
โครงร่างสำาหรับช่วงเวลาของการแบ่งปันปี 2012

เลือกสิ่งดี
“ท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติผู้ใด…แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปรนนิบัติพระเจ้า” (โยชูวา 24:15)
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คำ�แนะนำ�สำ�หรับช่วงเวล�ของ 
ก�รแบ่งปันและก�รนำ�เสนอ 
ก�รประชุมศีลระลึกของเด็ก
เรียน ฝ่ายประธานปฐมวัยและผู้นำาดนตรี

ปีนี้ท่านมีโอกาสสอนเด็กให้รู้ความสำาคัญของการเลือกสิ่งดี การฝึกเลือกให้ดีเป็นส่วนสำาคัญในแผนของพระบิดาบน 
สวรรค์เพื่อเราและจะนำาพรมากมายมาสู่เรา จงพยายามอัญเชิญพระวิญญาณของพระเจ้าขณะสอนบทเรียนที่รวมอยู่ใน 
โครงร่างนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน เมื่อท่านทำาเช่นนั้นเด็กจะเรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถรับความช่วยเหลือขณะทำาการ 
เลือกโดยทำาตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ ดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณ และเอาใจใส่การกระตุ้นเตือน 
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การเลือกสิ่งดีจะช่วยให้เด็กอยู่บนเส้นทางกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ของเรา

เราชื่นชมการรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของท่านเมื่อท่านรักและสอนเด็กที่น่ารักในปฐมวัยของท่าน เราสวดอ้อนวอนให้ท่านและ
เราทราบว่าพระเจ้าจะประทานพรท่านเมื่อท่านรับใช้ในการเรียกอันสำาคัญนี้

ฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ

คำาแนะนำาสำาหรับช่วงเวลาของการแบ่งปัน

ออนไลน์ที่มี: ข้อมูล ทัศน-
อุปกรณ์ และแหล่งช่วยที่อ้าง 
ในจุลสารเล่มนี้มีออนไลน์ 
อยู่ในหมวดของ LDS.org

แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธี 
(1) ระบุหลักคำาสอน (2) ช่วย
ให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ 
(3) ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช้
หลักคำาสอนในชีวิตพวกเขา

การสอนพระกิตติคุณ

ใช้จุลสารเล่มนี้เมื่อท่านเตรียมสอนบทเรียน 15 นาที 
ระหว่างช่วงเวลาของการแบ่งปันในแต่ละสัปดาห์ ท่าน
อาจเสริมบทเรียนประจำาสัปดาห์ด้วยเนื้อหาจากสื่อการ 
เรียนการสอนอื่นๆ ที่ศาสนจักรอนุมัติ เช่น เลียโฮนา  
แนวทางต่อไปนี้จะช่วยท่านวางแผนและนำาเสนอบทเรียน

รักคนที่ท่านสอน แสดงความรักต่อเด็กๆ โดยรู้จักชื่อ 
พวกเขา รู้ถึงความสนใจ พร 
สวรรค์ และความต้องการของ
พวกเขา

สอนหลักคำาสอนด้วยพระวิญ- 
ญาณ ขณะเตรียมบทเรียน จง
สวดอ้อนวอนขอการนำาทาง 
และพยายามเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งให้ประจักษ์พยานของ 
ท่านเองในหลักธรรมที่ท่านจะ 
สอน วิธีนี้จะช่วยให้ท่านสอน
ด้วยพระวิญญาณ

เชื้อเชิญให้เรียนรู้ จุลสารเล่มนี้มิได้มุ่งหมายเพียงเพื่อให ้
ท่านรู้ว่าจะสอน อะไร เท่านั้นแต่รู้ว่าจะสอนและเชื้อเชิญ
ให้เรียนรู้ อย่างไร ด้วย ท่านจะสอนหลักคำาสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อท่านทำาตามคำาแนะนำาสามข้อ
ต่อไปนี้ในบทเรียนทุกบท

1. ระบุหลักคำาสอน แนะนำาหลักคำาสอนที่เด็กต้องเรียนรู ้
ให้ชัดเจน คิดหาวิธีทำาส่ิงน้ีท้ังโดยคำาพูดและการแสดง 
ให้เห็น (ดูตัวอย่างได้จากบทเรียนสำาหรับสัปดาห์ท่ีสาม 
ของเดือนพฤษภาคมและสัปดาห์ที่สองของเดือน
สิงหาคม)

2. ส่งเสริมความเข้าใจ ท่านต้องให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน 
ลึกซึ้งมากขึ้นผ่านความหลากหลายของวิธีสอนที่ดึง
พวกเขาให้มีส่วนในการเรียนรู้ เป็นต้นว่า ร้องเพลง 
แสดงบทบาทสมมุติ และอ่านพระคัมภีร์

3. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ เปิดโอกาสให้เด็กประยุกต์ใช ้
หลักคำาสอนในชีวิต คิดหาวิธีให้พวกเขาได้แสดงความ 
รู้สึกหรือตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับหลักคำาสอน

จุลสารเล่มน้ีจัดเตรียมบทเรียน 
เต็มรูปแบบให้บางสัปดาห์ใน 
ปีนี้ ส่วนสัปดาห์ที่เหลือจะม ี
แนวคิดให้แต่ไม่ใช่บทเรียนเต็ม 
รูปแบบ เสริมแนวคิดเหล่านั้น 
ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่าน 
เอง ท่านจะได้แนวคิดจากการ 
อ่านบทเรียนอื่นๆ ในจุลสาร 
เล่มน้ี เม่ือมีวันอาทิตย์ท่ีห้าให้ 
ใช้เวลานี้ทบทวนบทเรียนที่ 

สอนก่อนหน้านี้ พระวิญญาณจะทรงนำาทางท่านได้เมื่อ
ท่านวางแผนและเตรียมกิจกรรมสำาหรับบทเรียน

ทำางานกับผู้นำาดนตรีเม่ือท่านเตรียมบทเรียน การร้องเพลง 
จะช่วยเสริมน้ำาหนักหลักคำาสอนที่ท่านกำาลังสอน ท่าน 
อาจเชิญครูและชั้นเรียนของพวกเขามาช่วยสอนพระกิต- 
ติคุณบางส่วนเป็นครั้งคราว

บทเรียนบางบทเสนอแนะให้เชิญผู้พูดมาร่วมช้ันเรียน 
ปฐมวัย ท่านควรขออนุญาตอธิการหรือประธานสาขาก่อน 
เชิญบุคคลเหล่านี้มาร่วมชั้นเรียน
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แหล่งช่วย: ท่านสามารถหา
แหล่งช่วยสอนเพิ่มเติมอย่าง 
เช่น หน้าระบายสี เรื่องเล่า  
และกิจกรรมได้ใน Friend  
เลียโฮนา คู่มือบริบาล และ
หนังสือภาพพระกิตติคุณ  
ใช้แหล่งช่วยเหล่านี้เสริม 
บทเรียนของท่าน หารายชื่อ
แหล่งช่วยประกอบการสอน
หัวข้อพระกิตติคุณเฉพาะ
เรื่องจาก Friend ที่ friend.
lds.org ด้วย ท่านอาจพิมพ์
และใช้แหล่งช่วยเหล่านี้ใน
การสอนเด็ก

การเตรียม: สวดอ้อนวอน 
ขอการนำาทางและแสวงหา
อิทธิพลของพระวิญญาณ 
ขณะที่ท่านเตรียมช่วงเวลา 
ของการแบ่งปัน เมื่อท่าน 
เตรียมและสอนด้วยพระ
วิญญาณ พระองค์จะทรง 
ยืนยันความจริงของสิ่งที่ 
ท่านสอน (ดู มกรส  
หน้า 13)

แหล่งช่วยที่ใช ้ในจุลสารเล่มนี้

ตัวย่อต่อไปนี้จะนำามาใช้ในจุลสารตลอดทั้งเล่ม

พด หนังสือเพลงสำาหรับเด็ก
มกรส ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน

บทเรียนหลายบทมีคำาแนะนำาเรื่องการใช้รูปภาพรวมอยู่
ด้วย ท่านสามารถหารูปภาพต่างๆ ได้ใน หนังสือภาพ
พระกิตติคุณ ชุดภาพพระกิตติคุณ ชุดภาพคู่มือปฐมวัย 
นิตยสารศาสนจักร และออนไลน์ที่ images.lds.org

หลักสูตรสำาหรับปี 2012

หลักสูตรทั่วไป

บริบาล: จงดูเด็กเล็กๆ ของเจ้า; อรุโณทัย:ปฐมวัย 1; 
ลสด 4–7: ปฐมวัย 2; อัศวิน 8–11: ปฐมวัย 4

หลักสูตรพื้นฐาน

อรุโณทัย: ปฐมวัย 1; ลสด 4–7: ปฐมวัย 2; อัศวิน 
8–11: ปฐมวัย 4

ควบคู่กับบทเรียนคือเกร็ดน่ารู้เก่ียวกับการสอนซ่ึงจะช่วย 
ท่านปรับปรุงความสามารถในการสอน บทเรียนจะรวม 
รูปภาพไว้ด้วยเพ่ือช่วยให้ท่านเห็นว่ากิจกรรมจะมีลักษณะ 
อย่างไร ถึงแม้การพัฒนาทักษะการสอนจะเป็นเรื่องสำาคัญ 
แต่การเตรียมทางวิญญาณและประจักษ์พยานของท่านจะ 
อัญเชิญพระวิญญาณมายืนยันหลักคำาสอนเหล่านี้ในใจ
เด็ก

ช่วงเวลาของการร้องเพลง

ดนตรีในปฐมวัยควรสร้างบรรยากาศของความคารวะ สอน

พระกิตติคุณ และช่วยให้เด็กๆ รู้สึกถึงอิทธิพลของพระ 
วิญญาณบริสุทธ์ิและปีติท่ีมาจากการร้องเพลง ในช่วงเวลา 
ของการแบ่งปันควรใช้เวลาร้องเพลงและสอนเพลงประมาณ 
20 นาที ซึ่งจะทำาให้ท่านมีเวลาพอสอนเพลงใหม่และ
ช่วยให้เด็กๆ เพลิดเพลินกับการร้องเพลง

จุลสารเล่มนี้มีเพลงใหม่หนึ่งเพลงให้เด็กเรียนรู้ปีนี้ (ดู 
หน้า 28) นอกจากนี้ยังมีหมวดชื่อว่า “วิธีใช้ดนตรีใน
ปฐมวัย” (ดู หน้า 26–27) และแนวคิดเพิ่มเติมสำาหรับ
สอนเพลงเด็กรวมอยู่ด้วย (ดู หน้า 9, 17) 

แนวทางสำาหรับการนำาเสนอการประชุมศีลระลึก

ภายใต้การกำากับดูแลของอธิการหรือประธานสาขา ปกต ิ
ปฐมวัยจะนำาเสนอการประชุมศีลระลึกของเด็กในช่วง 
ไตรมาสที่สี่ของปี ประชุมกับที่ปรึกษาในฝ่ายอธิการหรือ 
ฝ่ายประธานสาขาที่ดูแลปฐมวัยตั้งแต่ต้นปีเพื่อหารือเรื่อง 
แผนขั้นแรก ขอความเห็นชอบจากเขาเมื่อวางแผนเสร็จ 
เรียบร้อยแล้ว

วางแผนให้เด็กนำาเสนอโปรแกรมตามหัวข้อช่วงเวลาของ 
การแบ่งปันในแต่ละเดือน จดบันทึกคำาพูดและประสบการณ์ 
ส่วนตัวของเด็กตลอดท้ังปีเพ่ืออาจนำามาใช้ในการนำาเสนอ 
ได้ เมื่อท่านวางแผนให้เด็กแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้

 

เกี่ยวกับหัวข้อของปีนี้ ให้คิดหาวิธีที่พวกเขาจะสามารถ
ช่วยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมุ่งความสนใจไปยังหลักคำา 
สอนพระกิตติคุณที่พวกเขากำาลังสอน สมาชิกคนหนึ่งใน
ฝ่ายอธิการจะสรุปการประชุมด้วยคำาพูดสั้นๆ

ขณะเตรียมนำาเสนอ พึงนึกถึงแนวทางต่อไปนี้

• การฝึกไม่ควรใช้เวลานอกชั้นเรียนหรือเบียดบังเวลา
ครอบครัวโดยไม่จำาเป็น

• รูปภาพ เครื่องแต่งกายสำาหรับการแสดงและการนำา
เสนอด้วยสื่อไม่เหมาะสำาหรับการประชุมศีลระลึก



2

สิทธิ์เสรีคือของประท�น
ที่ให้เร�เลือกด้วยตนเอง
“ดังนั้น, มนุษย์เป็นอิสระ…ที่จะเลือกเสรีภาพและชีวิตนิรันดร์, โดยผ่านพระผู้เป็นสื่อกลางที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์”  
(2 นีไฟ 2:27)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธี (1) ระบุหลักคำาสอน (2) 
ช่วยให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ (3) ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช้หลักคำาสอนในชีวิตพวกเขา ถามตัวท่านว่า 
“เด็กต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห ์ 1 และ 2: สิทธิ์เสรีคือของประทานที่ให้เราเลือกด้วยตนเอง

เพลง: “ลูกพระผู้เป็นเจ้า” 
(หน้า 28 ในโครงร่างนี้)

ใช้พระคัมภีร์: การให้เด็ก 
เรียนรู้ความจริงพระกิตติคุณ 
จากพระคัมภีร์เป็นเรื่องสำาคัญ 
ดูแนวคิดบางอย่างเกี่ยวกับ
วิธีสอนเรื่องราวพระคัมภีร์ให้
เด็กจาก มกรส หน้า 59

  เสริมน้ำาหนักการเรียนรู ้
ของเด็กผ่านการทำาซ้ำาเก็บไม้ 

“การเลือกและผล” ไว้  
เพราะจะมีอีกหลายครั้ง 
ที่ต้องใช้ในช่วงเวลาของ 

การแบ่งปันตลอดปี

ระบุหลักคำาสอน (เล่นเกมทายคำา):  บอกเด็กว่าท่านกำาลัง 
นึกคำาๆ หนึ่ง และบอกคำาไขเพื่อช่วยให้พวกเขาทายคำา
นั้นได้ ขอให้คนที่รู้คำาตอบยกมือ คำาไขอาจได้แก่ เรามี
ก่อนมาโลกนี้ เป็นของประทานจากพระบิดาบนสวรรค์  
เป็นส่วนสำาคัญในแผนของพระบิดาบนสวรรค์สำาหรับเรา  
ซาตานต้องการเอาไปจากเรา เราใช้เมื่อเราทำาการเลือก  
เป็นของประทานที่ให้เราเลือกด้วยตนเอง อักษรตัวแรก
คือ ส หลังจากเด็กๆ ทายถูกแล้วให้พูดพร้อมกันว่า 
“สิทธิ์เสรีคือของประทานที่ให้เราเลือกด้วยตนเอง”

ส่งเสริมความเข้าใจ (ดูและสนทนาเกี่ยวกับบทเรียนที่ใช ้
อุปกรณ์):  ให้เด็กดูไม้ท่ีเขียนคำาว่า การเลือก ตรงปลายด้าน 
หนึ่งและเขียนคำาว่า ผล ตรงปลายอีกด้านหนึ่ง อธิบาย 
ว่าผลคือสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนเนื่องจากการเลือกที่เราทำา  
ตัวอย่างเช่น ถ้าเราเลือกฝึกเล่นดนตรี เราจะเล่นเก่งขึ้น 
และถ้าเราเลือกแตะไฟ มือเราจะไหม้ หยิบไม้ชิ้นนั้นขึ้น 

 มาและให้ 
 เด็กดูว่าทุกครั้งที่หยิบไม้ขึ้นมา เด็กจะได้ 

ท้ังการเลือกและผลของการเลือกน้ัน ให้เด็กโตอ่าน 2 นีไฟ 
2:27 เชื้อเชิญเด็กคนอื่นๆ ให้ฟังว่าอะไรคือผลจากการ 
เลือกที่ถูกต้อง (เสรีภาพและชีวิตนิรันดร์) และอะไรคือ 
 
 

ผลจากการเลือกผิด (การเป็นเชลยและความเศร้าหมอง) 
วาดแผนภูมิง่ายๆ บนกระดานตามตัวอย่างที่ให้มา

ช่วยให้เด็กเข้าใจว่าเมื่อเราเลือกดี การเลือกนั้นจะนำาไปสู่
อิสรภาพและความสุข และเมื่อเราเลือกไม่ดี การเลือกนั้น
จะนำาไปสู่การเป็นเชลยและความทุกข์

ให้เด็กสองคนออกมาหน้าชั้น และให้แต่ละคนถือปลาย
ไม้คนละด้าน ขอให้เด็กที่ถือปลายด้าน “การเลือก” ยก
ตัวอย่างการเลือกที่ดี (ตัวอย่างเช่น พูดจาอ่อนโยนกับ

ผู้อื่น) ให้เด็กอีกคนบอกผล
ที่น่าจะเกิดจากการเลือกนั้น 
(ตัวอย่างเช่น มีมิตรภาพ

ยั่งยืน) ทำาซ้ำากับเด็กหลายๆ คน

สง่เสรมิความเข้าใจ (เรยีนเรือ่งราวจากพระคมัภรี)์: ในช่วง 
สองสัปดาห์แรกของเดือนให้สอนบางเรื่องจากพระคัมภีร์ 
ที่แสดงให้เห็นว่าการเลือกที่ถูกต้องนำาไปสู่อิสรภาพและ 
ความสุขอย่างไรและการเลือกที่ไม่ดีนำาไปสู่การเป็นเชลย 
และความเศร้าหมองอย่างไร เรื่องราวพระคัมภีร์ที่ท่านใช้ 
 

สิทธิ์เสรี
ดี

อิสรภาพและความสุข

ไม่ดี การเป็นเชลยและความเศร้าหมอง

มกราคม

การเลือก

ผล
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บทเรียนที่ใช้อุปกรณ ์

“โยงแนวคิดที่มองไม่เห็น… 
เข้ากับวัตถุที่จับต้องได้บาง 
อย่างที่นักศึกษารู้จักอยู่แล้ว 
และจากนั้นก็สร้างจากความรู้
นั้น” (บอยด์ เค. แพคเกอร ์
ใน มกรส หน้า 163)

ในกิจกรรมนี้ ท่านอาจเลือกสาธิตแนวคิดที่ว่า 
การเลือกเป็นพร โดยใช้สีเทียน ดินสอสี ผลไม ้
หลากหลายชนิด หรืออุปกรณ์อื่นที่เด็กรู้จักดี

อาจไดแ้กพ่ระผูช้ว่ยใหร้อดกบัซาตาน (ด ูโมเสส 4:1–4);  
นีไฟกับเลมันและเลมิวเอล (ดู 1 นีไฟ 2–4, 7, 18);  
ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก (ดู ดาเนียล 3); หรือ 
แอลมากับกษัตริย์โนอาห์ (ดู โมไซยาห์ 17–19) หลัง 
จากสอนเรื่องราวจากพระคัมภีร์เรื่องหนึ่งแล้วให้เชิญเด็ก
สองคนมาถอืปลายไม ้“การเลอืกและผล” คนละดา้น ให้
เดก็คนหนึง่อธบิายการเลือกของผู้ท่ีอยู่ในเรือ่งนัน้ และอกี
คนหนึ่งอธิบายผลจากการเลือกเหล่านั้น

สง่เสรมิการประยกุตใ์ช ้(ฟงัเรือ่งเลา่): ติดรปูพระเยซูครสิต์
ไวบ้นกระดาน วาดขัน้บนัไดขึน้ไปท่ีรูปนัน้ วาดการ์ตนูลาย
เส้นรูปคนบนกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วนำาไปติดตรงด้านล่าง
สุดของขั้นบันได เล่าเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการเลือก 

ท่ีเด็กจะทำาในช่วงหนึ่งวัน ให้เด็กแสดงว่า 
การเลือกแต่ละอย่างนั้นดีหรือไม่ดีโดยลุก 
ข้ึนยืนถ้าการเลือกน้ันดีและนั่งลงถ้าการ
เลอืกนัน้ไมด่ ีตวัอยา่งเชน่ “เจนแยง่ของ
เลน่จากนอ้งชาย และนอ้งเริม่รอ้งไห้ เมือ่
คุณแม่เจนถามว่าทำาไมน้องร้องไห้ เจน
ตอบว่าไม่ทราบ” ถ้าการเลือกนั้นดี
ให้ขยับรูปคนข้ึนหน่ึงข้ันไปทางพระ
เยซู เล่าเรื่องเก่ียวกับการเลือกอื่นๆ 
ไปเรือ่ยๆ จนรปูคนไปถงึพระผูช้ว่ยใหร้อด สนทนาวา่การ
เลือกที่ดีทำาให้เรามีความสุขและช่วยให้เราใกล้ชิดพระเจ้า
มากขึ้นอย่างไร

