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การสอนด้วยคู,มือเล่มน้ี 
ค,ูมือเล่มนี้ประกอบด้วยบทเรียนสำหรับสอนเด็กที่มีอายุครบสามขวบในวันที่ 1 มกราคม ครูสามารถปรับเปล่ียน 
คู่มือเล่มนี้เพื่อใช้กับเด็กอายุ 18 เดือนถึงสามขวบได้ด้วย อ้ามีเด็กอายุตากว่าสามขวบเข้าร่วมชั้นเรียนปฐมวัย ควร 
แยกเด็กเหล่าน้ีให้อยู่ในช้ันบริบาล นอกจากว่าวอร์ดห!อสาขาของท่านมีเด็กน้อยมาก และในกรณีท่ีมีเด็กในระดับ 
อายุเดียวกันมากกว่าแปดคนข้ึนไปในวอร์ดหรือสาขา ก็อาจให้แยกชั้นเรียน 

ครูชันบริบาลควรดู "การปรับเปล่ียนคู่มือเพ่ือใช้ในช้ันบริบาล" หน้า ix เพ่ิมเติมด้วย 
ผู้นำและครูควรพิจารณาร่วมกับการสวดอ้อนวอนว่าจะจัดระเบียบชั้นเรียนพร้อมทั้งใช้บทเรียนและกิจกรรมใน 
คู,มือเล่มนี้เพื่อสนองความต้องการของเด็กในวอร์ดหรือสาขาให้ดีที่สุดได้อย่างไร 

ชั้นเรยนเด็ก 
อาย ุสามขวบ เด็กท่ีอายุครบสามขวบในวันท่ี 1 มกราคม จะอยู่ในช้ันเรียนเด็กอายุสามขวบ 

ธุดประสงค์ 
ธุดประสงค์ของชันเรียนเด็กอายุสามขวบ คือ เพ่ือช่วยให้เด็ก ๆ พัฒนาความเข้าใจและรักพระบิดาบนสวรรค์และ 
พระเยชุคริสต์ มีส่วนในประสบการณ์ที่ดีในปฐมวัย และรูสีกถึงคุณค่าของตนเองมากข้ึน 
การสวดอ้อนวอน 

ควรให้เด็กเป็นผู้สวดอ้อนวอนเปิดและปิดในแต่ละช่วงของช้ันเรียนเสมอ โดยปกติแอ้วมีการสวดอ้อนวอนเปิดใน 
ตอนเร่ิมด้นของช่วงบทเรียน และสวดอ้อนวอนปิดตอนจบช้ันเรียน สอนเด็กให้สวดอ้อนวอนส้ัน ๆ ง่าย ๆ และ 
ช่วยเขาเมึ๋อจำเป็น 

ดารางเวลา 

ชันเรียนนีจะช่วยเตรียมเด็กจากชันบริบาลให้มีความพร้อมทีละเล็กทีละน้อยเพื่อเข้าสู่ชั้นเรียนปฐมวัยปกติ ในช่วง 
แรกของปี อาจจะให้เด็กอายุสามขวบมีช่วงเวลาของการแบ่งปีนและกิจกรรมในช้ันเรียนของเขาเอง ในช่วงท่ีเหลือ 
ของปี เขาอาจจะไปเข้าช่วงเวลาของการแบ่งปีนกับเด็กปฐมวัยคนอ่ืน ๆ ความพร้อมของเด็กในช้ันเรียนจะเป็นตัว 
กำหนดว่าเมื่อไรควรเปลี่ยนชั้นเรียน จงเฝืาดูว่าเขาพร้อมเม่ือใด และปรึกษากับฝ่ายประธานปฐมวัยเพ่ือตัดสินใจ 
ว่าเมื่อใดควรเปลี่ยนชั้นเรียน เด็กอายุสามขวบอาจจะเข้าร่วมพิธีเปิดหรือปิดกับเด็กปฐมวัยคนอ่ืน ๆ ตลอดท้ังปี 
ตามปกติ ชั้นเรียนปฐมวัยจะใช้เวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที พิธีเปิดและปิดชั้นเรียนใช้เวลา 20 นาที และมีเวลาอีก 
5 นาทีเพ่ือให้เด็กไปเข้าช้ันเรียนของตน ถ้าเด็กอายุสามขวบกำลังมีช่วงเวลาของการแบ่งปีนในชั้นเรียนของเขาเอง 
เวลาชันเรียนก็จะเป็น 75 นาที ตารางท่ีแนะนำต่อไปน้ีอาจปรับใช้ได้ตามความต้องการในท้องท่ี 
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ช่วงทักทาย 10-15 นาที 
ช่วงบทเรียน 25-30 นาที 
ช่วงกิจกรรมและการใช้เวลาร่วมกัน 20-25 นาที 
ช่วงปิด 10-15 นาที 

เม่ือเด็กอายุสามขวบเข้าร่วมช่วงเวลาของการแบ่งปีนกับเด็กปฐมวัยท่ีเหลือ เวลาช้ันเรียนจะเป็น 40 นาที ประกอบ 
ด้วยช่วงบทเรียน และ ช่วงทักทายกับช่วงปิดสั้น ๆ 

ช่วงทักทาย: ชุดประสงค์ของช่วงทักทาย คือ เพ่ือให้เด็ก ๆ ได้พูดคุยและเชื่อมความสัมพันธ์กับครูและเด็กคน 
อื่น ๆ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง เด็กจะรู้สืกม่ันใจมากข้ึนและรู้สืกดีกับการอยู,ในปฐมวัยมากข้ึนหากเขามีอิสระ 
ที่จะเดินไปมาได้ในช่วงนี้ 

ช่วยให้เด็กแต่ละคนรู้สืกอบอุ่นและสบายใจในชั้นเรียน จงแสดงความรัก ความเป็นมิตร และให้เกียรติเด็กด้วย 
คำพูดและการกระทำของท่าน สนทนาถึงความต้องการและความสนใจของเด็ก หัวข้อการสนทนาที่เหมาะสม 
อาจรวมถึงส่ิงต่อไปน้ี 

• ประสบการณ์ท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนในชีวิตของเด็ก เช่น มีน้องคนใหม่ในบ้าน หรือ การออกไปเท่ียวด้วยกันเป็น 
ครอบครัว 

• วันหยุดพิเศษ 
• ลมฟ้าอากาศ 
• การสังเกตธรรมชาติ 
• ทักษะทางสังคม เช่น การฟิง การแบ่งปีน หรือการมีกิริยามารยาทท่ีดี 
• การกระทำท่ีแสดงความเมตตา 

ท่านอาจใช้การละเล่นด้วยนิ้วมือ ออกกำลังกายยืดเสันยืดสาย และเพลงในช่วงน้ีด้วยเพ่ือช่วยให้เด็ก ๆ อยู่กับท่ี 
ช่วงบทเรียน: ทำตามคำแนะนำทั่วไปของแต่ละบท โดยปรับตามความจำเป็นของชันเรียน มุ่งเน้นความเข้าใจ 
และความสนใจของเด็ก เสือกเร่ืองและกิจกรรมท่ีจะสอนสมาชิกช้ันเรียนของท่านถึงหลักธรรมท่ีสำคัญของบทเรียน 
ได้ดีท่ีสุด เลือกกิจกรรมใดก็ได้จากหมวด "กิจกรรมเสริม" ที่ท่านร้สืกว่าจะใช้ได้ผลดีกับเด็กในชั้นเรียนของท่าน 
ใช้กิจกรรมเหล่าน้ีเม่ือใดก็ได้ท่ีท่านต้องการระหว่างบทเรียน เด็กจะเรียนร้ได้ดีจากการทำชำ ดังนันท่านอาจต้อง 
ใช้กิจกรรม เพลง เรื่องเล่า หรือ พระคัมภีร์ท่ีเคยใช้มาแล้ว มากกว่าหนึ่งครั้งระหว่างบทเรียนหรือในบทเรียน 
ต่อ ๆ ไป 
สอนบทเรียนตามลำดับ ยกเว้นบทท่ี 45 และ 46 (อีสเตอร์และคริสต์มาส) 

ช่วงเวลาของการแบ่งปีนและกิจกรรม: เม่ือเด็กมีช่วงเวลาของการแบ่งปีนในช้ันเรียนของเขาเอง แทนท่ีจะมีร่วม 
กับเด็กปฐมวัยชั้นอื่น ให้ใช้กิจกรรมในบทเรียนและในหมวด "กิจกรรมเสริม" สำหรับช่วงเวลาของการแบ่งปีน 
ท่านอาจให้เด็กทำกิจกรรมที่เขาชื่นชอบจากบทเรียนก่อนซํ้าอีกครั้ง ให้เผ่ือเวลาสำหรับร้องเพลงปฐมวัยด้วย (ดู 
"เพลงในช้ันเรียน" หน้า viii ) กระตุ้นเด็ก ๆ ให้มีส่วนร่วมและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน 
หลังจากเด็กอายุสามขวบเร่ิมเข้าช่วงเวลาของการแบ่งปีนกับเด็กปฐมวัยคนอ่ืนแล้ว ท่านอาจจะขอให้เขานำเสนอ 
เป็นคร้ังคราวในช่วงเวลาของการแบ่งปีน วางแผนการนำเสนอง่าย ๆ เก่ียวกับพระกิตติคุณ ที่จะทำให้เด็กทุกคน 
ในช้ันได้มีส่วนร่วม ท่านอาจจะ 

v i 



• ช่วยเด็กในการแสดงเรื่องเล่าหรึอสถานการณ์จากบทเรียนใดบทเรียนหบืง่ 

• ให้เด็กใช้รูปภาพประกอบการเล่าเร่ืองจากบทเรียนใดบทเรียนหน่ึง 
• ให้เด็กแต่ละคนเฌ ,งป้นข้อพระคัมภีร^!อข้อคิดเกี่ยวกับหลักฐรรมพระกิดติคุณ 

• ให้เด็กร้องเพลงเก่ียวกับหลักธรรมท่ีสอน 
ช่วงปีด: ทบทวนและสรุปแนวคิดหลักของบทเรียน กล่าวเป็นพิเศษถึงวลีส้ัน ๆ จากพระคัมภีร์ในบทเรียน และ 
เน้นแนวคิดหลักเพ่ือท่ีเด็กจะสามารถแบ่งปีนท่ีบ้ๅนไต้ เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ*'อบวอนปิด 

การเตรยม 
บ ท ^ ย น สิ่งสำคัญอันดับแรกที่จะทำให้การสอนเด็กเล็กประสบความสำเ!จ คือ รู้จักและรักเขา รู้จักและใช้ชื่อของสมาชิก 

ชั้นเรียนฒื่อท่านพูดกับเขา สร้างความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวและเรียน!'เกี่ยวกับเวิตของ^ๅ หาวิธีท่ีจะทำ!ห*'เด็กฎ 
ส่วนร่วมในบทเรียน และทำบทเรียนให้สัมพันธ์กับเด็กเป็นส่วนตัว แสดงความรักและความสนใจอย่างเหมาะสม 
ต่อเด็กทุกคนในชั้นของท่าน 

สิงสำคัญอันดับสอง คือ การเตรียม จงเร่ิมเตรียมบทเรียนแต่ละบทล่วงหน้าอย่างน้อยหน่ิงสัปด-,ห'' อ่านบทเรียน 
ทั้งบท จากน้ัน สืกษาร่วมกับการสวดสัอนวอนเพื่อหาวิ!ที่ดีที่สุดในการสอนหลัก5รรมทั้นแกิแกในชัน้เ|ยนเสื0ก 
กิจกรรมเสริมที่สนับสบุนกิจกรรมในบทเรียน คงความสนใจ และให้เด็กมีส่วนร่วม วางแผนกิจกรรมหลาย ๆ 
แบบ และพลิกแพลงใช้เพ่ือให้สนองความต้องการของเด็ก รู้จักบทเรียนเป็นอย่างดีเพื่อจะไม่ต้องอ่ๅนจๅกคู่ฐ0  

