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โครงรา่งสาํหรบัช่วงเวลาของการแบ่ง�น 2016

ฉันรู้ว่าพระคัมภีร์เป็นความจริง
“เพราะจิตวิญญาณขาพเจาเบิกบานในพระคัมภีร, และใจขาพเจาไตรตรองพระคัมภีร” 

(2 นีไฟ 4:15)



ii

ภาพวาดอยูที่ sharingtime.lds.org

คำแนะนำสำหรับชวงเวลา 
ของการแบงปนและการนำเสนอ 
การประชุมศีลระลึกของเด็ก
เรียน ฝ่ายประธานปฐมวัยและผู้นำดนตรี

พระคัมภีรเปนพระคำของพระผูเปนเจา เม่ือทานอานพระคัมภีรรวมกับการสวดออนวอนและประยุกตใชหลักธรรมท่ีสอน 

ในนั้นและในโครงรางนี้ ทานจะพรอมทางวิญญาณที่จะสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตแกเด็กในปฐมวัยของทาน 

ทานจะสามารถใชพระคัมภีรชวยใหเด็กๆ เขาใจหลักธรรมพระกิตติคุณที่ทานจะสอนปนี้ดวย เชน แผนของพระบิดา 

บนสวรรค พระพันธกิจของพระเยซูคริสต บทบาทของศาสดาพยากรณ การฟนฟูศาสนจักร และพรของพระวิหาร  

พระคัมภีรจะชวยทานอัญเชิญพระวิญญาณเขามาในปฐมวัยของทานและสรางสภาพแวดลอมใหเด็กรูสึกถึงอิทธิพล 

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์  อิทธิพลดังกลาวจะชวยใหเด็กปฐมวัยทุกคนสามารถพูดไดวา “ฉันรูวาพระคัมภีรเปนความ

จริง”

ขอบคุณสำหรับการรับใชอยางซื่อสัตยของทาน  เราสวดออนวอนใหทานและเชื่อมั่นวาทานสามารถรักเด็กๆ และสอน

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสตแกพวกเขาได

ฝายประธานปฐมวัยสามัญ

พระคัมภีร: การเชื้อเชิญเด็กให้ 

เรียนรู้จากพระคัมภีร์จะช่วยพวก 

เขาพัฒนาความรักที่มีต่อพระคำ 

ของพระผู้เป็นเจ้าไปช่ัวชีวิต  วางแผน 

ในแต่ละสัปดาห์เพื่อหาวิธีเชื้อเชิญ 

เด็กๆ ให้ใช้และเรียนรู้จากพระคัม- 

ภีร์ของพวกเขา  เด็กบางคนอาจจะ 

ไม่มีพระคัมภีร์ เด็กหลายคนอาจจะ 

ยังอ่านไม่ออก  กิจกรรมการเรียนรู้ 

ในโครงร่างนี้และเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับ 

การสอนในหน้า 8, 13 และ 24 จะ 

ให้แนวคิดแก่ท่านเกี่ยวกับวิธีสอน 

โดยใช้พระคัมภีร์

ทัศนูปกรณ: ทัศนูปกรณ์หลาย 

อย่างในจุลสารเล่มนี้มีทางออนไลน์ 

ที่ sharingtime.lds.org  หาราย 

ชื่อแหล่งช่วยประกอบการสอนหัว 

ข้อพระกิตติคุณเฉพาะเรื่องได้จาก 

Friend ที่ friend.lds.org โดย 

ท่านสามารถพิมพ์แหล่งช่วยเหล่านี้

ออกมาใช้สอนเด็กได้ด้วย

การสอนพระกิตติคุณ

ใชจุลสารเลมนี้เมื่อทานเตรียมสอนบทเรียน 15 นาที 
ระหวางชวงเวลาของการแบงปนในแตละสัปดาห ทาน 
อาจเสริมบทเรียนประจำสัปดาหดวยเนื้อหาจากสื่อการ 
เรียนการสอนอื่นๆ ที่ศาสนจักรอนุมัติ เชน เลียโฮนา  แนว
ทางตอไปนี้จะชวยทานวางแผนและนำเสนอบทเรียน

รักคนที่ทานสอน แสดงความรักตอเด็กๆ โดยรูจักชื่อพวก 
เขา รูถึงความสนใจ พรสวรรค และความตองการของ 
พวกเขา

สอนหลักคำสอนดวยพระวิญญาณ ขณะเตรียมบทเรียน 
จงสวดออนวอนขอการนำทางและพยายามเสริมสราง 
ประจักษพยานของทานในหลักธรรมที่ทานจะสอน วิธีนี้ 
จะชวยใหทานสอนดวยพระวิญญาณ

เชื้อเชิญใหเรียนรู  จุลสารเลมนี้ไมไดมุงหมายเพียงเพื่อให
ทานรูวาจะสอน อะไร เทานั้นแตรูวาจะสอนและเชื้อเชิญ 
ใหเรียนรู อยางไร ดวย ทานจะสอนหลักคำสอนอยางมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อทานทำตามคำแนะนำสามขอ 
ตอไปนี้ในบทเรียนทุกบท

1. ระบุหลักคำสอน แนะนำหลักคำสอนที่เด็กๆ จะเรียน
รูใหชัดเจน  คิดหาวิธีทำส่ิงน้ีท้ังโดยคำพูดและการแสดง
ใหเห็น (ดูตัวอยางไดจากบทเรียนสำหรับสัปดาหแรก
ของเดือนมีนาคมและสัปดาหแรกของเดือนกรกฎาคม)

2. สงเสริมความเขาใจ พึงแนใจวาเด็กๆ เขาใจหลักคำ
สอนลึกซึ้งมากขึ้นโดยผานวิธีสอนอันหลากหลายที่
พวกเขาไดมีสวนรวมในการเรียนรู อาทิ รองเพลง แสดง
บทบาทสมมุติ และอานพระคัมภีร

3. สงเสริมการประยุกตใช เปดโอกาสใหเด็กๆ ประยุกต

ใชหลักคำสอนในชีวิต  พิจารณาวาพวกเขาจะสามารถ

แสดงความรูสึกหรือตั้งเปาหมายเกี่ยวกับหลักคำสอน

นั้นไดอยางไร

จุลสารเลมนี้จัดเตรียมบทเรียนเต็มรูปแบบใหบางสัปดาห 

ในปนี้  สวนสัปดาหที่เหลือจะมีแนวคิดใหแตไมใชบทเรียน 

เต็มรูปแบบ เสริมแนวคิดเหลานั้นดวยแนวคิดบางอยาง

ของทานเอง ทานจะไดแนวคิดจากการอานบทเรียนอื่นๆ 

ในจุลสารเลมนี้  เมื่อมีวันอาทิตยที่หา ใหใชเวลานี้ทบทวน 

บทเรียนท่ีสอนกอนหนาน้ี  พระวิญญาณจะทรงนำทางทาน 

ไดเมื่อทานวางแผนและเตรียมกิจกรรมสำหรับบทเรียน

ทำงานกับผูนำดนตรีเม่ือทานเตรียมบทเรียน  การรองเพลง 

จะชวยเสริมน้ำหนักหลักคำสอนท่ีทานกำลังสอน  ทานอาจ 

เชิญครูและชั้นเรียนของพวกเขามาชวยสอนพระกิตติคุณ

บางสวนเปนครั้งคราว

บทเรียนบางบทเสนอแนะใหเชิญผูพูดมารวมช้ันเรียนปฐมวัย 

ทานควรขออนุญาตอธิการหรือประธานสาขากอนเชิญ 

บุคคลเหลานี้มารวมชั้นเรียน

ควบคูกับบทเรียนคือเกร็ดนารูเกี่ยวกับการสอนซึ่งจะชวย 

ทานปรับปรุงความสามารถในการสอน บทเรียนจะรวม 

รูปภาพไวดวยเพ่ือชวยใหทานเห็นวากิจกรรมจะมีลักษณะ 

อยางไร  ถงึแมการพฒันาทกัษะการสอนจะเปนเรือ่งสำคญั 

แตการเตรียมทางวิญญาณและประจักษพยานของทาน 

จะอัญเชิญพระวิญญาณมายืนยันหลักคำสอนเหลานี้ใน 

ใจเด็ก

คำแนะนำสำหรับชวงเวลาของการแบงปน
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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

แหลงชวย: ท่านสามารถหาแหล่ง

ช่วยสอนเพิ่มเติม เช่น หน้าระบายสี 

เร่ืองเล่า และ กิจกรรมใน เลียโฮนา

คูมือบริบาล และ หนังสือภาพ

พระกิตติคุณ ใช้แหล่งช่วยเหล่านี้

เสริมบทเรียนของท่าน

ชวงเวลาของการรองเพลง

ดนตรีในปฐมวัยควรสรางบรรยากาศของความคารวะ

สอนพระกิตติคุณ และชวยใหเด็กๆ รูสึกถึงอิทธิพลของ

พระวิญญาณบริสุทธิ์และปติที่มาจากการรองเพลง ควร

ใชเวลา 20 นาทีในชวงเวลาของการแบงปนไปกับการ

รองเพลงและสอนเพลง การทำเชนนี้จะทำใหแนใจไดวา

ทานมีเวลาพอสอนเพลงใหมและชวยใหเด็กๆ เพลิดเพลิน

กับการรองเพลง

จุลสารเลมนี้มีเพลงใหมหนึ่งเพลงใหเด็กเรียนรูในปนี้ (ด ู

หนา 28) นอกจากนี้ยังมีหมวดชื่อ “วิธีใชดนตรีในปฐมวัย” 

(ดู หนา 26–27) และแนวคิดเพิ่มเติมสำหรับสอนเพลงเด็ก

รวมอยูดวย (ดู หนา 7)

หลักสูตรสำหรับป 20166

การเตรียม: สวดอ้อนวอนขอการ

นำทางและแสวงหาอิทธิพลของ

พระวิญญาณขณะที่ท่านเตรียมช่วง

เวลาของการแบ่งปน  เม่ือท่านเตรียม

และสอนด้วยพระวิญญาณ พระ-

องค์จะทรงยืนยันความจริงในสิ่งที่

ท่านสอน (ดู มกรส หน้า 13)

ภายใตการกำกับดูแลของอธิการหรือประธานสาขา ปฐม-

วัยจะจัดการนำเสนอการประชุมศีลระลึกของเด็กในชวง

ไตรมาสที่สี่ของป  ประชุมกับที่ปรึกษาในฝายอธิการหรือ

ฝายประธานสาขาที่ดูแลปฐมวัยตั้งแตตนปเพื่อหารือเรื่อง

แผนขั้นแรก  ขอความเห็นชอบจากผูที่ดูแลเรื่องนี้เมื่อวาง

แผนเสร็จเรียบรอยแลว

วางแผนใหเด็กนำเสนอโปรแกรมตามหัวขอชวงเวลาของ

การแบงปนในแตละเดือน จดบันทึกคำพูดและประสบ-

การณสวนตัวของเด็กตลอดทั้งปเพื่ออาจนำมาใชในการ

นำเสนอได เมื่อทานวางแผนใหเด็กแบงปนสิ่งที่พวกเขา

เรียนรูเกี่ยวกับหัวขอของปนี้ ใหคิดหาวิธีที่พวกเขาจะสา-

มารถชวยใหผูเขารวมการประชุมมุงความสนใจไปที่หลัก

คำสอนพระกิตติคุณที่พวกเขากำลังสอน  สมาชิกคนหนึ่ง

ในฝายอธิการจะสรุปการประชุมดวยคำพูดสั้นๆ

ขณะเตรียมนำเสนอ พึงนึกถึงแนวทางตอไปนี้

• การฝกไมควรใชเวลานอกชั้นเรียนหรือเบียดบังเวลา

ครอบครัวโดยไมจำเปน

• รูปภาพ ชุดแสดง และการนำเสนอดวยสื่อไมเหมาะ

สำหรับการประชุมศีลระลึก

ตัวยอตอไปนี้จะนำมาใชในจุลสารตลอดทั้งเลม

พด หนังสือเพลงสำหรับเด็ก

มกรส ไมมีการเรียกใดยิ่งใหญกวาการสอน

บทเรียนหลายบทจะมีคำแนะนำเรื่องการใชรูปภาพรวม

อยูดวย  ทานสามารถหารูปภาพตางๆ ไดใน หนังสือภาพ

พระกิตติคุณ ชุดภาพพระกิตติคุณ ชุดภาพคูมือปฐมวัย 

นิตยสารศาสนจักร และออนไลนที่ images.lds.org

หลักสูตรทั่วไป

บริบาล: จงดูเด็กเล็กๆ ของเจา; 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

แนวทางสำหรับการนำเสนอการประชุมศีลระลึก

แหลงชวยที่ใชในจุลสารเลมนี้ 2016
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พระคัมภีรเปนพระคำ
ของพระผูเปนเจา
“จงดื่มด่ำพระวจนะของพระคริสต; เพราะดูเถิด, พระวจนะของพระคริสตจะบอกทานทุกสิ่งที่ทานควรทำ”
(2 นีไฟ 32:3)

เสริมแนวคิดที่ใหไวดวยแนวคิดบางอยางของทานเอง วางแผนวิธีระบุหลักคำสอน ชวยใหเด็กๆ เขาใจ และประยุกตใชในชีวิต  

ถามตัวทานวา “เด็กตองทำอะไรจึงจะเรียนรู และฉันจะชวยใหพวกเขารูสึกถึงพระวิญญาณไดอยางไร”

เพลง: “หากฉันฟงด้วยใจ”
(หน้า 28 ในโครงร่างนี้)

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
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              áอ¹ดรÙว์

บทเรียนที่ใชอุปกรณจริงจะชวยใหเด็กเขาใจแนวคิดในวิธี

ที่เรียบงายและคุนเคย (ดู มกรส หนา 164)

กลุมเล็กๆ:  การมีสวนรวมเปน

กลุมเล็กๆ หลายกลุมจะเปดโอ-

กาสใหเด็กหลายคนมีสวนรวม 

(ดู มกรส หนา 161) เด็กนั่งเปน

กลุมตามชั้นอยูแลว  ทานอาจจะ

ใชกลุมเหลานี้ทำกิจกรรมกลุม

เล็ก  ครูแตละชั้นจะชวยใหเด็กมี

สวนรวมและรักษาความคารวะ

ใหเด็กทุกคนมีสวนรวม: หาวิธี

ชวยใหเด็กทุกคนในปฐมวัยของ

ทานประสบความสำเร็จในการ

อานพระคัมภีรตลอดป  ตัวอยาง

เชน เด็กที่ไมมีคนคอยสนับสนุน

ที่บานนาจะมีโอกาสอานที่โบสถ

แลวเพิ่มชื่อของพวกเขาในหวง

โซกระดาษ

สงเสริมความเขาใจ (ดูบทเรียนที่ใชอุปกรณ): นำผามา

ปดตาเด็กคนหนึ่ง  ใหเด็กอีกคนถือภาพพระเยซูคริสตอยู

ตรงท่ีใดท่ีหน่ึงของหองปฐมวัย  ใหเด็กท่ีถูกปดตาพยายาม

เดินไปที่ภาพนั้นโดยไมตองใหใครชวย  ทำกิจกรรมซ้ำอีก

ครั้ง แตคราวนี้ใหเด็กสองคนจับไม หรือเชือกเพื่อใชแทน

ราวเหล็กซ่ึงนำเด็กท่ีถูกปดตาไปยังภาพพระคริสต  ใหเด็ก

เดินตามเชือกไปยังภาพนั้น ถามวา: “การจับเชือกเหมือน

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

อยางสองสามเรื่องจากชีวิตทานเมื่อพระคัมภีรสอนสิ่งที่

ทานควรทำ  อธิบายวาการทำตามคำสอนในพระคัมภีรชวย

ใหทานใกลชิดพระผูชวยใหรอดมากขึ้นอยางไร

สงเสริมความเขาใจ (รองเพลง): นำอุปกรณที่เด็ก

สามารถเรียนรูเกี่ยวกับการใชประสาทสัมผัสทั้งหาของ

พวกเขามาหนึ่งอยางหรือมากกวานั้น  ตัวอยางเชน ทาน

อาจจะนำผลไมหรือดอกไมมา หรือเปดเพลงบางเพลง  

เปดโอกาสใหเด็กสองสามคนดู ดมกลิ่น สัมผัส ชิม 

หรือฟงสิ่งที่ทานนำมา (ทานอาจทำกิจกรรมนี้

เปนกลุมเล็กๆ เพื่อใหเด็กทุกคนไดมีสวน

รวม) สาธิตวาเราสามารถดู สัมผัส ดม

กลิ่น และฟงพระคัมภีรไดเชนกัน แต

เพื่อใหมีประจักษพยานในพระคัมภีร

เราตองไดรับพยานผานพระวิญญาณ  

ขอใหเด็กๆ รองเพลง “คนหาไตรตรอง

และสวด” (พด หนา 66) ขณะรอง

เพลง ใหเด็กคอยฟงสิ่งที่เราทำไดสาม

อยางเพื่ออัญเชิญพระวิญญาณใหเปน

พยานวาพระคัมภีรเปนความจริง ใหเด็ก

ทำทามือประกอบคำรองท่ีวา คนหา ไตรตรอง

และ สวด รองเพลงซ้ำอีกครั้งโดยใชทาแทนคำ 

เหลานี้

สงเสริมการประยุกตใช (แบงปนความรูสึก): ใหดูภาพ

โมโรไนและอานโมโรไน 10:4–5 ใหเด็กหลายๆ คนเลา

ความรูสึกของพวกเขาเกี่ยวกับพระคัมภีร  เด็กอาจจะเลา

ดวยวาพวกเขาทำอะไรบางเมื่ออานพระคัมภีรที่บาน 

(บอกเด็กสองสามคนลวงหนาเพื่อใหพวกเขามีเวลา

เตรียม)  สงเสริมเด็กใหแบงปนประจักษพยาน

กับพอแมที่บานเกี่ยวกับการศึกษาพระ

คัมภีร

สัปดาห 3: พระวจนะของพระคริสตจะบอกเราทุกสิ่งที่เราควรทำ

สัปดาห 4: ฉันสามารถรูไดวาพระคัมภีรเปนความจริง
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กุมภาพันธ พระคัมภีรสอน
เรื่องแผนของพระบิดาบนสวรรค
“เพราะดูเถิด, นี่คืองานของเราและรัศมีภาพของเรา--- คือการทำใหเกิดความเปนอมตะและชีวิตนิรันดรของมนุษย”