สัปดาห์ 3: ในชีวิตก่อนเกิด ฉันเลือกทำาตามแผนของพระผู้เป็นเจ้า

ส่งเสริมความเข้าใจ (ร้องเพลง): สนทนาแนวคิดต่อไป
นี้พอสังเขป แล้วร้องเพลงที่สอดคล้องกันกับเด็กๆ ก่อน
มาโลกนี้ฉันเคยอยู่ในสรวงสวรรค์ (“ฉันเคยอยู่ในสรวง
สวรรค์” [เลียโฮนา เม.ย. 1999 หน้า พ5]) ฉันเลือกมา
โลกน้ีและรับร่างกาย (“ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” [พด 2–3]; 
“พระเจ้าประทานพระวิหารให้ฉัน” [พด หน้า 73]) ฉัน
จะรับบัพติศมาและรับของประทานแห่งพระวิญญาณ

บริสุทธิ์” (“เมื่อฉันรับบัพติศมา” [พด หน้า 53]; “พระ 
วิญญาณบริสุทธิ์” [พด หน้า 56]) ฉันสามารถเตรียม 
ไปพระวิหารได้ (“ฉันชอบมองดูพระวิหาร” [พด หน้า 
99]; “ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์” [พด 
หน้า 98]) ฉันจะฟื้นคืนชีวิต (“พระองค์ทรงส่งพระ
บุตร” [พด หน้า 20–21])

สัปดาห์ 4: พระเยซูคริสต ์ทรงสร ้างแผ่นดินโลกให้เราได้เรียนรู้ที่จะเลือกสิ่งดี

ระบุหลักคำาสอน (ดูและสนทนาเก่ียวกับบทเรียนท่ีใช้อุปกรณ์): 
ให้เด็กดูภาชนะใบหน่ึงท่ีใส่สีเทียนหลายๆ สี แล้วดูภาชนะ 
ใบที่สองที่ใส่เพียงสีเดียว ถามเด็กว่า “ถ้าจะระบายสี 
รูปๆ หนึ่ง หนูอยากใช้สีเทียนในภาชนะใบไหน เพราะ
อะไร” อธบิายวา่การมทีางเลอืกหลากหลายใหเ้ลอืกคอืพร 
เป็นพยานว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงรัก
เราและพระองค์ทรงต้องการให้เราทำาการเลือกที่ถูกต้อง

ส่งเสริมความเข้าใจ (ระบายสี):   ให้เด็กระบายสีภาพประกอบ 
ในคู่มือบริบาล จงดูเด็กเล็กๆ ของเจ้า หน้า 35 หรือ 
เชื้อเชิญพวกเขาให้วาดรูปคล้ายกับภาพตัวอย่าง สนทนา 
ว่าใครสร้างสิ่งต่างๆ ในภาพและเหตุใดจึงสร้าง สอนเด็ก 
ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงคาดหวังให้เราดูแลโลกนี้ที่พระ
บุตรของพระองค์ทรงสร้างให้เรา ให้เด็กบอกวิธีท่ีพวกเขา 
เลือกทำาได้เพื่อดูแลแผ่นดินโลกและงานสร้างท่ีอยู่บน 
แผ่นดินโลก ให้เด็กนำาภาพของพวกเขากลับบ้านไปให้
คุณพ่อคุณแม่ทำาเป็นรูปเล่ม
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กุมภาพันธ์

เพลง: “เลือกสิ่งดี”
(เพลงสวด บทเพลงที่ 122)

ความคารวะ: เด็กสามารถ 
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีสนุกสนาน 
และการทำาท่าประกอบแต่ยัง 
คงรักษาเจตคติของความ
คารวะเอาไว้ “ความคารวะ…
ไมเ่หมอืนกบัความเงยีบกริบ” 
(บอยด์ เค. แพคเกอร์  
“Reverence Invites 
Revelation,”  
Ensign, Nov.  
1991, 22)

ท่านสามารถใช้หุ่นง่ายๆ แสดงบทบาท 
ตามที่มีอยู่ในบทเรียน หุ่นเป็นเครื่องมือ 

อันมีค่าที่ใช้เสริมสร้างแนวคิดหลัก 
และดึงดูดความสนใจของเด็ก  
(ดู มกรส หน้า 176–177)

เมื่อเร�เลือกสิ่งดี  
เร�ได้รับพร
“หากท่านรักษาพระบัญญัติของพระองค์ พระองค์ย่อมประทานพรให้ท่านและทรงทำาให้ท่านรุ่งเรือง” (โมไซยาห์ 2:22)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธี (1) ระบุหลักคำาสอน (2) 
ช่วยให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ (3) ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช้หลักคำาสอนในชีวิตพวกเขา ถามตัวท่านว่า 
“เด็กต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห ์ 1: โนอาห์ได ้รับพรเพราะการเลือกสิ่งดี

ระบุหลักคำาสอน (เล่นเกมจับคู่): วาดรูปเรือง่ายๆ บน 
กระดาน เตรียมรูปสัตว์คู่เหมือนหลายๆ ชุด แจกให้เด็ก 
คนละรูป ขอให้เด็กยืนและทำาเสียงเลียนเสียงสัตว์ในรูป 
ของพวกเขาและฟังคนที่ทำาเสียงคล้ายกัน เมื่อเด็กที่มีรูป 
เข้าคู่กันพบกันแล้ว ให้พวกเขายืนด้วยกันจนกว่าจะจับคู ่
ได้ครบ ให้เด็กออกมาเป็นคู่ๆ แล้วติด
รูปสัตว์บนเรือที่วาดไว้ ถามเด็กว่า 
“พระเจ้าทรงขอให้ศาสดาพยากรณ์ 
ท่านใดรวบรวมสัตว์ไปไว้ในเรือ” ชี้ 
ให้เห็นว่าการรวบรวมสัตว์จำานวน 
มากไว้ในเรือเป็นงานยาก แต่โนอาห์ 
เลือกเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้า

ส่งเสริมความเข้าใจ (อ่านพระคัมภีร์): ให้เด็กๆ ดูรูป 
โนอาห์สั่งสอน และอ่าน โมเสส 8:20 ถามเด็กว่าพวก 
เขาคิดว่าทำาไมผู้คนไม่ฟังโนอาห์ แบ่งครึ่งกระดาน เขียน 
คำาถามต่อไปนี้ไว้ด้านหนึ่ง และเขียนพระคัมภีร์อ้างอิงไว้ 
อีกด้านหนึ่งโดยไม่ต้องเรียงตามลำาดับ พระเจ้าจะทรงทำา 

อะไรเพื่อทำาลายคนชั่ว (ปฐมกาล 6:17) 
พระองค์ทรงบอกให้โนอาห์ทำาอะไร 
จึงจะช่วยครอบครัวให้รอดได้ (ปฐม- 
กาล 6:18) โนอาห์ทำาอะไรเพื่อเลือก 
สิ่งดี (ปฐมกาล 7:5) ให้เด็กอ่าน 
พระคัมภีร์และหาคำาตอบของคำาถาม 

แต่ละข้อ ให้ดูรูปโนอาห์ต่อเรือ อธิบาย 
ว่าบางครั้งการเลือกสิ่งดีทำาได้ยาก ถามว่า “โนอาห์ได้รับ 
พรอย่างไรจากการเลือกสิ่งดี” กระตุ้นให้เด็กเล่าว่าพวก
เขาจะได้รับพรอย่างไรเมื่อพวกเขาเลือกสิ่งดี

สัปดาห ์ 2: สานุศิษย์ของพระเยซูได ้รับพรจากการเลือกสิ่งดี

ส่งเสริมความเข้าใจ (อ่านพระคัมภีร์ ระบายสี และใช้หุ่น): 
อ่านเร่ืองราวต่อไปน้ีกับเด็ก เพ่ือดูว่าสานุศิษย์ของพระเยซู 
เลือกสิ่งดีอย่างไร: ลูกา 10:38–42 (มารีย์); มัทธิว 4: 
18–20 (เปโตรกับอันดรูว์); กิจการ 9:1–9, 17–20  
(เปาโล) สนทนาถึงพรบางประการท่ีคนเหล่าน้ีได้รับเพราะ 
เลือกสิ่งดี วาดรูปคนง่ายๆ แทนเด็กแต่ละคน (หรือใช้ 
ภาพบุคคลในพระคัมภีร์ใน เลียโฮนา ม.ค. 2006 หน้า  
พ13; และใน เลียโฮนา ก.พ. 2006 หน้า พ11) ให้เด็ก 
ระบายสีภาพวาด ตัดออกมา แล้วทำาเป็นหุ่นไม้ 
หรือหุ่นถุงกระดาษ ให้เด็กใช้หุ่นของพวกเขา
เล่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งซ้ำาอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น
“ผมชื่อเปาโล ผมเคยข่มเหงคนที่ติดตาม

พระเยซู ผมเห็นพระเยซูในนิมิต พระเยซูทรงขอให้ผมเลิก 
ข่มเหงพระองค์ ผมเลือกทำาตามพระเยซูและเป็นผู้สอน
ศาสนาตลอดชีวิตที่เหลือ”

ภาพวาดมีอยู่ที่ sharingtime.lds.org
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พูดหลักคำาสอน: เดือนนี้ 
เด็กจะเรียนรู้แบบอย่างใน 
ลักษณะต่างๆ จากพระคัมภีร์ 
เกี่ยวกับหลักคำาสอนที่ว่า 
เมื่อเราเลือกสิ่งดี เราได้ 
รับพร เมื่อเริ่มบทเรียน 
แต่ละบทท่านอาจเชื้อเชิญ 
เด็กให้พูดว่า “เมื่อเรา 
เลือกสิ่งดี เราได้รับพร”โสตทัศนูปกรณ์สามารถยกระดับการเรียนรู้ ทำาให้ 

โสตทัศนูปกรณ์เรียบง่ายอยู่เสมอจะช่วยให้เด็กจดจ่อ 
กับข่าวสารของบทเรียนไม่ใช่อุปกรณ์

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (ทวนเรื่องราวพระคัมภีร์): ให้เด็ก 
ใช้หุ่นเล่าเรื่องราวพระคัมภีร์ให้ครอบครัวที่บ้านฟังอีกครั้ง  
กระตุ้นพวกเขาให้แบ่งปันกับสมาชิกครอบครัวว่าแต่ละ

บุคคลในเรื่องเลือกสิ่งดีอย่างไรและพวกเขาได้รับพรอย่าง 
ไร ถามเด็กว่าพวกเขาจะเลือกสิ่งดีในช่วงสัปดาห์ถัดไป
อย่างไร

สัปดาห์ 3: นีไฟได ้รับพรเพราะการเลือกสิ่งดี

ส่งเสริมความเข้าใจ (มีส่วนร่วมในการแสดงละคร): ให้เด็ก 
แสดงละครตอนที่นีไฟเชื่อฟังบิดาและพระเจ้า (ตัวอย่าง 
เช่น ดู 1 นีไฟ 16:18–24, 30–32; 1 นีไฟ 17:8,  
17–18, 48–53; 1 นีไฟ 18:9–21) ท่านอาจให้พวก 
เขาใช้เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์การแสดงง่ายๆ (ดูข้อมูล 
เกี่ยวกับการแสดงละครได้ใน มกรส หน้า 165–166) 
อ่านพร้อมกันว่านีไฟกล่าวอะไรใน 1 นีไฟ 17:3

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (ร้องเพลง): ให้ดูไม้ “การเลือก 
และผล” จากเดือนมกราคม และ ให้เด็กแบ่งปันสิ่งที ่
พวกเขาจำาได้เก่ียวกับการเลือกและผล บอกพวกเขาว่าพร 
มากมายที่เราได้รับเป็นผลจากการเลือกที่ดีของเรา เชื้อ 
เชิญให้เด็กคิดถึงวิธีที่พวกเขาจะเป็นเหมือนนีไฟและทำา 
การเลือกที่ดี ให้เด็กร้องเพลง “ความกล้าหาญของนีไฟ”  
(พด หน้า 64–65) และส่งไม้ “การเลือกและผล” ไป 
รอบๆ ขณะร้องเพลง หยุดร้องเป็นช่วงๆ เมื่อเพลงหยุด  
ให้เด็กท่ีกำาลังถือไม้บอกการเลือกท่ีดีหน่ึงอย่างท่ีเขาทำาได้ 
ให้เด็กคนนั้นส่งไม้ให้เด็กอีกคนหนึ่ง แล้วให้เขาบอกพร
จากการเลือกที่ดีนั้น ทำาซ้ำาเท่าที่เวลาเอื้ออำานวย

สัปดาห์ 4: สมาชิกศาสนจักรในปัจจุบันได ้รับพรเพราะเลือกสิ่งดี

ส่งเสริมความเข้าใจ (เล่าเรื่อง): เชิญคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ 
ย่าตายายหลายๆ คนของเด็กในปฐมวัยมาเล่าว่าพวกเขา 
หรือบรรพชนของพวกเขาเลือกสิ่งดีอย่างไร พวกเขาอาจ 
จะเล่าว่าพวกเขาเลือกเข้าร่วมศาสนจักรอย่างไร ก่อนเล่า 
เรื่องแต่ละเรื่อง ให้เด็กฟังวิธีที่สมาชิกศาสนจักรเหล่านี้

เลือกสิ่งดีและพวกเขาได้รับพรในการทำาเช่นนั้นอย่างไร  
หลังจากเล่าเรื่องแต่ละเรื่องจบ ให้เด็กบอกว่าสมาชิกได้ 
รับพรอย่างไรเพราะเลือกสิ่งดี ท่านอาจขอให้เด็กวาดรูป 
เกี่ยวกับเรื่องท่ีพวกเขาฟังแล้วเล่าเรื่องจากรูปเหล่านี้ให้
คนอื่นๆ ในปฐมวัยและที่บ้านฟัง

หุ่นมีอยู่ที่ 
sharingtime. 

lds.org

คลิกที่นี่สำาหรับหุ่น
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ศ�สด�พย�กรณ์ที่มีชีวิต
สอนฉันให้เลือกสิ่งดี
“โอ,้ จงจำาไว,้ ลกูพอ่, และจงเรยีนรูป้ญัญาในวยัเยาวข์องลกู; แทจ้รงิแลว้, จงเรยีนรูใ้นวยัเยาวข์องลกูทีจ่ะรกัษาพระบญัญตัิ 
ของพระผู้เป็นเจ้า” (แอลมา 37:35)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธี (1) ระบุหลักคำาสอน (2) 
ช่วยให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ (3) ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช้หลักคำาสอนในชีวิตพวกเขา ถามตัวท่านว่า 
“เด็กต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห ์ 1: พระผู้เป็นเจ้าตรัสผ่านศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต

เพลง: “ยืนหยัดความ 
ถูกต้อง”
(พด หน้า 81)

ถามคำาถาม: คำาถาม 
สามารถกระตุ้นการมีส่วน 

ร่วมและการสนทนาได้  

ถามคำาถามเพื่อช่วยประเมิน 

ว่าเด็กเข้าใจหลักคำาสอนที ่

สอนอยู่หรือไม่และกระตุ้น

พวกเขาให้ไตร่ตรอง  

(ดู มกรส หน้า 73) 
ตัวอย่างเช่น ท่านอาจถาม 
ว่า “พระบิดาบนสวรรค์ 
ตรัสกับสมาชิกของศาสนจักร
อย่างไร” และ “ท่านได้รับ
พรอย่างไรบ้างจากการทำา 
ตามศาสดาพยากรณ์”

ระบุหลักคำาสอน (ดูการสาธิตและท่องจำาพระคัมภีร์): ให้
เด็กคนหนึ่งออกมาหน้าชั้น บอกเด็กคนอื่นๆ ให้ทำาตาม 
คำาแนะนำาของเขา กระซิบบอกคำาแนะนำาง่ายๆ แก่เด็กคน
นั้น เช่น “บอกพวกเขาให้ปรบมือสามครั้ง” หรือ “บอก
พวกเขาให้ยืนแล้วเดินย่ำาเท้าอยู่กับที่” ให้เด็กหลายๆ คน 
ผลัดกันเป็นผู้นำา อธิบายว่าถึงแม้ทุกคนจะไม่ได้ยินคำา 
แนะนำาที่ท่านบอก แต่พวกเขาสามารถทำาตามคำาแนะนำา

ได้เพราะพวกเขารู้ว่าทำาตามใคร ถามว่าเราควรทำาตามใคร 
เพื่อให้รู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เราทำาอะไร  
ให้ดูรูประธานศาสนจักรคนปัจจุบัน ให้เด็กพูดพร้อมกัน 
ว่า “พระผู้เป็นเจ้าตรัสผ่านศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิต” อ่าน 
อาโมส 3:7 และอธิบายคำาที่เด็กไม่เข้าใจ ช่วยเด็กท่องจำา
พระคัมภีร์ (ดู มกรส หน้า 171–172)

สัปดาห ์ 2: ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองเป็นศาสดาพยากรณ์

ระบุหลักคำาสอน: เขียนบนกระดานว่า “ฝ่ายประธาน 
สูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองเป็นศาสดาพยากรณ์”  
บอกเด็กว่าในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้าย เรามีประธานศาสนจักร ที่ปรึกษาสองท่านใน
ฝ่ายประธานสูงสุด และอัครสาวกสิบสองนำาเรา อธิบาย
ว่าฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองเป็น
ศาสดาพยากรณ์

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (เล่นเกมจับคู่): รวบรวมรูปภาพ 
สมาชิกหกท่านในฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวก 
สิบสอง และเขียนชื่อแต่ละท่านลงในกระดาษแต่ละชิ้น  
คว่ำากระดาษและรูปภาพแล้วติดไว้บนกระดาน ให้เด็กคน 
หนึ่งพลิกรูปๆ หนึ่ง และให้เด็กอีกคนพลิกกระดาษที ่
เขียนชื่อไว้บนนั้น ถ้ารูปกับชื่อไม่ตรงกัน ให้ติดไว้ที่เดิม  
แล้วให้เด็กอีกสองคนเลือก ถ้าจับคู่ถูก ท่านจะกระซิบ
บอกหลักธรรมพระกิตติคุณที่ผู้นำาคนนั้นสอนในการ
ประชุมใหญ่สามัญครั้งล่าสุดกับเด็กทั้งสอง (ดู Ensign 

หรือ เลียโฮนา ฉบับการประชุมใหญ่ครั้งล่าสุด) และให้
พวกเขาทำาท่าวิธีที่พวกเขาสามารถดำาเนินชีวิตตามหลัก
ธรรมนั้นได้ ให้เด็กคนอื่นๆ ทายว่าเด็กทั้งสองทำาอะไร

มีนาคม
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เกร็ดน่ารู้: คิดหาวิธี
ให้เด็กและบิดามารดา
รู้จักแหล่งช่วยที่อยู่ใน 
conferencegames. 
lds.org 

การทำาซ้ำา: เด็กเรียนรู้ผ่าน 
การทำาซ้ำา ในสัปดาห์ 2  
และ 3 ท่านจะสอนหลัก 
คำาสอนเดียวกันแต่ใช้วิธ ี
ต่างกัน นี่จะเป็นโอกาส 
เสริมน้ำาหนักความเข้าใจ 
ที่เด็กมีต่อหลักคำาสอน

การแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มย่อย 
ช่วยให้เด็กหลายคนมีส่วนร่วม  
ท่านสามารถสร้างกลุ่มได้ 
หลายวิธี ตัวอย่างเช่น ท่านอาจ 
ขอให้เด็กทำางานด้วยกันทั้งชั้น  
หรือให้เด็กโตจับคู่กับเด็กเล็ก 
ผู้ใหญ่ควรดูแลเด็กแต่ละกลุ่ม

สัปดาห์ 3: ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกของพระผู ้เป็นเจ้าพูดกับเรา 
ในการประชุมใหญ่สามัญ

ปรับกิจกรรมของท่านให้เหมาะกับอายุและ 
ความสามารถของเด็กที่ท่านสอน  

ในกิจกรรมสัปดาห์ 3 ท่านอาจจะใช้รูปภาพ 
นอกเหนือจากข่าวสารที่เขียนไว้

ระบุหลักคำาสอน (ร้องเพลง): ร้องท่อนที่เก้าและสร้อย 
เพลง “ทำาตามศาสดา” (พด หน้า 58–59) เชื้อเชิญ
เด็กให้ฟังเหตุผลที่เราทำาตามศาสดาพยากรณ์ ให้เด็กพูด 
พร้อมกันว่า “ฉันได้รับพรเมื่อฉันเลือกทำาตามศาสดา
พยากรณ์”