สบตาเด็กให้มากท่ีสุด สวดอ้อนวอนบ่อย ๆ ขณะเตรียมบทเรียน และแสวงหาพระวิญญาณเพ่ือนำทางท่านขณะ 
เตรียมและสอน 

การสอน 
บทเรียน ขณะท่ีท่านสอนหลักธรรมพระกิตติคุณแก่เด็ก ท่านควรส่งเสริมให้เด็กมีความรักในพระกิตติคุณ คำแนะนำต่อไป 

นี้จะช่วยท่านทำให้เด็ก ๆ ในช้ันเรียนชอบช้ันเรียนปฐมวัย 

• เปิดโอกาสให้เด็กไต้พูดและมีส่วนร่วมมาก ๆ 
• ฟิงเมื่อเด็กพูด และพยายามตอบสนองในทางบวกแต่ทว่าเหมาะสม 
• จงกระตือรือร้น หากครูชอบช้ันเรียนปฐมวัย เด็กจะชอบด้วย 
• พูดต้วยนํ้าเสียงที่อ่อนโยน 
• จงอดทน มีเมตตา และแสดงความรัก โดยเฉพาะเม่ือเด็กเบ่ือและไม่อยู่น่ิง 
• ให้ความสนใจต่อพฤติกรรมท่ีดีของเด็ก และมองข้ามพฤติกรรมท่ีไมดเม่ือเป็นไปไต้ 
• เตรียมกิจกรรมไว้หลาย ๆ แบบ และพลิกแพลงใช้เพ่ือสนองความต้องการของเด็ก เด็กเล็กมีช่วงความสนใจ 

สั้น และอยากจะเดินไปมาบ่อย ๆ 
• พยายามเบนความสนใจของเด็กเม่ือมีการโต้เถียงเกิดข้ึน 

• จำไว้ว่าเด็กเล็กชอบเรื่องเล่า ทัศนูปกรณ์ เพลง และการเคล่ือนไหว เขาชอบทำกิจกรรมและร้องเพลงเดิมช้ํา 
บ่อย ๆ โดยเฉพาะท่ีเขารู้จักเป็นอย่างดี 

v i i 



เพลง 
ในชั ้นเร ียน บทเรียนแต่ละบทในคู่มือเล่มน้ีมีเพลงท่ีจะช่วยเสริมคำสอนพระกิตติคุณรวมอยู่^วย ท่านไม่จำเป็นตั'องเป็นนัก 

ดนตรีที่เชี่ยวชาญจึงจะทำให้การ!,องเพลงในชั้นเรียนสนุกสนานและมีความหมาย เด็กจะไม่รูว่าท่าน^'องเพลงได้ดี 
ห!อไม, เขาจะเแต่เพียงว่าท่านชอบร้องเพลง จงเรียนเแต่ละเพลงให้ดี และแกร้องขณะเตรียมบทเรียน เทปเพลง 
หนังสือเพลงสำหรับเด็ก (ทำนองอย่างเดียว 52505; ทำนองและเนื้อร้อง 52428) หรือแผ่นดิสก์ (ทำนองอย่างเดียว 
50505; ทำนองและเนื้อร้อง 50428) จะช่วยให้ท่านร้จักเพลง ท่านอาจใช้เทปเหล่านี้เมื่อร้องเพลงในชั้นเรียนก็ได้ 
การร้องเพลง1ช้ําหลาย ๆ คร้ังเปีนวิธีท่ีดีท่ีสุดในการสอนเพลงแก่เด็ก ท่านอาจใช้เพลงเดิมหลาย ๆ คร้ังระหว่าง 
บทเรียน ท่าประกอบง่าย ๆ จะช่วยให้เด็กเล็กมีส่วนร่วมในเพลง หากเด็กร้จัคเพลงเปีนอย่างดีและชอบร้องเพลง 
นั้น ให้ร้องบ่อย ๆ ระหว่างช่วงบทเรียนหรือช่วงเวลาของการแบ่งปนและกิจกรรม 
การสอนเพลงใหม่หรือคำประพันธ์ประกอบท่าแก่เด็กทำได้ดังนี 
• ท่องจำเนื้อเพลงหรือคำประพันธ์ประกอบท่าก่อนสอนชั้นเรียน 
• แนะนำเพลงใหม่หรือคำประพันธ์ประกอบท่าโดยร้องหรือพูดไ^ด็แสดงท่าประกอบด้วยด้ามี 

• เชิญชวนให้เด็กร้องหรือพูดพร้อมกับท่าน เขาจะไม่รู้จักคำเหล่าน้ันในทันที แต่หากท่านทำซ้ําหลาย ๆ คร้ัง 
เขาจะเรียนร้ได้ 

• ดำเนินไปอย่างช้า ๆ เพ่ือให้เด็กจะเข้าใจคำเหล่าน้ันและท่าประกอบ 
• ใช้ทัศนูปกรณ์เป็นคร้ังคราวเพ่ือช่วยนำเสนอเพลง หรือคำประพันธ์ประกอบท่า เด็กจะสนใจและเรียนร้ได้ดีข้ึน 

หากมีบางส่ิงให้เขาดู 
• ตัดทอนเพลงหรือคำประพันธ์ประกอบท่าให้สั้นลงหากเด็กเริ่มไม่อยู่นิ่ง หากเพลงหรือคำประพันธ์ประกอบท่า 

ยาวเกินไป ท่านอาจช่วยให้เด็ก ๆ ทำท่าประกอบขณะที่ตัวท่านเป็นคนร้องหรือพูด 
บางคร้ังเด็กเล็กอาจจะไม่อยากร้องเพลงกับท่าน แต่เขาจะชอบการมีส่วนร่วมโคยฟ้งคนอ่ืนร้อง 

ทัค^ปกรณ์ ทัศนูปกรณ์เป็นสิ่งสำคัญในการสอนเด็กเล็ก รูปภาพ ภาพตัด สิ่งของ และทัศนูปกรณ์อ่ืน จะช่วยให้เด็กหันมา 
สนใจและคงความสนใจของเด็กไ^ด้ ทั้งยังช่วยให้เด็กจำสิ่งที่ท่านสอนด้วย 
รูปภาพและภาพตัดที่ด้องใช้ในบทเรียนมีอยู่ในคู่มือด้วย หมวด "การเตรียม" ของแต่ละบทจะบอกช่ือและหมาย 
เลขรูปภาพท่ีด้องใช้ในบทเรียนน้ัน ๆ หมายเลขในวงเล็บจะบอกว่าเป็นภาพใด (หรือเหมือนกับภาพใด) ในชุด 
ภาพพระกิตติคุณ (34730 หรือ 34735) และในห้องสมุดอาคารประชุม•ในหมวด "การเตรียม" จะบอกช่ือภาพตัด 
ตัวยหมายเลขในคู่มือและในชุดทัศนูปกรณ์ภาพตัด (33239-33250 หรือ 08456) ที่มีภาพตัดคล้ายคลึงกัน 

สิ่งของต่าง ๆ ก็ใช้เป็นทัศนูปกรณ์ได้ดี โดยเฉพาะหากเป็นส่ิงคุ้นเคยท่ีเด็กสามารถสัมผัสหรือถือได้ เม่ือท่านเล่า 
เร่ืองในพระคัมภีร์ ให้ใช้พระคัมภีร์ของท่านเองหรือจากห้องสมุดอาคารประชุมเป็นทัศนูปกรณ์ 

คำแนะนำพิเศษ 
ในการยอมรับ 
เด ็กพิการ พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นตัวอย่างสำหรับเราในความรูสืกเมตตาสงสารท่ีมีต่อคนพิการ เม่ือพระองค์เสด็จเยือนชาว 

นีไฟหลังจากการส์นคืนพระชนม์ พระองค์ตรัสว่า 
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"มีคนใดท่ีเจ็บป่วยอยู่ในบรรดาพวกเจ้าไหม จงนำเขามาท่ีน่ี มีคนใดที่เป็นง่อยหรือตาบอด หรือขาเสีย หรือพิการ 
หรือเป็นโรคเร้ือน หรือท่ีเห่ียวแห้ง หรือท่ีหูหนวก หรือท่ีมีทุกข์ใด ๆ ไหม จงนํๅเขามาท่ีน่ี และเราจะรักษาเขา 
เพราะเรามีความเมตตาสงสารเจ้า" (3 นีไฟ 17:7) 

ในฐานะท่ีเป็นครูปฐมวัย ท่านสามารถแสดงความเมตตาสงสารได้อย่างดียิ่ง ถึงแม้ท่านจะไม่ได้รับการ^กอบรม 
ในการให้ความช่วยเหลือเฉพาะทาง แต่ในฐานะครู ท่านสามารถเข้าใจและอบรมสั่งสอนเด็กพิการไต้ ความ 
ห่วงใย ความเข้าใจ และความปรารถนาท่ีจะให้สมาชิกช้ันเรียนแต่ละคนมีส่วนในกิจกรรมการเรียนรู'เป็นส่ิงจำเป็นย่ิง 

เด็กพิการจะรับการสัมผัสจากพระวิญญาณได้ ไม่ว่าความเข้าใจของเขาจะอยู่ในระดับใดก็ตาม ถึงแม้เด็กบางคน 
อาจจะไม่สามารถเข้าช้ันเรียนปฐมวัยไต้โดยตลอด แต่เขาก็จำเป็นต้องมีโอกาสเข้าร่วมม้างแม้จะเป็นช่วงส้ัน ๆ เฟ็ 0  

รู้สืกถึงพระวิญญาณ อาจจำเป็นต้องให้เพ่ือนท่ีเสืกไวต่อความต้องการของเด็กคนน้ันอยู่ต้วยในระหว่างปฐมวัยใน 
กรณีท่ีเขาต้องการออกจากกลุ่มช่ัวเวลาหน่ึง 

สมาชิกช้ันเรียนบางคนอาจมี!]ญหาเร่ืองความไม่สามารถในการเรียน! สูญเสียการมองเห็นหรือการไต้ยิน ความ 
บกพร่องทางสติ!]ญญา ป้ญหาต้านภาษาหรือการพูด ป็ญหาต้านพฤติกรรมและสังคม ความเจ็บป่วยทางจิต 
ปีญหาต้านการเคลื่อนไหว หรือ!]ญหาสุขภาพเร้ือรัง บางคนอาจพบว่าเขาไม่คุ้นเคยกับภาษาหรือสภาพแวดล้อม 
ทางวัฒนธรรมและปรับตัวได้ยาก ไม่ว่าสภาพการณ์ของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรก็ตาม เด็ก ๆ ล้วนมีความต้องการ 
เหมือนกันน่ันคือ เป็นท่ีรักและได้รับการยอมรับ ต้องการเรียนเพระกิตติคุณ รูสืกถึงพระวิญญาณ มีส่วนร่วมได้ 
เป็นอย่างดี และต้องการรับใช้ผู้อ่ืน 

แนวทางเหล่าน้ีจะช่วยให้ท่านสอนเด็กพิการได้ 
• มองข้ามความพิการและทำความรูจักเด็ก ทำตัวให้เป็นธรรมชาติ เป็นมิตร และเป็นกันเอง 
• เรียนรูส่วนดีและ!]ญหาเฉพาะตัวของเด็ก 

• พยายามทุกวิถีทางท่ีจะสอนและเตือนสมาชิกช้ันเรียนถึงความรับผิดชอบของเขาท่ีจะให้เกียรติสมาชิกช้ันเรียน 
ทุกคน การช่วยเหลือสมาชิกช้ันเรียนท่ีพิการจะทำให้นักเรียนท้ังช้ันมีประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจะเป็นเหมือน 
พระคริสต์ 

• หาวิธีท่ีดีท่ีสุดในการสอนเด็กโดยปรึกษากับบิดามารดา สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว และตัวเด็กเม่ือเห็น 
เหมาะสม 