(โมเสส 1:39)

เสริมแนวคิดที่ใหไวดวยแนวคิดบางอยางของทานเอง วางแผนวิธีระบุหลักคำสอน ชวยใหเด็กๆ เขาใจ และประยุกตใชในชีวิต  

ถามตัวทานวา “เด็กตองทำอะไรจึงจะเรียนรู และฉันจะชวยใหพวกเขารูสึกถึงพระวิญญาณไดอยางไร”

เพลง “ฉันจะทำตามแผน

ของพระเจ้า”
(พด หน้า 86–87)

ประจกัษพยาน:    ประจกัษพยาน

สั้นๆ จะอัญเชิญพระวิญญาณ

ไดทุกเมื่อในระหวางบทเรียน 

อาจเปนประจักษพยานงายๆ 

เชน  “ครูรูวาแผนของพระบิดาบน

สวรรคจะทำใหเรามีความสุข” 

หรือประจักษพยานอาจเปนทาง

การมากขึ้นโดยใชคำพูดอยาง

เชน “ครูตองการแสดงประจักษ

พยาน” (ดู มกรส หนา 43–44)

เพิ่มความเขาใจ: เมื่อเด็กแบง

ปนสิ่งที่พวกเขาเรียนรูในปฐมวัย

กับคนอื่นๆ เด็กจะมีความเขาใจ

และประจักษพยานเพิ่มขึ้นใน

หลักคำสอน  ทานอาจเปดโอกาส

ใหเด็กทำเชนนี้ในชั้นเรียนและ

สงเสริมพวกเขาใหแบงปนที่บาน

วาไดเรียนรูอะไรบาง

ระบุหลักคำสอน: ใหเด็กดูรูปบาน  อธิบายวาคนสราง

บานตองมีแปลนบานกอนจึงจะสรางบานได ถามวา “เหตุ

ใดการเขียนแปลนและสรางตามแปลนจึงสำคัญ” ชูพระ

คัมภีรใหดูและบอกเด็กวาเราจะพบแผนซึ่งพระบิดาบน

สวรรคทรงมีไวสำหรับเราในพระคัมภีร  เขียนบนกระดาน

วา “พระบิดาบนสวรรคทรงมีแผนสำหรับฉัน” อานประ-

โยคนี้ดวยกัน

สงเสริมความเขาใจ (รองเพลง): เขียนคำถามตอไปนี้

บนกระดาน

• ฉันเปนใคร

• ฉันมาจากไหน

• ฉันอยูที่นี่ทำไม

• อะไรจะเกิดขึ้นกับฉันหลังจากฉันตายแลว

แจกกระดาษที่เขียนคำๆ หนึ่งตอไปนี้ไวบนนั้นใหเด็กคน

ละแผน: ใคร ที่ไหน ทำไม หรือ อะไร อานคำถามขอ

แรกบนกระดานพรอมกัน และขอใหเด็กทุกคนที่ถือคำวา 

ใคร ลุกขึ้นยืนรองเพลง “ฉันลูกพระผูเปนเจา” (พด 2–3)
และถามเด็กท่ียืนอยูวาพวกเขาจะตอบคำถามอยางไร  ทำ

ซ้ำกับคำถามแตละขอโดยใชเพลงตอไปนี้: ที่ไหน:“ฉันอยู

ในสรวงสวรรค” (เลียโฮนา เม.ย. 1999 หนา เพื่อนเด็ก 5); 

ทำไม: “ฉันจะทำตามแผนของพระเจา” (พด  หนา 86–87); 

อะไร: “พระเยซูทรงฟนขึ้นจริงไหม?” (พด หนา 45)  เปน

พยานวาแผนของพระบิดาบนสวรรคจะนำความสุขมาให

สงเสริมความเขาใจ (วาดรูป): ระดมความคิดกับเด็กๆ 

ถึงสิ่งที่พวกเขาทำอยางมีระเบียบแบบแผน เชน ผูกเชือก

รองเทาหรือเตรียมเขานอน  อธิบายวาในพระคัมภีรเราเรียน

รูวาพระเยซูทรงสรางแผนดินโลกตามแบบแผนที่แนนอน  

แบงเด็กออกเปนหกกลุมและแจกขอพระคัมภีรอางอิงท่ีพูด

ถึงการสรางแตละวันใหเด็กแตละกลุม (ดู โมเสส 2) ขอให

เด็กแตละกลุมวาดรูปวันของพวกเขา แลวใหเด็กคนอื่นๆ ดู

รูปที่วาดเสร็จแลวและบอกวาวันนั้นสรางอะไรบาง  ใหเด็ก

เรียงรูปบนกระดานตามลำดับที่ถูกตอง

สงเสริมการประยุกตใช (ปนแปงโดหรือวาดรูป): ถาม

เด็กๆ วา “สิ่งหนึ่งที่พระเยซูทรงสรางและสำคัญตอหนูคือ

อะไร” แจกแปงโดใหเด็กคนละเล็กละนอย (ดูสูตรทำแปง

โดใน มกรส หนา 165) ใหเด็กใชแปงโดปนงานสรางที่สำ

คัญตอพวกเขา (ถาไมมีแปงโดใหเด็กวาดรูปแทน)  ใหเด็ก

แบงปนในกลุมชั้นของตนวาพวกเขาปนหรือวาดรูปอะไร

และเหตุใดส่ิงน้ันจึงสำคัญตอพวกเขา  รองเพลง “พระบิดา

บนสวรรคทรงรักฉัน” (พด หนา 16–17)

สัปดาห 2: พระเยซูคริสตทรงสรางแผนดินโลกเพื่อฉัน

สัปดาห 1: พระบิดาบนสวรรคทรงมีแผนสำหรับฉัน
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ฉันจะทำตาม

แผนของพระ

ผูเปนเจาโดย:

หนายิ้มมีอยูที่ sharingtime.lds.org

ธงมีอยูที่
sharingtime.lds.org

มุงใหเด็กใชพลังงานไปกับการทำทา

ประกอบที่เหมาะสมเพื่อใหพวกเขา

มีสวนรวมอยางแข็งขันตลอดเวลา

สัปดาห 3: ครอบครัวเปนศูนยกลางในแผนของพระบิดาบนสวรรค

สงเสริมความเขาใจ (ดูบทเรียนที่ใชอุปกรณจริง):  ใหดู

ถ่ัวหรือหินกอนเล็กๆ และโถเปลาท่ีติดปายรูปหนาย้ิม  บอก

เด็กวา แผนของพระบิดาบนสวรรคใหเสรีภาพแกเราใน

การเลือกถูกหรือผิด  อธิบายวาการเลือกท่ีดีนำไปสูเสรีภาพ

และความสุข สวนการเลือกที่ไมดีนำไปสูการเปนเชลย

และความทุกข (ดู 2 นีไฟ 2:27) ถามเด็กวา “หนูรักษา

พระบัญญัติขอใดเมื่อหนูทำตามแผนของพระผู

เปนเจา”  แจกถั่วคนละหนึ่งเมล็ดใหเด็กที่

ตอบคำถาม  เขียนคำตอบของพวกเขา

บนกระดาน ใหเด็กที่ไดเมล็ดถั่วบอก

วาการรักษาพระบัญญัติที่เด็กพูดถึง

จะนำไปสูความสุขอยางไร จากนั้นให

เด็กนำเมล็ดถั่วของตนใสลงในโถ  เปน

พยานวาเราจะเติมชีวิตเราดวยความ

สุขถาเราเลือกทำตามแผนของพระ

บิดาบนสวรรค

สงเสริมการประยุกตใช (ทำธง):

เตรียมกระดาษรูปธงแผนใหญให

แตละชั้น  เขียนบนธงแตละแผน

วา “ฉันจะทำตามแผนของพระ

ผูเปนเจาโดย…” อธิบายวาแผน

ของพระบิดาบนสวรรคใหเสรีภาพ

แกเราในการเลือกถูกหรือ

ผิด และส่ิงท่ีเราเลือก

ทำทุกวันสำคัญ

ตอความสุขของ

เรา ใหเด็กแตละชั้น

ชวยกันวาดรูปหรือเขียนบนธงถึงสิ่งที่

พวกเขาทำไดเพื่อทำตามแผนของพระ

บิดาบนสวรรค แลวใหพวกเขาเซ็นชื่อ  

ขอใหแตละชั้นแบงปนสิ่งที่วาดหรือ

เขียนไวบนธงของพวกเขา  ใหเด็กถือธง

เดินแถวไปรอบๆ หองและรองเพลง “ฉัน

จะกลาหาญ” (พด หนา 85) ปกธง

ไวในหองปฐมวัย

ปรับกิจกรรม ใหเหมาะกับวัยเด็ก

ในปฐมวัยของทาน (ดู มกรส 

หนา 110–117)  ตัวอยางเชน ใน

กิจกรรมที่สองของสัปดาห 3 เด็ก

โตอาจใชคำถามปลายปด (คำ

ถามประเภทใชหรือไม) ถามกลุม

ตางๆ แทนที่จะฟงคำไขเกี่ยวกับ

ครอบครัวในพระคัมภีรท่ีพวกเขา

เปนตัวแทน

ระบหุลกัคำสอน (ทองจำ):  เขยีนบนกระดานดงันี:้   “ครอบ-

ครัวเปนศูนยกลางในแผนของพระบิดาบนสวรรค”  สนทนา

วาประโยคน้ีหมายความวาอยางไร  ลบท้ังประโยค  พูดสอง

คำแรกแลวใหเด็กๆ พูดตาม จากนั้นใหพูดสี่คำแรกแลว

ใหเด็กๆ พูดตาม  ทำตอไปเรื่อยๆ จนเด็กสามารถพูดตาม

ไดทั้งประโยค

สงเสริมความเขาใจ  (ถามและตอบคำถาม):  ขอลวงหนา

ใหเด็กหลายๆ คนเปนตัวแทนครอบครัวจากพระคัมภีร

ใหคำไขหลายๆ คำเกี่ยวกับแตละครอบครัว (ตัวอยางเชน

อาดัมและเอวา: “ครอบครัวเราเปนครอบครัวแรกบนแผน

ดินโลก”; อับราฮัมและซาราย: “เราอายุมากแลวกอนที่จะ

มีลูก”; และลีไฮกับซาไรยาห “เราขามมหาสมุทรไปแผน

ดินท่ีสัญญาไว”) แจกคำไขใหเด็ก  จัดเตรียมชุดแสดงงายๆ

หากอยูในวิสัยที่ทำได  ขอใหเด็กที่เปนตัวแทนครอบครัว

ในพระคัมภีรมาหนาชั้นทีละกลุม  ใหพวกเขาอานคำไข

และขอใหเด็กปฐมวัยคนอื่นๆ ทายวาเปนตัวแทนของใคร

หลังจากบอกไดแลวใหเด็กดูวาพวกเขาเรียนรูเกี่ยวกับ

ครอบครัวนี้ไดจากที่ไหนในพระคัมภีร  บอกเด็กวาแตละ

ครอบครัวทำตามแผนซ่ึงพระบิดาบนสวรรคทรงมีไวสำหรับ

พวกเขาอยางไร

สงเสรมิการประยกุตใช    (สนทนาเรือ่งครอบครวั):   ใหเดก็

นึกถึงคุณสมบัติที่ดีของครอบครัวตน  ใหพวกเขาเลาสูกัน

ฟงในกลุมหรือกับปฐมวัยทั้งชั้นเกี่ยวกับคุณสมบัติเหลานี้

สัปดาห 4: ฉันจะทำตามแผนของพระผูเปนเจา
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พระบิดาบนสวรรคตรัสกับเรา
ผานศาสดาพยากรณของพระองค
“สิ่งใดที่เรา พระเจา พูดไว, เราพูด, .. . ;ไมวาโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของผูรับใชทั้งหลายของเรา,

ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

เสริมแนวคิดที่ใหไวดวยแนวคิดบางอยางของทานเอง วางแผนวิธีระบุหลักคำสอน ชวยใหเด็กๆ เขาใจ และประยุกตใชในชีวิต  

ถามตัวทานวา “เด็กตองทำอะไรจึงจะเรียนรู และฉันจะชวยใหพวกเขารูสึกถึงพระวิญญาณไดอยางไร”

เพลง: “ยืนหยัดความถูกต้อง”
(พด หน้า 81)

ความคารวะ: เด็กมีแนวโนมจะ

แสดงความคารวะมากขึ้นเมื่อ

พวกเขามีสวนในการเรียนรู  กิจ-

กรรมในสัปดาหหนึ่งและสองทำ

ใหเด็กหลายคนมีสวนรวม  คนที่

ไมไดรวมแสดงบทบาทสมมุติ

จะใหความรวมมือเมื่อพวกเขา

ดูเพื่อนแสดง (ดู มกรส หนา 

82–83)

สงเสริมความเขาใจ (สนทนาคำสอนของศาสดาพยา-

กรณ): ตัดกระดาษออกเปนสี่ชิ้นและวางทับรูปศาสดา

พยากรณคนปจจุบัน เขียนคำสอนของศาสดาพยากรณ

ไวดานหลังแตละชิ้น (ดู  

เลียโฮนา ฉบับการประชุม

ใหญเพื่อใหรูวาเมื่อเร็วๆ 

นี้ศาสดาพยากรณพูดเรื่องอะไร) ใหเด็ก

คนหนึ่งดึงกระดาษชิ้นหนึ่งออกแลวทำ

ทาประกอบคำสอน ขอใหเด็กคนอื่นๆ 

ทายวาเด็กคนนั้นกำลังทำอะไร ทำซ้ำกับ 

คำสอนขออื่นๆ  ใหดูหนังสือ เลียโฮนา 

และอธิบายวาเวลานี้เราสามารถอาน

ถอยคำของศาสดาพยากรณได

สัปดาห 3: ศาสดาพยากรณที่มีชีวิตอยูนำเราในปจจุบัน

สัปดาห 1 และ 2: ศาสดาพยากรณพูดแทนพระบิดาบนสวรรค

ระบุหลักคำสอน (ดูการสาธิต): ใหเด็กคนหนึ่งออกมา

หนาชั้นเรียน  บอกเด็กคนอื่นๆ ใหทำตามคำสั่งของเด็ก

คนนั้น  กระซิบคำสั่งงายๆ กับเด็ก เชน “บอกพวกเขาให

เอามือวางบนศีรษะ” หรือ “บอกพวกเขาใหพูดสวัสดีเบาๆ 

กับคนที่นั่งติดกัน”  กระซิบคำสั่งอื่นๆ อีกหลายคำสั่งแลว

จบดวย “บอกพวกเขาใหกอดอก” ถามเด็กๆ วาพวกเขา

รูไดอยางไรวาทานตองการใหพวกเขาทำอะไร  อธิบายวา

วิธีหนึ่งที่พระบิดาบนสวรรคและพระเยซูคริสตทรงสงขาว

สารถึงผูคนบนโลกนี้คือตรัสกับผูรับใชของพระองคและ

ทรงบัญชาผูรับใชเหลาน้ันใหพูดกับผูคน  ถามวา “ใครคือ

ผูรับใชที่พูดแทนพระบิดาบนสวรรคและพระเยซู”  ใหเด็ก

พูดพรอมกันวา “ศาสดาพยากรณพูดแทนพระบิดาบน

สวรรค”