ส่งเสริมความเข้าใจ (ทำาท่าตามเร่ืองราวพระคัมภีร์): เล่าเร่ือง 
เอลียาห์กับหญิงม่ายชาวศาเรฟัทให้เด็กฟัง (ดู 1 พงศ์- 
กษัตริย์ 17:8–16) และเชิญเด็กทำาท่าพร้อมกับท่าน  
ตัวอย่างเช่น “พระเจ้าทรงบอกศาสดาพยากรณ์เอลียาห์ 
ให้ไปเมืองที่เรียกว่าศาเรฟัท (เดินอยู่กับที่) เมื่อไปถึง 
เมืองน้ันเขาเห็นหญิงคนหน่ึงกำาลังเก็บฟืน (ทำาท่าเก็บฟืน) 
เอลียาห์ขอให้หญิงคนนั้นนำาน้ำามาให้ท่านดื่ม (ทำาท่าให้ 
น้ำาดื่ม) และนำาอาหารมาให้กินสักเล็กน้อย หญิงนั้นบอก 
เอลียาห์ว่าเธอมีแป้งและน้ำามันเพียงเล็กน้อยไว้ทำาอาหาร 
ให้บุตรชาย (ส่ายหน้า) เอลียาห์บอกเธอให้ทำาอาหารมา 
ให้ท่านก่อนแล้วพระผู้เป็นเจ้าจะประทานแป้งและน้ำามัน 
ให้เธอมากกว่าเดิม หญิงดังกล่าวเชื่อฟังเอลียาห์ (ทำาท่า 
นวดแป้ง) เธอมีแป้งและน้ำามันพอทำาอาหารได้หลายวัน

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ (เล่นเกม): เขียน 
สรุปข่าวสารการประชุมใหญ่ครั้งล่าสุดจากสมาชิกในฝ่าย 
ประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองลงในกระดาษ 
แผ่นละหนึ่งประโยค ติดไว้บนกระดานรวมกับรูปผู้นำา  
สนทนาข่าวสารแต่ละประโยค เชิญเด็กกลุ่มหนึ่งออกไป 
นอกห้อง ดึงข่าวสารประโยคหนึ่งออกจากกระดาน ให้ 
เด็กกลับเข้ามาและดูว่าข่าวสารใดหายไป ขอให้เด็กเลือก 
เพลงปฐมวัยที่สอดคล้องกับข่าวสาร และร้องพร้อมกัน  
เชื้อเชิญเด็กให้บอกวิธีท่ีพวกเขาจะประยุกต์ใช้ข่าวสาร 
ทำาซ้ำากับข่าวสารประโยคอื่น

สัปดาห์ 4: ฉันได้รับพรเมื่อฉันเลือกทำา

(ทำาท่ากิน)” ทำากิจกรรมแบบเดียวกันนี้กับเรื่องโมเสส
และงูทองสัมฤทธิ์ (ดู กันดารวิถี 21:5–9) และเรื่อง 
นีไฟกับแผ่นทองเหลือง (ดู 1 นีไฟ 3–4; 5:21–22) 
ขอให้เด็กบอกว่าผู้คนในเรื่องได้รับพรเพราะทำาตามคำา
แนะนำาของศาสดาพยากรณ์อย่างไร

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (สนทนาคำาสอนของศาสดาพยากรณ์): 
ถามเด็กว่า “เวลานี้ใครคือศาสดาพยากรณ์ของเรา” ให้ 
ดูรูปประธานศาสนจักรคนปัจจุบัน อธิบายว่าท่านได้รับเรียก 
จากพระผู้เป็นเจ้า ให้เด็กสนทนากันเป็นกลุ่มเล็กว่าพวก 
เขาจะทำาตามท่านได้อย่างไร ขอให้เด็กสองสามคนจาก
แต่ละกลุ่มแบ่งปันแนวคิดของพวกเขา เชื้อเชิญให้เด็ก 
เลือกหนึ่งวิธีที่พวกเขาสามารถทำาตามศาสดาพยากรณ์ 
ในระหว่างสัปดาห์ สร้างสรรค์สิ่งเตือนใจให้พวกเขานำา 
กลับบ้านไปแบ่งปันกับครอบครัว เตือนเด็กว่าพวกเขา
สามารถฟังถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ในระหว่างการ 
ประชุมใหญ่สามัญ กระตุ้นพวกเขาให้ชมหรือฟังการ 
ประชุมใหญ่กับครอบครัว ในสัปดาห์หลังจากการประชุม 
ใหญ่สามัญ ขอให้เด็กบางคนเล่าประสบการณ์ที่มีขณะฟัง 
ศาสดาพยากรณ์และทำาตามคำาสอนของท่าน

สัปดาห์ 4: ฉันได้รับพรเมื่อฉันเลือกทำา
ตามศาสดาพยากรณ์
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พระเยซูคริสต์ทรงสอนฉัน
ให้เลือกสิ่งดี
“เพราะว่าเราได้วางแบบแก่ท่านแล้ว เพื่อให้ท่านทำาเหมือนดังที่เราได้กระทำาแก่ท่านด้วย” (ยอห์น 13:15)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธี (1) ระบุหลักคำาสอน (2) 
ช่วยให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ (3) ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช้หลักคำาสอนในชีวิตพวกเขา ถามตัวท่านว่า 
“เด็กต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

เพลง: เพลงเกี่ยวกับ 
พระเยซูคริสต์ 
ที่ท่านเลือกจาก  
หนังสือเพลงสำาหรับเด็ก

ปรับกิจกรรม ให้เหมาะ 
กับอายุและจำานวนเด็กใน 

ปฐมวัย ตัวอย่างเช่น ใน

กิจกรรมสัปดาห์ 1 ถ้ามี

เด็กหลายคนในปฐมวัย  

ท่านอาจต้องเตรียมภาพ 

ปริศนามากกว่าหนึ่งชุด 

สำาหรับเด็กเล็กครูอาจจะ 

อ่านพระคัมภีร์ให้ฟังและ 

ช่วยเด็กวาดรูป

สัปดาห ์ 1: พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมสำาหรับฉัน

ส่งเสริมความเข้าใจ (อ่านพระคัมภีร์และวาดรูป):  เขียนข้อ 
ความบนกระดาษแผ่นใหญ่ว่า “พระเยซูคริสต์ทรงเป็น 
แบบอย่างที่ดีพร้อมสำาหรับฉัน” ตัดกระดาษเป็นชิ้นภาพ 
ปริศนาง่ายๆ สี่ชิ้น เขียนประโยคต่อไปนี้ไว้ที่ด้านหลัง
ภาพปริศนาแต่ละชิ้น 

• พระองค์ทรงแสดงให้เราเห็นวิธีบัพติศมา  
(ดู มัทธิว 3:13–17)

• พระองค์ทรงแสดงความรักต่อผู้อื่น  
(ดู มาระโก 10:13–16)

• พระองค์ทรงให้อภัยคนที่ทำาร้ายพระองค์  
(ดู ลูกา 23:34)

• พระองค์ทรงแสดงให้เราเห็นวิธีสวดอ้อนวอน  
(ดู มัทธิว 6:5–13)

ร้องเพลง “ฉันพากเพียรเป็นเหมือนพระเยซู” (พด หน้า  
40–41) ขอให้เด็กอธิบายว่าเพลงนี้สอนอะไร ให้ดูรูป 
พระคริสต์ และบอกเด็กว่าพระองค์ทรงสอนเราหลายเร่ือง 
ผ่านแบบอย่างที่ดีพร้อมของพระองค์ แบ่งเด็กออกเป็นสี ่
กลุ่ม และแจกภาพปริศนาให้กลุ่มละหน่ึงช้ินพร้อมกระดาษ 

 
เปล่า ให้เด็กอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันแล้ววาดรูปที่แสดงว่า
พวกเขาจะทำาตามแบบอย่างของพระคริสต์ได้อย่างไร ให ้
แต่ละกลุ่มอธิบายพระคัมภีร์และรูปภาพ แล้วติดชิ้นส่วน 
ภาพปริศนาของพวกเขาบนกระดาน หลังจากต่อภาพเสร็จ 
แล้วให้อ่านพร้อมกันว่า “พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีพร้อมสำาหรับฉัน”

สัปดาห์ 2 และ 3: พระเยซูคริสต์ทรงสอนฉันให้รู้วิธีดำาเนินชีวิตอย่างถูกต้อง

ระบุหลักคำาสอน (ร้องเพลง): ร้องเพลง “เลือกทางท่ีถูก” 
(พด หน้า 82–83) ให้เด็กคร่ึงห้องฟังว่าเราจะมีความสุข 
ได้อย่างไรและอีกครึ่งห้องฟังว่าอะไรจะช่วยเราและแสดง
ให้เราเห็นวิธี สนทนาว่าเด็กเรียนรู้อะไรจากเพลงนี้

ส่งเสริมความเข้าใจ (เล่นเกมทายคำาและอ่านพระคัมภีร์): 
เตรียมบัตรคำาที่มีคำาและพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปนี้ หิว 
(มัทธิว  5:6); ส่องสว่าง  (มัทธิว 5:16); รัก (มัทธิว 5:44);  
และ สวดอ้อนวอน (มัทธิว 6:6) ให้ดูรูปคำาเทศนาบน 
ภเูขา อธบิายวา่พระเยซเูสดจ็ขึน้ไปบนภูเขาเพือ่สอนสาน-ุ 
ศิษย์ของพระองค์ เวลานี้เรื่องที่พระองค์ทรงสอนเราเรียก 
ว่าคำาเทศนาบนภูเขา ให้เด็กคร่ึงห้องดูบัตรคำาหน่ึงใบ และ 
ขอให้พวกเขาทำาท่าคำานั้นให้เด็กคนอื่นทาย อ่านข้อพระ 
คัมภีร์ที่สอดคล้องกันพร้อมกัน และช่วยให้เด็กเข้าใจว่า 
พระคริสต์ทรงสอนอะไรและเราจะทำาตามแบบอย่างของ
พระองค์ได้อย่างไร ทำาซ้ำากับคำาอื่นและพระคัมภีร์ข้ออื่น

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (สนทนากรณีศึกษา): เขียนคำาสอน 
ต่อไปนี้ของพระเยซูลงในกระดาษสี่แผ่น (1) หิวกระหาย 
 

เมษายน

เมื่อสอนหลักธรรมพระกิตติคุณ จงช่วยให ้
เด็กพบวิธีประยุกต์ใช้กับชีวิต

SHINE

LOVE

HUNGER

บัตรคำามีอยู่ที่ sharingtime.lds.org
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ให้เด็กๆ อ่านพระคัมภีร ์
โดยออกเสียง จงรู้ความสามารถ 
ของเด็กแต่ละคน และช่วยให้ 
แต่ละคนร่วมมือเป็นอย่างดี

ความชอบธรรม (2) จงส่องสว่าง (3) รักศัตรู (4)  
สวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์ (ท่านอาจใช้รูปภาพ 
แทนคำาสอนเหล่านี้สำาหรับเด็กเล็ก) วางกระดาษไว้ตาม 
ที่ต่างๆ ในห้อง เตรียมกรณีศึกษา (ดู มกรส หน้า  
161–162) ที่ช่วยให้เด็กเข้าใจว่าจะประยุกต์ใช้คำาสอน 
เหล่านี้อย่างไร ตัวอย่างเช่น “มีคนที่โรงเรียนล้อชื่อหนู 

หนูจะทำาอย่างไร” ทบทวนข้อพระคัมภีร์จากเกมทายคำา
ข้างต้น และชี้ให้เห็นว่ากระดาษที่อยู่ทั่วห้องสอดคล้อง 
กับข้อพระคัมภีร์ อ่านกรณีศึกษากรณีหนึ่งให้เด็กฟัง และ 
เชิญพวกเขาให้ยืนหันหน้าไปทางกระดาษที่มีคำาสอนซึ่ง
จะช่วยให้พวกเขาเลือกส่ิงดี ขอให้เด็กสองสามคนบอกว่า 
พวกเขาจะเลือกทำาอะไร

สัปดาห์ 4: ฉันรู้สึกถึงความรักของพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อฉันพากเพียรเป็นเหมือน 
พระเยซูคริสต์

ส่งเสริมความเข้าใจ (ร้องเพลงและทำาการเลือก): ร้องเพลง  
“ฉันรู้สึกถึงความรักของพระผู้ช่วย” (พด หน้า 42–43) 
เขียนกรณีศึกษาหลายๆ กรณีที่แสดงให้เห็นว่าเด็กจะทำา 
ตามคำาสอนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงของพระคริสต์ได้อย่างไร รวม 
พระคัมภีร์อ้างอิงที่มีคำาสอนดังกล่าวไว้ด้วย ดังตัวอย่าง 
ต่อไปนี้

ซาราขอร้องน้องสาวว่าอย่าใช้สีเทียนของเธอ แต่น้องสาว 
หยิบไปใช้ เพ่ือจะเป็นเหมือนพระเยซู ซาราควรทำาอย่างไร

ก. โกรธน้องสาว
ข. เอาสีเทียนไปซ่อน
ค. ให้อภัยน้อง
มัทธิว 18:21–22

จอห์นกำาลังเตะฟุตบอลกับเพ่ือนๆ และเขาสังเกตเห็นเด็ก 
ผู้ชายคนหน่ึงยืนดูอยู่ เพ่ือเป็นเหมือนพระเยซู จอห์นควร 
ทำาอย่างไร

ก. หัวเราะเยาะเด็กคนนั้นที่ยืนอยู่คนเดียว

ข. ไม่สนใจและเล่นกับเพื่อนต่อไป
ค. ชวนเด็กคนนั้นมาเล่นด้วย

ยอห์น 13:34

ขอให้เด็กคนหนึ่งอ่านกรณีศึกษากรณีหนึ่ง จากนั้นให้เด็ก 
อ่านคำาตอบทีละข้อ เชิญเด็กคนอื่นๆ ลุกขึ้นยืนเมื่อได้ยิน 
คำาตอบที่จะเป็นการทำาตามแบบอย่างของพระเยซู ให้เด็ก 
สองสามคนอ่านออกเสียงพระคัมภีร์ข้อนั้นๆ และสนทนา 
ว่าพระเยซูทรงสอนอะไร สนทนาว่าการทำาตามแบบอย่าง 
ของพระเยซูในสถานการณ์เหล่านี้ช่วยให้เรารู้สึกถึงความ 
รักของพระผู้ช่วยให้รอดได้อย่างไร ทำาซ้ำากับกรณีศึกษา 
แต่ละกรณี

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้: เชื้อเชิญเด็กๆ ให้ทำาสิ่งที่พระ 
เยซูทรงประสงค์ให้พวกเขาทำาในสัปดาห์นี้ บอกพวกเขา 
ว่าสัปดาห์ถัดไปท่านจะขอให้บางคนเล่าว่าพวกเขาทำา 
อะไรและรู้สึกถึงความรักของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

ความช่วยเหลือสำาหรับผู้นำาดนตรี

เพื่อช่วยเด็กฝึกร้องเพลงใหม่ ท่านอาจทำาดังนี้

• เช้ือเชิญให้เด็กส่งสัญญาณเม่ือพวกเขาร้องคำาท่ีกำาหนด 
หรือนับนิ้วตามจำานวนครั้งที่พวกเขาร้องคำานั้น ตัว 
อย่างเช่น ร้องเพลง “พระองค์ 
ทรงส่งพระบุตร” (พด หน้า  
20–21) ให้เด็กนับนิ้วดูว่า 
พวกเขาร้องคำาว่า “พระบุตร” 
กี่ครั้ง

• เลือกรูปและคำาแทนประโยค 
แต่ละประโยคในเพลง และ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางไว้บนกระดาษแผ่นหน่ึง ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านร้อง 
เพลง “พระองค์ทรงส่งพระบุตร” (พด หน้า 20– 
21) ให้ใช้รูปหัวใจ และคำาว่า ความห่วงใย ประกอบ
ประโยค “พระบิดาทรงบอกโลกถึงความรักและความ 

ห่วงใยอย่างไร” ให้เด็กดูภาพ 
การประสูติ และคำาว่า สันติ เมื่อ 
ร้องประโยค “พระองค์ส่งพระ 
บุตรแห่งสันติศักด์ิสิทธ์ิมาบังเกิด 
ใหม่” ท่านอาจจะให้เด็กมีส่วน 
ร่วมโดยให้พวกเขาถือรูปภาพ 
ขณะร้องเพลง
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ฉันเลือกสิ่งดีเมื่อฉัน 
รับบัพติศม�และรับก�รยืนยัน 
เป็นสม�ชิกของศ�สนจักร
“จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ส้ินทุกคน เพ่ือพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย 
แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์” (กิจการ 2:38)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธี (1) ระบุหลักคำาสอน (2) 
ช่วยให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ (3) ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช้หลักคำาสอนในชีวิตพวกเขา ถามตัวท่านว่า 
“เด็กต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห ์ 1: เมื่อฉันกลับใจ ฉันจะได้รับการให้อภัย

เพลง: “เมื่อฉัน 
รับบัพติศมา”
(พด หน้า 53)

เกร็ดน่ารู้: สำาหรับกิจกรรม
ในสัปดาห์ 1 ท่านอาจเชิญ

เด็กคนหนึ่งแบกถุงที่ใส่ก้อน

หินจนเต็มแล้วแสดงให้ดู

ว่าการกลับใจเหมือนการ 

นำาก้อนหินออกจากถุง 

อย่างไร

ส่งเสริมความเข้าใจ (มีส่วนร่วมในบทเรียนท่ีใช้อุปกรณ์): 
แจกกรวดให้เด็กคนละก้อน ขอให้เด็กเอา 
กรวดใส่ในรองเท้าของตน แล้วเชื้อเชิญ 
พวกเขาให้ลุกขึ้นยืนและเดิน ถามเด็ก 
ว่าเมื่อมีกรวดในรองเท้าพวกเขารู้สึก 
อย่างไรเวลาเดิน ถามว่าบาปเหมือนกรวด 
อย่างไร (ทำาให้เรารู้สึกไม่ดี ไม่มีความสุข) 
ให้พวกเขาหยิบกรวดออกจากรองเท้า ถามว่าการ 

กลับใจและได้รับการให้อภัยจากพระบิดาบนสวรรค์ 
เหมือนกับการเอากรวดออกจากรองเท้า 
อย่างไร อธิบายว่าเพราะพระเยซูคริสต์ 
เราจึงสามารถกลับใจและรับการอภัย 
บาปได้ แสดงประจักษ์พยานว่าการกลับ 

ใจเป็นพรวิเศษสุดจากพระบิดาบนสวรรค์
และนำาความสุขมาให้เรา

สัปดาห ์2: เมื่อฉันรับบัพติศมาและการยืนยัน ฉันกำาลังทำาตามแบบอย่างของพระเยซู

ส่งเสริมความเข้าใจ (เล่นเกมความจำาและอ่านพระคัมภีร์):  
ให้เด็กดูภาพยอห์นผู้ถวายบัพติศมากำาลังถวายบัพติศมา 
พระเยซู และรูปเด็กรับบัพติศมา) ให้เด็กดูภาพทั้งสอง 
เป็นเวลา 20 วินาที จากนั้นปิดรูปภาพและให้พวกเขา 
บอกท่านเท่าที่จำาได้ว่าทั้งสองภาพนี้มีอะไรเหมือนกันบ้าง 
ท่านอาจต้องการเขียนคำาตอบของพวกเขาไว้บนกระดาน

ขอให้เด็กอ่าน หลักคำาสอนและพันธสัญญา 20:72–74  
เพื่อดูว่าใครสามารถให้บัพติศมาและควรประกอบพิธี 
บัพติศมาอย่างไร เชื้อเชิญพวกเขาให้บอกสิ่งที่พบ เน้นว่า 
ผู้ประกอบพิธีบัพติศมาต้องมีสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิต 
และต้องจุ่มผู้รับบัพติศมาลงไปในน้ำาทั้งตัว หรือลงไปอยู่ 
 

ใต้น้ำาจนมิด ให้ดูภาพทั้งสองภาพนั้นอีกครั้ง ชี้ให้เห็นว่า
ทั้งพระเยซูและเด็กกำาลังรับบัพติศมาโดยการจุ่มลงไปใน
น้ำาทั้งตัว โดยผู้มีสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิต 

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (ระบายสีและร้องเพลง): ถ่ายเอกสาร 
หน้า 111 ในคู่มือบริบาล จงดูเด็กเล็กๆ ของเจ้า แล้ว 
แจกให้เด็กแต่ละคนระบายสี ร้องเพลง “บัพติศมา” (พด 
หน้า 54–55) กระตุ้นเด็กๆ ให้รับบัพติศมาเช่นเดียวกับ 
พระเยซู เชิญเด็กที่เพิ่งรับบัพติศมาเล่าเรื่องบัพติศมาของ
เขาให้เด็กคนอื่นๆ ฟัง

พฤษภาคม

§Ÿà ¡◊ Õ ∫ √‘ ∫ “ ≈

®ß¥Ÿ‡¥Á°‡≈Á°Ê
¢Õß‡®â“

คู่มือบริบาลมีอยู่ที่  
sharingtime.lds.org
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สัปดาห์ 3: พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยฉันได้