• ก่อนจะเรียกเด็กพิการให้สวดอ้อนวอนหรือมีส่วนร่วมอย่างอื่น ให้ถามเขาหรือเธอก่อนว่ารู้สีกอย่างไรต่อการ 
มีส่วนร่วมในชั้น เน้นท่ีความสามารถและพรสวรรค์ของเด็กแต่ละคน หาวิธีที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมอย่าง 
สบายใจและประสบความสำเร็จ 

• ปรับเน้ือหาบทเรียนและสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้สนองความต้องการของเด็กพิการ 

อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับสอนเด็กพิการหาได้จากศูนย์บริการของศาสนาจักร (ดู "อุปกรณ์สำหรับคนพิการ" ใน 
แค็ตตาล็อกอุปกรณ์ของศาสนาจักร) 

i x 



การปรับเปลี่ยนคู่มือ 
เพื่อใชในชั้นบริบาล 
ชันบริบาล ผู้เข้าร่วม 

เด็กท่ีอายุอย่างน้อย 18 เดือน แต่ยังไม่ครบ 3 ขวบในวันท่ี 1 มกราคมอาจฟภช้ันบริบาลตามดุลพินิจของบิดา 
มารดา ควรเรียกครูอย่างน้อยสองคนสำหรับช้ันบริบาลแต่ละห้อง ล้าครูไม,ใช่สามีและภรรยา ก็ควรจะเป็นเพศ 
เดียวกัน ครูท้ังสองคนควรอยู่ในช้ันเรียนตลอดช่วงเวลาปฐมวัย 
อุดประสงค์ 

ชุดประสงค์ของชั้นบริบาล คือ เพ่ือจัดเตรียมท่ีท่ีเต็มไปด้วยความรัก ปลอดภัย และเป็นระเบียบ ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ 
มีความเข้าใจ และรักพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ มีประสบการณ์ที่ดีในสภาพแวดล้อมของศาสนาจักร 
และรู้ถึงค่าของตนเองมากข้ึน ชั้นบริบาลเป็นประสบการณ์แรกในศาสนาจักรที่เด็กเล็กจะได้รับการสอนพระกิตติคุณ 
และสร้างความสัมพันธ์กับเด็กและผู้ใหญ่คนอ่ืน ๆ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ห้องบริบาลควรสะอาด ลูสบายตา และดึงดูด อยู่ใกล้ห้องน้ําหากเป็นไปได้ อาจแบ่งห้องบริบาลออกเป็นส่วน ๆ 
สำหรับเล่น (บนพรมหรือเสือ หากเป็นไปได้) อ่านหนังสือหรือทำกิจกรรม และให้บทเรียน ของเล่นควรสะอาด 
ปลอดภัย และอยู่ในสภาพดี 
ตารางเวลา 

ตามปกติช้ันบริบาลจะใช้เวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที ควรแบ่งเวลาออกเป็นช่วงต่าง ๆ โดยให้แต่ละช่วงเสริมอุด 
ประสงค์ของบทเรียน 
พยายามวางแผนบทเรียนตามรูปแบบเดิมทุกสัปดาห์ เด็ก ๆ จะรูสืกม่ันใจเม่ือมีกฎเกณฑ์ดังเช่นปกติและมีการ 
เปล่ียนท่ีคุ้นเคยจากกิจกรรมหน่ึงไปอีกกิจกรรมหน่ึง อาจปรับรูปแบบท่ีแนะน0าไวั'ต่อไปน้ีตามความต้องการใน 

ทองท่ี 

ต้อนรับ 
ช่วงการเล่น: 35 นาที 
ช่วงรวมกลุ่ม: 10 นาที 
ช่วงเพลง: 10 นาที 
ช่วงของว่าง: 10 นาที 
ช่วงบทเรียน: 10 นาที 
ช่วงกิจกรรม: 15 นาที 
ช่วงปิด: 10 นาที 

XX 



เด็กบริบาลไม่ต้องเขาร่วมช่วงเวลาของการแบ่งปีน และพิธีเปิดหรือปิด 

ต้อนรับ: เม่ือเด็กเข้ามาในช้ันบริบาล ให้ทักทายแต่ละคนด้วยการเอ่ยช่ือ ช่วยให้เด็กร้สืกถึงความรักของท่านและ 
ของพระบิดาบนสวรรค์ เพลงเบา ๆ จะสร้างบรรยากาศท่ีเชิญชวนและคารวะ เพลงใน หนัง^อเพลงสำ}1รับเด็ก 
บันทึกไวไนเทปคาสเซท (52425) และแผ่นดิสก์ (50428) 

ช่วงการเล่น: เปิดโอกาสให้เด็กไต้เล่นของเล่น ภาพตัวต่อ รูปภาพ หรือหนังสืออย่างเต็มท่ี สนับสนุนให้เด็กแต่ 
ละคนเสือกเล่นหน่ึงอย่างในแต่ละคร้ังและนำเก็บเข้าท่ีก่อนจะเสือกเล่นอย่างอ่ืน อย่าบังคับเด็กให้แบ่งปีนหากเขา 
หรือเธอไม,อยากทำเช่นน้ัน เด็กส่วนใหญ่ในวัยน้ียังไม่พร้อมทางอารมณ์หรือทางสังคมท่ีจะแบ่งปีน อยู่กับเด็ก แต่ 
อย่าเข้าไปยุ่งเก่ียวกับการ.เล่นของเขามากเกินไป เม่ือส้ินสุดช่วงการเล่น ช่วยเด็ก ๆ เก็บของเล่นให้เรียบร้อย 

อาจดำเนินกิจกรรมบางอย่างในช่วงน้ี (ดู "กิจกรรมและเกมสำหรับช้ันบริบาล" หน้า xvi-xxii) แต่ไม่ควรบังคับ 
เด็กให้มีส่วนร่วม 

ช่วงรวมกลุ่ม: ให้เด็ก ๆ รวมกลุ่มร้องเพลงและเตรียมสวดอ้อนวอน เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอน สอนเด็กให้ 
สวดอ้อนวอนส้ัน ๆ และง่าย ๆ ช่วยเขาเท่าที่จำเป็น หลังจากสวดอ้อนวอน ชวนเด็กพูดคุยและสร้างความสัมพันธ์ 
กบครูและเด็กด้วยกันในสภาพแวดล'อมที่ไม่มีพิขีรีตอง แสดงความรัก ความเป็นคันเอง และให้เกียรติเด็กด้วย 
คำพูดและการกระทำของท่าน จงรู้สึก1ไวและยืดหยุ่น สนทนาถึงความต้องการและความสนใจของเด็ก หัวข้อการ 
สนทนาท่ีเหมาะสมได้แก่ 

• ประสบการณ์ท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนในชีวิตของเด็ก เช่น มีน้องคนใหม่ในบ้าน หรือ การออกไปเท่ียวด้วยกันเป็นครอบครัๆ 
• วันหยุดพิเศษ 
• ลมฟ้าอากาศ 
• การสังเกตธรรมชาติ 
• ทักษะทางสังคม เช่น การพิง การแบ่งปีน หรือการมีกิริยามารยาทท่ีดี 
• การกระทำท่ีแสดงความเมตตา 

อาจใช้คำประพันธ์ประกอบท่า ออกกำลังกายยืดเสันยืดสาย และเพลงในช่วงน้ีเพ่ือช่วยให้เด็กอยู่กับท่ี 

ช่วงเพลง: สามารถใช้เพลงได้ตลอดช่ัวโมงช้ันบริบาลเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีมีความสุขและน่ๅฐนสื สอนข่ๅๆ 
สารพระกิตติคุณ และให้เด็ก ๆ ได้เปล่ียนอิริยาบถ (ดู "เพลงในช้ันบริบาล" xxii) เด็กชอบร้องเพลงเติมทุก 
อาทิตย์ ผู้นำและครูชั้นบริบาลควรมีหนังสือเพลงสำหรับเด็ก อาจจะเชิญคนอ่ืนมาช่วยเร่ืองเพลงในช้ันบริบาลก็ได้ 

ช่วงชองว่าง: กำหนดช่วงของว่างขึ้นเพื่อสนองความต้องการของเด็ก เงินค่าของว่างควรมาจากงบประมาณปฐมวัย 
เน่ืองจากเด็กมีของว่างในช้ันบริบาลทุกอาทิตย์ ครูควรถามบิดามารดาว่ามีอาหารชนิดใดบ้างที่เขาใม่ด้องการ!ห้ 
ลูกรับประทาน (ดู คู่มือคำแนะนำของศาสนาจักร เล่ม 2: ผู้นำฐานะไ]โรหิตและผู้นำองค์การช่วย [1998], หน้า 258) 
ก่อนเสิร์ฟของว่าง ช่วยเด็กคนหนึ่งกล่าวให้พรอาหาร 

ช่วงบทเรียน: บทเรียนในคู่มือเล่มน้ีจัดทำไว้สำหรับระดับอายุสามขวบ แต่กิจกรรมหลายอย่างในบทเรียนและหมวด 
"กิจกรรมเสริม" เหมาะสำหรับเด็กท่ีอายุน้อยกว่าน้ัน บทเรียนแต่ละบทมีหมวด "กิจกรรมเพ่ิมเติมสำหรับเด็กเล็ก" 
ด้วย (จะเห็นว่าอุปกรณ์และการเตรียมที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมเพิ่มเติมไม่ได้เขียน!ว้ในหมวด "การเตรียม" ของ 
แต่ละบท จงอ่านรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละอย่างท่ีท่านด้องการใช้ให้ถ่ีอ้วน เพ่ือให้แน่ใจว่าท่านมีทุกส่ิงท่ีจํๅเป็น 
ต้องใช้) 

x i 



ตัวอย่างการปรับเปลี่ยนบทเรียนในคู่มือเล่มนี้เพื่อใช้ในชั้นบริบาลอยู่ในหน้า x-xii เม่ือท่านปรับเปล่ียนบทเรียน อย่าลืม 
พิจารณาความเข้าใจและความสนใจของเด็กร่วมกับการสวดอ้อนวอน กิจกรรมควรสั้นและหลากหลายเพราะเด็ก 
วัยนี้มีช่"วงความสนใจสั้น เด็กเรียน!"โดยการท0าซ้ํา ตังนั้นท่านอาจต้องทำกิจกรรมซํ้าระหว่างบทเรียนหรือใน 
บทเรียนคราวต่อไป สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการสอนเด็กเล็ก ดู "การเตรียมบทเรียน" "การสอนบทเรียน" 
"เพลงในช้ันเรียน" และ "ทัศนูปกรณ์" หน้า vii-viii 
ช่วงกิจกรรม: เลือกกิจกรรม เช่น การระบายสี ทำสิ่งต่าง ๆ  ด้วยแป้งโด บทบาทสมบุติ เกม และอ่ืน ๆ (ดู"กิจกรรม 
และเกมสำหรับช้ันบริบาล" xvi) ที่จะสนับสนูนข่าวสารพระกิตติคุณ มีโอกาสแบ่งปีน และให้ประสบการณ์ท่ีสร้าง 
สรรค์ ไม,ต้องกังวลหากเด็กเล็กอยากจะกลับไปเล่น 

ช่วงปีด: ช่วยเด็กเก็บของเล่นและอุปกรณ์ทั้งหมดให้เรียบร้อย จากน้ันก็ทบทวนและส^ปข่าวสารพระกิตติคุณท่ี 
สอนในบทเรียนอย่างย่อ ๆ ช่วยเด็กคนหนึ่งสวดอ้อนวอนปิด 