สงเสริมความเขาใจ (แสดงบทบาทสมมุติตามเรื่องราว

พระคัมภีร): กอนเริ่มปฐมวัย ใหติดรูปศาสดาพยากรณ

คนหนึ่งและพระคัมภีรอางอิงบางขอที่บอกวาเขาทำหรือ

พูดอะไรไวใตเกาอ้ีบางตัว  ตัวอยางเชน โนอาห (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) ใหเด็กๆ หารูปใตเกาอี้ แบง

เด็กออกเปนกลุมๆ โดยแจกรูปใหกลุมละหนึ่งรูป ใหเด็ก

เตรียมตัวแสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับศาสดาพยากรณของ

พวกเขา ใหกลุมอ่ืนทายวาพวกเขากำลังแสดงเปนศาสดา

พยากรณทานใด  สนทนาวาผูคนไดรับขาวสารของศาสดา

พยากรณอยางไรและผลลัพธที่ไดคืออะไร

สงเสริมความเขาใจ (รองเพลง): ทำ “กงลอศาสดาพยา-

กรณ” ตามตัวอยาง แบงวงกลมเปนแปดสวน แตละสวน

มีชื่อศาสดาพยากรณหนึ่งคนจากเพลง “ทำตามศาสดา”

(พด หนา 58–59) ใหเด็กคนหนึ่งออกมาหมุนกงลอ  เลา

เรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับศาสดาพยากรณที่มีชื่ออยูในกงลอ 

(สำหรับแนวคิดตางๆ ใหใชพระคัมภีรอางอิงใน พด หนา 59)

จากนั้นใหรองทอนที่เกี่ยวกับศาสดาพยากรณทานนั้นใน

เพลง “ทำตามศาสดา”  ใหเด็ก

อีกคนหนึ่งหมุนกงลอ แลว

ทำซ้ำเทาที่เวลาจะเอื้อ

อำนวย
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รูปกงลออยูที่ sharingtime.lds.org

สงเสริมการประยุกตใช (แบงปนแนวคิด): ใหเด็กคนหน่ึง

ยืนขึ้นและเติมขอความนี้ใหครบถวน: “ฉันจะทำตามศาส-

ดาพยากรณท่ีมีชีวิตอยูโดย…”  ใหเด็กอีกคนหน่ึงทำเหมือน

เด็กคนแรกโดยเพิ่มวิธีทำตามศาสดาพยากรณอีกวิธีหนึ่ง

ทำตอไปเรื่อยๆ เทาที่เวลาจะเอื้ออำนวย โดยกระตุนเด็ก

ใหพูดทวนแนวคิดของเด็กคนอื่นๆ ใหมากเทาที่จะทำได

เพลง: การรองเพลงเก่ียวกับหลัก

คำสอนจะชวยใหเด็กเรียนรูและ

จดจำ  เด็กเรียนรูไดดีขึ้นถาพวก

เขาเห็นภาพหรือทำกิจกรรมประ-

กอบเพลง   ขอเสนอแนะสำหรับ

เดือนนี้แสดงตัวอยางหลายวิธี

ในการทำสิ่งนี้  พิจารณาแนวคิด

คลายๆ กันนี้ขณะวางแผนบท

เรียนอื่น (ดู มกรส หนา 172–

175)

สงเสริมความเขาใจ (รองเพลงและฟงเรื่องเลา): เตรียม

ปายถนนงายๆ ที่อานไดวา “หยุด” “ชา” และ “ไป”  เลือก

เด็กสามคนออกมาถือปาย และบอกพวกเขาใหยกปาย

ขึ้นเมื่อผูนำดนตรีตบไหลพวกเขาเบาๆ  บอกเด็กวาปาย

ไปหมายถึงใหเริ่มรองเพลง ปายหยุดหมายถึงใหหยุดรอง 

และปายชาหมายถึงใหรองชาๆ  ใหผูนำดนตรีนำเด็กๆ 

รองเพลง “ยืนหยัดความถูกตอง” (พด หนา 81)

อธิบายวาปายถนนชวยใหเราปลอดภัยและเตือนถึงอัน-

ตรายที่อยูขางหนา  จากนั้นใหอธิบายวาคำแนะนำของ

ศาสดาพยากรณเหมือนปายถนนเหลานี้เพราะพระบิดา

บนสวรรคทรงคุมครองและทรงอวยพรเราเมื่อเราทำตาม

คำแนะนำเหลาน้ัน  แบงเด็กออกเปนสามกลุม  ใหผูนำหรือ

เด็กโตคนหนึ่งในแตละกลุมเลาเรื่องสั้นๆ เมื่อครั้งที่เขา 

(หรือคนบางคนจากพระคัมภีร) ไดรับความคุมครองเพราะ

ทำตามศาสดาพยากรณ  จากน้ันใหกลุมยายไปหาผูนำอีก

คนหนึ่งเพื่อฟงอีกเรื่องหนึ่ง  ใหเด็กรองสรอยเพลง “ทำ

ตามศาสดา” ขณะเดินไปหาผูนำแตละคน  เปนพยานถึง

พรที่ไดรับเมื่อเราทำตามศาสดาพยากรณ

สงเสริมการประยุกตใช (ทำปาย): ใหเด็กวาดรูปปาย

ถนนและเขียนบนปายนั้นวาพวกเขาจะทำตามคำสอน

ของศาสดาพยากรณที่มีชีวิตอยูอยางไร  ใหเด็กนำปาย

กลับบานเพื่อชวยใหพวกเขาจดจำวาตองทำตามศาสดา-

พยากรณ

เพื่อชวยเด็กๆ ฝกรองเพลง “ยืนหยัดความถูกตอง” (พด
หนา 81) ทานอาจทำดังนี้

• ใหดูภาพศาสดาพยากรณคนปจจุบันและสนทนาส้ันๆ

ถึงคำแนะนำบางอยางที่ทานใหเรา บอกเด็กวาเพลง

ที่พวกเขาฝกรองจะอธิบายความสำคัญของการทำ

ตามศาสดาพยากรณ

• แบงเด็กออกเปนกลุมๆ แจกเพลงใหกลุมละหนึ่งหรือ

สองทอน จากน้ันใหเด็กคิดทาประกอบท่ีจะชวยใหพวก

เขาจำเนื้อรองได  ใหแตละกลุมสอนทาของตนแกเด็ก

คนอื่นๆ

เมื่อสอนเด็กรองเพลง จงใชมือใหจังหวะ ยกมือขึ้นและลดมือลง

เมื่อเปลี่ยนระดับเสียง (ดู มกรส หนา 174)

สัปดาห 3: มีความปลอดภัยในการทำตามศาสดาพยากรณ

ความชวยเหลือสำหรับผูนำดนตรี

เด็กมีแนวโนมจะประยุกตใช

หลักคำสอนมากขึ้นถาพวกเขา

คิดวิธีประยุกตใชดวยตนเอง  

นอกจากนี้ เด็กยังรูสึกถึงความรัก

และการยอมรับเมื่อครูและเด็ก

คนอื่นๆ ทำตามแนวคิด

ของพวกเขา
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เมษายน พระเยซูคริสตทรงเปนพระผูชวยใหรอด
และพระผูไถของฉัน
“เราเชื่อวาโดยผานการชดใชของพระคริสต, มนุษยชาติทั้งมวลจะรอดได, โดยการเชื่อฟงกฎและศาสนพิธีทั้งหลาย

ของพระกิตติคุณ” (หลักแหงความเชื่อขอ 3)

เสริมแนวคิดที่ใหไวดวยแนวคิดบางอยางของทานเอง วางแผนวิธีระบุหลักคำสอน ชวยใหเด็กๆ เขาใจ และประยุกตใชในชีวิต  

ถามตัวทานวา “เด็กตองทำอะไรจึงจะเรียนรู และฉันจะชวยใหพวกเขารูสึกถึงพระวิญญาณไดอยางไร”

เพลงตามที่ท่านเลือก
จาก หนังสือเพลง
สำหรับเด็ก

การทองจำพระคัมภีร จะชวย

ใหเด็กเรียนรูหลักคำสอนของ

พระกิตติคุณ  พระวิญญาณจะ

ทรงชวยใหเด็กหวนนึกถึงถอย

คำเหลานี้ในยามจำเปน (ดู 

มกรส หนา 171–172)

เพลง: เพลงปฐมวัยสอนความ 

จริงพระกิตติคุณในลักษณะที่

เด็กๆ จะจดจำไปชั่วชีวิต (ดู 

มกรส  หนา 172–175)

ระบุหลักคำสอน (เรียงตัวอักษร): เขียนบนกระดานวา

“พระเยซูคริสตทรง–––––––––เปนพระผูชวยใหรอดของ

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

หอง  ใหเด็กเรียงตัวอักษรเพื่อใหประโยคสมบูรณ  ขอให

พวกเขาอาน โมเสส 4:2 เพื่อตรวจคำตอบ  อานขอความ

บนกระดานพรอมกัน

สงเสริมความเขาใจ (รองเพลง): เตรียมบัตรคำสามใบ

ที่เขียนคำถามตอไปนี้ขอละใบเกี่ยวกับ “ฉันอยูในสรวง-

สวรรค” (เลียโฮนา เม.ย. 1999 หนา เพื่อนเด็ก 5) 

1. ใครเสนอแผนตอทุกคนในสวรรคกอนเราจะมาโลกนี้

2. ใครตรัสวา “พระบิดาเจาขา ทรงสงขาพระองคไปเถิด

และใหรัศมีภาพเปนของพระองค”

3. การทำตามแผนของพระบิดาสงผลใหพระเยซูทรงชนะ

อะไร

ใหเด็กรองเพลงทอนแรกและยืนขึ้นเมื่อรองคำตอบของ

คำถามขอแรก  จากนั้นใหสนทนาเรื่องอื่นๆ ที่พวกเขาเรียน

รูจากขอนี้  ทานอาจรองขอนี้ซ้ำอีกครั้งหลังจากสนทนา

จากนั้นใหทำซ้ำกิจกรรมนี้กับทอนอื่นและคำถามขออื่น

ระบุหลักคำสอน (ทำตามตัวอยาง):  ใหเด็กทำตามขณะ

ทานทำทางายๆ หลายๆ ทา เชน ตบมือ เหยียดแขนขึ้น

เหนือศีรษะ หรือย่ำเทาอยูกับที่  ใหเด็กบอกบางสิ่งที่พวก

เขาเรียนรูจากการทำตามแบบอยางของคนบางคน (ตัว

อยางเชน วิธีจัดที่นอนหรือเลนเกม)  เขียนบนกระดานวา 

“พระเยซูทรงเปนแบบอยางท่ีดีพรอมสำหรับฉัน”  เปนพยาน

วาพระคริสตทรงเปนบุคคลเดียวที่เคยประทับบนแผนดิน

โลกและทรงเปนแบบอยางท่ีดีพรอมเพ่ือใหเราดำเนินตาม

ใหเด็กอานประโยคนี้พรอมกัน

สงเสริมการประยุกตใช (แบงปนแนวคิด): ใหดูภาพ

บางภาพท่ีพระเยซูทรงแสดงความรักและรับใชผูอ่ืน  เขียน

บนกระดานวา “พระเยซูทรงรักทุกคน” และ “พระเยซู

ทรงรับใชผูอื่น”  วาดรูปหัวใจและมือไวใตประโยคเหลา

นี้  บอกเด็กวาเราควรทำตามแบบอยางของพระเยซูโดย

รักและรับใชผูอื่น  แจกกระดาษใหเด็กคนละแผนแลวให

เด็กวาดรูปหัวใจหรือลากเสนตามรอยมือ  จากนั้นใหเด็ก

เขียนหรือวาดบางสิ่งที่พวกเขาทำไดเพื่อทำตามแบบ

อยางของพระเยซู  ใหเด็กแบงปนแนวคิดกับปฐมวัยและ

วางกระดาษของพวกเขาตอจากภาพพระเยซู  รองเพลง

“ฉันพากเพียรเปนเหมือนพระเยซู” (พด หนา 40–41)

สัปดาห 2: พระเยซูคริสตทรงเปนแบบอยางที่ดีพรอมสำหรับฉัน

สัปดาห 1: พระเยซูคริสตทรงไดรับเลือกใหเปนพระผูชวยใหรอดของเรา
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ภาพวาดอยูที่ sharingtime.lds.org

บทเรียนที่ใชอุปกรณจริง จะ

ใชเพื่อสรางความสนใจ ดึงดูด

ความสนใจของเด็ก หรือแนะนำ

หลักธรรมพระกิตติคุณ (ดู 

มกรส หนา 164) ถาทานไมมี

สื่อการเรียนการสอนที่จำเปน

สำหรับบทเรียนที่ใชอุปกรณ

จริงในสัปดาห 3 ทานอาจใชสื่อ

การเรียนการสอนที่หาไดงาย 

เชน ทานอาจใชสบูลางมือที่

สกปรกเพื่อใหมือสะอาด

“บอยครั้งเปนการงายขึ้นที่จะเขาใจหลักธรรมพระกิตติคุณเมื่อบรรยาย

ตามเรื่องราวพระคัมภีร” (มกรส  หนา 55)

ระบุหลักคำสอน (ทองหลักแหงความเชื่อ): แบงเด็กออก

เปนกลุมๆ และแจกวลีจากหลักแหงความเชื่อขอสาม ให

กลุมละหนึ่งวลี  ใหแตละกลุมยืนเรียงตามลำดับที่ถูกตอง

และทองวลีของพวกเขา จากนั้นใหทุกคนในปฐมวัยยืน

ทองหลักแหงความเชื่อทั้งขอ 

สงเสริมความเขาใจ (ดูบทเรียนที่ใชอุปกรณจริง): เปน

พยานวาวิธีหนึ่งที่การชดใชของพระเยซูคริสตชวยใหเรา

รอดคือชวยใหเรารอดจากบาป หยิบแกวน้ำใสใหเด็กดู

และอธิบายวาแกวนี้แทนคนที่ไมมีบาป  หยดสีผสมอาหาร

ลงในน้ำเล็กนอย  ชี้ใหเห็นวาสีผสมอาหารกระจายไปทั่ว

จนน้ำไมสะอาดอีกเลย  อธิบายวาเมื่อเราทำบาป เราไม

สะอาดเหมือนน้ำนี้  จากนั้นใหหยดน้ำยาฟอกขาวลงไป

สองสามหยดเพื่อทำใหน้ำสะอาดอีกครั้ง  อธิบายวาเมื่อ

เรากลับใจ การชดใชจะชำระใหเราสะอาดจากบาปและ

เราไดรับการใหอภัย  ใหเด็กดูภาพพระคริสตในเกทเสมนี

ใหเด็กแบงปนสิ่งที่พวกเขารูเกี่ยวกับภาพนั้น  เปนพยาน

ถึงความรักที่พระเยซูคริสตทรงมีตอเราและความเต็มพระ

ทัยจายราคาคาบาปของเรา

สงเสริมการประยุกตใช (สนทนาเรื่องการกลับใจ): ใช

วิธีสอนบางวิธีในจุลสารเลมนี้สอนเด็กเรื่องการกลับใจ ซึ่ง

รวมถึงความรูสึกเสียใจ ขออภัย แกไขความผิด และไมทำ

ผิดซ้ำอีก (ดู ปฐมวัย 3 หนา 48–51)

สงเสริมความเขาใจ (เลาเรื่องราวพระคัมภีร): ใชภาพ

เลาเรื่องการสิ้นพระชนมของพระเยซูพอสังเขป (ดู มัทธิว

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

19:17–42) ใหเด็กคิดวาครอบครัวและพระสหายของพระ

เยซูรูสึกอยางไรเม่ือพระองคส้ินพระชนม  ขอลวงหนาใหเด็ก

หลายๆ คน (หรือผูใหญ) เตรียมเลาเรื่องของพยานคน

หนึ่งที่เห็นการฟนคืนพระชนมของพระคริสต อาทิ มารีย 

มักดาลา (ดู ยอหน 20:11–18) เปโตรและยอหน (ดู ยอหน 

20:2–10) เหลาสาวก (ดู ยอหน 20:19–22; ลูกา 24:33–53) 

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

17) แจกปายชื่อเพื่อบอกวาพวกเขาจะเลาเรื่องของใคร

สัปดาห 3: มนุษยชาติทั้งมวลจะรอดโดยผานการชดใชของพระคริสต

สัปดาห 4: พระเยซูคริสตฟนคืนพระชนม และฉันจะฟนคืนชีวิตเชนกัน

นีไฟ
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พฤษภาคม

บัตรคำมีอยูที่ sharingtime.lds.org

หุนนิ้วมือมีอยูที่ sharingtime.lds.org

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต
ไดรับการฟนฟู
“ข้าพเจ้าเห็นพระอติรูปสองพระองค์, ซึ่งความเจิดจ้าและรัศมีภาพของทั้งสองพระองค์เกินกว่าจะพรรณนาได้,