ให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วม: 
ท่านสามารถให้เด็กเล็กมี 

ส่วนร่วมได้โดยให้พวกเขา 

จับคู่กับเด็กโต ตัวอย่างเช่น  

ในกิจกรรมสัปดาห์ 4 ให ้

เด็กเล็กถือบัตรคำาขณะที่ 

เด็กโตช่วยให้พวกเขายืน 

ตามลำาดับที่ถูกต้อง

การเตรียม: แสวงหาการ 
นำาทางของพระวิญญาณ 
ขณะเตรียมบทเรียนและ 
ปรับแนวคิดให้เหมาะกับ
วัย ความสามารถ และ
สภาวการณ์ของเด็ก ตัวอย่าง
เช่น แนวคิดบทเรียนบางบท
จะใช้เวลาสอนเพียงไม่กี่นาที 
ท่านจะต้องเสริมบทเรียนด้วย
แนวคิดของท่านเอง

การสาธิตด้วยทัศนอุปกรณ์จะดึงความสนใจ 
ของเด็กและส่งเสริมการเรียนรู้

ระบุหลักคำาสอน (ดูบทเรียนที่ใช้อุปกรณ์): ให้เด็กคนหนึ่ง 
ยืนอยู่ใกล้ประตู ผูกผ้าปิดตา และให้เด็กพยายามหาเก้าอ้ี 
ของตนเองและนั่งโดยไม่มีใครช่วย ทำากิจกรรมซ้ำา แต่ 
คราวนี้ขอให้เด็กอีกคนหนึ่งนำาทางเด็กที่มีผ้าปิดตาโดย 
แตะแขนเขาและพาไปจนถึงท่ีน่ัง สนทนากับเด็กว่าเหตุใด 
การหาเก้าอี้ครั้งที่สองจึงง่ายกว่า อธิบายว่าพระวิญญาณ 
บริสุทธ์ิช่วยเราได้โดยประทานการนำาทางแก่เราในชีวิต 
ให้เด็กพูดว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยฉันได้”

ส่งเสริมความเข้าใจ (ร้องเพลงและเล่นเกมจับคู่): เขียนบน 
กระดานว่า ช่วย ร้องเพลง “พระวิญญาณบริสุทธิ์” (พด 
56) และเชิญเด็กให้นับส่ิงท่ีบอกไว้ในเพลงว่าพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ทรงช่วยเรา

ก่อนปฐมวัย ให้เตรียมกระดาษ 10 แผ่นที่วาดโล่ ลสด 
ไว้ด้านหน้า ด้านหลังกระดาษให้เขียนข้อความทั้ง 5 ต่อ
ไปน้ีแผ่นละหน่ึงข้อความท่ีบอก 
ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วย 
เราอย่างไร พระวิญญาณบริสุทธิ ์
ทรงปลอบโยนเรา พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงเป็นพยานถึงพระเยซู 
คริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง 
สอนเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง 
บอกเราให้รู้ว่าจะทำาหรือไม่ทำาอะไร 
และ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยให้เราทำาดี (แต่ละข้อ 
ความจะอยู่บนกระดาษสองแผ่นท่ีแตกต่างกัน) ติดกระดาษ 
ไว้บนกระดานตามใจชอบโดยให้โล่ ลสด หันออก เชิญ 
เด็กคนหน่ึงออกมาพลิกกระดาษพูดคำาท่ีอยู่ด้านหลัง 
พร้อมกัน เลือกเด็กอีกคนหนึ่งมาพลิกกระดาษอีกแผ่น 
หนึ่งและพยายามจับคู่ พูดคำาที่อยู่ด้านหลังพร้อมกัน ถ้า 
เข้าคู่ ให้นำากระดาษทั้งสองแผ่นออกจากกระดาน ถ้าไม่ 
เข้าคู่ ให้ติดไว้ที่เดิม ทำาซ้ำาจนกว่าจะจับคู่จนครบ

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (สนทนาพระคัมภีร์): แบ่งเด็กออก 
เป็นกลุ่มๆ แจกพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปนี้ให้กลุ่มละหนึ่ง 
ข้อ ยอห์น 14:26; ยอห์น 15:26; 2 นีไฟ 32:5; คพ. 
11:12 ขอให้แต่ละกลุ่มอ่านข้อพระคัมภีร์ของตนและ 
สนทนาความหมาย เชิญเด็กและครูของพวกเขายกตัวอย่าง 
ว่าพวกเขาเคยรู้สึกถึงอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
อย่างไร

สัปดาห์ 4: เมื่อฉันรับศีลระลึก ฉันต่อพันธสัญญาบัพติศมา

ส่งเสริมความเข้าใจ (สนทนาเกี่ยวกับพันธสัญญาและ 
อ่านพระคัมภีร์): อธิบายว่าพันธสัญญาคือสัญญาศักด์ิสิทธ์ิ 
ที่ทำาสองฝ่ายระหว่างเรากับพระบิดาบนสวรรค์ เราสัญญา 
จะทำาบางสิ่งบางอย่าง และเมื่อเราทำา พระองค์ทรงสัญญา 
จะประทานพรเรา เตือนเด็กว่าเราทำาพันธสัญญากับพระ 
บิดาบนสวรรค์เมื่อเรารับบัพติศมา และอธิบายว่าเราต่อ 
 

พันธสัญญานั้นเมื่อเรารับศีลระลึก ทำาบัตรคำาโดยใช้ข้อ 
ความจากคำาสวดอ้อนวอนศีลระลึกซ่ึงอธิบายว่าเราสัญญา 
อะไรเม่ือเรารับศีลระลึกและพระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญญา 
อะไรกับเรา (ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 20:77, 79) 
แจกบัตรคำาให้เด็กสองสามคน และให้พวกเขายืนเรียงตาม 
ลำาดับที่ถูกต้องขณะท่านอ่านพระคัมภีร์ให้เด็กฟัง

โลโก้ ลสด มีอยู่ที่ 
sharingtime.lds.org

บัตรคำามีอยู่ที่ sharingtime.lds.org
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ฉันเลือกสิ่งดีโดยดำ�เนินชีวิต 
ต�มหลักธรรมพระกิตติคุณ
“ข้าพเจ้าจะไปและทำาสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชา, เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าไม่ทรงให้บัญญัติแก่ลูกหลานมนุษย์, นอกจาก
พระองค์จะทรงเตรียมทางไว้ให้พวกเขา เพื่อพวกเขาจะทำาสำาเร็จในสิ่งซึ่งพระองค์ทรงบัญชาพวกเขา” (1 นีไฟ 3:7)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธี (1) ระบุหลักคำาสอน (2) 
ช่วยให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ (3) ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช้หลักคำาสอนในชีวิตพวกเขา ถามตัวท่านว่า 
“เด็กต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห ์ 1: ฉันสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรคข์อให้มีพลังทำาสิ่งดี

เพลง: “ความกล้าหาญ 
ของนีไฟ”
(พด หน้า 64–65)

อัญเชิญพระวิญญาณ: 
เมื่อท่านสอนด้วยพระ

วิญญาณ พระวิญญาณ

บริสุทธิ์จะทรงเป็นพยาน 

ถึงความจริงของหลักธรรม 

พระกิตติคุณที่ท่านกำาลังสอน  

(ดู มกรส หน้า 45–46)

ส่งเสริมความเข้าใจ (สนทนาเร่ืองการสวดอ้อนวอน): ให้เด็ก 
ดูโทรศัพท์หรือการสื่อสารอีกแบบหนึ่ง สนทนาว่าเราใช้ 
อย่างไร ถามเด็กว่าเราจะสื่อสารกับพระบิดาบนสวรรค์ได้ 
อย่างไร อธิบายว่า เช่นเดียวกับเรากดหมายเลขโทรศัพท์ 
เพื่อพูดคุยกับคนบางคน เราสามารถสวดอ้อนวอนเพื่อ 
สื่อสารกับพระบิดาบนสวรรค์ เราสามารถทูลขอพระองค์ 
ให้เรามีพลังทำาสิ่งดี แจกรูปการสวดอ้อนวอนแต่ละแบบ 
ให้ชั้นละหนึ่งแบบ (ตัวอย่างเช่น การสวดอ้อนวอนเป็น 
ส่วนตัว การสวดอ้อนวอนกับครอบครัว การให้พรอาหาร 
หรือการสวดอ้อนวอนท่ีช้ันเรียน) ขอให้แต่ละช้ันแสดงรูป 
ของตนให้เด็กคนอื่นดูและบอกว่าเป็นการสวดอ้อนวอน 
แบบไหน เราสวดอ้อนวอนแบบนี้เมื่อใด ที่ไหน และ 
เพราะเหตุใด

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (เล่นเกม): เจาะรูเล็กๆ หนึ่งรูที่ 
ฝากระป๋องอลูมิเนียมเปล่าสองใบ แล้วใช้เชือกพ่วงกระป๋อง 
ท้ังสองใบ ดึงเชือกให้ตึงแล้วให้เด็กผลัดกันพูดใส่กระป๋อง 
ใบหนึ่งเบาๆ ถึงสิ่งที่พวกเขาสามารถสวดอ้อนวอนขอ 
พระบิดาบนสวรรค์ขณะพยายามทำาสิ่งดี (ตัวอย่างเช่น 
พูดความจริง แสดงความคารวะ หรือมีเมตตา) ให้เด็ก 
อีกคนหนึ่งฟังจากกระป๋องอีกใบ เล่า (หรือให้เด็กเล่า)  
ประสบการณ์เมื่อพระบิดาบนสวรรค์ประทานพลังให้พวก
เขาทำาส่ิงดี เป็นพยานว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ยินและ 
ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของเรา และจะประทานพลังให้
เราทำาสิ่งดี

สัปดาห์ 2: เมื่อฉันจ่ายส่วนสิบ พระบิดาบนสวรรค์จะประทานพรให้ฉัน

ระบุหลักคำาสอนและส่งเสริมความเข้าใจ (ดูการสาธิต): 
อธิบายว่าส่วนสิบคือการถวายหนึ่งในสิบของเงินที่ท่าน 
หาได้แด่พระเจ้าผ่านศาสนจักรของพระองค์ ให้เด็กดูเงิน  
10 เหรียญ ถามว่าควรจ่ายส่วนสิบกี่เหรียญ ให้เด็กดูซอง 

ส่วนสิบและใบบริจาค แล้วอธิบายว่าเราจ่ายส่วนสิบโดย
กรอกข้อมูลในใบส่วนสิบ นำาใบส่วนสิบใส่ซองพร้อมส่วน 
สิบของเรา แล้วมอบให้อธิการหรือที่ปรึกษาคนหนึ่งของ
อธิการ

มิถุนายน



I Have a Body like 

Heavenly Father’s

I have a face like 

Heavenly Father.

I have two feet like 

Heavenly Father.

I have two hands like 

Heavenly Father.
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ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (เล่นเกมและฟังประจักษ์พยาน): 
ให้ดูรูปภาพและอุปกรณ์ท่ีใช้แทนพรจากการจ่ายส่วนสิบ 
อาทิ พระวิหาร อาคารประชุม หนังสือเพลงสวด หนังสือ
เพลงสำาหรับเด็ก คู่มือปฐมวัย และพระคัมภีร์ บอกเด็ก
ว่าเพราะเงินทุนส่วนสิบศาสนจักรจึงสามารถจัดหาส่ิง
เหล่านี้ได้ ปิดรูปภาพและอุปกรณ์เหล่านั้น หยิบออกหนึ่ง
หรือสองอย่าง เอาที่ปิดออกและให้เด็กทายว่าอะไรหาย
ไป ทำาซ้ำาหลายๆ ครั้ง อธิบายว่ามีพรจากการจ่ายส่วน
สิบอีกหลายอย่างที่เรามองไม่เห็น (ดู 3 นีไฟ 24:10) 
ให้ผู้ใหญ่หน่ึงหรือสองคนพูดถึงพรที่พวกเขาได้รับจาก
การจ่ายส่วนสิบ

สัปดาห์ 3: ฉันเชื่อฟังพระคำาแห่งปัญญา 
โดยกินและดื่มสิ่งที่ดีและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดี

ทัศนอุปกรณ์: เด็กๆ จะ

เรียนรู้มากขึ้นและจำาได้นาน

ขึ้นเมื่อท่านนำาเสนอแนวคิด

โดยใช้รูปภาพและทัศนอุปก

รณ์อื่นๆ (ดู มกรส หน้า 
176, 182–183)

ส่งเสริมความเข้าใจ (อ่านพระคัมภีร์และเล่นเกม): อ่าน  
1 โครินธ์ 3:16–17 พร้อมกัน เชื้อเชิญให้เด็กบอกว่า 
พระคัมภีร์ข้อนี้มีความหมายต่อพวกเขาอย่างไร อธิบาย 
ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เราดูแลร่างกายของ 
เรา นำารูปอาหารหลากหลายชนิด เครื่องดื่ม และสิ่งอื่นๆ 
ทั้งดีและไม่ดีต่อร่างกาย (อาทิ ผลไม้ ผัก ขนมปัง 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่) ใส่ในภาชนะ  
ถ่ายเอกสารหน้า 43 ในคู่มือ

บริบาล แล้วตัดเป็นภาพปริศนา ให้เด็กผลัดกันหยิบรูป 
จากภาชนะ ถ้าสิ่งที่อยู่ในรูปดีสำาหรับเราให้เด็กติดภาพ 
ปริศนาชิ้นหนึ่งบนกระดาน ถ้าไม่ดี ให้นำาภาพปริศนา 
ออกหนึ่งชิ้น เล่นต่อไปจนต่อภาพเสร็จ (ท่านจะต้องมี 
สิ่งดีในภาชนะมากกว่าสิ่งไม่ดี) ขอให้ผู้ใหญ่หรือเด็กคน 
     หนึ่งพูดถึงพรบางประการที่เขา 
    ได้รับจากการเชื่อฟังพระคำาแห่ง 
       ปัญญา (ดู คพ. 89:18–21)

สัปดาห้ 4: เมื่อ        ฉันแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
เท่ากับฉันเคารพร่างกายเสมือนหนึ่ง      ของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า

ระบุหลักคำาสอน (ดูรูปภาพและอ่านพระคัมภีร์): เขียนคำา
ต่อไปนี้บนกระดาน: “  ของฉัน เป็น ” ให้ดูภาพ 
พระวิหาร ถามว่า “เหตุใดพระวิหารจึงพิเศษมาก” ให ้
เด็กๆ เปิดไปที่ 1 โครินธ์ 6:19 ขอให้พวกเขามองหา 
สิ่งที่พูดไว้เกี่ยวกับร่างกายขณะอ่านพระคัมภีร์ออกเสียง 
พร้อมกับท่าน ถามเด็กว่าจะเติมคำาว่าอะไรเพ่ือให้ประโยค 
บนกระดานสมบูรณ์ (ร่างกาย, วิหาร) จากนั้นให้เด็กยืน
พูดทั้งประโยคพร้อมกัน

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ (ร้องเพลงและ 
สนทนา): บอกเด็กว่าร่างกายของเราเป็นวิหารที่พระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ได้ ร้องข้อแรกของเพลง “พระเจ้า 

ประทานพระวิหารให้ฉัน” (พด หน้า 73) ให้เด็กบอกว่า 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เราแต่งกายอย่างไร 
และเพราะเหตุใด อธิบายว่าศาสดาพยากรณ์ของพระผู้- 
เป็นเจ้าแนะนำาลูกๆ ของพระองค์เสมอให้แต่งกายสุภาพ 
เรียบร้อย ให้เด็กตั้งใจฟังว่าเราควรปกปิดส่วนใดของ 
ร่างกายขณะอ่านหัวข้อ “การแต่งกายและลักษณะท่าทาง” 
ใน เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน ขอให้เด็กนึกถึงวิธีหน่ึง 
ที่พวกเขาสามารถแต่งกายสุภาพเรียบร้อย โยนของนุ่มๆ 
ให้เด็กคนหนึ่งแล้วเชิญเด็กคนนั้นบอกความคิดของเขา 
ให้เด็กโยนของชิ้นน้ันให้เด็กอีกคนหน่ึงบอกความคิด
ของเขา ทำาต่อไปเรื่อยๆ กับเด็กคนอื่นๆ

คู่มือบริบาลมีอยู่ที่ 
sharingtime.lds.org
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เพลง: “คนมีปัญญา
และคนโง่”
(พด หน้า 132) หรือเพลง 
ที่ท่านเลือกจาก หนังสือเพลง 
สำาหรับเด็ก

เกร็ดน่ารู้: เมื่อท่านสอน
เรื่องการอดอาหาร พึงจำาไว้

ว่าเด็กเล็กไม่จำาเป็นต้อง 

อดอาหาร

การสาธิตด้วยทัศนอุปกรณ์จะช่วยให้เด็ก 
เข้าใจแนวคิดที่เป็นนามธรรม

Prayer

Fasting

ฉันเลือกสิ่งดีโดยดำ�เนินชีวิต
ต�มหลักธรรมพระกิตติคุณ
“ดังนั้น, ให้เราซื่อสัตย์ในการรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า” (1 นีไฟ 3:16)

เสริมแนวคิดท่ีให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธี (1) ระบุหลักคำาสอน (2) 
ช่วยให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ (3) ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช้หลักคำาสอนในชีวิตพวกเขา ถามตัวท่านว่า 
“เด็กต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห์ 1: การอดอาหารและการสวดอ้อนวอนเสริมสร้างประจักษ์พยานของฉัน

ระบุหลักคำาสอน (ดูบทเรียนท่ีใช้อุปกรณ์): เตรียมบัตรคำา 
สองใบ: การอดอาหาร และ การสวดอ้อนวอน ให้เด็ก
สองคนออกมายืนชิดกัน และแจกบัตรคำาคนละใบ ให้เด็ก 
อีกคนหนึ่งเดินแทรกระหว่างเด็กทั้งสอง ขอให้เด็กสอง 
คนแรกเก่ียวแขนกันให้แน่น และให้เด็กอีกคนหน่ึงพยายาม 
เดินแทรกระหว่างพวกเขาอีกครั้ง ชี้ให้เห็นว่าเด็กทั้งสอง
แข็งแกร่งขึ้นเมื่อพวกเขาเกี่ยวแขนกัน อธิบายว่าการอด
อาหารและการสวดอ้อนวอนมีพลังมากขึ้นเมื่อเราใช้ทั้ง
สองอย่างด้วยกัน เขียนบนกระดานว่า “การอดอาหาร
และการสวดอ้อนวอนเสริมสร้างประจักษ์พยานของฉัน” 
ให้เด็กอ่านทวนข้อความนี้พร้อมกัน

ส่งเสริมความเข้าใจ (ฟังพระคัมภีร์และมีส่วนร่วมในบทเรียน 
ที่ใช้อุปกรณ์): ขณะที่ท่านอ่าน แอลมา 17:2–3 ให้เด็ก
ฟังสิ่งที่พวกบุตรชายของโมไซยาห์ทำาเพื่อให้เกิดความ
เข้มแข็งในพระกิตติคุณ ให้เด็กเบ่งกล้ามทุกครั้งที่ได้ยิน
บางอย่างซึ่งช่วยให้พวกบุตรของโมไซยาห์เข้มแข็ง

นำาการสนทนาเรื่องการอดอาหารโดยถามคำาถามหลายๆ  
ข้อเช่น “การอดอาหารคืออะไร” “เหตุใดเราจึงอดอาหาร” 
“เราควรอดอาหารเม่ือใด” และ “เหตุใดเราจึงสวดอ้อนวอน 
เมื่อเราอดอาหาร” (ดู โจเซฟ บี. เวิร์ธลิน “กฎการอด 
อาหาร” เลียโฮนา พฤษภาคม 2011 หน้า 105–108) 
ให้เด็กทุกคนที่เพิ่มเติมการสนทนาจับปลายด้านหนึ่งของ

เชือกแต่ละเส้น และท่านจับปลายอีกด้านของเชือกแต่ละ 
เส้นเหล่านั้น เมื่อสิ้นสุดการสนทนา ให้เด็กที่จับเชือก 
มาอยู่กลางห้องแล้วฟั่นเชือกทุกเส้นเข้าด้วยกัน ทำาเป็น

เชือกเหนียวๆ เส้นเดียว อธิบายว่าแต่ละเกลียวที่เราเพิ่ม
เข้ามาในเส้นเชือกจะทำาให้เชือกเหนียวขึ้น ช่วยให้เด็ก
เข้าใจว่า ในทำานองเดียวกัน ทุกครั้งที่เราอดอาหารและ
สวดอ้อนวอน เรากำาลังเพิ่มความเข้มแข็งให้ประจักษ์
พยานของเรา