การเตร ียมเดก 
สำหรบชนบริบาล สองสามสัปดาห์ก่อนท่ีเด็กจะเข้าช้ันบริบาล ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานปฐมวัยควรให้แบบตรวจสอบในหน้า 

xiii แก่บิดามารดาของเด็ก และจัดการประชุมระหว่างผู้ปกครองและครูบริบาล 

x i i 



แบบตรวจสอบ 
สำหรับบิดามารดา 

เด็กอาจจะเข้าชั้นบริบาลครั้งแรกด้วยความกระตือรือร'นหรือไม่กีกลัว ด้วยรอยยิ้มหรือไม่ก็นํ้ๅตา บิดามารดาช่วยได้มากทีเดียวที่จะ 
ทำให้ประสบการณ์ในชั้นบริบาลครั้งแรกของลูกเปีนที่ชื่นชอบ โดยการเตรียมลูกล่วงหห้ๅ เมื่อเด็กรู้ว่ากำลังจะไปที่ไหนและคาดหวัง 
อะไรจากเขา เด็ทมักจะอยากเข้าร่วม เด็กที่มาพร้อมกับคำอธิบายเพยงเล็กน้อยหรือไม่ได้อธิบายใหฟิงล่วงหน้าจะเกิดควๅมกลัวและ 
ไม่ยอมอยู่ในชั้นเรียน เตรียมลูกของท่านมาเข้าชั้นบริบาลโดยทำสิ่งต่อไปนี้ให้มากที่สุดเท่ๅที่จะทํๅได้ 

โปรดอย่านำสูกของท่านไปเข้าชั้นบริบาลฒื่อเขามีอๅการต่อไปนี้ dเๅ V 
• มเข 
• นํ้ามูกไหล 
• ไอ 
• งอแงหรือฉุนเฉียวผิดปกติ 
• อาเจียน 

• ท้องเสีย 

• ผื่นขึ้น 
• ตาอักเสบ 
• มีเหา 
• มีความเจ็บป่วยหรือการติดเชื้อที่รักษาด้วยยาปฏิชีวนะใน 48 ชั่วโมง 

ที่ผ่านมา 
• มีความเจ็บป่วยที่เห็นได้ชัดว่าอยู่ในช่วงติดต่อได้แก่ x i i i 

1. สอนลูกเกิยวกับชันบริบาลอย่างนอยสองสัปดาห์ 
ก่อนที่เขาจะเข้าร่วมเปีนครั้งแรก 

2. จัดให้ลูกได้พบกับครูบริบาลหนึ่งหรือสองสัปดาห์ 
ก่อนที่เขาจะเข้าชั้นบริบาลครั้งแรก 

3. จัดให้ลูกได้พบกับเด็กคนอื่น ๆ สักสองสามคนใน 
ชั้นบริบาล 

4. ระหว่างสัปดาห์ก่อนจะพาลูกมาเข้าช้ันบริบาล ให้พูด 
สิ่งที่คีเกี่ยวกับชั้นบริบาล 

5. พาลูกไปดูห้องบริบาลฌ่ือไม,มีใครอยู่ท่ีน้ัน 

6. หน่ึงวันก่อนน้ัน บอกลูกว่าพรุ่งน้ีเขาจะเร่ิมเข้าช้ันเรียน 
บริบาล 

7. วันแรกของชั้นเรียนบริบาล ให้ลูกได้มีเวลาเตรียม 
พร้อมให้มากก่อนมาโบสถ์ อย่าเร่ง 

8. เอาของเล่นทุกอย่างของลูกเก็บไว้ท่ีบ้าน 

9. ดูแลลูกเรื่องขับถ่ายและป้อนอาหารให้เรียบร้อยก่อน 
จะพาไปท่ีช้ันบริบาล พาเด็กท่ีต้องเปล่ียนผ้าอ้อมไป 
หาพ่อแม่เพ่ือให้พ่อแม่เปล่ียนให้ 

10. ตรงไปท่ีช้ันบริบาลเลย 
11. รับปากลูกว่าท่านจะกลับมารับ กลับมารับลูกทันทีท่ีช้ัน 

บริบาลเลิก 
12. หากลูกกลัว ให้อยู่ในช้ันบริบาลกับเขาสักครู่ 

13. บอกครูช้ันบริบาลว่าท่านเรียนอยู่ช้ันไหนในช่วงน้ัน เพ่ือ 
เขาจะสามารถพาลูกไปหาท่านได้เม่ือมีปิญหา 

14. บอกให้ครูช้ันบริบาลทราบว่าลูกของท่านมีป้ญหาใดเป็น 
พิเศษหรือไม่ เช่น แห้อาหาร 

15. พูดคุยกับลูกถึงประสบการณ์ในชั้นบริบาลในแง,บวกและ 
ด้วยความตื่นเต้น จงแน่ใจว่าท่านพูดแต่ส่ิงดีเก่ียวกับช้ัน 
เรียนและครูของลูก 

16. จำไว้ว่าความรักและความอดทนจะทำให้ชั้นบริบาลเป็น 
ประสบการณ์ท่ีดีสำหรับลูกของท่าน 



อีชุกอีใส (เจ็ดวัน) 

หัด (จนกว่าผ่ืนจะหาย) 
ไข้อีดำอีแดง (จนกว่าผ่ืนจะหาย) 
คางทูม (จนกว่าอาการบวมจะหาย โดยปกติเจ็ดวัน) 

โรคทุพอง 

หากลูกของท่านมีอาการแพ้ท่ีทำให้น้ํามูกไหล ไอ หรือมีส์น โปรดบอกให้ครูช้ันบริบาลทราบว่าอาการของถูกไม่ 
แพร่เช้ือ 

ลักษณะนิสัย 
ของเด ็ก เล ็ก การสืกษาลักษณะนิสัยของเด็กเล็กจะช่วยให้ท่านเข้าใจไสัดีข้ึนว่าทำไมเด็กในช้ันของท่านจึงมีพฤติกรรมแบบน้ัน 

ใช้ความรู้น้ีในการเตรียมและสอนบทเรียน และในการสร้างความสัมพันธ์กับเด็ก จำไว้ว่าสิ่งเหล่านเป็นแนวทาง 
โดยท่ัวไป เด็กทุกคนไม,ได้มีพัฒนาในระดับเดียวกัน หรือใช่ว่าเด็กวัยเดียวกันจะมีพฤติกรรมเหมือนกัน สำหรับ 
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของเด็ก ดู ไม่รการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอม (110-111) 
ลักษณะทางจิตใจของเด็กเล็ก 
• คิดง่าย ๆ และตรงไปตรงมา ไม่เข้าใจแนวคิดท่ีเป็นนามธรรม 
• มีช่วงความสนใจสั้น (หน่ึงถึงสามนาที) 
• มักจะถามคำถามหรือแสดงความเห็นที่ออกนอกเรื่อง 
• สนใจใคร่ร้เป็นอย่างมากและช่างถาม 
• ปกติแล้วมักจะต่ืนเต้นท่ีจะเรียนรู้และลองของใหม่ 
• ชอบทำอะไรซ้ําซาก 
• ทำการเลือกที่ง่าย ๆ ได้ 
ลักษณะทางกายภาพของเด็ก 
• โดยปกติจะซุกซนมาก 
• กำลังพัฒนาความสามารถที่จะก้าวเดิน กระโดด และปรบมือ 

• ไม่อยู่น่ิง ห^ดหงิด และเบ่ือง่าย 
• พบว่าการถอดและร้ือง่ายกว่าการเก็บเข้าท่ี 
ลักษณะทางสังคมของเด็กเล็ก 
• มีความไว้วางใจ 
• โดยปกติจะชอบเล่นคนเดียว 
• ค่อนข้างเห็นแก่ตัวและเอาแต่ใจ 
• ไม,อยากแบ่งปีนและผลัดกัน 
• มักจะทะเลาะกันเรื่องของเล่น 

x i v 



ลักษณะทางอารมณ์ของเด็กเล็ก 

• อยากจะรักและเป็นท่ีรัก 
• มักจะระเบิดอารมณ์ออกมา 
• ร้องไห้ง่าย 
• อารมณ์แปรปรวน 
ลักษณะทางวิญญาณของเด็กเล็ก 
• ชอบสวดอ้อนวอนแด่ต้องมีคนช่วย 
• เร่ิมเรียนรูความหมายของความคารวะได้แล้ว 
• รู้สึกไวต่อพระวิญญาณ 
• เข้าใจว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงรักเรา 
• เข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานทางวิญญาณ 

ฟ้ณหาที่อาจเกิดขื้น 
ในชนบริบาลนละ 
วิธีแกไข แม้จะอยู่ในช้ันบ?บาลท่ีดีท่ีสุด แต่บางคร้ังเด็กจะมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ต่อไปนี้เป็นป้ญหาพฤติกรรมทั่วไป 

บางอย่างและคำแนะนำในการแก้ไข 

วิธีแก้ไขปัญหา 
สนับสนุนให้พ่อแม่เตรียมลูกก่อนมาช้ันเรียนบริบาล (ดู "การเตรียมเด็ก 
สำหรับชั้นบริบาล" xii) ขอให้พ่อแม่อยู่ก่อนจนกว่าเด็กจะสงบและ 
สบายใจ อาจช่วยไต้มากถ้าขอให้ผู้ใหญ่คนอ่ืนอุ้มเด็กท่ีกำลังร้องไห้เพ่ือ 
ช่วยให้เขารู้สึกมั่นใจมากขึ้น 

จงอดทน อย่าบังคับเด็ก ให้เวลาเด็กท่ีจะทำความรู้จักกับท่าน เด็กคนอ่ืน 
และสภาพแวดล้อม ปลอบเด็กเป็นคร่ํงคราว และแนะนำให้ลองทำก่จกรรม 
สักหนึ่งหรือสองอย่าง ช่วยให้เด็กมีประสบการณ์ที่ดีบางอย่าง 

เด็กเล็กต้องการความอบอุ่นและความเอาใจใส่ การอุ้มไว้สักพักหน่ึงและ 
พูดคุยกับเด็กเป็นระยะ ๆ จะทำให้เด็กพอใจ จากน้ันจึงสนับสนุนเด็กให้ 
ร่วมทำกิจกรรม 

จงต่ืนตัวและรู้ถึงความต้องการ ความสนใจ และช่วงความสนใจของ 
เด็กแต่ละคน มองหาสัญญาณของความเบ่ือหน่าย หรือการไม่อยู่น่ึง เพ่ือ 
ท่านจะสามารถปรับกิจกรรมให้เข้ากับความสนใจของเด็ก อย่าบังคับเด็ก 
ให้ร่วมทำกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง หากเด็กบางคนต้องการกลับไปเล่น 
ของเล่น ก็ปล่อยให้เขาทำเช่นนั้น 

XX 

ปัญหา 

พ่อแม่บอกว่าเด็กไม่อยากเข้าชั้นบริบาล 
เด็กจะร้องไห้เสียงดังเม่ือพ่อแม่พยายาม 
จะออกไป 

ดูเหมือนเด็กจะกลัวท่านหรือไม่ก็เด็ก 
อื่น เดินไปท่ัวห้องอย่างไร้จุดหมาย 
และไม,พูดคุยกับใคร 

ระหว่างอยู่ในช้ันบริบาล เด็กจะเกาะ 
ขาท่านแน่น และพยายามจะน่ังตัก 
ท่าน 

ระหว่างช่วงบทเรียน เด็กหลายคนจะ 
ลุกเดนออกไปก่อนกิจกรรมจะเสร็จสิ้น 



เด็กจะไม่น่ังฟ้งน่ิง ๆ เขาจะผลักและ 
ดึงเด็กทึ่นั่งข้าง ๆ 

เด็กหลายคนเร่ิมแย่งของเล่นกัน อาจ 
จะเตะ ตี หรือกัดเพ่ือให้ได้ของเล่น 
ชิ้นนั้น 

เด็กเร่ิมเล่นรุนแรง เช่น เหว่ียงของเล่น 
ไปรอบ ๆ ทุบของเล่น หรือ โยนท้ิง 
แล้วว่ิงไปอยู่อีกด้านหน่ึงของห้อง 

เด็กหยิบของเล่นมาจากช้ันช้ินแล้วชิน 
เล่า โดยไม่ยอมเก็บของเล่นอ่ืนเข้าท่ี 

เด็กเร่ิมส่งเสียงและร้องไห้ เม่ือท่าน 
พยายามปลอบ เด็กจะพูดว่า "หนูไม1 

ชอบครู" และถอยหนี 

เด็กถามว่า "เม่ือไรแม่หนูจะมา เม่ือไร 
หนูจะได้กลับบ้าน" 

