด็กแตละคนจะเรียนรูไดดีที่สุด

2. หารือกับผูนำและครูปฐมวัยคนอื่นๆ  สวดออนวอน

 และทำงานดวยกันเพื่อหาวิธีชวยใหเด็กทุกคนเรียนรู

 พระกิตติคุณของพระเยซูคริสตและรูสึกเปนที่รัก

3. หารือกับสภาวอรด ผูนำฐานะปุโรหิตและผูนำองค

 การชวยอาจมีแนวคิดเกี่ยวกับวิธีชวยเด็กที่มีความ

 ตองการพิเศษ  ในวอรดหนึ่ง กลุมมหาปุโรหิตเสนอให 

 “คุณปูมาปฐมวัย” ทุกสัปดาหเพื่อนั่งกับเด็กชายที่เปน

 โรคออทิซึม (คุณปูนาจะเปนคนเดียวกันในแตละสัปดาห)

 วิธีนี้จะชวยใหเด็กคนนั้นจดจอกับบทเรียน

 และรูสึกเปนที่รัก

เอ็ลเดอรเอ็ม.รัสเซลล บัลลารดสอนวา “แนนอนวาเราผูได

รับการฝากฝงใหดูแลเด็กที่มีคาเหลานี้ไดรับความเปนผู

พิทักษอันศักดิ์สิทธิ์และสูงสง เพราะเราคือคนที่พระผูเปน

เจาทรงกำหนดใหโอบลอมเด็กยุคนี้ดวยความรักและไฟ

แหงศรัทธาตลอดจนความเขาใจวาพวกเขาเปนใคร” (“Great

 Shall Be the Peace of Thy Children,” Ensign, Apr. 1994, 60)

เด็กแตละคนมีคาตอพระผูเปนเจา  แตละคนตองการความรัก  ความเคารพ และการสนับสนุน

เด็กทุพพลภาพบางคนตอบสนองไดดีตอสัญญาณ

ที่มองเห็นได ใชสัญญาณดังตัวอยางเพื่อบอกวาเมื่อใด

ไดเวลาสวดออนวอน เงียบ หรือรองเพลง
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จัดพิมพโดย ศาสนจักรของพระเยซูคริสตแหงวิสุทธิชนยุคสุดทาย
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