สัปดาห์ 2: การมีเมตตาคือการทำาและพูดเรื่องดีๆ กับผู้อื่น

ระบุหลักคำาสอน (ท่องพระคัมภีร์): เขียนบนกระดานว่า  
“จงเมตตาต่อกัน” (เอเฟซัส 4:32) พร้อมกับเขียนเลข 
1 ถึง 5 ไว้ใต้คำาแต่ละคำาด้วย กำาหนดเลข 1 ถึง 5 ให้
เด็กแต่ละคน เริ่มโดยให้ทุกคนที่ได้เลข 1 ยืนขึ้นพูดว่า 
“จง” แล้วรีบนั่งลง จากนั้นให้ทุกคนที่ได้เลข 2 พูดว่า 
“เมต” แล้วรีบนั่งลง ทำาเช่นนี้กับถ้อยคำาที่เหลือ ทำาซ้ำา
หลายๆ ครั้ง แล้วให้เด็กทุกคนท่องข้อความนี้พร้อมกัน

ส่งเสริมความเข้าใจ (ฟังเรื่องเล่าและร้องเพลง): เล่าเรื่อง 
เก่ียวกับความเมตตาให้เด็กฟัง เช่นเร่ือง “ปกป้องคาเล็บ” 
(เลียโฮนา มี.ค. 2009 หน้า พ8–พ9) ให้เด็กยกนิ้วหัว 
แม่มือทั้งสองข้างเมื่อได้ยินเรื่องราวของการแสดงความ
เมตตาในเรื่องเล่าและเอานิ้วหัวแม่มือลงเม่ือได้ยินเก่ียว
กับการกระทำาอันไร้เมตตา ร้องเพลง “ความเมตตาเริ่มที่
เรา” (พด หน้า 83) ให้เด็กลุกขึ้นยืนเมื่อพวกเขาร้องถึง 
ตอนที่ว่าเราควรเมตตาใคร ร้องเพลงอีกครั้ง และให้พวก
เขาชี้นิ้วหัวแม่มือมาที่ตนเองเมื่อร้องว่า “ความเมตตา
เริ่มที่เรา”

กรกฎาคม

บัตรคำามีอยู่ที่  
sharingtime.lds.org
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สัปดาห์ 4: ความซื่อสัตย์ คือการพูดความจริงไม่ว่าผล
จะออกมาอย่างไร

การใช้เด็กสาธิตทัศนอุปกรณ์ 
จะทำาให้เด็กได้มีส่วนร่วมและจะ

ช่วยดึงความสนใจของเด็ก 
คนอื่นๆ ด้วย

พระคัมภีร์: การให้เด็ก
อ่านจากพระคัมภีร์ของตนเอง

เท่ากับเสริมน้ำาหนักความ

สำาคัญของพระคัมภีร์และ

อัญเชิญพระวิญญาณ หาก

อยู่ในวิสัยที่ทำาได้ ให้เชื้อเชิญ

เด็กทำาเครื่องหมายข้อต่างๆ 

ในพระคัมภีร์ของพวกเขา 

และอ่านพร้อมกัน

คิด

รู้สึก

นั่งเงียบ
ๆ

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (บอกวิธีแสดงความเมตตา): ใช้ 
บัตรคำา รูปภาพ หรืออุปกรณ์ง่ายๆ (เช่น เน็กไทแทนพ่อ  
หรือไม้เท้าแทนคุณปู่) แทนคนหลายๆ คนในชีวิตเด็ก  
(เช่น พ่อ แม่ พี่สาวน้องสาว พี่ชายน้องชาย ปู่ย่าตายาย 
เพื่อน หรือครู) แจกอุปกรณ์เหล่านั้นให้เด็กสองสามคน 
และเชิญพวกเขาออกมาหน้าชั้น ให้เด็กแต่ละคนบอกสิ่ง
ดีๆ ที่พวกเขาพูดหรือทำาเพื่อบุคคลนั้นได้ แล้วให้พวก
เขาส่งบัตรคำา รูปภาพ หรืออุปกรณ์ให้เด็กคนอื่น ทำาซ้ำา
เท่าที่เวลาเอื้ออำานวย

สัปดาห์ 3: ความคารวะคือความเคารพและ
ความรักอย่างสุดซึ้งต่อพระผู้เป็นเจ้า

ระบุหลักคำาสอน (ร้องเพลง): เตรียมเชือกหลายๆ เส้น 
ทำาเป็นสร้อยคอแล้วติดหัวใจกระดาษไว้ที่สร้อยแต่ละเส้น 
เขียนคำาหรือข้อความสำาคัญจากเพลง “ความคารวะคือ 
ความรัก” (พด หน้า 12) ไว้ที่หัวใจแต่ละดวง (ตัวอย่าง
เช่น นั่งสงบ คิด รู้สึก และอื่นๆ) เชิญชวนเด็กหลายๆ 
คนให้สวมสร้อยคอ ร้องเพลง “ความคารวะ
คือความรัก” และให้เด็กที่สวมสร้อยคอเดิน
ด้วยความคารวะมาหน้าช้ันเมื่อร้องตรงคำาท่ี
เขียนไว้บนหัวใจของพวกเขา เชิญเด็ก
ที่สวมสร้อยคอยืนเรียงตามลำาดับ
และร้องเพลงอีกครั้ง

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (สนทนาเร่ืองความคารวะ): เตรียม 
บัตรคำาหรือวาดรูปง่ายๆ ของตา มือ เท้า หู ปาก และ
จิตใจ แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ และให้แต่ละกลุ่มเลือก 
บัตรคำาหรือรูปภาพหนึ่งหรือสองรูป ให้แต่ละกลุ่มบอก

หลายๆ วิธี (ด้วยคำาพูดหรือการกระทำา) ที่ร่างกาย
ส่วนนั้นสามารถแสดงความคารวะและความรักต่อ

พระผู้เป็นเจ้าได้

ส่งเสริมความเข้าใจ (สนทนาเก่ียวกับผลท่ีเกิด 
ขึ้น): เตรียมกรณีศึกษาหลายๆ กรณี (ดู 

มกรส หน้า 161–162) ซึ่งเด็กต้องพบเจอการเลือก 
ให้ซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์ ตัวอย่างเช่น “หนูตีน้องชาย 
และคุณแม่ถามว่าทำาไมน้องร้องไห้” ถามว่า “อะไรคือ
ผลของการเป็นคนซื่อสัตย์” แล้วถามว่า “อะไรคือผล
ของการเป็นคนไม่ซื่อสัตย์” ช่วยให้เด็กพบว่าผลของ
ความซื่อสัตย์อาจไม่เกิดข้ึนทันทีแต่ผลระยะยาวนำาไปสู่
สันติและความสุข

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (แต่งคำาประพันธ์): 
เชิญชวนเด็กแต่ละชั้น (ด้วยความช่วยเหลือ 

ของครู) ให้แต่งประโยคหรือคำาประพันธ์หนึ่งบรรทัดเกี่ยว 
กับความซื่อสัตย์ ตัวอย่างเช่น “ยึดมั่นในความจริง คือ 
สิ่งที่พึงกระทำา” เชิญเด็กแต่ละชั้นให้บอกข้อความของ 
พวกเขากับเด็กคนอื่นๆ กระตุ้นพวกเขาให้ท่องข้อความ
นั้นทุกครั้งที่ ถูกล่อลวงให้ไม่ซื่อสัตย์

รูปภาพมีอยู่ที่ sharingtime.lds.org

หัวใจมีอยู่ที่  
sharingtime.lds.org
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ฉันเลือกเติมเต็มชีวิตด้วย
สิ่งที่อัญเชิญพระวิญญ�ณ
“หากมีสิ่งใดที่เป็นคุณธรรม, งดงาม, หรือกล่าวขวัญกันว่าดีหรือควรค่าแก่การสรรเสริญ, เราแสวงหาสิ่งเหล่านี้” 
(หลักแห่งความเชื่อ 1:13)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธี (1) ระบุหลักคำาสอน (2) 
ช่วยให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ (3) ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช้หลักคำาสอนในชีวิตพวกเขา ถามตัวท่านว่า 
“เด็กต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห์ 1: การมีเพื่อนดีจะช่วยฉันเลือกสิ่งดี

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ (ฟังเรื่องเล่า): 
เล่าเร่ืองต่อไปน้ี “เด็กผู้ชายสองคนพบรองเท้าเก่าๆ คู่หน่ึง 
อยู่ริมถนน พอมองไปก็เห็นชายคนหนึ่งทำางานอยู่ในทุ่ง 
เด็กผู้ชายคนหนึ่งแนะให้เอารองเท้าไปซ่อนแล้วคอยดู 
ปฏิกิริยาของชายคนน้ัน” ให้เด็กบอกว่าพวกเขาจะพูดกับ 
เด็กผู้ชายคนนั้นว่าอย่างไร แล้วเล่าเรื่องที่เหลือ “เด็ก 
ผู้ชายอีกคนหนึ่งเสนอว่าแทนที่จะเอารองเท้าไปซ่อน  
พวกเขาควรเอาเหรียญเงินใส่ในรองเท้าแต่ละข้าง และนั่น 
คือสิ่งที่พวกเขาทำา ไม่นานชายดังกล่าวก็กลับมา พอเห็น 

เหรียญเงิน เขาท่วมท้นไปด้วยความสำานึกคุณและคุกเข่า 
กล่าวคำาสวดอ้อนวอนขอบพระทัย เขาพูดถึงภรรยาท่ีป่วย 
ลูกๆ ที่ไม่มีอาหารกิน และทูลขอพระเจ้าให้ประทานพร 
คนท่ีช่วยเขา เด็กชายท้ังสองรู้สึกอบอุ่นในใจและขอบพระ- 
ทัยที่พวกเขาเลือกทำาสิ่งดี” (ดู กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ใน  
Conference Report, Apr. 1993, 71; หรือ Ensign,  
May 1993, 54) เชิญเด็กหลายๆ คนออกมาเล่าเรื่องที่
เพื่อนดีๆ ช่วยให้พวกเขาเลือกสิ่งดี

สัปดาห์ 2: ฉันควรอ่าน ฟัง และดูสิ่งที่ทำาให้พระบิดาบนสวรรค์พอพระทัย

ระบุหลักคำาสอน (ดูบทเรียนท่ีใช้อุปกรณ์): ให้เด็กดูชามใส่ 
ผลไม้และชามใส่ดิน ถามว่าชามไหนกินได้และเพราะเหตุ 
ใด อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เราเติมเต็ม 
ความคิดเราด้วยสิ่งที่ดีต่อเราไม่ใช่สิ่งที่เป็นภัยต่อเรา  
เชื้อเชิญพวกเขาให้พูดว่า “ฉันควรอ่าน ฟัง และดูสิ่งที ่
ทำาให้พระบิดาบนสวรรค์พอพระทัย” โดยทำาท่ามือง่ายๆ 
สำาหรับคำาว่า อ่าน ฟัง และ ดู

ส่งเสริมความเข้าใจ (สนทนาเก่ียวกับหลักคำาสอน): บอกเด็ก 
ว่าถ้าเราเลือกทำาสิ่งท่ีพระบิดาบนสวรรค์ไม่พอพระทัย 
เราอาจสูญเสียบางอย่างที่สำาคัญมาก ขอให้พวกเขาฟังว่า 
สิ่งสำาคัญนั้นคืออะไรขณะที่ท่านอ่านย่อหน้าแรกใต้หัวข้อ  
“ความบันเทิงและส่ือ” จาก เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน 
(ดู “มาตรฐานพระกิตติคุณของฉัน” ด้วย) ถามเด็กว่า 
พวกเขาได้ยินหรือไม่ว่าเราสูญเสียอะไรถ้าเราเลือกผิด  
(พระวิญญาณ) แบ่งเด็กออกเป็นสามกลุ่ม และให้พวก 
เขาผลัดกันไปเยือนฐานสามฐาน “อ่าน” “ฟัง” และ “ดู” 
แต่ละฐานจะให้เด็กอ่าน ฟัง หรือดูบางสิ่งบางอย่างที่ทำา 
ให้พระบิดาบนสวรรค์พอพระทัย สนทนาว่าพวกเขารู้สึก 
อย่างไรเม่ือพวกเขาอ่าน ฟัง และดูส่ิงท่ีทำาให้พระผู้เป็นเจ้า 
พอพระทัย

สิงหาคม

เพลง: “ฉันพากเพียร
เป็นเหมือนพระเยซู”
(พด หน้า 40–41)

ฐาน: ถ้าปฐมวัยมีเด็ก
จำานวนมาก ท่านอาจให ้

ผู้นำาย้ายไปตามฐาน 

แทนที่จะขอให้เด็กย้าย

เรื่องเล่า: การเล่าเรื่องจะ
ดึงความสนใจของเด็กและ

ช่วยพวกเขาเชื่อมโยงกับ 

หลักคำาสอน ฝึกเล่าเรื่อง 

จนเก่งพอที่ท่านจะสามารถ

เล่าได้ด้วยคำาพูดของท่านเอง

ด้วยการแสดงออกทางสีหน้า

ท่าทางและความตื่นเต้น
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ภาพวาด: การให้เด็กวาด
สิ่งที่พวกเขาเรียนรู้จะเสริมน้ำา

หนักความเข้าใจของพวกเขา

ในหลักคำาสอน เพื่อเสริมน้ำา

หนักการเรียนรู้ของพวกเขา

ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง จงกระตุ้น

ให้พวกเขานำาภาพวาดกลับ

ไปเล่าให้ครอบครัวฟัง

สัปดาห์ 3 และ 4: ในวันสะบาโตฉันควรทำาสิ่งที่จะช่วยให้ฉันอยู่ใกล้ชิดพระบิดาบน
สวรรค์

ระบุหลักคำาสอน (ท่องจำาพระคัมภีร์): บอกเด็กว่าท่านจะให้ 
คำาไขบางอย่างเพื่อช่วยให้พวกเขาค้นพบข่าวสารสำาคัญ 
เขียนอักษรตัวแรกของคำาแต่ละคำาใน อพยพ 20:8 บน 
กระดาน  (จ ร ถ ว ส ถ ป ว บ)  อธิบายว่าตัวอักษรเหล่าน้ีคือ 
อักษรตัวแรกของแต่ละคำาในข่าวสาร ให้คำาไขต่อไปโดย 
แสดงรูปโมเสสและพระบัญญัติสิบประการ เชื้อเชิญเด็กให ้
เปิด อพยพ 20:8 และอ่านพร้อมกัน ให้เด็กค้นหาความ 
เชื่อมโยงระหว่างตัวอักษรบนกระดานกับพระคัมภีร์ ช่วย 
เด็กท่องจำาพระคัมภีร์ข้อนี้โดยชี้ไปท่ีตัวอักษรบนกระดาน
ขณะพวกเขาอ่านทวนพระคัมภีร์หลายๆ ครั้ง

ส่งเสริมความเข้าใจ (สนทนาและระบายสี):  แบ่งเด็กออก 
เป็นส่ีกลุ่ม มอบหมายให้อ่านกลุ่มละหน่ึงย่อหน้าจากหัวข้อ  
“การประพฤติตนอย่างถูกต้องในวันแซบัธ” ใน เพ่ือความ 
เข้มแข็งของเยาวชน ให้เด็กสนทนาย่อหน้าน้ันในกลุ่มของ 
ตนแล้วบอกเด็กคนอื่นๆ ว่าพวกเขาเรียนรู้อะไร แจก 
กระดาษให้เด็กคนละแผ่น แล้วเชื้อเชิญให้วาดสิ่งดีบาง 
อย่างท่ีต้องทำาในวันสะบาโต ขอให้เด็กสองสามคนอธิบาย 
ภาพวาดของตนกับปฐมวัยที่เหลือ กระตุ้นพวกเขาให้ 
แบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้กับครอบครัวที่บ้าน

ส่งเสริมความเข้าใจ (ทำากิจกรรมพระคัมภีร์): ก่อนเร่ิมปฐมวัย 
ให้เตรียมตะกร้าใส่เศษกระดาษแทนมานาเพื่อใช้ใน
ระหว่างกิจกรรมนี้ เขียนคำาถามต่อไปนี้บนกระดาน 

พระเจ้าทรงจัดเตรียมอาหารอะไรไว้ให้ชาวอิสราเอลในถิ่น
ทุรกันดาร
พวกเขาต้องเก็บวันละเท่าใด
พวกเขาต้องทำาอะไรในวันที่หก
วันสะบาโตต่างจากวันอื่นอย่างไร

ให้เด็กฟังคำาตอบขณะท่ีท่านเล่าเรื่องชาวอิสราเอลเก็บ 
มานา (ดู อพยพ 16:11–31) ขอให้พวกเขาลุกขึ้นยืน 
เม่ือได้ยินคำาตอบของคำาถามข้อใดข้อหน่ึง ให้เด็กคนหน่ึง 
เล่าตอนที่ตอบคำาถามซ้ำาอีกครั้ง แล้วทำาต่อไปกับเรื่องที่ 
เหลือ เมื่อเล่าจบแล้ว ให้พูดคุยกับเด็กว่าเหตุใดพระเจ้า 
จึงไม่ต้องการให้ชาวอิสราเอลเก็บมานาในวันสะบาโต ให ้
เด็กหลับตาและแกล้งทำาเป็นนอนหลับ โปรย “มานา” ไป 
ทั่วห้องอย่างรวดเร็ว ขอให้เด็กลืมตาและเก็บมานาตาม 
ส่วนของตน (สองหรือสามช้ิน) แล้วนำาไปวางไว้ในตะกร้า 
เหมือนเดิม ขณะท่ีเด็กแต่ละคนทำาเช่นน้ัน ขอให้เด็กบอก 
วิธีที่เหมาะสมในการรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์

ความช่วยเหลือสำาหรับผู้นำาดนตรี

เพื่อช่วยเด็กฝึกร้องเพลง “ฉันพากเพียรเป็นเหมือนพระ
เยซู” (พด หน้า 40–41) ท่านอาจทำาดังนี้

• ร้องเพลงให้เด็กฟัง เชื้อเชิญพวกเขาให้นับนิ้วตาม 
จำานวนครั้งที่ท่านร้องคำาว่า พากเพียร หรือ พยายาม  
ร้องเพลงอีกรอบ ให้เด็กปรบมือตามจังหวะขณะที่ 
ท่านร้อง

• ติดรูปภาพง่ายๆ พร้อมคำาสำาคัญจากเน้ือเพลงไว้รอบๆ 
ห้องปฐมวัย (เช่น เป็นเหมือน เดินตาม รัก ทำาและ 
พูด ถูกล่อลวง และ คิดถึง) โดยเว้นผนังหน้าชั้น 
เอาไว้ ให้เด็กฟังขณะท่านเริ่มร้องเพลง เชื้อเชิญพวก 
เขาให้ชี้รูปที่คิดว่าตรงกับคำาที่ท่านร้อง ให้เด็กคนหนึ่ง 
ย้ายรูปน้ันมาไว้ตรงผนังหน้าช้ัน ให้ทุกคนร้องเพลงให้ 
ได้มากที่สุด ร้องต่อไปเรื่อยๆ และทำากิจกรรมจนครบ 
ทุกรูป จากนั้นให้เด็กร้องเพลงทั้งเพลงหลายๆ รอบ  
เป็นพยานสั้นๆ ถึงความสำาคัญของการพากเพียรเป็น
เหมือนพระเยซู

การปรับกิจกรรมให้เหมาะ 

กับขนาดของปฐมวัย 

จะช่วยให้เด็กหลายคนม ี

ส่วนร่วมในกิจกรรมนี ้

ถ้าปฐมวัยของท่านมีเด็ก 

จำานวนมาก ท่านอาจมี 

ตะกร้าหลายใบและ 

ให้เด็กแบ่งกลุ่มเล็กลง

ความคิดเดินตาม ทำาและพูด

จงรักกัน
และกัน

คิดถึง
รัก

สอน

ถูกล่อลวง

เมตตา

รูปภาพมีอยู่ที่ sharingtime.lds.org
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พระบัญญัติสิบประก�รสอนฉันให้รัก 
พระผู้เป็นเจ้�และลูกๆ ของพระองค์
“หากเจ้ารักเราเจ้าจงรับใช้เราและรักษาบัญญัติทั้งหมดของเรา” (คพ. 42:29)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธี (1) ระบุหลักคำาสอน (2) 
ช่วยให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ (3) ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช้หลักคำาสอนในชีวิตพวกเขา ถามตัวท่านว่า 
“เด็กต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห์ 1: เราได้รับพรเมื่อเรารักษาพระบัญญัติ

ระบุหลักคำาสอน (ดูบทเรียนที่ใช้อุปกรณ์): เชิญคุณแม่คน 
หนึ่งนำาลูกน้อยของเธอมาในช่วงเวลาของการแบ่งปัน ให ้
เด็กบอกกฎบางข้อท่ีจะช่วยให้เด็กน้อยปลอดภัย บอกเด็ก 
ว่าเราทุกคนเป็นลูกของพระบิดาบนสวรรค์ พระองค์ทรง 
รักและประทานกฎหรือพระบัญญัติให้เราเพื่อให้เราปลอด 
ภัยและมีความสุข ให้ดูรูปโมเสสกับพระบัญญัติสิบประการ 
และเล่าให้เด็กฟังพอสังเขปว่าโมเสสได้รับพระบัญญัติ
อย่างไร (ดู อพยพ 19–20)