กิจกรรมและ 
เกมสำหรับ 
ชนบริบาล ใช้กิจกรรมในหมวดน้ีในระหว่างช่วงการเล่นหรือช่วงกิจกรรมตามดุลพินิจของท่าน ท่านจะใช้กิจกรรมใดก็ได้ใน 

หมวดน้ีท่ีสอดคล้องกับบทเรียนระหว่างช่วงบทเรียนของช้ันบริบาล และใช้กิจกรรมจากบทเรียนระหว่างช่วงการ 
เล่น เตรียมกิจกรรมไว้สำหรับเด็กในระหว่างช่วงการเล่น แต่ไม่จำเป็นต้องให้'เด็กมีส่วนร่วม เด็กบางคนอาจจะ 
ชอบเล่นของเล่นตลอดช่วงการเล่นมากกว่า 

กิจกรรมศิลปะ 

ประสบการณ์เก่ียวกับศิลปะทำให้เด็กสนูนสนาน และช่วยเด็กพัฒนาความเช่ือม่ันในตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ 
ความคล,องแคล,วในการใช้มือ การประสานกันของตากับมือ และการรับร้ของประสาทสัมผัสต่าง ๆ ศิลปะเป็น 
วิธีที่น่าพอใจยิ่งในการแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของท่านในการ 
วางแผนงานศิลปะท่ีเหมาะสมสำหรับช้ันเรียน 

x v i 

ครูคนท่ีสองสามารถดึงความสนใจของเด็กไปยังกิจกรรมท่ีครูคนแรก 
กำลังดำเนินอยู่ ให้เด็กถือบางส่ิงเพ่ือเขาจะเข้าร่วมในบทเรียนหรือกิจกรรม 
ด้วยความกระตือรือร้น 

บางทีเด็กก็สามารถแก้ไขการทะเลาะเบาะแว้งได้ด้วยตัวเอง แต่ท่านควร 
เข้าไปสอดแทรกหากจำเป็นเพ่ือฟ้องกันไม่ให้'เด็กทำร้ายกัน หรือทำของ 
เสียหาย ท่านอาจเสนอแนะวิธีให้เด็กแก้ไขปีญหาของตนเอง 

ท่านจำเป็นต้องหยุดพฤติกรรมนี้ อธิบายให้เด็กฟ้งว่าทำไมเขาจึงทำอย่าง 
นั้นไม่ได้ แล้วให้เด็กทำกิจกรรมอีกอย่างหน่ึง 

กล่าวย้ําถึงพฤติกรรมท่ีคาดหวังด้วยความอ่อนโยนทว่าหนักแน่น แสดง 
ให้เด็กเห็นวิธีเก็บของเล่น สนับสนูนเด็กให้เก็บของเล่นแต่ละช้ินก่อนจะ 
หยิบช้ินใหม่ออกมาเล่น 

โดยปกติเด็กเล็กมักจะวอกแวกง่าย เอาของเล่นช้ินพิเศษให้เด็กดูและแนะ 
ว่าเล่นชิ้นนี้คงจะสนูก ถ้าไม,ได้ผล ให้ลองใช้เร่ืองเล่าหรือหนังสือ บาง 
คร้ังการเช็ดหน้าเช็ดตาให้เด็กจะช่วยให้เขาหยุดร้องไห้ ถ้ายังร้องไม่หยุด 
ให้พาเขาไปหาพ่อแม่ 

ปลอบเด็กว่าพ่อแม่จะกลับมารับ พูดถึงบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนถึงเวลา 
กลับบ้าน 



แนวทางต่อไปน้ีจะช่วยท่านในการวางแผนงานศิลปะท่ีสร้างสรรค์ 
• ท่าแผนงานให้เรียบง่าย 
• เตรียมให้พร,อม มีอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นและเวธีท่างานนั้นด้ว0ตัวเอง 
• จงยืดหยุ่น ล้าท่านยืดหยุ่นได้ ท่านจะไม,เสียใจเมื่อไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จำไว้ว่าเด็กมักจะสนใจทดลอง 

อุปกรณ์ที่ท่านให้มากกว่าทำงานนั้นให้เสร็จ 
• จงมีทัศนคติท่ีดี และสนใจในส่ิงท่ีเด็กกำลังทำ ชมเชยด้วยความจริงใจ 
• ใช้ความหลากหลาย วางแผนงานที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้อุปกรณ์และวิธีที่หลากหลายทุกสัปดาห์ 
• มีไหวพริบ เด็กเล็กจะไม่แสดงออกโดยผ่านทางงานศิลปะท)องเขาเสมอไป เขาชอบแต่เพียงทดลองใช้อุปกรณ์ 

ที่หาไว้!ห้เท่านั้น ล้าท่านต้องการแสดงความเห็นในงานของเด็ก ให้พูดว่า '•เล่าส่ิงท่ีหนุวาดให้ครูฟ้งชิคะ" แทน 
ที่จะดามว่า "น่ีรูปอะไรจ๊ะ" 

• ให้ความช่วยเหลือน้อยท่ีสุด ช่วยเมื่อจำเป็นแต่ปล่อยให้เด็กทำงานของตนเอง 

ระบายสีตามเพลง 
อุปกรณ์ที่จำเป็น: เทปเพลงห!อเคร่ืองดนตรี กระดาษ และสีเทียนหรือดินสอสี 
เปิดเพลงขณะท่ีเด็กระบายสี ให้เขาระบายสีตามความรู้สืกท่ีเกิดจากเสียงเพลง 

แผ่นภาพ 
แผ่นภาพ คือ ภาพท่ีทำจากเศษกระดาษ รูปถ่ายหรือวัสดุอื่น ๆ นำมาทากาวและประกอบกันเป็นรูปภาพ 
อุปกรณ์ที่จำเป็น: จะใช้วัสดุใดก็ได้ในแผ่นภาพ เช่น กระดาษห่อของขวัญ กระดาษชำระ ตัวอย่างกระดาษปิดฝา 
ผนัง ใบไม้ ทราย และมักกะโรนี ท่านจะด้องเตรียมกาว ที่ทากาว แผ่นกระดาษ หรือวัสดุบางอย่างท่ีมีพ้ืนผิวเรียบ 
(เพ่ือรองกระดาษท่ีจะทำเป็นแผ่นภาพ) สำหรับเด็กแต่ละคน 

ให้เด็กเสือกวัสดุท่ีจะแปะลงบนกระดาษท่ีทำเป็นแผ่นภาพ และออกแบบตามต้องการ 

การร้อยมักกะ โรปี 

อุปกรณ์ที่จำเป็น: มักกะโรนีหลอดใหญ่ (หรือหลอดพลาสติก หรือวัสดุอ่ืนท่ีนำมาร้อยได้) เชือกหรือด้ายยาวสำหรับ 
เด็กแต่ละคน และกาว 

ชุ่มปลายเชือกหรือด้ายข้างหนึ่งในกาว เม่ือกาวแห้งมันจะแข็งพอให้ร้อยได้ ผูกปมที่ปลายเชือกอีกด้านหนึ่ง เพ่ือ 
กันมักกะโรนีหลุดออกไป ให้เด็กร้อยมักกะโรนี เม่ือร้อยเสร็จแล้วให้ผูกปลายเชือกท้ังสองเข้าด้วยกัน 

แปีงโดแบบง่าย ๆ 
อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
แปึง 2 ถ้วยตวง 
เกลือ 1 ถ้วยตวง 
นามันพืช 1 ช้อนโต๊ะ 
นํ้า y 4 ถ้วย 
สีผสมอาหาร (สีใดก็ได้) 

x v i i 



ผสมแป้งกับเกลือ เติมนั้ามันและนํ้าพอให้แป้งจับตัวกันพอดี เติมน้ําทีละน้อย จนกระทั่งส่วนผสมอ่อนนิ่ม แต่ 
อย่าให้เหนียวเกินไป ผสมและนวดแป้งเบา ๆ (ใส่สีในแป้งโด โดยใส่สีผสมอาหารลงในน้ําก่อนจะใส่ลงไปใน 
แป้งและเกลือ) 
ทำแป้งโดที่บ้านก่อนจะนำมาใช้ในชั้นบริบาล และเก็บไว้ในภาชนะท่ีอากาศเข้าออกไม่ได้ นำกระดาษ (กระดาษ 
ไขจะใช้ได้ดีเป็นพิเศษ) \เบนโต๊ะท่ีเด็กจะเล่นแป้งโด 

เกมและคำประพันธ์ประกอบท่า 
เด็กชอบทำสิ่งที่ทำให้มีการเคลื่อนไหว เช่น เกมง่าย ๆ หรือท่าประกอบคำประพันธ์หรือเพลง คำประพันธ์มาก 
มายในบทเรียนนำไปให้เด็กแสดงท่าทางประกอบได้ และเกมง่าย ๆ บางเกมมีอธิบายไว้ข้างล่างนี้ เม่ือเด็กชอบ 
กิจกรรมหนึ่ง สามารถใช้กิจกรรมน้ันหลาย ๆ คร้ังตลอดปี ไม่เพียงในบทเรียนท่ีกล่าวถึงเท่าน้ัน 

แนวทางต่อไปน้ีจะช่วยให้ท่านสอน คำประพันธ์ประกอบท่าใหม่ให้แก่เด็ก 
• ท่องจำคำประพันธ์ดังกล่าวให้ได้ก่อนนำมาสอนในชั้นเรียน 
• ท่องคำประพันธ์และทำท่าประกอบคำประพันธ์ให้เด็กดูก่อน โดยทำท่าให้เห็นชัดเจน จากน้ันให้เด็กทำตามท่าน 
• ดำเนินไปช้า ๆ เพ่ือเด็กจะเข้าใจคำประพันธ์และท่าประกอบ 

• ใช้ทัศนูปกรณ์เป็นคร้ังคราวเพ่ือช่วยนำเสนอคำประพันธ์ประกอบท่า เด็กจะสนใจและเรียนรู้ได้ดีข้ึนหากมีบาง 
สิ่งให้เขาดู 

• ตัดทอนคำประพันธ์และท่าประกอบให้สั้นลงหากเด็กเริ่มไม่อยู่นิ่ง ถ้าคำประพันธ์ประกอบท่ายาวเกินไป ท่าน 
อาจต้องช่วยให้เด็กทำท่าประกอบขณะท่ีตัวท่านท่องคำประพันธ์ 

คำประพันธ์เกี่ยวกับความคารวะ 

ใช้คำประพันธ์ต่อไปน้ีเม่ือเด็กไม,อยู่น่ิง และต้องการบางอย่างเพ่ือช่วยให้มีความคารวะ การใช้คำประพันธ์บทใด 
บทหนึ่งในเวลาเดียวกันทุกสัปดาห์จะช่วยให้เด็กรู้ว่าเมื่อใดเป็นเวลาสวดอ้อนวอนเปิดหรือปิด ช่วยให้เด็กท่องคำ 
ประพันธ์และทำท่าทางประกอบได้ 
กำกำ แบแบ [มือ] 
กำกำ แบแบ 
กำกำ แบแบ 
แล้วก็ปรบมือพลัน 
กำกำ แบแบ 

กำกำ แบแบ 
และวางไว้บนตัก 

ฉันเขย่ามือ 

x v i i i 



ฉันเขย่ามือ 
ฉันหบุนมือ 
แล้วฉันปรบมือหน่ึงที 
ฉันยกมือขึ้น 
แล้วเอามือลง 
และวางไว้บนตัก 

เท้าจงอยู่เฉย 
เท้าเอ๋ยหยุดพัก 
เม่ือยนักน่ังเกาอ้ีตัวตรง 
ล้มศีรษะลง 
แล้วหลับตาพลัน 
ตัวฉันพร้อมสวดอ้อนวอน 