พระองค์ทรงยืนอยู่เหนือข้าพเจ้าในอากาศ.  องค์หนึ่งรับสั่งกับข้าพเจ้า, โดยทรงเรียกชื่อข้าพเจ้าและตรัส, 

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

เสริมแนวคิดที่ใหไวดวยแนวคิดบางอยางของทานเอง วางแผนวิธีระบุหลักคำสอน ชวยใหเด็กๆ เขาใจ และประยุกตใชในชีวิต  

ถามตัวทานวา “เด็กตองทำอะไรจึงจะเรียนรู และฉันจะชวยใหพวกเขารูสึกถึงพระวิญญาณไดอยางไร”

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

สัปดาห 1: ศาสนจักรของพระเยซูคริสตไดรับการฟนฟู

กลุมอายุตางกัน: วางแผนชวง 

เวลาของการแบงปนใหทั้งเด็กโต 

และเด็กเล็กมีสวนรวม  ตัวอยาง 

เชน ในกจิกรรมทีส่องของสปัดาห  

1 ทานอาจใชหุนนิ้วมือชวยเด็ก 

เล็กจำชื่อแตละชื่อ  ในกิจกรรม 

ของสัปดาห 2 ทานอาจแบงเด็ก 

เล็กตามกลุมชั้นเรียนแลวใหครู 

เลาเรื่องและทบทวนโดยชี้ไปที่ 

ภาพและถามคำถาม

บัตรคำและรูปภาพมีอยูที่
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 (เรียนรูหลักแหงความเชื่อ): กอนเริ่ม 
ปฐมวัย ใหเขียนหลักแหงความเชื่อขอหก บนกระดาน 
ใหเด็กหลับตา  บอกพวกเขาวาหลังจากพระเยซูคริสตสิ้น
พระชนม ผูคนเร่ิมช่ัวราย พระกิตติคุณและฐานะปุโรหิตของ
พระองคถูกนำไปจากแผนดินโลก  อธิบายวานี่เรียกวาการ
ละทิ้งความเชื่อ และผูคนอยูในความมืดทางวิญญาณ
เหมือนพวกเขาถูกปดตาทางวิญญาณ—จนกระทั่งพระ
เยซูทรงฟนฟูศาสนจักรผานโจเซฟ สมิธ ชูรูปนิมิตแรก
และบอกเด็กใหลืมตา  ชวยเด็กทองจำหลักแหงความเชื่อ
ขอหกโดยใหพวกเขาอานออกเสียงพรอมกัน  ลบคำหลายๆ
คำ อานซ้ำจนลบหมดทุกคำและเด็กจำหลักแหงความเช่ือ
ขอนั้นได

สงเสริมความเขาใจ (เลนเกมจับคู): ทำบัตรคำสำหรับ

หนาที่แตละอยางในแผนภูมิดานลาง  เขียนชื่อตำแหนง

บนกระดานตามตัวอยาง และเวนชองตรงกลางไวเขียน

หนาที่ แบงเด็กๆ ออกเปนหากลุม และแจกบัตรคำ “หนา

ท่ี” ใหกลุมละหน่ึงใบ  ใหแตละกลุมติดบัตรคำบนกระดาน

ในตำแหนงท่ีถูกตอง  ช้ีใหเห็นวาศาสนจักรท่ีไดรับการฟน-

ฟูมีผูนำแบบเดียวกับศาสนจักรสมัยพระเยซูคริสตประทับ

บนแผนดินโลก

สงเสริมความเขาใจ (แบงปนรูปภาพและเรื่องราวจาก

พระคัมภีร): รวบรวมภาพเหตุการณจากการฟนฟูศาสน-

จักร  แบงประโยค “โจเซฟ สมิธเปนศาสดาพยากรณแหง

การฟนฟู” ออกเปนหลายๆ สวนเทากับรูปภาพที่มี และ

เตรียมบัตรคำสำหรับแตละคำหรือแตละวลี (ดูตัวอยาง)  

แบงเด็กออกเปนกลุมๆ และแจกบัตรคำ รูปภาพ และขอ

พระคัมภีรที่พูดถึงเหตุการณในภาพ  จากนั้นใหเด็กอาน

ขอพระคัมภีรและสนทนาวาเกิดอะไรขึ้นในภาพ  ตอจาก

สัปดาห 2: โจเซฟ สมิธเปนศาสดาพยากรณแหงการฟนฟู

โจเซฟ สมิธ เปน ศาสดาพยากรณ แหง การฟนฟู

µÓáË¹‹§ã¹ÈÒÊ¹¨Ñ¡Ã
ÊÁÑÂáÃ¡ Ë¹ŒÒ·Õè µÓáË¹‹§ã¹ÈÒÊ¹¨Ñ¡Ã 

·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù
อัครสาวก อัครสาวก

ศาสดาพยากรณ์ ศาสดาพยากรณ์

ÈÔÉÂÒÀÔºÒÅ Í¸Ô¡ÒÃ

¼ÙŒÊÍ¹ ¼ÙŒÊÍ¹

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÒÈ¢‹ÒÇ»ÃÐàÊÃÔ° ¼ÙŒ»ÃÐÊÒ·¾Ã

เปนพยานพิเศษของพระเยซูคริสต

พูดพระประสงคของพระบิดาบนสวรรค

นำวิสุทธิชนกลุมเล็กๆ

สอนพระกิตติคุณ

ใหพรพิเศษ
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ภาพวาดมีอยูที่ sharingtime.lds.org

ที่คั่นหนังสือมีอยูที่ sharingtime.lds.org

ในกิจกรรมของสัปดาห 4 ทานจะมี

โอกาสตรวจสอบความเขาใจของเด็ก

การทำซ้ำจะทำใหแนวคิดตางๆ ฝงแนน

ในใจพวกเขา

บอกเลาความรูสึก:  เปดโอกาส

ใหเด็กบอกเลาความรูสึกของตน

เองเกี่ยวกับพระกิตติคุณ  วิธีนี้จะ

อัญเชิญพระวิญญาณและเพิ่ม

ความเขาใจของเด็กเกี่ยวกับการ

นำหลักคำสอนไปใชกับชีวิตพวก

เขา (ดู มกรส หนา 63–65)

นั้นใหแตละกลุมเลาเรื่องของพวกเขากับปฐมวัยที่เหลือ

สนทนาถึงบทบาทของโจเซฟ สมิธในเหตุการณแตละอยาง

และใหเด็กพิจารณาวาเหตุการณดังกลาวสงผลหรืออาจ

สงผลตอชีวิตพวกเขาอยางไร  เรียงรูปและบัตรคำแตละ

ใบบนกระดาน  หลังจากบัตรคำทั้งหมดอยูบนกระดาน

แลวใหอานประโยคพรอมกัน

สงเสริมความเขาใจ (อานพระคัมภีร): อานช่ือพระคัมภีร

มอรมอนจากปกหนังสือพรอมกัน  อานพระคัมภีรขอตอไป

น้ีดังๆ และใหเด็กยกเมือเม่ือพวกเขาไดยินพระนามอ่ืนของ

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

5:26  เมื่อเด็กบอกชื่อ ใหเขียนชื่อเหลานั้นไวบนกระดาน

เลือกมาหลายๆ ชื่อและอธิบายวาพระผูชวยใหรอดทรง

บรรลุบทบาทเหลานั้นอยางไร

สงเสริมการประยุกตใช (ทำที่คั่นหนังสือ): แจกที่คั่น

หนังสือซึ่งเขียนวา “พระคัมภีรมอรมอนเปนพยานหลัก-

ฐานอีกเลมหนึ่งของพระเยซูคริสต” ใหเด็กคนละแผน  ให

เด็กตกแตงที่คั่นหนังสือและใชคั่นพระคัมภีรของพวกเขา

ทานอาจใหเด็กหลายๆ คนรายงานเปาหมายของการสราง

นิสัยศึกษาพระคัมภีรเปนประจำ (ดู มกราคม สัปดาห 2)

ทานอาจเชิญเด็กออกมาเลาความรูสึกเกี่ยวกับขอพระ

คัมภีรที่พวกเขาอาน

ระบุหลักคำสอน (ดูบทเรียนที่ใชอุปกรณ): ใหเด็กดูสิ่ง

ของบางอยางท่ีใชพลังงานไฟฟา และแสดงใหพวกเขาเห็น

วาสิ่งของชิ้นนั้นทำงานไมไดถาไมมีพลังงานที่เหมาะสม  

ใหเด็กคนหนึ่งชูภาพพระคริสตกำลังวางพระหัตถแตงตั้ง

อัครสาวก  อธิบายวาศาสนจักรของพระคริสตจะทำงาน

ไมไดถาไมมีพลังอำนาจของฐานะปุโรหิต    ใหเด็กคนน้ันนำ

ภาพแอบไวขางหลัง  อธิบายวาหลังจากอัครสาวกของพระ

คริสตสิ้นชีวิต อำนาจฐานะปุโรหิตสูญสิ้น ใหเด็กอีกคน

หนึ่งแสดงภาพการฟนฟูฐานะปุโรหิต  เปนพยานวาพระ

ผูเปนเจาทรงฟนฟูฐานะปุโรหิตผานโจเซฟ สมิธ

สงเสริมความเขาใจ (รองเพลงและเลนเกมจับคู):  ใหเด็ก

บางคนอาน คพ. 107:1 และใหเด็กๆ คอยฟงชื่อฐานะปุ-

โรหิตสองอยาง  ติดภาพการฟนฟูฐานะปุโรหิตแหงอาโรน

และภาพการฟนฟูฐานะปุโรหิตแหงเมลคีเซเดคบนกระดาน

เขียนคำวา อาโรน หรือ เมลคีเซเดค เหนือ

ภาพที่ตรงกัน สนทนาวาใครฟนฟูหรือนำ

ฐานะปุโรหิตแตละอยางนี้กลับมาใหโจเซฟ 

สมิธ (ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ ขอ 72)  ใหเด็ก

ดูภาพศาสนพิธีฐานะปุโรหิตหลายๆ ภาพ

เชน บัพติศมา การยืนยัน การสงผานศีล-

ระลึก การใหพรศีลระลึก และการรักษา

ผูปวย ใหเด็กสงภาพตอๆ กันไปขณะพวกเขารองเพลง 

“ฐานะปุโรหิตไดรับการฟนฟู” (พด หนา 60 หยุดเพลง

เปนชวงๆ และขอใหเด็กที่ถือภาพนั้นไปยืนอยูขางคำวา

อาโรน หรือ เมลคีเซเดค เพื่อแสดงถึงพลังอำนาจที่จำเปน

ตอการประกอบศาสนพิธีน้ัน ทำซ้ำเทาท่ีเวลาจะเอ้ืออำนวย

สงเสริมการประยุกตใช (เขียนจดหมายขอบคุณ): ให

เด็กๆ คิดวาฐานะปุโรหิตเปนพรแกพวกเขาอยางไร  ชวน

เด็กๆ ทำการดหรือภาพขอบคุณใหผูดำรงฐานะปุโรหิตที่

พวกเขารูจัก (เชน อธิการ ครู บิดา หรือ ผูสอนศาสนา)

สัปดาห 3: พระคัมภีรมอรมอนเปนพยานหลักฐานอีกเลมหนึ่งของพระเยซูคริสต

สัปดาห 4: ฐานะปุโรหิตไดรับการฟนฟู
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มิถุนายน

ภาพวาดมีอยูที่ sharingtime.lds.org

หลักธรรมและศาสนพิธีเบื้องตน 
ของพระกิตติคุณทำใหฉันอยูกับ
พระผูเปนเจาไดอีกครั้ง
“เราเชื่อวาหลักธรรมและศาสนพิธีเบื้องตนของพระกิตติคุณคือ: หนึ่ง, ศรัทธาในพระเจา พระเยซูคริสต; สอง,

การกลับใจ; สาม, บัพติศมาโดยลงไปในน้ำทั้งตัวเพื่อการปลดบาป; สี่, การวางมือเพื่อของประทานแหงพระวิญญาณ

บริสุทธิ์” (หลักแหงความเชื่อ ขอ 4)

เสริมแนวคิดที่ใหไวดวยแนวคิดบางอยางของทานเอง วางแผนวิธีระบุหลักคำสอน ชวยใหเด็กๆ เขาใจ และประยุกตใชในชีวิต  

ถามตัวทานวา “เด็กตองทำอะไรจึงจะเรียนรู และฉันจะชวยใหพวกเขารูสึกถึงพระวิญญาณไดอยางไร”

เพลงตามที่ท่านเลือกจาก 
หนังสือเพลงสำหรับเด็ก

สัปดาห 1: ศรัทธาในพระเยซูคริสตนำเราใหรักพระองค วางใจพระองค 

และรักษาพระบัญญัติของพระองค

การทำซำ้:  เดก็เรยีนรูผานการทำ 

ซ้ำ ทานอาจขยายบทเรียนที่ใช 

อุปกรณจริงของสัปดาห 1 เพื่อ 

เสริมน้ ำหนักหลักธรรมแห ง 

ศรัทธา  ปลูกเมล็ดพืชในกระถาง  

และนำตนที่กำลังโตมาปฐมวัย 

เปนครั้งคราว  บอกเด็กวาทานทำ 

อะไรไปแลวบางเพื่อใหตนไม 

เติบโต  เปรียบเทียบการบำรุง 

เลี้ยงตนออนกับการบำรุงเลี้ยง 

ศรัทธาในพระเยซูคริสต

ระบุหลักคำสอน (อานพระคัมภีร): ใหเด็กเปดพระคัม-

ภีรของพวกเขาและอาน หลักคำสอนและพันธสัญญา 58:

42–43 ใหเด็กบอกวาเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรากลับใจจากบาป 

(หากอยูในวิสัยท่ีทำได ใหเด็กทำเคร่ืองหมายขอเหลาน้ีใน

พระคัมภีรของพวกเขา) เลาพอสังเขปเกี่ยวกับอีนัส (ดู 

อีนัส 1:1–4) และใหเด็กคนหน่ึงอาน อีนัส 1:5–8  เปนพยาน

วาการชดใชของพระคริสตทำใหเราไดรับการอภัยบาป

สงเสริมความเขาใจ (แสดงบทบาทสมมุติ): อธิบายวา

คนท่ีกลับใจและไดรับการอภัยบาปแลวจะปรารถนารับใช

พระผูเปนเจา  แบงเด็กๆ ออกเปนสามกลุม แจกรูปภาพ

และพระคัมภีรอางอิงตอไปนี้ใหกลุมละหนึ่งขอ: แอลมา

ใหบัพติศมาที่ผืนน้ำแหงมอรมอน (โมไซยาห 17:2–4; 18:

1–17); โยนาห (โยนาห 1–3); ชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮฝงดาบ 

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

ผูคนท่ีกลับใจจากบาปและรับใชพระเจา  ขอใหแตละกลุม

ทบทวนขอพระคัมภีรและเตรียมแสดงบทบาทสมมุติให

ดูวาคนเหลานี้กลับใจและรับใชพระเจาอยางไร  (โดยสอน

พระกิตติคุณ รับใชงานเผยแผ และไมยอมสูรบ)

ระบุหลักคำสอนและสงเสริมความเขาใจ (ดูบทเรียนท่ีใชอุปกรณจริงและรองเพลง):

เขียนบนกระดานวา “ศรัทธาในพระเยซูคริสตนำเราใหรักพระองค วางใจพระองค

และรักษาพระบัญญัติของพระองค” ใหเด็กดูเมล็ดพืช ถามวา “เมล็ดพืชเหลา

น้ีจะโตเปนอะไรไดบาง” “หนูรูไดอยางไรวาเมล็ดเหลาน้ีจะเติบโต” “เราตองทำอะไร

เพื่อใหเมล็ดพืชเติบโต” อธิบายวาศรัทธาที่เรามีตอพระเยซูคริสตจะเติบโตเหมือน

เมล็ดพืชถาเราบำรุงเลี้ยง  สนทนาถึงสิ่งที่เราทำไดเพื่อชวยใหศรัทธาของเราเติบโต

และอธิบายวาสิ่งเหลานี้จะนำเราใหรักและวางใจพระเยซูคริสตและรักษาพระบัญ-

ญัติของพระองคอยางไร รองเพลง “ศรัทธา” (พด หนา 50–51) คิดทามืองายๆ 

ประกอบเพลงทอนแรก

สัปดาห 2: การกลับใจนำมาซึ่งการใหอภัย
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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