ส่งเสริมความเข้าใจ (ร้องเพลง): ติดข้อความสามข้อต่อไป 
นี้บนกระดาน “เคารพและนมัสการพระผู้เป็นเจ้า” “ให้ 
เกียรติบิดามารดา” และ “เคารพผู้อื่น” บอกเด็กว่าพระ 
บัญญัติสิบประการแบ่งออกเป็นสามประเภท แบ่งเด็กออก 
เป็นกลุ่มและแจกเพลงที่เกี่ยวโยงกับแต่ละประเภทให้ 
กลุ่มละหนึ่งเพลง ขอให้แต่ละกลุ่มตัดสินใจว่าจะให้ใคร 
ร้องเพลง (ตัวอย่างเช่น เด็กผู้ชายร้อง เด็กผู้หญิงร้อง  
หรือคนสวมเสื้อสีแดง) หลังจากร้องเพลง ให้เด็กคนหนึ่ง 
ติดเพลงไว้ใต้ประเภทที่ตรงกับเนื้อเพลง ท่านอาจใช้เพลง 
ต่อไปนี้ “วันเสาร์” (พด หน้า 105) “ฉันเชื่อฟังเร็วพลัน” 
(พด หน้า 71) “คุณพ่อของฉัน” (พด หน้า 111) 
“ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์” (พด หน้า 48) และ 
“ความเมตตาเริ่มที่เรา” (พด หน้า 83)

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (ร้องเพลง): ร้องเพลง “รักษา 
พระบัญญัติ” (พด หน้า 68–69) และขอให้เด็กฟังคำา 
สัญญาที่เราได้รับเมื่อเรารักษาพระบัญญัติ เชื้อเชิญให้เล่า
ว่าพวกเขาได้รับพรอย่างไรเมื่อพวกเขารักษาพระบัญญัติ

สัปดาห์ 2: ฉันควรเคารพและนมัสการพระผู้เป็นเจ้า

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ (อ่านพระคัมภีร์):  
อธิบายว่าพระบัญญัติส่ีข้อแรกท่ีพระบิดาบนสวรรค์ประทาน 
แก่โมเสสสอนว่าเราควรเคารพและนมัสการพระผู้เป็นเจ้า  
เขียนประโยคต่อไปนี้บนกระดาน เขียนพระคัมภีร์อ้างอิง 
ลงในกระดาษสี่แผ่น

1. อย่ามี–––อื่นใด นอกเหนือจากเรา  
(อพยพ 20:3)

2. อย่าทำา––– ––– สำาหรับตน 
(อพยพ 20:4)

3. อย่าออกพระนามพระเจ้าของเจ้า ––– ––– 
(อพยพ 20:7)

4. จงระลึกถึง––– ––– 
 ถือเป็นวันบริสุทธิ์ (อพยพ 20:8)

แบ่งเด็กออกเป็นสี่กลุ่ม แจกพระคัมภีร์อ้างอิงให้กลุ่มละ 
หนึ่งข้อ ให้เด็กอ่านพระคัมภีร์และหาประโยคที่สอดคล้อง 
กันบนกระดาน ขอให้กลุ่มแรกเติมคำาในช่องว่างบนกระดาน 
และนำาเด็กคนอื่นๆ ให้อ่านประโยคพร้อมกัน สนทนา 
ความหมายของพระบัญญัติ และให้เด็กเสนอว่าพวกเขา 
ทำาอะไรได้บ้างเพ่ือเช่ือฟังพระบัญญัติข้อน้ัน เขียนข้อเสนอ 
ของพวกเขาบนกระดาน ทำาซ้ำากับอีกสามกลุ่ม กระตุ้น 
ให้เด็กเลือกทำาข้อเสนอหน่ึงข้อบนกระดานในระหว่าง 
สัปดาห์

กันยายน 

กลุ่มเล็กๆ: การแบ่งเด็ก
ออกเป็นกลุ่มๆ เป็นวิธีที่

ใช้ได้ผลในการช่วยให้เด็ก

หลายคนมีส่วนร่วมอย่าง

กระตือรือร้นในบทเรียน

Respect 
and 

Worship 
God

Respect 
Others

Honor 
Parents

วันเสาร์ ฉันเชื่อฟัง 
เร็วพลัน

ความเมตตา 
เริ่มที่เรา

คุณพ่อของฉันศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์
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สัปดาห์ 3: ฉันควรให้เกียรติบิดามารดาของฉัน

สัปดาห์ 4: ฉันควรเคารพผู้อื่น

ระบุหลักคำาสอน (สนทนาเรื่องความเคารพ): บอกเด็กว่า 
บุคคลสำาคัญมากคนหน่ึงจะมาปฐมวัยวันน้ี ขอให้เด็กสาธิต 
ว่าพวกเขาสามารถแสดงความเคารพต่อบุคคลผู้นี้ได้ 
อย่างไร ให้พวกเขาทายว่าใครจะมา ฮัมเพลง “ฉันลูก 
พระผู้เป็นเจ้า” ขณะที่ท่านกลัดดาวกระดาษติดเสื้อเด็ก 
ทุกคน อธิบายว่าทุกคนเป็นคนสำาคัญ และเราควรปฏิบัติ
ต่อทุกคนด้วยความเคารพ บอกเด็กว่าพระบัญญัติสิบ 
ประการหลายข้อสอนเราให้เคารพผู้อื่น

ส่งเสริมความเข้าใจ (สนทนากรณีศึกษา): อธิบายว่าพระ 
บัญญัติสิบประการสอนเราว่าเราไม่ควรลักขโมยหรือพูด 
ปด นี่เป็นวิธีหนึ่งที่เราเคารพผู้อื ่น เตรียมกรณีศึกษา 
หลายๆ กรณี (ดู มกรส หน้า 161–162) ที่เป็น 
สถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเด็กๆ ต้องพบเจอการเลือกเกี่ยว 
กับความซื่อสัตย์ แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ และแจกกรณ ี
ศึกษาให้กลุ่มละสองสามกรณี ขอให้พวกเขาอ่านกรณ ี
ศึกษาของตนและสนทนาว่าจะซ่ือสัตย์ในสถานการณ์น้ันๆ 
ได้อย่างไร

ระบุหลักคำาสอน (ท่องจำาพระคัมภีร์): ทบทวนพระบัญญัติ 
ที่เด็กเรียนรู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอสังเขป และขอให้เด็ก 
สองสามคนเล่าว่าพวกเขาทำาอะไรเพื่อดำาเนินชีวิตตาม 
พระบัญญัติเหล่านั้น แบ่งเด็กออกเป็นสี่กลุ่ม และแจก
บัตรคำาตามตัวอย่างข้างล่างให้แต่ละกลุ่ม (ดู อพยพ 20:12)

เชิญกลุ่มแรกลุกขึ้นยืน และพูดทวนข้อความบนบัตรคำา 
แล้วนั่งลง ตามด้วยกลุ่มอื่นเรียงตามลำาดับ ขอให้กลุ่มส่ง
บัตรคำาให้อีกกลุ่มหนึ่ง แล้วทำากิจกรรมซ้ำาจนทุกกลุ่มได ้

อ่านบัตรคำาของตน เชิญเด็กทุกคนให้ลุกขึ้นยืนและพูด
ทวนพระบัญญัติพร้อมกัน

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (เล่นเกม): แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ 
ขอให้แต่ละกลุ่มนึกถึงสิ่งท่ีพวกเขาทำาได้เพื่อให้เกียรติ 
บิดามารดา เชิญแต่ละกลุ่มทำาท่าบอกใบ้สิ่งที่ตนนึกถึง 
และขอให้เด็กคนอื่นๆ ทายว่าพวกเขากำาลังทำาอะไร เมื่อ
ทายถูก ให้เด็กคนหนึ่งในกลุ่มเขียนแนวคิดของพวกเขา
บนกระดาน

เกร็ดน่ารู้: บทเรียนที่เขียน
ไว้อาจไม่เป็นไปตามความ

ต้องการเฉพาะด้านของเด็ก 

ท่านเข้าใจความสามารถกับ 

สภาวการณ์ของพวกเขา 

และสามารถปรับแนวคิด 

ช่วงเวลาของการแบ่งปันให้

เกิดประสิทธิผลในปฐมวัย

ของท่าน

มองหาโอกาสแสดงความรักต่อเด็กแต่ละคน เมื่อท่าน 
แสดงความรักต่อคนที่ท่านสอน พวกเขาจะรับพระ 

วิญญาณได้ง่ายขึ้นและกระตือรือร้นกับการเรียนรู้มากขึ้น 
(ดู มกรส หน้า 31)

เพื่ออายุของเจ้า

ซึ่งพระเจ้าของเจ้า
ประทานให้แก่เจ้า

จงให้เกียรติแก่บิดา
มารดาของเจ้า

จะได้ยืนนานบน
แผ่นดิน

บัตรคำามีอยู่ที่ sharingtime.lds.org
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คำาถาม: การถามคำาถามที่
มีประสิทธิภาพจะกระตุ้นเด็ก

ให้คิดก่อนตอบ หลีกเลี่ยง 

คำาถามที่ตอบเพียงใช่หรือ

ไม่ใช่

พรของฐ�นะปุโรหิตมีให้ทุกคน
“คนเหล่านั้นทั้งปวงด้วยที่ได้รับฐานะปุโรหิตนี้ย่อมรับเรา, พระเจ้าตรัส” (คพ. 84:35)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธี (1) ระบุหลักคำาสอน (2) 
ช่วยให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ (3) ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช้หลักคำาสอนในชีวิตพวกเขา ถามตัวท่านว่า 
“เด็กต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห์ 1: เยาวชนชายที่มีค่าควรได้รับฐานะปุโรหิตเมื่อพวกเขาอายุ 12 ปี

ระบุหลักคำาสอน (ดูรูป): ให้เด็กดูรูปพระเยซูคริสต์กำาลัง 
จัดตั้งศีลระลึก อธิบายว่าพระคริสต์ประทานศีลระลึกแก่ 
อัครสาวกของพระองค์และสานุศิษย์ของพระองค์ในพระ 
คัมภีร์มอรมอน พระองค์ทรงขอให้พวกเขายังคงให้พรและ 
ส่งผ่านศีลระลึกเมื่อพระองค์เสด็จไปแล้ว อ่าน 3  นีไฟ  
18:5–6 พร้อมกัน ถามคำาถามเช่น ใครให้พรศีลระลึกใน 
สมัยของเรา ใครส่งผ่านศีลระลึก ต้องมีอำานาจอะไรจึงจะ 
ให้พรและส่งผ่านศีลระลึกได้

ส่งเสริมความเข้าใจ (สนทนาเก่ียวกับหลักคำาสอน): อธิบายว่า 
ฐานะปุโรหิตคืออำานาจของพระผู้เป็นเจ้าท่ีจะรับใช้และ 
เป็นพรแก่ผู้คนบนแผ่นดินโลก ในยุคสุดท้ายพระคริสต ์
ทรงสอนเราว่าชายทุกคนมีฐานะปุโรหิตได้ตราบท่ีเขา
บรรลุเงื่อนไขสองข้อ คือ หนึ่ง อายุครบกำาหนด ขอให้ 
เด็กลุกข้ึนยืนเม่ือพวกเขาได้ยินท่านพูดถึงอายุท่ีเด็กผู้ชาย 
จะรับฐานะปุโรหิตได้ นับเลขหนึ่งถึงสิบสองช้าๆ บอก 

เด็กว่าเง่ือนไขอีกข้อหน่ึงคือ เด็กผู้ชายคนน้ันต้องมีค่าควร 
อธิบายความหมายของการมีค่าควร อธิบายว่าทั้งเด็ก 
ผู้ชายและเด็กผู้หญิงสามารถใช้ “มาตรฐานพระกิตติคุณ
ของฉัน” ช่วยให้พวกเขารู้วิธีดำาเนินชีวิตอย่างมีค่าควร

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกาย): แบ่ง 
เด็กออกเป็นกลุ่มๆ มอบหมายมาตรฐานจาก “มาตรฐาน 
พระกิตติคุณของฉัน” ให้กลุ่มละหนึ่งมาตรฐาน ขอให ้
แต่ละกลุ่มคิดท่าง่ายๆ แทนมาตรฐานของพวกเขา พูด 
คำาสองคำาในมาตรฐาน แล้วให้กลุ่มที่ได้มาตรฐานนั้นลุก 
ขึ้นยืนทำาท่า ทำาต่อไปจนทุกกลุ่มมีโอกาสทำาท่าของตน  
อธิบายว่าการดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานเหล่านี้ช่วยให้
เด็กผู้ชายมีค่าควรดำารงฐานะปุโรหิตและได้รับศาสนพิธี
ฐานะปุโรหิต และช่วยให้เด็กผู้หญิงมีค่าควรได้รับศาสน
พิธีฐานะปุโรหิต เช่น บัพติศมาและศาสนพิธีพระวิหาร

สัปดาห์ 2: เราได้รับศาสนพิธีแห่งความรอดผ่านฐานะปุโรหิต

ระบุหลักคำาสอน (ดูบทเรียนที่ใช้อุปกรณ์): ให้เด็กคนหนึ่งยืน 
กางร่ม แล้วให้เด็กสองสามคนมายืนใต้ร่ม เปรียบร่มกับ 
ฐานะปุโรหิต ชี้ให้เห็นว่าถ้าฝนตก เด็กทุกคนที่อยู่ใต้ร่มจะ 
ได้รับพรของการไม่เปียกฝน ไม่เฉพาะเด็กที่ถือร่มเท่านั้น  
ทำานองเดียวกัน พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดเตรียมหนทางผ่าน 
ฐานะปุโรหิตของพระองค์ให้ลูกๆ ทุกคนของพระองค์ได้รับ
พร โดยผ่านฐานะปุโรหิต เราได้รับศาสนพิธีแห่งความรอด
ซึ่งช่วยให้เราได้กลับไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอีกครั้ง

เกร็ดน่ารู้: จงละเอียดอ่อน 
ต่อสถานการณ์ครอบครัว 

ของเด็ก เน้นว่าฐานะปุโรหิต 

เป็นพรแก่ทุกคน ไม่ว่าจะ 

เพศใด เด็กที่ไม่มีผู้ดำารง 

ฐานะปุโรหิตในบ้านจะ 

ได้รับพรผ่านผู้สอน 

ประจำาบ้าน เครือญาติ  

และผู้นำาศาสนจักร

ท่านสามารถนำาบทเรียนที่ใช้อุปกรณ์ 
สร้างความสนใจ ดึงความสนใจของเด็ก  

หรือแนะนำาหลักธรรมพระกิตติคุณ

ตุลาคม
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บัพติศมา

ส่งเสริมความเข้าใจ (ต่อภาพปริศนา): เขียนคำาต่อไปนี้ลง 
ในกระดาษแผ่นละคำา บัพติศมา การยืนยัน การวางมือ 
แต่งตั้งฐานะปุโรหิต (สำาหรับผู้ชาย) เอ็นดาวเม้นท์พระ 
วิหาร และ การผนึกในพระวิหาร ตัดกระดาษแต่ละแผ่น 
เป็นภาพปริศนา อธิบายพอสังเขปว่าศาสนพิธีคืออะไร  
(พิธีหรือการปฏิบัติอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความหมายทาง 
วิญญาณ) บอกเด็กว่าเราจำาเป็นต้องได้รับศาสนพิธีบาง

อย่างของฐานะปุโรหิตจึงจะ
กลับไปอยู่กับพระบิดาบน
สวรรค์ได้ วาดขั้นบันไดห้า
ขั้นบนกระดาน วางรูปพระ
เยซูคริสต์ไว้ตรงบันไดขั้น
บนสุด แบ่งเด็กออกเป็นห้า
กลุ่มและแจกภาพปริศนาให้
กลุ่มละหนึ่งชุด ขอให้พวก
เขาต่อภาพปริศนาแล้วแบ่ง
ปันสิ่งที่พวกเขารู้ เกี่ยวกับ
ศาสนพิธีนั้นกับเด็กคนอื่นๆ 
ในปฐมวัย ให้กลุ่มติดภาพปริศนาที่ต่อเสร็จแล้วไว้ตรงขั้น 
บันไดบนกระดานตามลำาดับที่ถูกต้อง

สัปดาห์ 3: ฉันสามารถได้รับพลังเสริมสร้างผ่านพรฐานะปุโรหิต

ระบุหลักคำาสอน (สนทนาเก่ียวกับหลักคำาสอน): ขอให้เด็ก 
ชูมือขึ้นและมองดูมือของตน ถามว่ามือของพวกเขาช่วย 
ให้พวกเขาเล่น ทำางาน และเตรียมไปโบสถ์อย่างไร ให้ 
เด็กทำาท่าใบ้คำาตอบแต่ละข้อ แล้วถามว่าคนเราสามารถ 
ใช้มือช่วยผู้อื่นได้อย่างไร อธิบายว่าผู้ดำารงฐานะปุโรหิต 
สามารถใช้มือให้พรเพื่อช่วยและเพิ่มพลังให้เรา

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ (ดูรูปและเล่า
ประสบการณ์): ติดรูปศีลระลึก บัพติศมา การยืนยัน การ 
ให้พรเด็ก และการให้พรผู้ป่วยไว้รอบๆ ห้อง อธิบายว่า 
เกิดอะไรขึ้นในรูปภาพแต่ละรูป เชื้อเชิญเด็กให้ลากเส้น 
ตามรอยมือทั้งสองข้างของพวกเขาลงในกระดาษแผ่น 
หนึ่งแล้วตัดออก ให้เด็กเขียนชื่อด้านหน้ารอยมือแต่ละ 
ข้าง ติดมือกระดาษข้างหนึ่งไว้ใกล้ภาพแสดงการให้พร 
หรือศาสนพิธีที่พวกเขาเคยได้รับจากมือผู้ดำารงฐานะ
ปุโรหิต เลือกมือของเด็กสองสามคน และเชิญเด็กเหล่า
นั้นบอกความรู้สึกของพวกเขาว่าฐานะปุโรหิตเป็นพรและ
เพิ่มพลังให้พวกเขาอย่างไร เล่าเรื่องพระเยซูทรงอวยพร

เด็กๆ จาก 3 นีไฟ 
17:11–25 ติดภาพ 
พระเยซูกับเด็กๆ ไว้ 
หน้าชั้น แล้วให้เด็ก 
แต่ละคนนำามือกระ- 
ดาษแผ่นท่ีสองของ 
ตนมาติดใกล้ๆ ภาพ 
ดังกล่าว อธิบายว่า 
ผู้ดำารงฐานะปุโรหิต 
มีอำานาจกระทำาใน 
พระนามของพระ 
เยซูคริสต์ พวกเขา
สามารถให้พรเราได้
เช่นเดียวกับพระเยซู
ถ้าพระองค์ประทับ
ที่นี่

สัปดาห์ 4: ฉันสามารถไปพระวิหารเพื่อรับศาสนพิธีแทนบรรพชนเมื่อฉันโตขึ้น

ระบุหลักคำาสอนและส่งเสริมความเข้าใจ (ระบายสี): 
เตือนเด็กว่าเราต้องได้รับศาสนพิธีฐานะปุโรหิตท่ีกำาหนด 
ก่อนเราจึงจะกลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ได้ ขอให้ 
พวกเขาบอกชื่อศาสนพิธีเหล่านั้น อธิบายว่าหลายคน 
สิ้นชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับศาสนพิธีดังกล่าว และพวก 
เขาต้องการความช่วยเหลือจากเรา เล่าเรื ่องบรรพชน 
คนหน่ึงของท่านที่สิ้นชีวิตก่อนได้รับศาสนพิธีเหล่านั้น 
แจกเค้าโครงรูปคนง่ายๆ ที่ตัดจากกระดาษให้เด็กแต่ละ

คน ขอให้พวกเขาวาดรูปตนเองไว้ด้านหนึ่งของกระดาษ 
และรูปบรรพชนที่ท่านเล่าไว้อีกด้านหนึ่ง (ถ้าเด็กรู้จัก 
บรรพชนคนหนึ่งของตนที่สิ้นชีวิตโดยไม่ได้รับศาสนพิธี
ฐานะปุโรหิต พวกเขาอาจวาดรูปบุคคลนั้น) ให้เด็กพูด
ทวนสาระสำาคัญของสัปดาห์น้ีขณะชูกระดาษรูปคนไว้
ข้างหน้า ขอให้พวกเขาหันรูปตนเองออกเมื่อพูดคำาว่า 
“ฉัน” และหันรูปบรรพชนออกเมื่อพูดคำาว่า “บรรพชน”