บางครั้งก็สูง บางครั้งก็เตี้ย 

ใข้คำประพันธ์ยืดและย่อต่อไปน้ีเม่ือเด็กน่ังท่ีแล้วและอยากจะเคล่ือนไหว ทำซํ้าตามต้องการ 

บางคร้ังฉันก็สูง สูง สูงมาก (ยืนข้ึน แล้วเขย่งเท้า) 

บางครังฉันก็เต้ีย เต้ีย เต้ียมาก (ย่อตัวลง) 

บางครังสูง บางคร้ังเต้ีย (ยืนข้ึน แล้วย่อลง) 

สูงหรือเตี้ยเอ่ย (ยืนข้ึนหรือย่อลง ให้เด็กพูดว่าเขาสูงหรือเต้ีย) 

เมล็ดพืช 

เล่าให้เด็กฟิงถึงวิธีเพาะเมล็ดพืชในดิน และให้เขาสมบุติว่าตนเองเป็นเมล็ดพืชท่ีกำลังจะเติบโต โดยพูดว่า "สมบุติ 
ว่าเราเป็นเมล็ดพืช" (หมอบลงหรือม้วนตัวให้กลม และหลับตา) "พระอาทิตย์ส่องแสงมาทำให้เมล็ดพืชอบอุ่น 
จากน้ันฝนก็ตกลงมาและบอกว่า "ต่ืนเถิด เจ้าเมล็ดพืช" (ลืมตาและเร่ิมยืดตัว) "เจ้าเมล็ดพืช จงโผล่ข้ึนมาจากพ้ืน 
ดิน เพ่ือเจ้าจะโต" (ยืนข้ึนและยืดแขนข้ึนเหนือศีรษะ) "เจ้าเมล็ดพืช เจ้าโตเป็นดอกท่ีสวยงาม [หรือต้นไม้สูงใหญ่]" 
ไปบ้านคุฌยาย [หรือๆฌตา] กันเถอะ 

พูดว่า "สมบุติว่าเราจะไปบ้านคุณยาย [หรือคุณตา] เราต้องแต่งตัวก่อน" (ทำทำแต่งตัว) "ไปขึ้นรถกันเถอะ" 
(ทำท่าเปิดประตูเข้าไปนั่งขับ) "โอ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเต็มไปหมด" (ทำท่าเหมือนน่ังในรถท่ีกระดอนข้ึนลง) 
"น่ันไง เราโบกมือให้เจ้าหน้าท่ีตำรวจกันเถอะ" (ทำท่าโบกมือ) "เกือบจะถึงแล้ว นี่ไงบ้านของคุณยาย [หรือคุณตา] 
เราเข้าไปกอดท่านให้หายคิดถึงกันดีกว่า" (ทำท่ากอดคุณยายหรือคุณตา) 

ช่วยๆณฟอคุณแม่ 

นำเด็กให้ท่าท่าเหมือนว่ากำลังช่วยคุณพ่อคุณแม่ ท่านอาจพูดว่า "สมบุติว่าเราช่วยกวาดบ้าน" เด็กก็ทำท่ากวาด 
บ้าน ท่านสามารถพูดไต้ต่อไปว่า เก็บท่ีนอน เช็ดหน้าต่าง ปิดฝุน กวาดใบไม้ พรวนดิน ล้างรถ หรือ ทำกิจกรรม 
อื่นที่เหมาะสม x i x 



เกมกลิ้งรุ}กบอล 

อุปกรณ์ที่จำเป็น: ลูกบอล 
ให้เด็กน่ังเป็นรูปคร่ึงวงกลม ท่านนั่งอยู่ตรงหน้าเขา และกล้ิงลูกบอลไปท่ีเด็กคนหน่ึง พร้อมกับเอ่ยช่ือเขาและถาม 
คำถามเกี่ยวกับบทเรียน เด็กคนน้ันจะกล้ิงลูกบอลกับไปให้ท่าน พูดชื่อท่านหรือไม่ก็ตอบคำถาม จงแน่ใจว่าท่าน 
ไค้ให้เด็กทุกคนได้เล่นอย่างน้อยหน่ึงคร้ัง ท่านสามารถเล่นเกมนี้โดยยืนรับส่งลูกบอลก็ได้ 

จับคู่รูปทรง 

อุปกรณ์ที่จำเป็น: กระดาษสี กรรไกร 

ใช้กระดาษสีทำเป็นรูปทรงต่าง ๆ ต่อไปนี้ ขนาดใหญ่หน่ึงแผ่น และขนาดเล็กหน่ึงแผ่น: สี่เหลี่ยมจัตุรัส วงกลม 
สามเหล่ียม หัวใจ แปดเหล่ียม และรูปไข่ แล้วนำไปวางกระจายบนพ้ืน ให้เด็กแต่ละคนผลัดกันวางรูปเล็กลงบน 
รูปใหญ่ หากต้องการความหลากหลาย ให้ทำเป็นรูปทรงเดียวกันแต่ใช้กระดาษสีต่างกัน และ,ให้เด็กจับคู่สีท่ีเหมือน 
กันแทนรูปทรงที่เหมือนกัน 
รูปทรงดนตรี 

อุปกรณ์ที่จำเป็น: กระดาษสีหรือผ้าสีต่าง ๆ ตัดเป็นรูปวงกลม เทปเพลงหรือเคร่ืองดนตรี เทปกาว (ใช้หรือไม่ใช้ 
ก็ได้) 

วางหรือติดวงกลมท่ีพ้ืนให้เป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่ ให้เด็กเดินไปรอบ ๆ วงกลมใหญ่น้ันขณะเปิดเพลง เม่ือเพลง 
หยุด เด็กแต่ละคนจะบอกช่ือสีของวงกลมท่ีเขายืนอยู่ใกล้' ๆ หากต้องการความหลากหลาย ให้ใช้รูปทรงต่าง ๆ 
และให้เด็กบอกช่ือสีและรูปทรง 

โยนฤงถั่ว 
อุปกรณ์ที่จำเป็น: ถุงถั่ว กล่อง ตะกร้า หรือเป้า (นำกระดาษแข็งมาเจาะรูแล้วติดบนวัสดุแข็ง) 

ให้เด็กโยนถุงถ่ัวลงในกล่อง ตะกร้า หรือปาไปท่ีเป้า (ท่านอาจจะทำถุงถ่ัวหรือเป้าให้สอดคล้องกับเทศกาลหรือ 
บทเรียน) เด็กอาจจะโยนถุงถ่ัวไปท่ีท่อนไม้หรือกล่องท่ีวางต่อกันในแนวต้ังก็ได้ 

รูปปีน  

อุปกรณ์ที่จำเป็น: เทปเพลงหรือเคร่ืองดนตรี 

ให้เด็กเดินไปรอบห้องขณะท่ีเพลงเปิดอยู่ เม่ือเพลงหยุด เด็กจะต้องยืนน่ิงเหมือนรูปปีน และจะเคล่ือนไหวได้อีก 
เม่ือเพลงเร่ิม เขาต้องหยุดน่ิงทุกคร้ังท่ีเพลงหยุด 

XX 



ใ น ช น แ ร บ า ล เพลงในช้ันบริบาลสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรัก ทำ'ให้'ปฐมวัยเป็นที่ทึ่มความสุข ทำให้เด็กพร้อม 
และอยากเรียน!เก่ียวกับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุคริสต์ เก่ียวกับตนเอง และโลกท่ีสวยงามน้ี วิธีที่สำคัญใน 
การเรียนร้ของเขา คือ โดยผ่านเพลง เด็กจะสนุกกับเพลงได้หลาย ๆ วิธี จะร้อง เล่นดนตรี เคล่ือนไหวตามเพลง 
และฟ้งเพลงก็ได้ ดู "เพลงในช้ันเรียน" หนา viii สำหรับความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เพลงสอนเด็กเล็ก 

การร้องเพลง 
เด็กเล็กอาจจะไม่อยากร้องเพลงกับท่าน (เด็กเล็กมากยังไม1สามารถร้องเพลงกับท่านได้) แต่เขาชอบฟ้งท่านร้อง 
เพลง และมักจะเรียนหลักธรรมท่ีสำคัญโดยผ่านเพลง จงสนับสนุนเด็กให้ร้องเพลง แต่อย่ากังวลหากเขาไม่ร้อง 
เด็กท่ีร้องเพลงกับท่านไม่ได้ อาจชอบทำทำทางง่าย ๆ ประกอบเพลงท่ีท่านร้อง 

ท่านอาจจะใช้เพลงเดิมทุกสัปดาห์ขณะเริ่มกิจกรรมแต่ละอย่าง เม่ือเด็กได้ยินห่วงทำนองท่ีคุ้นเคย เขาจะรูว่ากิจกรรม 
กำลังจะเร่ิม ท่านอาจจะเปลี่ยนเนื้อร้องเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์หรือกิจกรรมก็ได้ ร้องเพลงที่เด็กชอบหลาย ๆ  คร้ัง 
ตลอดปี 
เพลงต่อไปนีจาก หนังสือเพลงสำหรับเด็ก เหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับใช้ในปฐมวัย รวมทั้งคำแนะนำบางข้อ 
เกี่ยวกับวิธีปรับเนื้อร้อง ท่านอาจจะมีความคิดเห็นอื่นเกี่ยวกับวิธีปรับเพลงเหล่านี้และเพลงอื่นใน หนังสือเพลง 
สำหรับเด็ก เพ่ือให้เหมาะสำหรับช้ันบริบาล 

• "ครอบครัวท่ีแสนสุขสันต์" (หน้า 106) (©1975 Pioneer Music Press, Inc.) แต่งท่อนใหม่เก่ียวกับช้ันบริบาล 
หรือปฐมวัยท่ีแสนสุขสันต์ โดยใช้คำเช่น "ฉันเห็นเธอ (หรือใช้ช่ือก็ได้) เธอก็เห็นฉัน..." 

• "แสนสนุก" หน้า 122 

• "หากว่าเราน้ันมีความสุข" หน้า 130 

• "ฝนกำลังตกอยู่ท่ัวไป" หน้า 121 

• "ย้ิม" หน้า 122 

• "ข้าวโพดค่ัว" หน้า 120 

เครื่องดนตรี 

หาเคร่ืองดนตรีง่าย ๆ ให้เด็กเล่น หรือทำข้ึนเอง 
ขฤยหรือปี; เจาะรูสักสองสามรูบนแกนกระดาษแข็ง (เช่นแกนของพลาสติกห่ออาหาร แกนของอลูมิเนียม 
ฟลอยด์ หรือแกนกระดาษชำระ) หากต้องการให้มีเสียงพิเศษ ให้ปิดปลายด้านหนึ่งด้วยกระดาษแก้ว เป่า ฮัม 
หรือร้องเพลงเข้าไปในแกน 

x x i 



ท่อนไม้กระดาบทราย: เล่ือยไม้หนาขนาด 1 นิ้วสองชิ้น กว้าง 2 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว เล่ือยช้ินเล็กกว่าอีกสองช้ิน 
กว้าง 1 นิ้ว ยาว 2 y2 นิ้ว ใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบทุกด้าน วางไม้ช้ินเล็กตรงกลางช้ินใหญ่ แล้วตอกตะ\!ยึด1ให้ 
แน่น ติดกระดาษทรายที่ด้านล่างของไม้แต่ละท่อน วิธีเล่นคือ นำไม้มากระทบกันหรือนำด้านที่มีกระดาษทราย 
มาถูกัน 

ที่เขย่าให้จังหวะ: ใส่เมล็ดข้าวโพดแห้งหรือถ่ัวแห้งลงในกระป้องโลหะท่ีมีขอบเรียบ หรือในกระบอกท่ีทำด้วย 
กระดาษแข็ง ให้เด็กตกแต่งกระป้องหรือกระบอกเอง ปิดปากกระป้องให้แน่นด้วยเทปกาวเพื่อกันไม่ให้เด็กเอาของ 
ที่อยู่ข้างในออกมากินหรือเล่น วิธีเล่นคือ เขย่า 