ที่เราไดรับ

รูปภาพมีอยูที่ sharingtime.lds.org

บัตรคำมีอยูที่ sharingtime.lds.org

พระวิหารเปนพระนิเวศน
ของพระผูเปนเจา
“ศาสนพิธีและพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยูในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ทำใหเกิดความเปนไปไดสำหรับแตละบุคคล

ที่จะกลับไปยังที่ประทับของพระผูเปนเจาและเพื่อที่ครอบครัวจะเปนหนึ่งเดียวชั่วนิรันดร”

(“ครอบครัว: ถอยแถลงตอโลก” ยอหนา 3)

เสริมแนวคิดที่ใหไวดวยแนวคิดบางอยางของทานเอง วางแผนวิธีระบุหลักคำสอน ชวยใหเด็กๆ เขาใจ และประยุกตใชในชีวิต  

ถามตัวทานวา “เด็กตองทำอะไรจึงจะเรียนรู และฉันจะชวยใหพวกเขารูสึกถึงพระวิญญาณไดอยางไร”

เพลง “ฉันชอบมองดูพระวิหาร”
(พด หน้า 99)

เชิญชวนใหตอบ: เด็กมีแนว

โนมจะตอบคำถามมากขึ้นถาให

เวลาพวกเขาไตรตรอง  ทานอาจ

บอกเด็กวาทานจะใหเวลาคิด

กอนตอบ (ดู มกรส หนา 69)

ระบุหลักคำสอนที่ทานกำลังสอนให

ชัดเจนเพื่อชวยใหเด็กเขาใจและ

ประยุกตใชไดดีขึ้น

ระบุหลักคำสอน (เรียงคำและรองเพลง): ใหเด็กโตคน

หนึ่งอานสองประโยคสุดทายจากยอหนาที่ 3 ของ “ครอบ-

ครัว: ถอยแถลงตอโลก” ใหปฐมวัยฟง  เขียนคำและวลี

ตอไปนี้ลงในแถบกระดาษแผนละหนึ่งคำหรือหนึ่งวลี:

พระวิหารเปนสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีเราไดรับการผนึกดวยกัน

แลวติดแถบกระดาษบนกระดานโดยไมตองเรียงลำดับ  

ใหเด็กคนหน่ึงยายแถบกระดาษแผนหน่ึงไปอยูในตำแหนง

ที่ถูกตอง  ทำตอไปจนเรียงไดถูกตอง รองขอสองของเพลง

“ฉันชอบมองดูพระวิหาร” ใหเด็กครึ่งหองคอยฟงสองสิ่ง

ที่เราทำในพระวิหาร (พันธสัญญาและสัญญาจะเชื่อฟง)

และอีกครึ่งหองคอยฟงความจริงขอหนึ่งที่พวกเขาเรียนรู

(ครอบครัวอยูชั่วนิรันดร)  ชวยใหเด็กเขาใจวาการไดผนึก

เปนครอบครัวในพระวิหารหมายความวาพวกเขาจะได

อยูดวยกันชั่วนิรันดร

ระบุหลักคำสอน (รองเพลง): ใหดูรูปพระวิหารและเขียน

บนกระดานวา “พระวิหารเปน–––––––––” ใหเด็กรองทอน

แรกของเพลง “ฉันชอบมองดูพระวิหาร” (พด หนา 99) 

บอกเด็กใหสงสัญญาณดวยการกอดอกเมื่อพวกเขารอง

ถึงวลีที่ใชเติมประโยคบนกระดาน  ถามเด็กวาพระวิหาร

คืออะไร (พระนิเวศนของพระผูเปนเจา) ชวยเด็กคนหา

“พระวิหาร, พระนิเวศนของพระเจา” ใน คูมือพระคัมภีร

(หนา 257–258) ชวยพวกเขาหาขอความที่อธิบายวาพระ

วิหารเปนพระนิเวศนของพระเจาจริงๆ และพระผูเปนเจา

ทรงบัญชาผูคนของพระองคอยูเสมอใหสรางพระวิหาร

สงเสริมความเขาใจ (เลนเกมทายคำ):  เตรียมคำไขเกี่ยว

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

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

และผูติดตามพวกทาน  ตัวอยางเชน “พระวิหารของเรา

เรียกวาพลับพลา และเราเคล่ือนยายพระวิหารไปดวยขณะ

เดินทาง” (โมเสส) หรือ “เราสรางพระวิหารหลังออกจาก

เยรูซาเล็มและเดินทางขามทะเล” (นีไฟ)  เลือกเด็กสามคน

เปนตัวแทนของศาสดาพยากรณเหลานี้ ใหเด็กอานคำไข

ใหปฐมวัยฟง แลวใหเด็กคนอ่ืนๆ ทายวาเด็กสามคนน้ีเปน

ตัวแทนของใคร หลังจากทายถูกตองแลว ใหดูรูปศาสดา

พยากรณทานนั้นหรือพระวิหารที่ทานกับผูคนสราง

สงเสริมการประยุกตใช (สนทนาเรื่องพระวิหาร): ใหดู

ภาพพระวิหารใกลบานทานที่สุด  สนทนาคำถามตอไปนี้:

หนูคิดวาเหตุใดพระผูเปนเจาจึงทรงบัญชาเราใหสราง

พระวิหาร หนูจะทำอะไรไดบางเพื่อเตรียมไปพระวิหารใน

วันขางหนา

สัปดาห 1: พระผูเปนเจาทรงบัญชาผูคนของพระองคใหสรางพระวิหาร

สัปดาห 2: ครอบครัวไดรับพรผานศาสนพิธีพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์

พระวิหารเปน

การผ
นึกดวยก

ัน
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โปสเตอรมีอยูที่ sharingtime.lds.org

ทานอาจจะตองปรับกิจกรรมตามความตองการของปฐมวัย  ตัวอยางเชน ถาปฐมวัยของทานมีเด็กมาก

ทานอาจจะใหผูพูดรับเชิญเปนฝายเดินไปตามกลุมแทนที่จะใหเด็กยายจากผูพูดคนหนึ่ง

ไปยังอีกคนหนึ่ง (ดู มกรส  หนา 179)

รักคนที่ทานสอน: ขณะสอน

เร่ืองครอบครัวนิรันดร จงละเอียด

ออนตอความรูสึกของเด็กที่ไมมี

ทั้งมารดาและบิดาในบาน  และ

ละเอียดออนตอความรูสึกของ

เด็กที่มีบิดามารดาหรือพี่นองไม

แข็งขันหรือไมเปนสมาชิกของ

ศาสนจักรดวย  กระตุนเด็กทุกคน

ใหดำเนินชีวิตอยางมีคาควรและ

เตรียมพรอมเพื่อพวกเขาจะ

สามารถมีครอบครัวนิรันดรของ

ตนเองในวันขางหนาได (ดู มกรส

 หนา 31–32)

สงเสริมการประยุกตใช (บอกความรูสึกและวาดรูป): 

เชิญครอบครัวหรือเด็กสองสามคนมาบอกวาพวกเขารูสึก

อยางไรเมื่อไดอยูในอาณาบริเวณพระวิหารหรือพวกเขา

ไดรับพรอยางไรเนื่องจากพระวิหารและศาสนพิธีผนึก ให

เด็กวาดรูปครอบครัวของพวกเขาดานนอกพระวิหาร

การทาทายประจำป: พึงระลึก

วาตองเปดโอกาสใหเด็กไดแบง

ปนสิ่งที่เด็กเรียนรูจากการอาน

พระคัมภีรของพวกเขา (ดู มกราคม

 สัปดาห 2)

สงเสริมความเขาใจ (ฟงผูพูดรับเชิญ):  รวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับการสรางพระวิหารเคิรทแลนดและพระวิหาร

ซอลทเลค และพระวิหารใกลบานทานหากอยูในวิสัยที่ทำ

ได (ดูขอมูลเกี่ยวกับพระวิหารเคิรทแลนดและพระวิหาร

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

เชิญผูใหญบางคนมาปฐมวัยและใหขอมูลแกเด็ก แบง

เด็กออกเปนกลุมๆ ใหแตละกลุมผลัดกันพูดคุยกับผูใหญ

แตละคน ขอใหเด็กรองเพลง “ฉันชอบมองดูพระวิหาร” 

ขณะพวกเขายายจากผูพูดรับเชิญคนหน่ึงไปยังอีกคนหน่ึง

สงเสริมความเขาใจและการประยุกตใช (สนทนาและ

สอนคนอื่นๆ): ใหดู “มาตรฐานพระกิตติคุณของฉัน” และ

อธิบายวาการทำตามมาตรฐานเหลานี้จะ

ชวยใหเรามีคาควรไปพระวิหาร  แบงเด็กออก

เปนกลุมๆ  ใหครูในแตละกลุมสนทนาถึง

มาตรฐานที่จะชวยเด็กเตรียมตัวไปพระวิหาร

และเปนพยานวาการดำเนินชีวิตตามมาตรฐาน

ดังกลาวชวยเด็กไดอยางไร  ใหแตละกลุมเลือก

มาตรฐานพระกิตติคุณหนึ่งขอแลวเขียนหรือ

วาดรูปคำมั่นสัญญาที่พวกเขาจะทำตามมาตรฐานนั้น  

เชิญอธิการหรือประธานสาขามาปฐมวัยและ

ใหเด็กแตละกลุมบอกคำมั่นสัญญาของพวก

เขา  เชิญอธิการหรือประธานสาขาแบงปน

ประจักษพยานเกี่ยวกับความสำคัญของ

พระวิหาร

สัปดาห 3: ผูบุกเบิกทำงานหนักและเสียสละเพื่อสรางพระวิหาร

สัปดาห 4: ฉันจะเตรียมตัวใหมีคาควรไปพระวิหาร
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สิงหาคม

โปสเตอรและหนาคูมือบริบาลมีอยูที่ sharingtime.lds.org

รางกายของฉันเปน
วิหารของพระผูเปนเจา
“ทานทั้งหลายไมรูหรือวาทานเปนวิหารของพระเจา และพระวิญญาณของพระเจาสถิตอยูในทาน . . . วิหารของพระเจา

เปนที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ และทานทั้งหลายเปนวิหารนั้น” (1 โครินธ 3:16–17)

เสริมแนวคิดที่ใหไวดวยแนวคิดบางอยางของทานเอง วางแผนวิธีระบุหลักคำสอน ชวยใหเด็กๆ เขาใจ และประยุกตใชในชีวิต  

ถามตัวทานวา “เด็กตองทำอะไรจึงจะเรียนรู และฉันจะชวยใหพวกเขารูสึกถึงพระวิญญาณไดอยางไร”

เพลง “พระเจ้าประทาน
พระวิหารให้ฉัน”
(พด หน้า 73)

ปรับกิจกรรม ตามความตอง

การของปฐมวัย (ดู มกรส หนา 

110–117) ตัวอยางเชน ทานอาจจะ

ปรับกิจกรรมที่สองของสัปดาห

2 สำหรับปฐมวัยกลุมใหญกวา

โดยขอให เด็กแตละคนเขียน

หรือวาดความคิดหน่ึงอยางลงใน

กระดาษแผนเล็ก แลวติดกระดาษ

เหลาน้ันไวบนโปสเตอร

สำเนา: ถาทานไมมีเครื่องถาย

เอกสาร ทานอาจวางกระดาษ

ลอกลายทับภาพประกอบแลว

ลากเสนตามภาพ หรือจะพิมพ

จาก LDS.org ก็ได

ระบุหลักคำสอน (สนทนาเร่ืองพระวิหาร):  กอนเร่ิมปฐม-

วัยใหเขียนบนกระดานวา “ทานเปนวิหารของพระเจา”

(1 โครินธ 3:16)  ใหดูรูปพระวิหารและถามเด็กวาอะไรทำ

ใหพระวิหารพิเศษมาก (พระวิหารเปนบานของพระเจา 

สะอาด ไดรับการดูแลอยางดี และเปนสถานที่ซึ่งพระวิญ-

ญาณบริสุทธ์ิเสด็จมาได)  เขียนคำตอบของเด็กบนกระดาน

อธิบายวารางกายของเราศักดิ์สิทธิ์เหมือนพระวิหาร เรา

และผูอื่นพึงปฏิบัติตอรางกายของเราดวยความเคารพ

สงเสริมความเขาใจและการประยุกตใช (ตอบคำถาม

และระบายสี): ถายเอกสารรูปภาพที่อยูในหนา 47 ของคู

มือบริบาล จงดูเด็กเล็กๆ ของเจา  

ตัดวงกลมในภาพออกแลวนำ

ไปใสในภาชนะ  ขอใหเด็กคน

หนึ่งเลือกวงกลมหนึ่งอัน ถาม

เด็กวาภาพนั้นเตือนพวกเขา

ใหปฏิบัติ ต อร า งกายเหมือน

พระวิหารอยางไร  แจกภาพใหเด็ก

ระบายสีคนละแผน  ใหเด็กโตเขียนสิ่งที่พวกเขาจะทำสัป-

ดาหนี้เพื่อปฏิบัติตอรางกายเหมือนพระวิหารไวใตวง

กลมของแตละภาพ  ใหเด็กนำรูปภาพกลับบานไปสอน

ครอบครัววาพวกเขาสามารถปฏิบัติตอรางกายเหมือน

พระวิหารไดอยางไร

สงเสริมการประยุกตใช (สนทนา

มาตรฐานพระกิตติคุณ): ใหดูสำเนา

“มาตรฐานพระกิตติคุณของฉัน”  ให

เด็กบอกวามาตรฐานพระกิตติคุณ

ขอใดสอนวิธีปฏ≠≠บัิติตอรางกายเหมือน

พระวิหาร  ใหเด็กหันไปหาคนที่นั่งขางๆ และบอกหนึ่งวิธี

ที่พวกเขากำลังปฏิบัติตอรางกายเหมือนพระวิหาร  จาก

นั้นใหเด็กคิดหนึ่งวิธีที่พวกเขาจะปรับปรุง เชิญเด็กสอง

สามคนแบงปนความคิดกับทุกคน

สัปดาห 1: รางกายของฉันเปนวิหาร

สัปดาห 2: การแตงกายสุภาพเรียบรอยแสดงถึงความคารวะตอพระบิดาบนสวรรคและตอตัวฉัน

ฉันจะแตงกายสุภาพเรียบรอยโดย:

ฉันจะแตงกายสุภาพ

เรียบรอยโดย:

จงดูเด็กเล็กๆ ของเจา  

ใหปฏิบัติ ต อร า งกายเหมือน

พระวิหารอยางไร  แจกภาพใหเด็ก

ฉันจะดูแลรางกายของฉัน

ระบุหลักคำสอน (อานพระคัมภีรและมาตรฐานพระกิต-

ติคุณ): ใหเด็กเปด 1 โครินธ 3:16 และอานออก

เสียงพรอมกัน  บอกเด็กวาวิธีหนึ่งที่เราจะปฏิบัติตอราง-

กายเหมือนพระวิหารคือแตงกายใหสุภาพเรียบรอย  ใหดู

“มาตรฐานพระกิตติคุณของฉัน” และใหเด็กอานออกเสียง

มาตรฐานที่กลาววา “ฉันจะแตงกายสุภาพเรียบรอยเพื่อ

แสดงความคารวะตอพระบิดาบนสวรรคและตนเอง”

สงเสรมิความเขาใจ   (สนทนาเรือ่งความสภุาพเรยีบรอย

และอธิบายโดยใชโปสเตอรประกอบ):  สนทนาวาการแตง

กายสุภาพเรียบรอยหมายถึงอะไร (ดูหมวด “การแตง

กายและลักษณะทาทาง” ใน เพื่อความเขมแข็งของ
เยาวชน)  เตรียมโปสเตอรหลายๆ แผนที่เขียนไวบนสุด
วา “ฉันจะแตงกายสุภาพเรียบรอยโดย…”  แบงเด็กออก
เปนกลุมๆ และขอใหแตละกลุมเขียนคำมั่นสัญญาของ
ตนวาจะแตงกายสุภาพเรียบรอยหรือวาดรูปตนเองใน
ชุดสุภาพเรียบรอยบนโปสเตอรแผนหนึ่ง ติดโปสเตอร

เหลานั้นในหองปฐมวัย

ฉันจะแตงกายสุภาพ
ฉันจะแตงกายสุภาพ
ฉันจะแตงกายสุภาพเรียบรอยโดย:
เรียบรอยโดย:

ฉันจะแตงกายสุภาพ

เรียบรอยโดย:
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ภาพวาดมีอยูที่ sharingtime.lds.org

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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กันยายน

แผนที่มีอยูที่ sharingtime.lds.org

จะมีผูสั่งสอน 
พระกิตติคุณในทั่วโลก
“จะสั่งสอนพระกิตติคุณนี้แกทุกประชาชาติ, และตระกูล, และภาษา, และผูคน” (คพ. 133:37)