การช่วยให้เด็กมีส่วนร่วมอย่าง 
กระตือรือร้นในบทเรียนจะช่วให้ 
พวกเขาซึมซับหลักคำาสอนที่สอน

เราได้รับ 
ศาสนพิธีแห่ง 
ความรอดผ่าน 

ฐานะปุโรหิต

บัพติศมา

การยืนยัน

การวางมือแต่ง
ตั้งฐานะปุโรหิต

เอ็นดาวเม้นท์
พระวิหาร

การผนึก 
ในพระวิหาร

บัตรคำามีอยู่ที่  
sharingtime.lds.org



ฉันเลือกเป็นผู้เป็นสอนศ�สน�ได้เดี๋ยวนี้
“ฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่า เจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน”  
(มาระโก 16:15)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธี (1) ระบุหลักคำาสอน (2) 
ช่วยให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ (3) ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช้หลักคำาสอนในชีวิตพวกเขา ถามตัวท่านว่า 
“เด็กต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห ์ 1: ฉันสามารถเป็นผู้สอนศาสนาได้โดยรับใช้ผู้อื่น

ส่งเสริมความเข้าใจ (แสดงบทบาทสมมุติ): อ่าน มัทธิว  
25:34–40 และอธิบายว่าเมื่อเรารับใช้ผู้อื่น เรากำาลังรับใช้ 
พระบิดาบนสวรรค์นั่นเอง (ดู โมไซยาห์ 2:17) การรับใช้ 
จะทำาให้เรามีความสุข 
และช่วยให้เราสามารถ 
อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าได้ 
อีกคร้ัง ให้เด็กหลายๆ 
คนแสดงบทบาทสมมุติ 
เกี่ยวกับการรับใช้บาง 
อย่างเช่น ให้อาหาร 
คนหิวโหย เป็นเพื่อน 
กับคนเหงา หรือไป
เยี่ยมคนป่วย ให้เด็ก
คนอื่นๆ ทายว่าเกิด
อะ ไ รขึ้ น ในบทบาท
สมมุติแต่ละเรื่อง ให้
ดูรูปผู้สอนศาสนา ถาม 
ว่าผู้สอนศาสนากำาลัง
รับใช้พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร อธิบายว่าเมื่อเรารับใช้ผู้อื่น
เท่ากับเรากำาลังเป็นผู้สอนศาสนา

พฤศจิกายน

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (เล่นเกม): ทำาบอร์ดเกมให้มีทาง
เป็นสีต่างๆ หกสีไปที่รูปพระเยซู เตรียมแกนหมุนที่มีหก 
หมวดสีเพื่อจับคู่สีบนบอร์ดเกม เขียนชื่อคนที่เด็กจะรับ

ใช้ไว้บนสีแต่ละสีอาทิ 
คุณพ่อคุณแม่ เพื่อน 
และเพื่อนบ้าน เลือก 
เด็กคนหนึ่งมาป่ันแกน 
หมุนและบอกว่า เขา 
จะรับใช้บุคคลที่แกน 
หมุนชี้ไปหาได้อย่างไร 
แล้วให้เด็กเดินเบี้ยไป 
ยังส่ีเหลี่ยมช่องถัดไป 
ท่ีตรงกับสีบนแกนหมุน 
ทำาซ้ำากับเด็กคนอ่ืนๆ  
จนเบี้ ยไปถึงรูปพระ 
ผู้ช่วยให้รอด เตือน
เด็กว่าเ ม่ือเรารับใช้ผู้
อื่น เรากำาลังรับใช้พระ

ผู้เป็นเจ้านั่นเอง ร้องเพลง “เมื่อเราช่วยเหลือ” (พด 
หน้า 108)

ใช้โอกาสต่างๆ กระตุ้นเด็กให้คิด การท้าทาย 
ความคิดด้วยคำาถามหรือสถานการณ์ที่เหมาะกับ 

อายุจะส่งเสริมการเรียนรู้

เกม: เกมให้ความหลาก
หลายแก่บทเรียนและช่วยให้

เด็กมีปฏิสัมพันธ์กัน อีกทั้ง

เสริมน้ำาหนักหลักธรรม 

พระกิตติคุณที่กำาลังสอน 

โดยใช้วิธีที่สนุกสนาน
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สัปดาห์ 2: ฉันสามารถเป็นผู้สอนศาสนาได้โดยเป็นแบบอย่างที่ดี

ระบุหลักคำาสอน (ดูบทเรียนท่ีใช้อุปกรณ์): ก่อนปฐมวัย ให้ 
สร้างบางสิ่งบางอย่างด้วยไม้บล็อก และหาผ้าคลุมไว้ไม่ 
ให้เด็กเห็น (ถ้าไม่มีไม้บล็อก ท่านอาจวาดรูปบนกระดาน 
แล้วปิดไว้ด้วยกระดาษ) อธิบายสิ่งที่ท่านปิดคลุมไว้และ 
วิธีสร้าง จากนั้นแจกไม้บล็อกให้เด็กสองสามคนและขอ 
ให้พวกเขาพยายามสร้างให้ตรงกับที่ท่านสร้าง เมื่อพวก 
ทำาเสร็จแล้ว ให้เปิดสิ่งที่ท่านสร้าง และสังเกตความแตก 
ต่างระหว่างสิ่งที่ท่านสร้างกับสิ่งที่เด็กสร้าง ขอให้เด็ก 
สร้างใหม่ขณะดูตัวอย่างของท่าน อธิบายว่าหลายอย่าง
ง่ายขึ้นเมื่อท่านทำาตามตัวอย่าง

เมื่อฉันรับใช้ครอบครัวและผู้อื่น  
ฉันกำาลังรับใช้พระผู้เป็นเจ้านั่นเอง

บอร์ดเกมและแกนหมุนมีอยู่ที่ sharingtime.lds.org
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วางแผนวิธีดึงความสนใจของเด็ก
เมื่อเริ่มกิจกรรม ตัวอย่างเช่น  
ในกิจกรรมนี้เด็กจะสนใจเมื่อ 
พวกเขาคาดหวังว่าเพื่อนจะหยิบ
อะไรออกจากถุง

เกร็ดน่ารู้: ท่านอาจใช้ 
พระคมัภรี์ประจำาเดอืนเสริม 
บทเรียนในช่วงเวลาของ
การแบ่งปัน หรืออาจจะติด
สาระสำาคัญประจำาเดือนไว้
ในห้องปฐมวัย

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ (ฟังเรื่องเล่าและ
ร้องเพลง):  ให้ดูรูปและเล่าเร่ืองราวพระคัมภีร์สองสามเร่ือง 
ซ่ึงเยาวชนในเร่ืองเป็นแบบอย่างท่ีดี (ตัวอย่างเช่น ดาเนียล 
กับเพื่อนๆ ไม่ยอมดื่มเหล้าองุ่นของพระราชา [ดู ดาเนียล 
1:5–16]; ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก [ดู ดาเนียล 
3:4–29]; และดาเนียลในถ้ำาสิงห์ [ดู ดาเนียล 6]) ให้ 
ดูรูปผู้สอนศาสนา และถามเด็กว่าผู้สอนศาสนาเป็นแบบ 
อย่างท่ีดีอย่างไร อธิบายว่าเม่ือเราเป็นแบบอย่างท่ีดีเท่ากับ 
เรากำาลังเป็นผู้สอนศาสนา 
เพราะแบบอย่างของ 
เราจะช่วยให้ผู้อื่นอยาก 
เรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซู 
คริสต์มากขึ้น เล่าตอน 
ที่ท่านเห็นเด็กๆ ใน

วอร์ดหรือสาขาเป็นแบบอย่างที่ดี

ขอให้เด็กร้องเพลง “ส่องไป” (พด หน้า 96) ขณะที่ 
เด็กร้องเพลง ให้พวกเขาส่งดวงอาทิตย์ที่ทำาจากกระดาษ 
ไปรอบๆ ห้อง ทุกครั้งที่เพลงหยุด ขอให้เด็กที่ถือดวง
อาทิตย์บอกว่าเขาเป็นแบบอย่างที่ดีได้อย่างไร (ตัวอย่าง 
เช่น มีเมตตา พูดความจริง หรือชวนเพ่ือนๆ มาปฐมวัย)

ให้เด็กแต่ละคนทำาดวงอาทิตย์กระดาษของพวกเขาพร้อม 
กับเขียนข้อความไว้บนนั้นว่า “ฉันสามารถเป็นแบบอย่าง 
ที่ส่องออกไป” ให้เด็กชูดวงอาทิตย์ของพวกเขาขณะร้อง 
เพลง “ฉันเป็นเหมือนดวงดาว” (พด หน้า 84) “พระ 
เยซูอยากให้ฉันเป็นลำาแสง” (พด หน้า 38–39) หรือ 
“ส่องไป” (พด หน้า 96)

สัปดาห์ 3: ฉันสามารถสอนเพื่อนๆ เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และศาสนจักรของพระองค์

ระบุหลักคำาสอน (ดูการสาธิต): จับมือทักทายเด็กหน่ึงคน 
หรือมากกว่านั้นและแสดงบทบาทสมมุติโดยเชิญพวก 
เขามาปฐมวัยและเรียนเร่ืองพระเยซู แนะนำาคนท่ีรับคำาเชิญ 
ให้ชวนคนอ่ืนๆ มาด้วยจนเด็กทุกคนได้รับคำาเชิญ อธิบาย 
ว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เราทุกคนเป็นผู้สอนศาสนาโดย 
สอนเพื่อนๆ เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และศาสนจักรของ 
พระองค์

ส่งเสริมความเข้าใจ (ฟังเร่ืองเล่า): แบ่งปันเร่ืองราวท่ีประธาน 
สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์เล่าเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยคน 
หนึ่งซึ่งเป็นผู้สอนศาสนาที่ดี ชายคนหนึ่งบนรถไฟถาม 
เด็กชายเกี่ยวกับศาสนจักรมอรมอน เด็กชายท่องหลัก 
แห่งความเชื่อให้ฟัง ชายคนนั้นประทับใจมากที่เด็กคนนี ้

รู้ว่าตนเชื่ออะไรจนเขาไปซอลท์เลคซิตี้เพื่อเรียนรู้มากขึ้น 
เกี่ยวกับศาสนจักร (ดู Conference Report, Oct.  
1975, 117–19; หรือ Ensign, Nov. 1975, 77–79)  
อธิบายว่าการเรียนหลักแห่งความเชื่อจะช่วยให้เราเป็นผู้
สอนศาสนาได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (ทบทวนหลักแห่งความเช่ือ): เตรียม 
กระดาษ 13 แผ่นที่เขียนหมายเลข 1 ถึง 13 ไว้แผ่นละ 
หนึ่งหมายเลข แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ ให้แต่ละกลุ่ม 
เลือกกระดาษหนึ่งแผ่นและช่วยกันเรียนหลักแห่งความ 
เช่ือตามหมายเลขน้ัน เม่ือแต่ละกลุ่มพร้อมแล้วให้พวกเขา 
ท่องให้เด็กคนอื่นๆ ฟังแล้วหยิบกระดาษอีกหนึ่งแผ่น ทำา 
ต่อไปเรื่อยๆ เท่าที่เวลาจะเอื้ออำานวย

สัปดาห์ 4: ฉันเตรียมรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้

ระบุหลักคำาสอน (ดูอุปกรณ์เก่ียวกับงานเผยแผ่ศาสนา):  เตรียม 
ถุงหรือกระเป๋าใบเล็กบรรจุสิ่งของต่อไปนี้ท่ีผู้สอนศาสนา
ใช้ อาทิ รองเท้าสำาหรับสวมวันอาทิตย์ เน็กไท และพระ 
คัมภีร์ เชิญเด็กสองสามคนหยิบของจากถุงออกมาให ้
เด็กที่เหลือดู ถามเด็กว่าเหตุใดของเหล่านี้จึงไม่ได้ทำาให้ 
คนบางคนพร้อมเป็นผู้สอนศาสนา อ่าน หลักคำาสอน 
และพันธสัญญา 84:62 ให้เด็กตั้งใจฟังอีกสิ่งหนึ่งที่ผู ้
สอนศาสนาทุกคนต้องมี (ประจักษ์พยาน) เป็นพยานถึง
ความสำาคัญของการมีประจักษ์พยานส่วนตัว

ส่งเสริมความเข้าใจ (ดูรูปและตอบคำาถาม):  ช่วยให้เด็กเข้าใจ 
ส่วนที่ขาดไม่ได้ของประจักษ์พยาน ให้ดูรูปแทนบางส่วน 
เหล่านั้น (ตัวอย่างเช่น พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเรา 
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา โจเซฟ  
สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต ์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นศาสนจักรท่ีแท้จริงของพระเจ้า 
และศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตเป็นผู้นำาเรา) ถามคำาถาม
หลายๆ ข้อเกี่ยวกับรูปภาพแต่ละรูป อาทิ นี่คือใครหรือ 

อะไร หนูรู้อะไรเกี่ยวกับรูปนี้ หนูจะทำาให้ประจักษ์พยาน 
ในเรื่องนี้เข้มแข็งขึ้นได้อย่างไร ขอให้เด็กบอกชื่อคนที ่
พวกเขาจะแบ่งปันประจักษ์พยานให้ได้ เป็นพยานว่าเมื่อ
เด็กแบ่งปันสิ่งที่พวกเขารู้ ประจักษ์พยานของพวกเขาจะ
เติบโตและพวกเขาจะพร้อมรับใช้งานเผยแผ่
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พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตร 
ของพระผู้เป็นเจ�้
“ดูเถิด, เราคือพระเยซูคริสต์, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า. เราคือชีวิตและแสงสว่างของโลก” (คพ. 11:28)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธี (1) ระบุหลักคำาสอน (2) 
ช่วยให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ (3) ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช้หลักคำาสอนในชีวิตพวกเขา ถามตัวท่านว่า 
“เด็กต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห ์ 1: พระบิดาบนสวรรค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มายังแผ่นดินโลก

ระบุหลักคำาสอน (ท่องบทกวีกิจกรรม): ท่องบทกวีกิจกรรม 
ต่อไปนี้หลายๆ ครั้งพร้อมกับเด็กๆ:

พระบิดาบนสวรรค์ทรงส่งพระบุตรมาโลกา

มาเป็นองค์กุมารา (ทำาแขนเหมือนไกวเปล)

ทรงเติบใหญ่คล้ายเธอกับฉัน (งอตัวแล้วค่อยๆ ยืดตัวข้ึน)

เพราะทรงรักเรา (เอามือทาบอก) จึงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา  
 (นั่งลง)

เพราะทรงฟ้ืนคืนพระชนม์ เราจึงมีชีวิตอีกครา! (ยืนอีกคร้ัง)

อธิบายว่าในพระคัมภีร์ พระเยซูทรงบอกเราว่าพระองค์ 
ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า อ่านออกเสียง หลัก- 
คำาสอนและพันธสัญญา 11:28 พร้อมกัน (ท่านอาจให้ 
เด็กเล็กพูดว่า “พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า” เมื่อท่าน 
อ่านข้อความนั้น)

ส่งเสริมความเข้าใจ (วาดรูปและฟังเร่ืองเล่า): ให้เด็กแต่ละ 
คนวาดภาพเหตุการณ์หรือบุคคลจากเรื่องราวการประสูติ 
ของพระเยซูคริสต์ (ตัวอย่างเช่น มารีย์ โยเซฟ หรือคน 
เลี้ยงแกะ) เล่าเรื่องจาก ลูกา 2:4–17 และ มัทธิว 2:1– 
12 เชื้อเชิญเด็กให้ชูรูปภาพตามจังหวะที่เหมาะสมใน 
ระหว่างเล่าเร่ือง ท่านอาจต้องการร้องเพลงคริสต์มาสจาก 
หนังสือเพลงสำาหรับเด็ก ในกิจกรรมช่วงนี้ (ดู หน้า 
34–54) ดูข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ดนตรีในการสอน
จาก มกรส หน้า 172–175

สัปดาห ์2: พระเยซูทรงเจริญวัยในด้านสติปัญญา ร่างกาย และเป็นที่ชอบจำาเพาะ 
พระผู้เป็นเจ้าและคนทั้งปวง

ระบุหลักคำาสอน (ร้องเพลงและท่องจำาพระคัมภีร์): ให้ดูรูป 
ภาพแสดงความก้าวหน้าของพระคริสต์ตั้งแต่ทารก เด็ก  
จนเป็นผู้ใหญ่ ร้องเพลง “ครั้งหนึ่งพระเยซูเคยเป็นเด็ก”  
(พด หน้า 34) และขอให้เด็กอธิบายว่าเพลงสอนอะไร 
เกี่ยวกับพระเยซู ช่วยเด็กท่องจำา ลูกา 2:52 โดยใช้ท่า
ง่ายๆ แทนด้านต่างๆ ที่พระเยซูทรงเจริญวัย ในด้านสติ 
ปัญญา (ชี้ที่ศีรษะ) ในด้านร่างกาย (เบ่งกล้าม) เป็น
ที่ชอบจำาเพาะพระผู้เป็นเจ้า (กอดอก) และคนทั้งปวง  
(โบกมือให้เพื่อน)

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (อ่านพระคัมภีร์และมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรม): แบ่งห้องออกเป็นส่ีส่วนและวางป้ายต่อไปน้ีไว้ใน 
แต่ละส่วน พระเยซูทรงเจริญวัยในด้านสติปัญญา—คพ.  
88:118; พระเยซูทรงเจริญวัยในด้านร่างกาย—คพ. 89: 
20; พระเยซูทรงเจริญวัยเป็นที่ชอบจำาเพาะพระผู้เป็นเจ้า 
—คพ. 88:63; พระเยซูทรงเจริญวัยเป็นที่ชอบของคน 
ทั้งปวง—สุภาษิต 18:24 เตรียมกิจกรรมง่ายๆ สำาหรับ 
แต่ละส่วน เช่น คำาถามที่เหมาะกับอายุเกี่ยวกับพระบิดา 
บนสวรรค์และพระบัญญัติของพระองค์ (“สติปัญญา”) 

การให้เด็กมีส่วนร่วมในการ 
เล่าเรื่องจะทำาให้เด็กสนใจ 
ตลอดเวลาและร่วมมือ

ในกิจกรรมนี้ เด็กสามารถเชื่อมโยงกับพระเยซูคริสต์ได้โดยยอมรับว่า 
พระองค์ทรงเจริญวัยเหมือนที่พวกเขาเติบโต

พระเยซู 
ทรงเจริญวัย
ในด้าน
ร่างกาย

พระเยซูทรง
เจริญวัยเป็น 
ที่ชอบจำาเพาะ 
พระผู้เป็นเจ้า

ธันวาคม
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สายวัดเพื่อบันทึกความสูงของเด็กแต่ละคนและกระดาษ
วาดภาพอาหารที่มีประโยชน์ (“ร่างกาย”) และเรื่องเล่า
จาก Friend หรือ เลียโฮนา เกี่ยวกับประจักษ์พยาน
และมิตรภาพ (“เป็นที่ชอบจำาเพาะพระผู้เป็นเจ้า” และ 
“เป็นที่ชอบของคนทั้งปวง)” อธิบายว่าเราทุกคนเติบโต
ในด้านเดียวกับพระเยซู–––“ในด้านสติปัญญา ในด้าน

ร่างกาย และเป็นที่ชอบจำาเพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้ง
ปวง” (ลูกา 2:52) แบ่งเด็กออกเป็นสี่กลุ่ม และขอให้
ผู้ใหญ่คนหนึ่งพาแต่ละกลุ่มไปตามป้ายแต่ละป้ายเพื่อให้
พวกเขาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
บรรเลงเพลงเบาๆ เมื่อถึงเวลาที่เด็กต้องย้ายไปป้ายอื่น

สัปดาห์ 3: พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแสงสว่างและชีวิตของโลก

ระบุหลักคำาสอน (ทำากิจกรรมพระคัมภีร์): วางรูปภาพการ 
ประสูติและการส้ินพระชนม์ของพระคริสต์ไว้คนละฝ่ังห้อง 
บอกเด็กว่าท่านจะอ่านพระคัมภีร์บางข้อเกี่ยวกับเครื่อง 
หมายการประสูติหรือเครื่องหมายการสิ้นพระชนม์ของ 
พระคริสต์ ขอให้เด็กหันหน้าไปทางรูปภาพซึ่งตรงกับ 
พระคัมภีร์ที่ท่านอ่าน (ถ้าปฐมวัยมีเด็กไม่มาก ท่านอาจ 
ต้องการให้เด็กเดินไปยังรูปภาพ) อ่าน 3 นีไฟ 1:15, 19, 
21; 8:20, 22–23 สนทนาว่าพระเยซูทรงนำาแสงสว่างมา 
สู่โลกอย่างไร ขอให้เด็กหลับตาและนึกภาพการท้าทาย 
บางอย่างที่พวกเขาอาจเผชิญถ้าพวกเขาต้องดำาเนินชีวิต 
โดยไม่มีแสงสว่าง เปรียบเทียบการท้าทายเหล่านี้กับการ 
ท้าทายที่เราจะเผชิญถ้าเราไม่มีพระกิตติคุณของพระเยซู 
คริสต์ อ่าน ยอห์น 8:12 และให้เด็กตั้งใจฟังว่าเราต้อง
ทำาอะไรจึงจะไม่เดินในความมืด