ลูกพรวน: เย็บลูกพรวนติดกับผ้า วิธีเล่นคือ เขย่า 

การเคลื่อนไหวฅามเพลง 
การเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ตามเพลงจะช่วยให้เด็กใช้พลังงานในเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาความสามารถท่ีจะใช้ 
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ ร้องเพลง เล่นเปียโนหรือเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืน หรือใช้เทปเพลงเพ่ือให้เด็กได้เคล่ือนไหว 
เพ่ือให้เด็กมีส่วนร่วมในการเคล่ือนไหวตามเพลง ท่านอาจจะ 

• พาเด็กวิ่ง กระโดด เอ้ียวตัว หบุนตัว เขย่งปลายเท้า คลาน หรือยืดเสันยืดสายตามเพลง ให้เด็กผลัดกันนำ 
กลุ่มท่าท่า 

• เล่นหรือร้องเพลงด้วยจังหวะต่าง ๆ และให้เด็กว่ิงหรือเดินตามจังหวะน้ัน 
• ให้เด็กโบกผ้าพันคอหรือสายรุ้งหลากสีตามจังหวะเพลง 

• ใช้เพลงประกอบท่าเม่ือเด็กต้องการเปล่ียนอิริยาบถ ถ้าเด็กนั่งอยู่นานแล้ว เพลงประกอบท่าท่ีใช้กล้ามเน้ือมัด 
ใหญ่และการเคล่ือนไหวมากก็จะเหมาะสม ล้าเด็กเคลื่อนไหวมานานแล้ว และอยากจะอยู่น่ิง เพลงประกอบท่า 
ที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กขณะที่เด็กนั่งจะใช้ไต้ดี 

การฟัง 

คู่มือเล่มนี้มาพร้อมกับเทปที่นำไปใช้ในกิจกรรมการฟิงไต้ มีอยู่ด้วยกันห้าหมวดได้แก่ 

1. "เพลงท่ีทำให้เงียบ" จะเปิดให้ฟิงขณะท่ีเด็กเข้ามาในช้ันบริบาลหรือในเวลาท่ีต้องการความสงบ 

2. "รู้จักเพลง" ช่วยให้เด็กรู้จักลักษณะต่าง ๆ  ของเพลง 
3. "การเคล่ือนไหวตามเพลง" จะเปิดให้ฟ้งขณะท่ีเด็กทำท่าประกอบ เช่น เอ้ียวตัว หรือ เหยียดแขนขา เด็กจะได้ 

ปลดปล่อยพลังงาน ตลอดจนพัฒนาทักษะทางกายภาพและการนับจังหวะขณะฟิงและมีส่วนร่วม 

4. "การแสดงออกตามจังหวะเพลง" ให้เด็กได้ฟ้งและเคล่ือนไหวอย่างอิสระตามจังหวะเพลง มีเพลงสั้น ๆ ให้มา 
สืบสองเพลง พร้อมด้วยคำบรรยายเก่ียวกับวิธีท่ีจะเคล่ือนไหวตามจังหวะเพลง ใช้ไม่เกินสามเพลงในช่วงเวลา 
ของช้ันเรียน 

x x i i 



5. "เรื่องสมมุติ" จะเปิดเพื่อให้เด็กทำกิจกรรม เด็กจะแสดงละครใบ้และกิจกรรมทางกายภาพอื่น ๆ โดยทำตาม 
คำแนะนำและฟิงเรื่องราวอย่างตั้งใจ เรื่องต่าง ๆ มีชื่อว่า "เดินในป่า (A Walk in the Forest)" "ไปเที่ยวสวน 
สัตว์ (A Visit to the Zoo)" และ "ของเล่นในกล่อง (The Toys in the Toy Box)" จะใช้เพียงหนึ่งเรื ่องใน 
ช่วงเวลาของชั้นเรียน 

ท่านอาจจะใช้เทป หนังสัอเพลงสำหรับเด็ก (ทำนองอย่างเดียว 52505 ทำนองและเนื้อร้อง 52428) หรือแผ่นดิสก์ 
(ทำนองอย่างเดียว 50505 ทำนองและเนื้อร้อง 50428) ได้ด้วยถ้าหาได้ 

เด็กอาจจะไม่จดจ่ออยู ่ที ่เพลงถ้าเขาได้ฟิงอย่างเดียว ให้เด็กฟ้งไปด้วย ร้องไปด้วยพร้อมกับเคลื่อนไหว หรือทำ 
กิจกรรมอื่น ตามตัวอย่างต่อไปนี้ 

• ให้เด็กนอนบนพื้นและฟิงเพลงประเภทต่าง ๆ พูดคุยกับเด็กว่าเพลงทำให้เขารู้สึกอย่างไร แล้วให้เด็กแสดง 
ความรู้สึกของตนเอง 

• เล่นเพลงมาร์ช หรือให้เด็กเดินเป็นแถวไปรอบ ๆ ห้อง 

• ให้เด็กปรบมือตามจังหวะเพลงที่เขาฟ้งอยู่ 

ตัวอย่างบทเรียนที่ปรับแล้ว 

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการปรับบทเรียนสองบทในคู,มือเล่มนี้เพื่อใ^ในชั้นบ^บๅล ขณะที่ท่านทบทวนตัวอย่าง 
ให้สังเกตดังนี้ 

ช่วงเวลาแต่ล๗วงในบทเรียนจะมุ่งเน้นข่าวสารพระกิตติคุณที่เรียบง่าย กิจกรรมและเพลงควรช่วยให้เด็กเริ่มเข้าใจ 

หลักธรรมพระกิตติคุณเบื้องด้นและคำต่าง ๆ 

เลือกจากบทเรียนเดิมมาเพียงบางส่วน สิ่งนี้จะช่วยทำให้ชั้นเรียนเรียบง่าย มีชีวิตชีวา และเหมาะสำหรับเด็กวัย 
บริบาล 

ไม ,จำเป็นต้องใช้กิจกรรมที่เลือกมาตามลำตับที่อยู ่ในบทเรียนเดิมเสมอไป ควรจัดกิจกรรมระหว่างบทเรียนตๅม 
ลำดับที่จะช่วยให้เด็กวัยบริบาลเข้าใจข่าวสารพระกิตติคุณได้ดีที่สุด 

x x i i i 





ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า บทที่ 

จุดประสงค์ เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่าเราเป็นลูก ๆ ทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรู้จักและรักเรา 
การเตรึยม 

กิจกรรมเพฺอ 
การเรียน! 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

1. ศกษาข้อพระคัมภีร์ต่อไปน้ีด้วยการสวดอ้อนวอน: อพยพ 2:1-10; สคุค 82:6; คำสอนและพันธสัญ-
ญา 138:55-56 และโมเสส 1:1-6 และคู หลักธรรมพระ•กิตติคุพ (31110 425) บทท่ี 2 ด้วย 

2. หาคุณลักษณะที่น่าชื่นชมสักสองสามอย่างของเด็กแต่ละคนโดยปรกษากับพ่อแม่ของเด็ก 
3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์ไข่มุกอันลํ้าค่า 
ข. ถุงถั่ว หรอวัตถุนุ่ม ๆ ชิ้นเล็ก ๆ ค. รูปภาพ 1-1 โลก (62196) รูปภาพ 1-2 โมเสสในตะกร้า (ชุดภาพพระกิตติคุณ 106; 62063) 

4. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสือกที่ท่านต้องการใช้ 

เชิญเด็กฅนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปีค 
ร้องเพลง "ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า',(หนังสณพลงIค็ก หน้า 2) กับเด็ก ๆ 
ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า 
โปรดเกล้าส่งฉันมานี่ 
ประทานให้มบ้านในโลกน้ี 
มพ่อแม่รักเมตตา 
พาฉันนำฉันเดินเคยงข้างฉัน 
ช่วยฉันให้พบทาง 
สอนฉันทุกอย่างท่ืต้องทำ 
เพื่อพำนักกับพระอิก 

โยนถุงถั่วหรือวัตถุนุ่ม ๆ ไปท่ีเด็กคนหน่ึง พร้อมกับพูดว่า ''ครูรู้จักลูกพระผู้เป็นเจ้าคนหน่ึงช่ือ " 
ให้เด็กคนน้ันบอกช่ือตนเองและคืนถุงถ่ัวให้ท่าน ทำซํ้า ๆ จนกระท่ังเดกทุกคนไคผลัดกันบอกช่ือ 
เราเป็นลูก ๆ ทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์ 
• พระบิดาบนสวรรค์คอใคร? (ใช้คำตอบของเด็กเป็นแนวทางในการอธิบายส่วนนี้ของบทเรียนใน 

ระดับที่เหมาะสม) 
แสดงภาพ 1-1 โลก อธิบายว่าก่อนเราเกิดมาในโลกน้ี เราเคยอยู่บนสวรรค์กับพระบิดา เราเป็นวิญ-
ญาณอยู่ท่ีน่ัน วิญญาณสือสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราที่ทำให้เรารชวิต เม่ือเราเป็นวิญญาณเราไม่มเน้ือหนังและ 
กระดูกเหมือนร่างกายของเราตอนนี้ แต่ก็มรูปร่างหน้าตาเหมือนท่ีเรามี 
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อธิบายว่าพระบิคาบนสวรรค์ทรงเป็นบิดาทางวิญญาณของเรา v และเราเป็นลูกทางวิญญาณของพระองค์ 
เราจำไม่ได้ว่าเราเคยอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ก่อนเรามาในโลกน้ี แต่เรารู้ว่าเราเป็นลูกทางวิญญาณของ 
พระองค์ เพราะเราอ่านพบในพระคัมภีร์ 

แสดงพระคัมภีร์ไบเบิลและอ่านสดุดี 82:6 อธิบายว่า องค์ผู้สูงสด หมายถงพระบิดาบนสวรรค์ เน้น 
ว่าทุกคนในโลกนี้เป็นลูกของพระบิดาบนสวรรค์ 

ร้องเพลง "ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า" อีกครั้ง อธิบายว่า พระผู้เป็นเจ้า เป็นอีกช่ือหน่ึงของพระบิดาบนสวรรค์ 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงรูฉักเราและรักเรา 
อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรุกเราแต่ละคนมากเพราะเราเป็นลูก ๆ ของพระองค์ พระองค์ทรงรู้จักช่ือ 
ของเราและทรงรู้ทุกส่ิงทุกอย่างเก่ียวกับตัวเรา พระองค์รู้ว่าอะไรทาให้เรามีความสุข อะไรทำให้เราเศร้า 
ทรงรู้ว่าอะไรเป็นส่ิงคีท่ีสุคสำหรับเราแต่ละคน 