เสริมแนวคิดที่ใหไวดวยแนวคิดบางอยางของทานเอง  วางแผนวิธีระบุหลักคำสอน ชวยใหเด็กๆ เขาใจ และประยุกตใชในชีวิต  

ถามตัวทานวา “เด็กตองทำอะไรจึงจะเรียนรู และฉันจะชวยใหพวกเขารูสึกถึงพระวิญญาณไดอยางไร”

วาดรปู:  ทานจะวาด พมิพ หรอืนำ 

แผนที่ในสัปดาห 1 มาจากบาน 

ก็ได  ถาทานวางแผนจะวาดบน 

กระดาน ใหฝกวาดมาลวงหนา  

ไมตองขอโทษถาทานวาดไมสวย 

การขอโทษจะทำใหเด็กสนใจแต 

การวาดรูปของทานเทานั้น  ถา 

ทานไมสะดวกใจจะวาด ก็ขอให 

คนอื่นชวย (ดู มกรส หนา 

162–163)

สัปดาห 1: พระคัมภีรสอนวาจะมีผูสั่งสอนพระกิตติคุณในทั่วโลก

แสดงความรัก: หาโอกาสแสดง 

ความรักตอเด็กทุกคน เมื่อทาน

แสดงความรักตอคนที่ทานสอน 

พวกเขาจะรับพระวิญญาณงาย 

ขึ้นและกระตือรือรนมากขึ้นเกี่ยว 

กับการเรียนรู (ดู มกรส หนา 

31)

ระบุหลักคำสอน (อานพระคัมภีร): ใหเด็กโตคนหนึ่งอาน

ออกเสียง หลักคำสอนและพันธสัญญา 133:37 บอก

เด็กวาผูสอนศาสนาสอนพระกิตติคุณในหลายภูมิภาค

ของโลกเปนภาษาตางๆ มากมาย ใหเด็กอานพระคัมภีร

ขอนี้พรอมกันอีกครั้ง

สงเสริมความเขาใจ (สนทนาเรื่องงานเผยแผ): ใหเด็ก

ดูแผนที่โลกหรือวาดรูปแผนที่งายๆ บนกระดาน  ใหเด็ก

บอกสถานที่ซึ่งคนรูจักเคยไปรับใชงานเผยแผ ทำเครื่อง

หมายสถานท่ีเหลาน้ีในแผนท่ี  ใหเด็กบอกวาพวกเขาอยาก

ไปรับใชที่ไหน และทำเครื่องหมายลงในแผนที่  อธิบายวา

หมายเรียกมาจากพระเจาผานศาสดาพยากรณและผูสอน

ศาสนาจะรับใชในที่ซึ่งพระเจาทรงเรียกพวกเขาไป ชวย

เด็กฝกพูดช่ือศาสนจักรเปนภาษาตางๆ สักสองสามภาษา 

สนทนากับเด็กวามีบางแหงที่ผูสอนศาสนายังไมไดรับอนุ-

ญาตใหสอน อธิบายวาประธานโธมัส เอส. มอนสันขอให

เรา “สวดออนวอนเพื่อการเปดเขตเหลานั้น เพื่อเราจะ

ไดแบงปนปติของพระกิตติคุณกับ [ทุกคน]” (ใน เลียโฮนา

พ.ย. 2008 หนา 6)

สงเสริมการประยุกตใช (เขียนถึงผูสอนศาสนา): ใหเด็ก

เขียนจดหมายสั้นๆ ถึงผูสอนศาสนาจากวอรดของทาน

หรือผูสอนศาสนาที่กำลังรับใชในเขตของทาน  มอบจด

หมายใหหัวหนาเผยแผวอรดสงไปใหผูสอนศาสนา

สงเสริมความเขาใจ (ฟงผูพูดรับเชิญ): เชิญอดีตผูสอน

ศาสนามาปฐมวัยเพื่อบอกเด็กเกี่ยวกับพรบางประการที่

ไดรับจากการทำงานเผยแผศาสนา  เชิญคนอ่ืนๆ (ผูเปล่ียน

ใจเลื่อมใสใหม เด็ก หรือครอบครัว) มาเลาประสบการณ

ในงานเผยแผศาสนาที่พวกเขาเคยมีหรือตัวอยางที่แสดง

ใหเห็นวางานเผยแผศาสนาเปนพรแกชีวิตพวกเขาอยางไร

ใหเด็กรองเพลง “เราจะนำความจริงไปทั่วหลา” (พด   
หนา 92–93) ใหแขกรับเชิญฟง

สัปดาห 2: งานเผยแผศาสนาเปนพรแกทุกคน

ในกิจกรรมนี้ ใหเด็กออกมาหนาชั้นเพียงสองสามคนเทานั้น

เพื่อใหเด็กทุกคนมีสวนรวม ทานจะขอใหพวกเขา

กระซิบบอกคนที่อยูใกลๆ วาพวกเขาอยากไปรับใชที่ไหน
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ปรับบทเรียน ใหเหมาะกับอายุ 

เด็ก (ด ู มกรส. หนา 110–117) 

ตัวอยางเชน ในกิจกรรมที่สอง 

ของสัปดาห 4 ทานอาจตองการ 

แจกพระคัมภีรมอรมอนฉบับผู 

สอนศาสนาใหเด็กโตแตละคน 

และกระตุนพวกเขาใหแบงปน 

กับใครสักคน  เพื่อชวยเด็กเล็ก 

ทบทวนเรื่องนิมิตแรก ทานอาจ 

ใชกิจกรรม รูปภาพ และหุนนิ้ว 

มือในหนา 88–91 ของ จงดูเด็ก 

เล็กๆ ของเจา

สงเสริมความเขาใจ (แบงปนแนวคิด): เขียนประโยค

ตอไปนี้บนกระดาน “ฉันเปนผูสอนศาสนาไดตั้งแตเดี๋ยว

นี้โดย–––––––––” ใหเด็กคิดถึงสิ่งที่พวกเขาทำไดเพื่อเปน

ผูสอนศาสนาตั้งแตเดี๋ยวนี้  ใหพวกเขาแบงปนแนวคิดกับ

คนที่นั่งติดกัน  ใหเด็กหลายๆ คนเขียนคำตอบของพวกเขา

บนกระดาน

สงเสริมความเขาใจ (ฟงประจักษพยาน):  เชิญเด็กโตคน

หนึ่งเลาเรื่องนิมิตแรก และเชิญเด็กอีกคนหนึ่งบอกความ

รูสึกของตนเกี่ยวกับพระคัมภีรมอรมอน  (ขอเด็กลวงหนา

เพื่อใหเด็กมีเวลามากพอในการเตรียมตัว)  กระตุนเด็กทุก

คนใหเลาเรื่องนิมิตแรกหรือความรูสึกของพวกเขาเกี่ยว

กับพระคัมภีรมอรมอนใหครอบครัวฟง

สงเสริมความเขาใจ (อานพระคัมภีร): ใหดูรูปแอมันและ

บอกเด็กวาเขาเปนผูสอนศาสนาที่ยิ่งใหญซึ่งสอนพระกิต-

ติคุณแกชาวเลมัน  อธิบายวาแอมันเตรียมรับใชเปนผูสอน

ศาสนากอนจะออกไปทำงานเผยแผ  อานออกเสียง แอลมา

17:2–3 (หรือขอใหเด็กโตอาน) ใหเด็กคนอื่นๆ ฟงและ

ยกมือเมื่อพวกเขาไดยินวิธีที่แอมันเตรียมตัวเปนผูสอน

ศาสนา  ใหเด็กคนหนึ่งเขียนคำตอบเหลานั้นบนกระดาน

บอกเด็กวาพวกเขาสามารถทำไดเชนเดียวกันเมื่อพวก

เขาเตรียมตัวเปนผูสอนศาสนา  รองเพลง “ฉันหวังจะเปน

ผูสอนศาสนา” (พด หนา 91) ขณะรองเพลงใหเด็กทำทา

ประกอบงายๆ ที่ผูสอนศาสนาจะทำ เชน เคาะประตู

อานพระคัมภีร หรือขี่จักรยาน

สงเสริมการประยุกตใช (เตรียมทำงานเผยแผ): บอก

เด็กวามีส่ิงท่ีพวกเขาทำไดตอนน้ีเพ่ือเตรียมตัวเปนผูสอน

ศาสนา เชน ศึกษาพระคัมภีร เพิ่มพูนประจักษพยาน

รักษาพระบัญญัติ จายสวนสิบ และออมเงิน แจกใบ

บริจาคสวนสิบ และแสดงวิธีกรอกใบดังกลาว  ชวยเด็ก

เตรียมที่พิเศษไวเก็บเงินสวนสิบและเงินที่เด็กจะออม

ไวสำหรับงานเผยแผ อาจจะเปนกลอง โถหรือกระปอง

ใบเล็กๆ หรือซองที่มีชองแยกสวนสิบกับเงินออม

การใหเด็กเขียนบน 

กระดานจะทำใหเด็ก 

รูสึกวาตนมีคุณคา  

อีกทั้งจะชวยดึงความ 

สนใจของเด็กคนอื่นๆ 

ดวย

สัปดาห 3: ฉันจะเตรียมเดี๋ยวนี้เพื่อรับใชงานเผยแผ

สัปดาห 4: ฉันเปนผูสอนศาสนาไดตั้งแตเดี๋ยวนี้
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การสวดออนวอนเปนการสื่อสาร
ดวยความคารวะระหวางพระผูเปนเจากับฉัน
“ถาผูใดในพวกทานขาดสติปญญาก็ใหผูนั้นทูลขอจากพระเจา ผูทรงโปรดประทานใหแกคนทั้งปวงดวยพระกรุณาและ

มิไดทรงตำหนิ แลวผูนั้นก็จะไดรับสิ่งที่ทูลขอ” (ยากอบ 1:5)

เสริมแนวคิดที่ใหไวดวยแนวคิดบางอยางของทานเอง วางแผนวิธีระบุหลักคำสอน ชวยใหเด็กๆ เขาใจ และประยุกตใชในชีวิต  

ถามตัวทานวา “เด็กตองทำอะไรจึงจะเรียนรู และฉันจะชวยใหพวกเขารูสึกถึงพระวิญญาณไดอยางไร”

การเตรียม:  ขณะวางแผนชวง

เวลาของการแบงปน ใหทานอาน

บทเรียนทั้งหมดของเดือนนั้นให

ครบกอน แลวจึงปรับกิจกรรมที่

ทานวางแผนจะใชใหสมดุลกับ

เวลาที่ทานมีและความตองการ

ของปฐมวัย  ตัวอยางเชน สัป-

ดาหนี้ทานอาจทำครึ่งหนึ่งของ

กิจกรรมที่นานกวาและทำตอให

เสร็จในสัปดาหถัดไปหรือทำกิจ-

กรรมท่ีกินเวลานอยกวาซ้ำอีกคร้ัง

เพื่อชวยเด็กทบทวน (ดู มกรส.

 หนา 98–99)

การวางแผนกิจกรรมที่เด็กไดมี

สวนรวมหลากหลายวิธีจะยกระดับ

ความเขาใจและการประยุกตใช  

ตัวอยางเชน ในกิจกรรมนี้เด็กๆ 

จะดู รองเพลง ระบายสี

เขียน ฟง และแบงปน

ระบุหลักคำสอน  (ดูบทเรียนที่ใชอุปกรณ): ขอใหบิดากับ

ลูกหรือมารดากับลูกคูหนึ่งมายืนหนาชั้น  ใหลูกถามบิดา

มารดาหนึ่งคำถามและใหบิดามารดาตอบ  จากนั้นขอให

บิดามารดาคนนั้นออกจากหองและปดประตู  ถามเด็กวา

พวกเขาจะสื่อสารกับพอแมไดอยางไรถาพวกทานไมอยู

ดวย (ตัวอยางเชน เขียนจดหมายหรือพูดคุยทางโทรศัพท)

อธิบายวาพระผูเปนเจาทรงเปนพระบิดาของเราและเรา

เปนลูกของพระองค เพราะเราไมไดอยูในที่ประทับของ

พระองค พระองคจึงประทานวิธีใหเราพูดคุยกับพระองค

ถามเด็กวาพวกเขารูหรือไมวาจะพูดคุยกับพระผูเปนเจา

อยางไร ใหเด็กพูดตามทานวา “ฉันสามารถสวดออน

วอนถึงพระบิดาบนสวรรคได”

สงเสริมความเขาใจ (ระบายสี): (ทำสำเนาภาพพลิกใน

หนา 19 ของคูมือบริบาล จงดูเด็กเล็กๆ ของเจา ใหเด็กแต

ละคนระบายสีรูปภาพ  (เด็กโตอาจจะเขียนบนภาพพลิก

ถึงสิ่งที่พวกเขาขอบพระทัยและสิ่งที่พวกเขาจะทูลขอ

พระบิดาบนสวรรค   จากนั้นทานอาจจะใหพวกเขาแบงปน

แนวคิดกับปฐมวัยทั้งชั้น)  ใหเด็กรองเพลงอีกครั้งขณะ

ทบทวนภาพพลิกของพวกเขา

สัปดาห 1: ฉันสามารถสวดออนวอนถึงพระบิดาบนสวรรคได

ภาพพลิกมีอยูที่ 

ฉันสามารถสวดออนวอนถึงพระบิดาบนสวรรคได

ฉันเริ่มโดยพูด

วา “พระบิดา

บนสวรรค”
ฉันขอบพระทัย

พระองคสำหรับ

พรตางๆ

ฉันทูล

ขอพรจาก

พระองค

ในพระนาม

ของพระเยซู

คริสต เอเมน
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ปรับบทเรียน    ตามความตองการ

และความสามารถในการเรียนรู

ของเด็ก (ดู  มกรส. หนา 110–

117) ตัวอยางเชน ในสัปดาห 2

เด็กเล็กอาจทองจำวลี “เฝาดู

และสวดออนวอนเสมอ” แทนที่

จะทองพระคัมภีรทั้งขอ

ฐานคือสถานที่ซึ่งเด็กกลุมเล็ก

กวาไดมีสวนรวมในประสบการณ

การเรียนรูที่หลากหลาย (ดู มกรส. 
หนา 179)  ในปฐมวัยขนาดใหญ

ฐานอาจเปนการใหครูยายไปตาม

กลุมตางๆ แทน

ระบุหลักคำสอน (อานพระคัมภีร): ใหเด็กคนใน 3 นีไฟ

14:7 และยากอบ 1:5 ใหพวกเขาดูวาพระคัมภีรสอนอะไร

เก่ียวกับการสวดออนวอน  อานออกเสียงขอพระคัมภีรเหลา

น้ันพรอมกัน และใหเด็กแบงปนส่ิงท่ีพวกเขาเรียนรู ใหเด็ก

พูดพรอมทานวา “พระบิดาบนสวรรคทรงไดยินและทรง

ตอบคำสวดออนวอนของฉัน”

สงเสริมความเขาใจและการประยุกตใช (ฟงเรื่องเลา): 

แบงเด็กออกเปนกลุมๆ และใหพวกเขาผลัดกันไปยังฐาน

ตางๆ ตอไปนี้ (ดู มกรส. หนา 179)  ใหครูในแตละจุด

อธิบายวิธีหนึ่งที่พระบิดาบนสวรรคทรงตอบคำสวดออน

วอนของเราและใหเด็กบอกวาคำสวดออนวอนของพวกเขา

ไดรับคำตอบอยางไร ทานอาจวางแผนใหมีฐานสองจุด

สำหรับสัปดาหหนึ่งและอีกสองจุดสำหรับสัปดาหถัดไป

• ฐานที่ 1: บางครั้งการสวดออนวอนไดรับคำตอบผาน

ความคิดหรือแนวคิดท่ีเขามาในความนึกคิดและในใจ

เรา (ดู คพ. 8:2) เลาประสบการณเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น

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

ดู จงดูเด็กเล็กๆ ของเจา หนา 17 ดวย)

• ฐานที่ 2: พระบิดาบนสวรรคจะทรงใชคนอื่นตอบคำ

สวดออนวอน เลาประสบการณเม่ือคนอ่ืนตอบคำสวด

ออนวอนของทาน หรือเลาเร่ืองของประธานโธมัส    เอส.