ส่งเสริมความเข้าใจ (เล่นเกมทายคำา): อธิบายว่าสัญลักษณ์ 
หลายอย่างช่วยให้เราจำาได้ว่าพระเยซูทรงเป็นแสงสว่าง 
ของโลก สัญลักษณ์บางอย่างใช้ตอนคริสต์มาส นำาสัญ- 
ลักษณ์บางอย่างเหล่านี้ (เช่น เทียนไข ดาวกระดาษ หรือ 
สิ่งที่ให้แสงสว่าง) ใส่ถุง ขอให้เด็กคนหนึ่งล้วงลงไปใน 
ถุง คลำาของชิ้นหนึ่งโดยไม่ต้องดู ทายว่าเป็นอะไร แล้ว 
หยิบออกมาให้เด็กคนอื่นๆ ดู ขอให้เด็กคนนั้นบอกบาง
สิ่งท่ีพระเยซูคริสต์ทรงทำาเพื่อนำาแสงสว่างมาสู่ชีวิตเรา 
ทำาซ้ำากับของชิ้นอื่น

ส่งเสริมการประยุกต์ใช ้ (วาดรูป): แจกกระดาษรูปดวง 
อาทิตย์ให้เด็กทุกคน ให้เด็กเขียนหรือวาดรูปวิธีหนึ่งที ่
พวกเขาจะเดินตามแสงสว่างของพระเยซูคริสต์ กระตุ้น 
พวกเขาให้แบ่งปันกับครอบครัวเกี่ยวกับกระดาษเหล่านัน้

สัปดาห์ 4: โจเซฟ สมิธเห็นและเป็นพยาน
ถึงพระเยซูคริสต์

ส่งเสริมความเข้าใจ (เปิดของขวัญ): ห่อรูปนิมิตแรกเป็น 
ของขวัญ อธิบายว่าคนจำานวนมากมอบของขวัญให้กัน 
เพื่อฉลองวันเกิด ถามว่าเราฉลองวันเกิดของใครในวัน 
คริสต์มาส อธิบายว่าบุคคลสำาคัญอีกคนหนึ่งมีวันเกิดใน 
เดือนธันวาคม เชื้อเชิญเด็กๆ ให้เปิดของขวัญเพื่อดูว่า 
บุคคลนั้นคือใคร บอกเด็กว่าวันที่ 23 ธันวาคมเป็นวัน 
เกิดของโจเซฟ สมิธ สนทนาเกี่ยวกับนิมิตแรก และ 
อธิบายว่าเราได้รับของขวัญชิ้นสำาคัญหลายชิ้นเพราะ 
โจเซฟ สมิธเห็นและเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ เขียนบน 
กระดานว่า “ของขวัญที่เราได้รับเพราะโจเซฟ สมิธเห็น 
และเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์” เตรียมกระดาษสี่แผ่น 
ใหญ่ที่เขียนของขวัญแต่ละอย่างต่อไปนี้ “เรามีพระคัมภีร์
มอรมอน” “เรามีศาสนจักรที่แท้จริงบนแผ่นดินโลกเวลา
นี้” “เรามีฐานะปุโรหิต” “เรารู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรง
ได้ยินและทรงตอบคำาสวดอ้อนวอน”

แบ่งเด็กออกเป็นสี่กลุ่ม แจกกระดาษให้กลุ่มละหนึ่งแผ่น  
แล้วให้เด็กวาดรูปของขวัญนั้น ขอให้เด็กมอบรูปภาพเป็น 
ของขวัญให้อีกกลุ่มหนึ่ง เชื้อเชิญแต่ละกลุ่มแสดงภาพ 
ของขวัญและอธิบายกับเด็กคนอื่นๆ จากนั้นติดภาพของ
ขวัญไว้บนกระดาน

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (เป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์): ให้
เด็กหลับตานึกถึงคนที่พวกเขาจะมอบของขวัญแห่งพระ
กิตติคุณ บอกเด็กว่าพวกเขาสามารถเป็นเหมือนโจเซฟ 
สมิธและเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ได้

ทบทวน: เดือนธันวาคม 
เป็นเดือนท่ีเหมาะจะทบทวน  
ท่านอาจทำากิจกรรมจากบท 
ก่อนๆ ซ้ำา เชื้อเชิญให้เด็ก 
บอกวิธีที่พวกเขาดำาเนิน
ชีวิตตามหลักคำาสอนใน
ระหว่างสัปดาห์ หรือถาม
ว่าพวกเขาแบ่งปันหลักคำา
สอนกับครอบครัวอย่างไร

ของขวัญที่เราได้รับ 
เพราะโจเซฟ สมิธเห็นและเป็น 

พยานถึงพระเยซูคริสต์

เรามีพระคัมภีร์ 
มอรมอน

เรารู้ว่าพระบิดา 
บนสวรรค์ทรงได้ยิน 
และทรงตอบคำา 
สวดอ้อนวอน

เรามีศาสนจักร 
ที่แท้จริงบนแผ่นดิน

โลกเวลานี้

เรามีฐานะปุโรหิต

บัตรคำามีอยู่ที่  
sharingtime.lds.org

ภาพดวงอาทิตย์มีอยู่ที่  
sharingtime.lds.org
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วิธีใช้ดนตรีในปฐมวัย
จุดประสงค์ของดนตรีในปฐมวัยคือเพื่อสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แก่เด็กและช่วยให้เด็ก 
เรียนรู้วิธีดำาเนินชีวิตตามนั้น เพลงปฐมวัยทำาให้การเรียนรู้สนุกขึ้น ช่วยให้เด็กเรียนรู้และจดจำาความ 
จริงพระกิตติคุณ และอัญเชิญพระวิญญาณมาสู่ปฐมวัย

ต่อไปนี้เป็นเทคนิคที่จะช่วยท่านสอนพระกิตติคุณผ่านดนตรี ตัวอย่างต่างๆ จะช่วยท่านสอนเพลง 
ที่แนะนำาไว้ในโครงร่างนี้ ดูหมวด “วิธีใช้ดนตรีในปฐมวัย” ในโครงร่างสำาหรับแนวคิดเพิ่มเติมปี  
2010 และ 2011

สอนพระกิตติคุณผ่านดนตรี

บทเรียนสำาคัญที่สุดบางบทในปฐมวัยสอนผ่านดนตรี 
“เพลงจะเพ่ิมความเข้าใจของเด็กเกี่ยวกับหลักธรรม 
พระกิตติคุณและทำาให้ประจักษ์พยานของเขาเข้มแข็ง” 
(มกรส หน้า 174) ท่านอาจถามคำาถามเกี่ยวกับเพลง
เพ่ือช่วยให้เด็กเข้าใจความหมายของเพลงนั้น ตัวอย่าง
เช่น “เลือกสิ่งดี” (เพลงสวด บทเพลงที่ 122) สอนว่า 
เราไม่ได้ถูกทิ้งให้ตัดสินใจในชีวิตเพียงลำาพัง พระวิญ- 
ญาณศักดิ์สิทธิ์จะทรงนำาทางเราในการเลือกที่ชอบธรรม  
วาดรูปโล่ ลสด สามรูปบนกระดานและเขียนคำาถาม
ต่อไปนี้ไว้ในนั้น “ใครจะนำาฉันให้เลือกสิ่งดี” “เมื่อใดจะ

ช่วยให้แสงตระการ” และ “มีสัญญาอะไรเมื่อฉันเลือก
สิ่งดี” ชี้ไปที่โล่รูปแรก อ่านคำาถามด้วยกัน ขอให้เด็ก
ฟังขณะท่านร้องเพลงแล้วลุกขึ้นยืนเมื่อได้ยินคำาตอบ ให้
พวกเขาร้องคำาตอบพร้อมกับท่านสองสามครั้ง นี่จะช่วย
ให้พวกเขาจำาเนื้อร้องและทำานองได้ ทำาซ้ำากับคำาถามอีก
สองข้อ สนทนาข้อความหรือคำาที่เด็กอาจไม่เข้าใจ ร้อง
ทั้งเพลง และเตือนเด็กว่าเมื่อพวกเขาร้องเพลงนี้ พวก
เขากำาลังเป็นพยานว่าพระวิญญาณศักด์ิสิทธิ์จะทรงช่วย
เราถ้าเราฟังและเลือกสิ่งดี

ให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี

เด็กทุกวัยไม่ว่าจะมีความสามารถด้านใดล้วนตอบสนอง
ต่อดนตรีและชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี จังหวะ
เพลงช่วยให้เด็กจำาสิ่งที่พวกเขาร้องและข่าวสารของ
คำาร้อง ขณะที่ท่านร้องเพลง “กล้าทำาสิ่งถูก” (พด หน้า 
80) ท่านอาจเพิ่มความหลากหลายของจังหวะความช้า 
เร็วและระดับความดังค่อยของเพลง หรือสอนศัพท์ดนตรี 
เช่น legato (ช้าและต่อเนื่อง) และ staccato (เร็วและ
สั้น) ให้เด็กร้องทั้งสองวิธี

เด็กชอบมีส่วนร่วมในการทำาท่าทางประกอบเพลงเช่นกัน 
อาทิ ปรบมือตามจังหวะหรือทำาท่ามือให้ตรงกับเนื้อร้อง 
ในเพลง “คนมีปัญญาและคนโง่” (พด หน้า 132) ท่า
มือจะช่วยให้เด็กจดจ่อกับเนื้อร้องของเพลง ท่านอาจใช้
ท่าประกอบด้วยเมื่อร้องเพลง “ความกล้าหาญของนีไฟ” 
(พด หน้า 64–65) ตัวอย่างเช่น ขอให้เด็กทำาท่าถือโล่
ด้วยแขนข้างเดียวขณะร้องว่า “ฉันจะไป” ทำาท่าถือดาบ
ไว้เหนือศีรษะเมื่อร้องว่า “ฉันจะทำาสิ่งที่พระเจ้าบัญชา”  
 

ถามคำาถาม: ใช้คำาถาม 
เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วม คำาถาม 

ช่วยให้เด็กตั้งใจฟังและเพิ่ม 

ความเข้าใจของพวกเขาใน 

หลักธรรมพระกิตติคุณ  

(ดู พด หน้า 149) พึง 

จดจำาว่าต้องใช้คำาถามที่เด็ก

สามารถพบคำาตอบขณะ 

พวกเขาร้องเพลง

เสริมน้ำาหนักหลักธรรม
พระกิตติคุณ: การนำาเสนอ 
เพลงในช่วงเวลาของการ 
แบ่งปันช่วยเสริมน้ำาหนัก 
หลักธรรมที่ฝ่ายประธาน 
ปฐมวัยสอน “ดนตรีเป็น 
วิธีที่ยอดเยี่ยมในการอัญเชิญ
พระวิญญาณของพระเจ้า
เข้ามาในบทเรียนของท่าน 
ดนตรีช่วยเราแสดงความรู้สึก
ที่บอกผ่านคำาพูดได้ยาก” 
(ดู การสอน คู่มือแนะแนว 
[2001] หน้า 9)
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เดินย่ำาเท้าอยู่กับที่เมื่อร้องว่า “ฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงเตรียม 
ทาง และฉันต้องเชื่อฟัง” เชื้อเชิญเด็กๆ ให้คิดท่าที ่
 

เหมาะกับเพลง (บางท่าอาจไม่เหมาะกับการนำาเสนอการ
ประชุมศีลระลึก)

ทบทวนเพลงเพื่อเสริมน้ำาหนักหลักธรรมพระกิตติคุณ

เมื่อท่านสอนเพลง ท่านจะต้องทวนบ่อยๆ เพื่อให้เด็ก
เรียนรู้ ท่านจะต้องทบทวนเพลงตลอดปีเพื่อให้เด็กจำาได้
ไม่ลืม หลังจากสอนเพลงหนึ่ง ให้ทบทวนและร้องให้สนุก
โดยใช้หลายๆ วิธี ยังคงร้องต่อไปแม้หลังจากนำาเสนอ
การประชุมศีลระลึกแล้วเพื่อเด็กๆ จะจำาได้ ท่านอาจ
เขียนเพลงที่ต้องการให้เด็กทบทวนไว้ตามอุปกรณ์แต่ละ
ชิ้น (ตัวอย่างเช่น ดอกไม้ในแจกัน ปลากระดาษในสระ 
ขนบนตัวไก่งวง ใบไม้บนต้นไม้ หรือหัวใจรอบห้อง) ขอ
ให้เด็กเลือกอุปกรณ์ทีละหนึ่งอย่างแล้วร้องเพลง ต่อไปนี้
เป็นแนวคิดเพิ่มเติมบางประการสำาหรับวิธีทบทวนเพลง 
(ทัศนอุปกรณ์มีอยู่ที่ sharingtime.lds.org):

• ลูกเต๋าประกอบการร้องเพลง: ทำาลูกเต๋าโดยเขียนท่า
ประกอบที่แตกต่างกันไว้บนลูกเต๋าแต่ละด้าน ขอให้เด็ก
คนหนึ่งทอยลูกเต๋าเพ่ือดูว่าพวกเขาจะทำาท่าใดตอนร้อง
เพลง

• เด็กผู้หญิงร้อง/เด็กผู้ชายร้อง: ทำารูปเด็กผู้ชายและ 
รูปเด็กผู้หญิง ทากาวติดรูปเหล่านั้นไว้บนไม้สองชิ้นแยก
กัน ขณะทบทวนเพลง ให้เปลี่ยนรูปเพื่อบอกว่าใครร้อง 
นี่จะช่วยให้เด็กร่วมมือเต็มที่

• หุ่นประกอบการร้องเพลง: ถ่ายเอกสารหน้า 63 จาก
คู่มือบริบาล จงดูเด็กเล็กๆ ของเจ้า ตัดให้เด็กแต่ละคน 
ระบายสี ทากาวแล้วติดรูปกับถุงกระดาษทำาเป็นหุ่น ให้
เด็กร้องเพลงพร้อมกับถือหุ่นของพวกเขา

• โยนลงตะกร้า: ให้เด็กคนหนึ่งโยนถุงถั่วหรือกระดาษ
ที่ขยำาเป็นก้อนลงในตะกร้า ถ้าเด็กโยนครั้งแรกลงตะกร้า 
ให้เด็กร้องเพลงหนึ่งเที่ยว ถ้าโยนสองครั้งลงตะกร้า ให้
ร้องเพลงสองเที่ยว และทำาเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ

เกร็ดน่ารู้: กระตุ้นเด็ก
ให้ร้องเพลงปฐมวัยที่การ

สังสรรค์ในครอบครัว 

ระหว่างศึกษาพระคัมภีร์  

และในเวลาอื่นที่เหมาะสม
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ลูกพระผู้เป็นเจ้า

ปีติยินดี คำ�ร้องและทำ�นองโดย  จานิซ แคปป์ เพอร์รีย์

เลือก ที ่ ดี เป็น พร แก ่ ฉัน และ ครอบ ครัว
 สัน ติ สุข มา จาก ความ รัก ใน ครอบ ครัว ฉัน คือ
 จะ ช่วย ให้ ครอบ ครัว แข็ง ขัน ด้วย งาน ดี

ลูก พระ ผู้ เป็น เจ้า รับ แสง ส- วรรค์ พระ

วิญ ญาณ บ- ริ- สุทธิ์ ช่วย ฉัน รู้ สิ่ง ดี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2006 โดย จานิซ แคปป์ เพอร์รีย์
อาจทำาสำาเนาเพลงนี้เพื่อใช้ที่โบสถ์หรือที่บ้านได้โดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์

โปรดระบุหมายเหตุนี้ในสำาเนาทุกฉบับ

1. ฉัน มา ยัง โลก พร้อม ด้วย สิทธิ์ เส- รี การ 
2. ฉัน อบ อุ่น ใจ ปลอด ภัย ไร้ ความ ทุกข์ เพราะ
3. ใน บ้าน ของ ฉัน ฉัน ยิน ดี รับ ใช ้ ฉัน
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ก�รสอนเด็กทุพพลภ�พ
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่า “ลูกหลานทั้งหมดของเจ้าจะได้รับการสอนโดยพระเจ้า; และสันติของ
ลูกหลานเจ้าจะใหญ่หลวงนัก” (3 นีไฟ 22:13)

ผู้นำาปฐมวัยมีความรับผิดชอบสำาคัญในการสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แก่เด็กทุกคนรวมทั้ง
เด็กทุพพลภาพด้วย ปฐมวัยเป็นสถานที่ซึ่งควรต้อนรับ รัก อบรมเลี้ยงดู และทำาให้เด็กทุกคนเป็น
ส่วนหนึ่งในนั้น บรรยากาศเช่นนี้จะช่วยให้เด็กทุกคนเข้าใจความรักของพระบิดาบนสวรรค์และพระ
เยซูคริสต์ง่ายขึ้นตลอดจนรู้สึกและตระหนักถึงอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เด็กแต่ละคนมีค่าต่อพระผู้เป็นเจ้า แต่ละคนต้องการความรัก ความเคารพ และการ
สนับสนุน

หารือกับคนอื่นๆ เมื่อท่านปรับการทำางานให้สอดคล้อง
กับความต้องการของเด็กทุพพลภาพในปฐมวัยของท่าน

1. หารือกับบิดามารดาของเด็ก ปกติแล้วบิดามารดาจะ 
รู้จักลูกๆ ของพวกเขาดีกว่าใคร บิดามารดาสามารถ 
สอนวิธีปรับการทำางานให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของเด็ก ช่วงความสนใจ และวิธีเรียนรู้ที่ลูกของพวก 
เขาชอบ ตัวอย่างเช่น เด็กบางคนตอบสนองได้ดีเป็น
พิเศษต่อเพลง บางคนก็เรื่องเล่า รูปภาพ พระคัมภีร์  
หรือการทำาท่าประกอบ ใช้วิธีสอนที่หลากหลายโดย 
แน่ใจว่าใช้วิธีที่เด็กแต่ละคนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด

2. หารือกับผู้นำาและครูปฐมวัยคนอื่นๆ สวดอ้อนวอน
และทำางานด้วยกันเพ่ือหาวิธีช่วยให้เด็กทุกคนเรียนรู้
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และรู้สึกเป็นที่รัก

3. หารือกับสภาวอร์ด ผู้นำาฐานะปุโรหิตและผู้นำาองค์การ 
ช่วยอาจมีแนวคิดเกี่ยวกับวิธีช่วยเด็กที่มีความต้อง 
การพิเศษ ในวอร์ดหนึ่งกลุ่มมหาปุโรหิตเสนอให้  
“คุณปู่มาปฐมวัย” ทุกสัปดาห์เพื่อนั่งกับเด็กชายที ่
เป็นโรคออทิซึม (คุณปู่น่าจะเป็นคนเดียวกันในแต่ละ
สัปดาห์) วิธีนี้จะช่วยให้เด็กคนนั้นจดจ่อกับบท

 เรียนและรู้สึกเป็นที่รัก

เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดสอนว่า “แน่นอนว่าเรา 
ผู้ได้รับการฝากฝังให้ดูแลเด็กท่ีมีค่าเหล่าน้ีได้รับความ 
เป็นผู้พิทักษ์อันศักด์ิสิทธ์ิและสูงส่ง เพราะเราคือคนท่ีพระ 
ผู้เป็นเจ้าทรงกำาหนดให้โอบล้อมเด็กยุคนี้ด้วยความรัก 
และไฟแห่งศรัทธาตลอดจนความเข้าใจว่าพวกเขาเป็น 
ใคร” (“Great Shall Be the Peace of Thy Children,” 
Ensign, Apr. 1994, 60)

เด็กทุพพลภาพบางคนตอบสนองได้ดีต่อสัญญาณ 
ที่มองเห็นได้ ใช้สัญญาณดังตัวอย่างเพื่อบอกว่า 
เมื่อใดได้เวลาสวดอ้อนวอน เงียบ หรือร้องเพลง

ดูข้อมูลเพ่ิมเติม เก่ียวกับ 
วิธีช่วยเด็กที่มีความต้อง 
การพิเศษได้จาก ไม่มีการ
เรียกใดย่ิงใหญ่กว่าการสอน 
หน้า 38–39 และ
disabilities.lds.org

การปรับบทเรียน:  
ท่านอาจจำาเป็นต้องปรับ
ช่วงเวลาของการแบ่งปัน 
ให้เหมาะกับเด็กทุพพลภาพ 
ดูตัวอย่างวิธีปรับบทเรียน
ได้จาก sharingtime.
lds.org

รูปคนมีอยู่ที่ sharingtime.lds.org
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