มอนสันตอบคำสวดออนวอนของเบ็นกับเอมิลีย ฟูล-

เมอร (ดู เลียโฮนา พ.ย. 2003 หนา 70–71)

• ฐานที่ 3: คำตอบการสวดออนวอนอาจมาจากพระ

วจนะของพระคริสตที่อยูในพระคัมภีร (ดู 2 นีไฟ 32:

3) เลาประสบการณเมื่อทานไดคำตอบการสวดออน

วอนขณะอานพระคัมภีร

• ฐานที่ 4: คำตอบการสวดออนวอนอาจมาจากคำสอน

ของศาสดาพยากรณยุคสุดทาย (ดู คพ. 1:38)  ใหเด็ก

ดู เลียโฮนา บอกพวกเขาวาพวกเขาจะพบคำสอน

ของศาสดาพยากรณในนิตยสารศาสนจักร  เลาประ-

สบการณ เมื่อทานไดคำตอบการสวดออนวอนขณะ

ฟงการประชุมใหญสามัญหรืออานถอยคำของศาสดา-

พยากรณยุคสุดทาย

ระบุหลักคำสอน (ทองจำพระคัมภีร): ชวยเด็กทองจำ

ประโยคตอไปนี้จาก แอลมา 13:28: “ใหทานนอบนอม

ถอมตนตอพระพักตรพระเจา, และเรียกหาพระนามอัน

บริสุทธิ์ของพระองค, และเฝาดูและสวดออนวอนเสมอ”  

สนทนาวาพระคัมภีรขอน้ีสอนใหรูวาเราควรสวดออนวอน

อยางไรและเมื่อใด

สงเสริมความเขาใจ (อานพระคัมภีรและฟงเรื่องราว

พระคมัภรี):  ชวยใหเดก็เขาใจวาเราสามารถสวดออนวอน

พระบิดาบนสวรรคในใจเราไดทุกเมื่อ ทุกที่ และเราควร

ขอบพระทัยพระองคสำหรับพรของเราและทูลขอความ

ชวยเหลือจากพระองค เขียนพระคัมภีรอางอิงตอไปน้ี บน

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

เขียนคำวา อยางไร และ เมื่อใด บนกระดานดวย  ใหเด็ก

หาพระคัมภีรแตละขอและสนทนาวาขอนั้นสอนวาเรา

ควรสวดออนวอนอยางไรหรือเมื่อใด  พูดถึงแอลมาและ

อมิวเล็คสอนวิธีสวดออนวอนใหชาวโซรัม (ดู แอลมา 31; 

34:17–27; ดู ปฐมวัย 4 บทที่ 21 ดวย)  ทานอาจตองการ

ใหเด็กสองสามคนทำทาประกอบเรื่องขณะที่ทานเลา

สงเสริมการประยุกตใช (บอกเลาความรูสึกและรอง

เพลง):  ใหเด็กหลายๆ คนบอกวาพวกเขารูสึกอยางไร

เมื่อสวดออนวอน  ใหเด็กบอกเพลงปฐมวัยบางเพลงที่

สอนเกี่ยวกับการสวดออนวอน  รองสักสองสามเพลง และ

ใหพวกเขาคิดทาประกอบงายๆ แทนคำหนึ่งคำหรือสอง

คำในแตละเพลง  ตัวอยางเชน แทนที่จะรองคำวา “สวด

ออนวอน” ใหพวกเขาทำทากอดอก

สัปดาห 2: พระคัมภีรสอนฉันใหรูวาจะสวดออนวอนอยางไรและเมื่อใด

สัปดาห 3 และ 4: พระบิดาบนสวรรคทรงไดยินและทรงตอบคำสวดออนวอนของฉัน

ฉันสามารถสวดออนวอนถึงพระบิดาบนสวรรคได
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พฤศจิกายน ความคารวะคือความรักและ
ความเคารพพระผูเปนเจา
“จงรักพระองคผูเปนพระเจาของเจาดวยสุดใจสุดจิตของเจา และดวยสิ้นสุดความคิดของเจา” (มัทธิว 22:37)

เสริมแนวคิดที่ใหไวดวยแนวคิดบางอยางของทานเอง วางแผนวิธีระบุหลักคำสอน ชวยใหเด็กๆ เขาใจ และประยุกตใชในชีวิต  

ถามตัวทานวา “เด็กตองทำอะไรจึงจะเรียนรู และฉันจะชวยใหพวกเขารูสึกถึงพระวิญญาณไดอยางไร”

เมื่อเชิญผูพูดมาปฐมวัย 

เตือนพวกเขาใหถายทอด 

ขาวสารงายๆ เพื่อเด็กจะเขาใจได  

ผูพูดรับเชิญทุกคนตองไดรับ

อนุมัติจากฝายอธิการ

ทบทวน: การเชื่อมโยงหลักคำ 

สอนเขากับกิจกรรมทางกายหรือ 

รูปภาพจะชวยใหเด็กๆ จำได  

(ดู มกรส. หนา 182–183)  กิจ- 

กรรมที่สองของสัปดาห 1 จะชวย 

ใหเด็กจำไดวาความคารวะสัม- 

พันธกับความรักตอพระผูเปน 

เจาโดยใหพวกเขาวางมือทาบ 

ตรงหัวใจ  ทานอาจทบทวนหลัก 

คำสอนดังกลาวเปนเวลาหลาย 

เดือนโดยวางมือทานทาบตรง 

หัวใจเมื่อทานกระตุนเรื่องความ

คารวะ

ระบุหลักคำสอน (ดูรูปและเลนเกม):  ใหดูภาพเด็กสวด

ออนวอน และอธิบายวาเด็กกำลังแสดงความรักและ

ความเคารพตอพระผูเปนเจา  บอกเด็กวาทานกำลังนึกถึง

คำท่ีมีตัวอักษรเกาตัวท่ีหมายถึงความรักและความเคารพ

พระผูเปนเจา ขีดเสนสั้นๆ เกาขีดบนกระดาน หนึ่งขีดสำ-

หรับหนึ่งตัวอักษรของคำวา  ความคารวะ และใหเด็กทาย

ตัวอักษร  เมื่อพวกเขาทายถูกใหเขียนตัวอักษรนั้นลงใน

ชองที่ถูกตอง ทานอาจตองการใหเด็กโตชวยทาน  สำหรับ

เด็กเล็กใหดูภาพและถามวาพวกเขารูไดอยางไรวาเด็ก

กำลังแสดงความคารวะ  ใหเด็กพูดพรอมกันวา “ความ

คารวะคือความรักและความเคารพพระผูเปนเจา

สงเสริมความเขาใจ (อานพระคัมภีรและรองเพลง): ให

เด็กเปดพระคัมภีรอาน ยอหน 14:15 (ถาเด็กทองจำขอนี้ 

เมื่อปที่แลว ทานอาจจะใหพวกเขาทองออกมา) ถามเด็ก

วาเราแสดงความรักตอพระเยซูคริสตอยางไร รองเพลง

“ความคารวะคือความรัก” (พด.หนา 12) ใหเด็กวางมือทาบ

ตรงหัวใจเมื่อไดยินคำวา “ความคารวะ” หรือ “คารวะ”

สงเสริมการประยุกตใช (สนทนาเร่ืองความคารวะ): แบง

เด็กออกเปนกลุมเล็กๆ และใหเด็กสนทนาถึงวิธีที่พวกเขา

จะแสดงความคารวะตอพระบิดาบนสวรรคและพระเยซู

คริสตในสถานการณใดสถานการณหน่ึงตอไปน้ี: เม่ือพวก

เขาอยูที่โบสถ เมื่อสวดออนวอน เมื่ออยูที่บานหรืออยูกับ

เพื่อน  เด็กเล็กอาจวาดรูปสิ่งที่พวกเขาทำได  ใหเด็กบาง

คนแบงปนแนวคิดกับคนทั้งกลุม  กระตุนพวกเขาใหแบง

ปนแนวคิดกับครอบครัวที่บาน

สงเสริมความเขาใจและการประยุกตใช (เรียนรูเกี่ยว

กับศีลระลึก): เชิญอธิการหรือประธานสาขาและผูดำรง

ฐานะปุโรหิตแหงอาโรนสองสามคนมาสอนเด็กเกี่ยวกับ

ศีลระลึก  หากอยูในวิสัยที่ทำไดทานอาจขอใหพวกเขาพา

เด็กเขาไปในหองนมัสการและสอนวาศีลระลึกเปนสัญ-

ลักษณของอะไรและใหดูโตะศีลระลึก ที่คุกเขาสวดออน

วอน และผาที่ใชคลุมศีลระลึก  เชิญผูดำรงฐานะปุโรหิต

แหงอาโรนอีกคนหนึ่งอธิบายวาเขาทำอะไรเพื่อสงผาน

ศีลระลึกในแตละสัปดาหไปยังผูเขารวมประชุมและ

เหตุใดการทำเชนนี้จึงเปนสิทธิพิเศษอันศักดิ์สิทธิ์  ถาม

เด็กวาผูดำรงฐานะปุโรหิตทำอะไรบางที่แสดงถึงความ

คารวะตอพระผูเปนเจาเมื่อพวกเขาใหพรศีลระลึก (คุก

เขาสวดออนวอน คลุมศีลระลึกดวยผาขาว แตงกายและ

ปฏิบัติศีลระลึกดวยความคารวะ)  ใหเด็กบอกวาพวกเขา

ทำอะไรไดบางเพื่อแสดงความคารวะตอพระเยซูคริสต

ระหวางการปฏิบัติศีลระลึก

สัปดาห 1: ความคารวะคือความรักและความเคารพพระผูเปนเจา

สัปดาห 2: ความคารวะระหวางศีลระลึกชวยใหฉันระลึกถึงพระเยซูคริสต
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สงเสริมความเขาใจ (รองเพลง):  รองเพลงตอไปนี้  หลัง

จากรองแตละเพลงจบใหสนทนาคำถามที่ใหมาสำหรับ

เพลงนั้นๆ

• “ความคารวะคือความรัก” (พด. หนา 12)  ทวนบรรทัด

ที่กลาววา “เมื่อฉันคารวะทั้งวาจาและการกระทำ”

ถามวา: คำหรือวลีใดบางที่แสดงถึงความเคารพตอ

พระบิดาบนสวรรคหรือผูอื่น  เราทำอะไรไดบางเพื่อ

แสดงความเคารพตอผูอื่น

• “ความเมตตาเริ่มที่เรา” (พด. หนา 83) ถามวา:

เราจะแสดงความเมตตาตอเพื่อนๆ ของเราไดอยางไร

บาง

• “ฉันเดินกับเธอ” (พด. หนา 78–79) ถามวา: ใครตอง

การความเมตตาจากเราบาง  เราจะแสดงความเมตตา

ตอพวกเขาไดอยางไร

ระบุหลักคำสอน (มีสวนรวมในบทเรียนท่ีใชอุปกรณจริง):

เขียนบนกระดานวา “ฉันสามารถแสดงความคารวะตอ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์” ใหเด็กคนหนึ่งอานให

ปฐมวัยทุกคนฟง  ขอใหเด็กหลับตาและยก

มือถาพวกเขาไดยินทานทำเหรียญหรือ

กระดุมตก  บอกเด็กวาอาคารศาสนจักร

เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  การนั่งนิ่งๆ และ

ตั้งใจฟงเปนวิธีหนึ่งที่เราจะแสดงความ

คาระของเรา  ใหเด็กบอกอีกหลายๆ อยางที่

พวกเขาทำไดในอาคารศาสนจักรเพื่อแสดงความคารวะ

สงเสริมความเขาใจ (ฟงเรื่องราวพระคัมภีร): ใหดูภาพ

โมเสสและพุมไมที่ลุกไหม เลาเรื่องราวที่พบใน อพยพ 3:

1–10 อานออกเสียงขอ 5 ใหเด็กๆ ฟงวาเหตุใดพระเจา 

ทรงขอใหโมเสสถอดรองเทา  อธิบายวาเราไมตองถอด

รองเทาเพ่ือแสดงความคารวะ แตมีหลายอยางท่ีเราทำได

เพื่อแสดงความคารวะตอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์-

สิทธิ์

สงเสริมการประยุกตใช (เลนเกม):  ใหดูภาพบางภาพ

ตอไปนี้: พระวิหารหรืออาคารศาสนจักร บาน ครอบครัว

คนกำลังสวดออนวอน เด็กคนหนึ่ง พระคัมภีร เด็กกลุม

หน่ึง ช้ันเรียนปฐมวัย และศีลระลึก  กางผาผืนใหญบังภาพ

ทั้งหมดและดึงภาพใบหนึ่งออกไป  วางผาที่บังไวและให

เด็กบอกวาภาพใดหายไป  ใหดูภาพท่ีหายไปและขอใหเด็ก

บอกวิธีที่พวกเขาจะแสดงความคารวะหรือความเคารพ

ตอสถานที่หรือสิ่งที่อยูในภาพ  ทำซ้ำกับภาพอื่นๆ

สัปดาห 3: ฉันจะแสดงความคารวะตอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

สอนโดยแบบอยาง ถึงวิธีแสดง 

ความรักและความคารวะตอผู 

อื่น (ดู มกรส.หนา 18–19) ปฏิ- 

บัติตอครูในปฐมวัยของทานโดย 

ใหกำลังใจและการสนับสนุน  

จากน้ันชวยใหเด็กเห็นวาพวกเขา 

จะแสดงความรักและใหกำลังใจ 

กันไดอยางไร

เด็กตองทำอะไรจึงจะเรียนรู   

การถามเชนนี้ขณะเตรียมกิจ- 

กรรมจะชวยใหเด็กเรียนรูผาน 

การมีสวนรวม  ตัวอยางเชน  

กิจกรรมที่สามของสัปดาห 3  

จะใหเด็กทุกคนมีสวนรวม 

โดยการสนทนา ดูรูปภาพ  

และแบงปนแนวคิด

สัปดาห 4: ความคารวะตอพระผูเปนเจาชวยใหฉันเคารพและรักผูอื่น
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ธันวาคม

พระคัมภีร: การอานจากพระ

คัมภีรโดยตรงจะชวยใหเด็กรูสึก

คุนเคยกับภาษาพระคัมภีร  ครู

ตองใหนิยามของคำหรืออธิบาย

แนวคิดที่ยากใหเด็กฟงดวย (ดู 

มกรส. หนา 50–51)

หมายเหตุ: ไมควรใหเด็กแสดง

เปนพระผูชวยใหรอดยกเวนใน

ฉากการประสูติ

พระคัมภีรสอนฉันเกี่ยวกับ
การประสูติและการเสด็จมาครั้งที่สอง
ของพระผูชวยใหรอด
“เหตุวาเมื่อบุตรมนุษยจะเสด็จมาดวยพระสิริแหงพระบิดา และพรอมดวยทูตสวรรคของพระองค เมื่อนั้นจะประทาน

บำเหน็จใหทุกคนตามการกระทำของตน” (มัทธิว 16:27)

เสริมแนวคิดที่ใหไวดวยแนวคิดบางอยางของทานเอง วางแผนวิธีระบุหลักคำสอน ชวยใหเด็กๆ เขาใจ และประยุกตใชในชีวิต  

ถามตัวทานวา “เด็กตองทำอะไรจึงจะเรียนรู และฉันจะชวยใหพวกเขารูสึกถึงพระวิญญาณไดอยางไร”

ระบุหลักคำสอน (เรียงคำ): เขียนวลีตอไปนี้บนบัตรคำ

แผนเล็กๆ: เหตุวาเมื่อ, บุตรมนุษย, จะเสด็จมา, ดวย

พระสิริ, แหงพระบิดา (บัตรคำมีอยูที่ sharingtime.lds.org)  

ติดบัตรคำบนกระดานโดยไมตองเรียงตามลำดับและให

เด็กๆ ชวยทานเรียงบัตรคำ (ทานอาจจะทำบัตรคำสอง

สามชุดและใหเด็กชวยกันเปนกลุม)  เมื่อเด็กๆ เรียงวลีถูก

ตองแลวใหพวกเขาตรวจคำตอบโดยอาน มัทธิว 16:27

สงเสริมความเขาใจ (ดูรูป): ขอใหเด็กสี่คนออกมาหนา

ชั้นและชูภาพแซมิวเอลชาวเลมัน การประสูติของพระเยซู 

พระเยซูทรงสอน และการเสด็จมาครั้งที่สอง  สนทนากับ

เด็กเกี่ยวกับภาพแตละภาพ  ขอใหเด็กที่ถือภาพยืนสลับ

ตำแหนงกัน  จากนั้นใหปฐมวัยบอกวาเด็กแตละคนตอง

อยูตรงไหนเพื่อใหภาพเรียงตามลำดับเหตุการณ

สงเสริมการประยุกตใช (เลนเกมจับคู): ลากเสนแบง

ครึ่งกระดาน  เขียนขอความไวดานบนสุดของกระดานวา

“สักวันหนึ่งพระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมายังแผนดินโลก” 

ดานหนึ่งของกระดานใหเขียนคำถามตอไปนี้ และอีกดาน

หนึ่งใหเขียนพระคัมภีรอางอิงโดยไมตองเรียงตามลำดับ

• จะเกิดการอันนาพิศวงอะไรบางเมื่อพระคริสตเสด็จ

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

• พระผูชวยใหรอดจะเสด็จมาอีกคร้ังเม่ือใด (โจเซฟ สมิธ

—มัทธิว 1:38–40)

สงเสริมความเขาใจ (รองเพลงและวาดรูป):   รองเพลง

“เพลงประสูติกาล” ขอแรกพรอมกัน (พด. 32–33) แบง

เด็กออกเปนสี่กลุม และมอบหมายขอที่เหลือใหกลุมละ

หนึ่งขอ (2–5) ขอใหเด็กๆ วาดรูปใหเขากันกับขอที่ไดรับ

รองทั้งเพลงและใหเด็กๆ ชูรูปที่วาดเมื่อรองถึงทอนของ

ตนเอง

สงเสริมความเขาใจ (อานพระคัมภีรและแสดงบทบาท

สมมุติ): แบงเด็กออกเปนหากลุม แจกพระคัมภีรตอไป

นี้ใหกลุมละหนึ่งขอพรอมอุปกรณการแสดงหรือชุดแสดง

งายๆ เพื่อใชแทนศาสดาพยากรณที่พูดถึง: อิสยาห 7:14; 

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

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

14:2–6 (แซมิวเอล)  ใหแตละกลุมอานและสนทนาสิ่งที่

ศาสดาพยากรณพูดเกี่ยวกับการประสูติของพระคริสต 

ใหเด็กคนหนึ่งจากแตละกลุมใชอุปกรณการแสดงหรือชุด

แสดงแทนศาสดาพยากรณและบอกเด็กคนอื่นๆ วาเขา

แสดงเปนศาสดาพยากรณทานใด  อานหรือเลาสิ่งที่ศาส-

ดาพยากรณทานน้ันพูดเก่ียวกับการประสูติของพระคริสต  

รองเพลง “พระองคทรงสงพระบุตร” (พด. หนา 20–21)  

สัปดาห 1: ศาสดาพยากรณตางพยากรณเกี่ยวกับการประสูติของพระเยซูคริสต

สัปดาห 2: พระเยซูคริสตประสูติ

สัปดาห 3: สักวันหนึ่งพระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมายังแผนดินโลก
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ภาพวาดมีอยูที่ sharingtime.lds.org

ภาพวาดมีอยูที่ sharingtime.lds.org

ตะเกียงและหยดน้ำมันมีอยูที่ sharingtime.lds.org

กลุมอายุตางกัน: วางแผนชวง

เวลาของการแบงปนเพื่อใหทั้ง

เด็กโตและเด็กเล็กมีสวนรวม (ดู

มกรส. หนา 110–117) ตัวอยาง

เชน กิจกรรมที่สองของสัปดาห 

3 จะใชไดผลกับเด็กเล็กมากกวา

เพราะจะใชภาพสอนแนวคิด

งายๆ  สำหรับกิจกรรมแรกของ

สัปดาหนั้น ทานอาจขอใหเด็กโต

ชวยเด็กเล็กเรียงบัตรคำได

สงเสริมความเขาใจ (แสดงละครตามเรื่องราวพระคัม-

ภีร): บอกเด็กๆ วาพระเยซูทรงสอนดวยอุปมาอยูบอยครั้ง

โดยใชสิ่งของและสถานการณที่รูจักกันดีเพื่อสอนความ

จริงทางวิญญาณ  เลาเร่ืองหญิงพรหมจารีสิบคนพอสังเขป

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

เลียโฮนา มี.ค. 2009 หนา 20–21)  อธิบายวาอุปมาเรื่อง

น้ีเปรียบเทียบการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสตกับ

งานสมรส  ใหเด็กบางคนแสดงละครตามอุปมา  ถามเด็ก

ที่แสดงเปนหญิงพรหมจารีฉลาดวาพวกเขารูสึกอยางไร

เมื่อรูวาพวกเขาพรอม และสนทนาความสำคัญของการ

เตรียมรับพระผูชวยใหรอดเมื่อพระองคเสด็จมาอีกครั้ง

สงเสริมการประยุกตใช (สนทนาและวาดรูป): วาดรูป

ตะเกียงบนกระดาน สนทนาวาการติดตามพระเยซูคริสต

โดยทำความดีทุกวันเหมือนกับการเติมน้ำมันในตะเกียง

ของเราอยางไร  ใหเดก็บอก

วิธีบางอยางที่พวกเขาจะ

ติดตามพระเยซูคริสตได 

อาทิ รับใชผูอื่น จายสวน

สิบ และสวดออนวอน  อธิบายวาเด็กตองทำสิ่งเหลานี้ดวย

ตนเอง จะใหคนอื่นทำแทนไมได  แจกกระดาษที่ตัดเปน

รูปหยดน้ำมันขนาดใหญใหเด็กคนละแผน  ขอใหพวกเขา

(หรือครูของพวกเขา) เขียนลงในกระดาษ

วา “เพื่อเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สอง

ฉันจะติดตามพระเยซูคริสตโดย–––––––––”

ใหเด็กเติมคำลงในชองวางหรือวาดรูปสิ่ง

ที่พวกเขาทำไดเพื่อเตรียมรับการเสด็จ

มาครั้งที่สอง กระตุนใหเด็กนำกระดาษ

แผนนั้นกลับบานไปแบงปนกับครอบครัววาพวกเขาเรียน

รูอะไรบาง

การใชรูปภาพหรือทัศนูปกรณอื่นๆ จะชวยใหเด็กเชื่อมโยงหลักธรรมหรือหลักคำสอนกับภาพที่คิดไวในใจ ซึ่งจะชวยให

พวกเขาสามารถเขาใจและจดจำสิ่งที่เรียนรูไดมากขึ้น

• เหตุใดเราตองเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สอง (คพ.

38:30)

• พระผูชวยใหรอดจะประทับบนแผนดินโลกนานเทา

ใด (คพ. 29:11)

ขอใหเด็กๆ กับครูชวยกันจับคูคำถามและคำตอบ  สนทนา

คำตอบดวยกัน (ดู แนวแนตอศรัทธา [2004] หนา

83–85 ดวย)  ถามเด็กๆ วาพวกเขาจะเตรียมรับการเสด็จ

มาครั้งที่สองไดอยางไร

สัปดาห 4: เพื่อเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สอง ฉันจะติดตามพระเยซูคริสต

รูปหยดน้ำมันขนาดใหญใหเด็กคนละแผน  ขอใหพวกเขา

(หรือครูของพวกเขา) เขียนลงในกระดาษ

วา “เพื่อเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สอง

ฉันจะติดตามพระเยซูคริสตโดย

ใหเด็กเติมคำลงในชองวางหรือวาดรูปสิ่ง

ที่พวกเขาทำไดเพื่อเตรียมรับการเสด็จ

มาครั้งที่สอง กระตุนใหเด็กนำกระดาษ

เพื่อ
เตรียมรับ

การเสด็จมา
ครั้งที่สอง

ฉันจะติดตาม
พระเยซูคริสต
โดย–––––––
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วิธีใชดนตรีในปฐมวัย
จุดประสงคของดนตรีในปฐมวัยคือเพื่อสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตแกเด็กและชวยใหเด็กเรียนรูวิธีดำเนินชีวิตตามนั้น  

เพลงปฐมวัยทำใหการเรียนรูสนุกขึ้น ชวยใหเด็กเรียนรูและจดจำความจริงพระกิตติคุณ และอัญเชิญพระวิญญาณ

ตอไปนี้เปนทักษะที่ทานสามารถใชสอนเพลงใหเด็ก ตัวอยางตางๆ จะชวยทานสอนเพลงที่แนะนำไวในโครงรางนี้ ดูหมวด 

“วิธีใชดนตรีในปฐมวัย” ในโครงรางสำหรับแนวคิดเพิ่มเติมป 2010

ฝก เพลงที่บานทั้งนี้เพื่อวาเมื่อ

ทานสอนเด็กทานจะมองหนา

พวกเขาไมใชมองหนังสือ

กอนเริ่มรองเพลง ทานตองดึงความสนใจของเด็กใหได

โดยใชโสตทัศนูปกรณ เชน รูปภาพ อุปกรณงายๆ หรือ

ตัวเด็กเอง  ทานอาจทำเพียงเปลี่ยนน้ำเสียงของทาน  กิจ-

กรรมดึงดูดความสนใจควรกระชับและนำเขาเพลงนั้น

โดยตรง ตัวอยางเชน

• กอนรองเพลง “ฉันชอบมองดูพระวิหาร” (พด. หนา

99) ใหเด็กยกมือถาพวกเขาเคยเห็นพระวิหาร  ขณะ

รองเพลงใหเด็กนึกถึงความรูสึกเมื่อเห็นพระวิหาร

• เด็กสามารถเปนโสตทัศนูปกรณที่ดีที่สุดของทานได

ใหเด็กใชอุปกรณงายๆ เชนเน็กไทหรือพระคัมภีรแทน

ผูสอนศาสนาขณะพวกเขารองเพลง “เราจะนำความ

จริงไปทั่วหลา” (พด. หนา 92–93)

ทำทัศนูปกรณงายๆ 

เพื่อใหเด็กจดจอกับ

ขาวสารของเพลงและ

เพื่อพระวิญญาณจะ

เปนพยานวาเพลงที่เด็ก

กำลังรองเปนความจริง

การขอใหเด็กคอยฟงคำตอบของคำถามจะชวยใหพวก

เขาเรียนรูเนื้อรองและขาวสารของเพลงนั้นๆ  ทานอาจขอ

ใหพวกเขาฟงคำตอบของคำถามตางๆ เชน “ใคร” “อะไร”

“ที่ไหน” “เมื่อใด” หรือ “ทำไม” ทานอาจขอใหเด็กฟง

คำสำคัญหรือคำคลองจองหรือนับนิ้วตามจำนวนครั้งที่

พวกเขารองคำนั้นๆ

ขณะสอนเพลง “หากฉันฟงดวยใจ” (หนา 28 ในจุล-

สารเลมนี้) ใหเขียนคำถามขอหนึ่งตอไปนี้บนกระดาน “ฉัน

จะไดยินพระสุรเสียงของพระผูชวยใหรอดไดที่ไหน” “ใคร

สอนเราใหรูวิธีดำเนินชีวิตอยางชอบธรรม” “ใครพูดเบาๆ 

กับเรา”  ใหเด็กคอยฟงคำตอบขณะพวกเขารองเพลงและ

สงสัญญาณ (โดยกอดอก ลุกขึ้นยืน หรือจับหู) เมื่อพวก

เขารองคำตอบ  ใหเด็กรองคำตอบพรอมกับทานสองสาม

ครั้ง เขียนคำถามอีกขอหนึ่งบนกระดานและทำซ้ำ

ดึงดูดความสนใจของเด็ก

กำกับการฟงของเด็ก
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ส
ำ
หรบัเด็ก

แบบลูกเตามีอยูที่ sharingtime.lds.org

หัวใจมีอยูที่ sharingtime.lds.org

เพลงใหม:  เมือ่ทานแนะนำเพลง

ใหม ทานจะรองเพลงใหพวกเขา

ฟงกอน เด็กๆ เรียนรูเพลงไดดี

ที่สุดเมื่อพวกเขาไดฟงสองสาม

ครั้งกอนเริ่มรอง

เตรียม สอนขาวสารพระกิตติ-

คุณของเพลงโดยศึกษาขอพระ

คัมภีรอางอิงที่ใหไวใน หนังสือ

เพลงสำหรับเด็ก

เด็กฝกรองเพลงไดดีที่สุดเมื่อพวกเขาไดฟงและรองเพลง

เหลานั้นซ้ำหลายๆ ครั้ง

ทบทวนและรองเพลงโดยใชวิธีสนุกๆ หลายวิธี ตัวอยาง

เชน:

• ใหเด็กเริ่มฝกทำนองเพลงใหมโดยฟงหรือฮัมเพลงใน

ชวงเวลากอนเริ่มชั้นเรียน

• ทำปายถนนสองสามปายเพื่อทบทวนเพลง “ฉันจะทำ

ตามแผนของพระเจา” (พด. หนา 86–87) เขียนคำ

รองจากเพลงน้ันลงบนปายถนนแตละปายโดยอยาให

ซ้ำกัน  ชูปายอันหนึ่งและบอกเด็กวาขณะรองเพลงไม

ตองรองคำนั้น  ทำซ้ำกับปายถนนอันอื่นๆ

• ทำลูกเตาจากกระดาษหรือกระดาษแข็ง แลวเขียนวิธี

รองเพลงลงบนลูกเตาแตละดาน (ตัวอยางเชน ปรบมือ

ตามทำนอง ทำมือประกอบ รองเพลงเบาๆ เด็กผูชาย

รอง เด็กผูหญิงรอง หรือฮัมทำนอง) เขียนชื่อเพลง

ปฐมวัยบางเพลงที่เด็กกำลังเรียนรูลงบนลูกเตาอีกลูก

หนึ่ง  ใหเด็กคนหนึ่งโยนลูกเตาลูกแรกเพื่อตัดสินวาจะ

รองเพลงอยางไร และใหเด็กอีกคนหนึ่งโยนลูกเตาอีก

ลูกหนึ่งเพื่อตัดสินวาจะรองเพลงอะไร

เด็กจะรูสึกถึงความรักและ

ความกระตือรือรนที่ทานมีตอ

พระกิตติคุณเมื่อทานรองเพลง

กับพวกเขา  เมื่อทานแสดง

ประจักษพยานเกี่ยวกับพระผู

ชวยใหรอด เด็กจะรูสึกไดถึง

ความรักที่พระองคทรงมี

ตอพวกเขาดวยเชนกัน

ใหเด็กมีสวนรวมในหลากหลายวิธีขณะที่ทานรองเพลง

ตัวอยางเชน

• ใหเด็กคิดทามืองายๆ เพื่อชวยพวกเขาจำเนื้อรองหรือ

ขาวสารของเพลง (ดู “ความชวยเหลือสำหรับผูนำ

ดนตรี” ในหนา 7)

• ใหเด็กสมมุติตนเองเปนผูสอนศาสนาขณะพวกเขา

รองเพลง “เราจะนำความจริงไปทั่วหลา”  ใหพวกเขา

เดินย่ำเทาอยูกับที่หรือเดินไปรอบๆ หองและถือพระ

คัมภีรไปดวยขณะรองเพลง

• กอนรองเพลง “หากฉันฟงดวยใจ” ใหแจกหัวใจกระ

ดาษคนละหนึ่งแผนแลวใหเด็กเขียนดานหนึ่งวา “ฟง”

และอีกดานหนึ่งเขียนวา “ไดยิน”  อธิบายวามีคำเหลา

นี้ซ้ำหลายครั้งในเพลง

ใหเด็กหันดานที่ถูกตอง

ออกมาเมื่อพวกเขารอง

คำนั้น

รองเพลง รองเพลง รองเพลง

ใหเด็กมีสวนรวม

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

28

ËÒ¡©Ñ¹¿˜§´ŒÇÂã¨
คำรองและทำนอง โดย แซลลีย ดีฟอรด   สงบ

Copyright © 2007 โดย แซลลีย ดีฟอรด สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อาจทำสำเนาเพลงนี้เพื่อใชที่โบสถหรือที่บานไดโดยไมหวังผลในเชิงพาณิชย

ขอใหระบุหมายเหตุนี้ในสำเนาทุกฉบับ

ฉัน ยิน เสียง พระ ผู ชวย
ฉัน

 พระ คำ แหง สัน ติ 
 ชอบ ธรรม และ สัน ติ หาก ฉัน ฟง ดวย ใจ ฉัน ได ยิน  เสียง พระ ผู ชวย ให รอด
 เปยม ลน ดวย สัน ติ

 ฉัน จะ เดิน รวม ทาง เพื่อ ฟง พระ คำ ครั้น ฉัน อาน พระ คัม ภีร จึง ได ยิน 
 หาก พระ องค ทรง อยู ที่ นี่ วัน นี้ ศา- ส- ดา สอน ฉัน ดำ เนิน ชี วี
 ทรง ปลอบ โยน ฉัน ยาม ตอง การ ทรง เปน พ- ยาน ถึง พระ คริสต เติม จิต วิญ ญาณ

ฉัน เปน เด็ก นอย ใน เว ลา ที่ พระ เย ซู ทรง มา อยู บน แผน ดิน โลก 
 ได ยิน ศา- ส- ดา พ- ยา กรณ ที่ มี ชี วิต กลาว  พระ ดำ รัส พระ  คริสต 
 สัม ผัส พระ วิญ ญาณ ศักดิ์ สิทธิ์ เมื่อ ฟง ความ จริง ความ ดี ใน ยาม ทาน  สอน ฉัน

หาก
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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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