กิจกรรม ท่องข้อความข้างล่างนี้หลาย ๆ คร้ังกับเด็ก พร้อมบรรยายด้วยท่าทางะ 
พระบิดาบนสวรรค์รู้จักฉัน (ชีตัวเอง) 
พระบิดาบนสวรรค์รู้จักฉัน 
เส่ิงสารพันฉันอยากทำ 
ทงช่ือท่ีอยู่ทรงรู้ทรงจำ (ทำมือเป็นรูปหลังคาโคพ6ามิ้วแตะกัน) 
รกฉนเลิศลาฉันเข้าใจด (ไขว้แขน เอามือแตะไหล่ไนท่ากอค) 
ทรงรู้อะไรทำให้ฉันสุข (ใช้นิ้วแตะที่รอยยิ้มตรงมุมปาก) 
ทรงรูถงส่ิงสร้างทุกข์หมองศร ( ใfนิ้วแตะมุมปากที่เม้มลง) 
ฉันรู้พระทรงช่วยฉันทุกทิ (ชีตัวเอง) 
ฉันจงสุขียินคปรคา! 
ขอให้เด็กคนหนึ่งออกมาหน้าชั้น ใช้ข้อมูลท่ีท่านรู้มาจากบิดามารคาของเด็กแต่ละคนเพ่ืออธิบายว่าพระ-
บิดาบนสวรรค์ทรงรู้คุณลักษณะที่น่าชมเชยของเด็ก ยกตัวอย่างเช่น ท่านอาจพูดว่า "พระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงรู้ว่าน้องกุ๊กไก่เป็นลูกสาวท่ีน่ารักช่วยแม่เล้ียงน้องและย้ิมแย้มร่าเริงอยู่เสมอ" ทำเช่นนี้ต่อไปจนครบ 
เด็กทุกคน 
อธิบายว่าเม่ือเราทำส่ิงท่ีเมตตาและเต็มไปด้วยความรัก เราก็กำลังเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์ 
เราสามารถเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์ 
• เราเรยกลูกสุนัขว่าอะไร? 
• ลูกสุนัขเล็ก ๆ โตข้ืนจะเป็นอะไร? 
• เราเรยกลูกเจี๊ยบว่าอะไร? 
• ลูกเจี๊ยบโตขื้นจะเป็นอะไร? 
อธิบายว่า เช่นเคียวกับท่ีลูกสัตว์โตข้ีนเป็นเหมือนพ่อแม่ของมัน เรากีจะโตข้ืนเป็นเหมือนพ่อแม่ของเรา 
พระบิดาบนสวรรค์เป็นบิดาทางวิญญาณของเรา ดังนั้นเราชงสามารถเติบโตเป็นเหมือนพระองค์ได ้ 1 พระ-
บิคาบนสวรรค์ทรงมิความรัก ความคี และความเมตตา และพระองค์ทรงต้องการท่ีจะช่วยเรา เมื่อเรามี 
ความรัก เป็นคนคี และรเมตตา เราก็กำลังเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์ อธิบายว่าเราควรพยายามเป็น 
เหมือนพระบิดาบนสวรรค์ทุก ๆ ว,ิน 
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เรื่องเล่า 

กิจกรรม 

ประจักษ์พยาน 

พระบิดาบนสวรรค์มึงในสำคัญให้เราทำ 
แสดงภาพ 1-2 โมเสสในตะกร้า และเล่าเร่ืองท่ีพระธิดาของกษัตริย์ฟาโรห์ช่วยชีวิตโมเสสจากภัยอันตราย 
ตอนท่ีโมเสสเป็นเด็กทารก ตามท่ีพบใน อพยพ 2:1-10 
อธิบายว่าโมเสสโตข้ีนเป็นผู้ช่วยคนสำคัญคนหน่ึงของพระบิดาบนสวรรค์และเป็นศาสดา พระบิดาบน-
สวรรค์ทรงบอกโมเสสว่า โมเสสเป็นบุตรของพระองค์ (ดู โมเสส 1:4, 6) และว่าพระองค์มีงานสำคัญ 
อย่างหน่ึงให้โมเสสทำ อ่านข้อความแรกของโมเสส 1:6 ให้เด็กฟ้ง โมเสสทำงานนเม่ือเขาพาลูกหลาน 
ของอิสราเอลออกจากอียิปต์ ที่ซึ่งพวกเขาถูกกระทำอย่างโหดร้ายทารุณเพื่อไปสู่แผ่นดินอีกแห่งหนึ่ง ซึ่ง 
ที่นั่นโมเสสสอนพระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์แก่พวกเขา 
ให้เด็กออกมาหน้าชั้นทีละคน ช่วยแต่ละคนพูดประโยคแรกของโมเสส 1:6 โดยใช้ช่ือของเด็กแทน 
ดังนี้ "เรามีงานอย่างหน่ึงให้เจ้าทำ (ชื่อเด็ก) บุตร (ธิดา) ของเรา" 
อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงมีงานสำคัญหลายอย่างให้เราทำขณะท่ีเราอาศัยอยู่บนโลก เช่น การเป็น 
พ่อ หรือเป็นแม่ เป็นผู้สอนศาสนา เป็นครู เป็นคนช่วยงานท่ีโบสถ์ หรือเป็นคนท่ีให้ความช่วยเหลือแก่ 
สังคม 
• งานสำคัญที่พระบิดาบนสวรรค์ต้องการให้หนูทำอาจเป็นอะไร? 
ให้เด็ก ๆ แสดงท่าทางว่าเขาอยากจะเป็นอย่างไรเม่ือโตข้ีน เช่น พ่อหรือแม่กำลังกล่อมลูก ผู้สอนศาสนา 
กำลังสอนพระกิตติคุณ หรือครูกำลังสอนชนเรียน 
บอกเด็ก ๆ ว่า พวกเขาควรจำไว้เสมอว่า พวกเขาเป็นลูกทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์ และพระ-
พระองค์ทรงรู้จักและรักพวกเขา บอกเด็กว่าพวกเขาสามารถเป็นเหมือนกับพระบิดาบนสวรรค์ไค้ และว่า 
พวกเขามีงานสำคัญจะต้องทำบนโลกนี้ ท่านอาจเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของท่านเองที่ช่วยให้ท่านรู้ว่า 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงร้จักท่านและรักท่าน 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. แสดงรูปภาพของคนหลาย ๆ คน หรือพูดถงผู้คนท่ีเด็กรู้จัก แล้วถามว่า "คนน้ีเป็นลูกของพระผู้เป็น-

เจ้าหรือไม่?" ยกตัวอย่างเช่น "อธิการเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่?" "ตำรวจคนน้ีเป็นลูกของพระผู้-
เป็นเจ้าหรือไม่?" "เพ่ือนบ้านของหนูเป็นลูกของพระผูเป็นเจ้าหรือไม่?" เหล่าน้ีเป็นต้น ช่วยให้เด็กเข้า 
ใจว่าทุก ๆ คนเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า 

2. เพื่อเน้นว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้จักและห่วงใยเด็กแต่ละคน ให้เด็กต่อประโยคของท่านจนจบ 
ตัวอย่างเช่น: "พระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้ว่าฉันจะเสียใจเม่ือ '"'พระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้ว่า 
ฉันรความลุโขเมื่อ ""พระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้ว่าส่ิงท่ีฉันชอบทำมากท่ีสุค คอ " 
"พระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้ว่าฉันชอบมาชั้นเรียนปฐมวยเพราะว่า " เหล่าน้ีเป็นต้น 

3. อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงเป็นราชาแห่งโลกและสวรรค์ เน่ืองจากเราเป็นลูก ๆ ของพระองค์ 
เราจึงเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิง ทำมงกุฎง่าย ๆ ให้เด็กแต่ละคน เขียนคิวว่า ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้าพน 
มงกุฎทุกอัน ให้เด็ก ๆ ระบายสีมงกุฎของตน 

4. ร้องหรืออ่านเนื้อเพลง "ฉันรู้ว่าพระบิคาทรงพระชนม์" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 6) กับเด็ก ๆ ทังสอง 
ท่อน 
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กจกรรมเพิ่มเติม 
สำหรับเด็กเล็ก 1. บอกเด็กให้คิดถงสิ่งที่พวกเขาชอบ (ท่านอาจหาข้อมูลนี้ล่วงหน้าจากบิดามารคาของเด็ก ๆ) ถามเด็ก 

แต่ละคนว่าเขาหรือเธอชอบอะไร และบอกเด็กว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงเอย่างนั้นด้วย ยกตัวอย่าง 
เช่น "พระบิดาบนสวรรค์ทรงร้ว่า น้องนิ๊งโหน่งชอบสุนัข'' 

2. ช่วยเด็กทำท่าทางประกอบดังต่อไปนี้: 
ถ้าเธอนั้นตัวโตสูงใหญ่ (ยืดตัวและยกแขนขี้นสูง) 
มที่ให้เธอในโบสถ์แน่ ๆ (ย่อตัวลง ) 
แม้เธอตัวเล็กเล็กมากแน่แท้ 
มีที่แน่ ๆ ในโบสถ์เพื่อเธอ 
ตัวโต (ยืดตัว) 
ตัวเล็ก (ย่อตัว) 
ตัวโต (ยืดตัว) 
ตัวเล็ก (พ่อตัว) 
พระบิดาสวรรค์รักเด็กทุกคน 

3. ช่วยเด็กทำท่าทางประกอบกิจกรรมขณะที่ท่านกล่าวคำกลอนดังต่อไปนี้: 
ทารกน้อยโมเสส 
ทารกน้อยโมเสสนอนหลับลอยอยู่ในตะกร้า ( ทำมอเป็นรูปถ้วย แถ้วเอานิ้วชี้ของอิกมือ}1นึ่ง 
วางลงไป) 
พี่สาวรักดังควงตา แอบแลมาจากกอปรือใหญ่ (แอบมองลอดช่องของนิ้วมือที่ปีคฅาอยู่) 
พระธิดาฟาโรห์มาเห็น (โน้มตัวลงไปข้างหน้า มองลงไป) รับเป็นบุตรโอบอุ้มไว้ (ทำท่าอุ้ม 
เด็กขี้นม 7) 
"ข้าจะให้เจ้าปลอดภัย ปกปืองจากภยันตรายท้ังปวง" (ทำท่ากล่อมทารกอยู่ไนออมแขน) 
(From Fascinating Finger Fun by Eleanor Doan. Copyright © 1951 Used by 
permisson) 
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พระบิดาบนสวรรค์ทรงรพระวรกาย บทที่ 

จุดประสงค์ เพ่ือช่วยเด็กแต่ละคนให้เข้าใจว่าพระบิคาบนสวรรค์ทรงเป็นบุคคลจริง ๆ ที่มีร่างกายที่สมบูรณ์ ซึ่งประ-
กอบไปด้วยเน้ือหนังและกระดูก และเราถูกสรๆงข้ืนตามพระฉายาของพระองค์ 

การเตรียม 1. ศกษาข้อพระคัมภีร์ต่อไปน้ีด้วยการสวดอ้อนวอน: ยอห์น 14:9; คำสอนและพันธสัญญา 130:22; 
โมเสส 2:27 และโจเซฟ สมิธ-ประว้ติ 1:14-17 ดู หลักธรรมพระกิตติคฌ (31110 425) 
บทท่ี 1 ด้วย 

2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์ไบเบิล กับ พระคัมภีร์ไข่บุกอันล้ําค่า 
ข. กระดาษและสีเทิยนสำหรับเด็กทุกคน 
ค. กระจกเล็ก ๆ อันหนึ่ง 
ง. รูปภาพ 1-3 พระเยชุพระคริสต์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 240; 62572) รูปภาพ 1-4 ภาพปรากฎคร้ัง 

แรก (ชุดภาพพระกิตติคุณ 403; 62470) 
จ. เตรยมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสือกที่ท่านต้องการใช้ 

กิจกรรมเพฺอ 
การเรียน? เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปีค 
กิจกรรมกระตุ้น แจกกระดาษและสืเทิยน1ให้เด็กเขิยนรูปตัวเอง เม่ือเด็กเขียนเสร็จให้เขาชูภาพของตัวเองข้ืน แล้วถามเด็ก 
ความสนใจ ว่าคนไหนเป็นตัวจริง คนท่ีอยู่ในกระดาษหรอคนท่ีถอกระดาษ ถามเด็กว่าเขารูได้อย่างไร 

อธิบายว่า เหมือนกับท่ีเด็ก ๆ เป็นบุคคลจริง ๆ เพราะรร่างกาย พระบิดาบนสวรรค์ก็ทรงเป็นบุคคล 
จริง ๆ และทรงรพระวรกายด้วย เรามองดูภาพของพระบิดาบนสวรรค์ได้ แต่ภาพน้ันไม่ใช่พระบิคาบน 
สวรรค์จริง ๆ พระบิดาบนสวรรค์จริง ๆ ทรงมพระวรกายท่ีเป็นเนอหนังและกระดูกเช่นเคิยวกับเรา 
พระเยซูคริสต์ทรงเหมอนพระบิดาบนสวรรค์ 
ถามเด็กว่า เคยมีใครบอกเขาไหมว่าเขาเหมือนพ่อแม่ แสคงภาพ 1-3 พระเยซูพระคริสต์ อธิบายว่า พระ-
เยชูคริสต์เป็นพระบุตรของพระบิคาบนสวรรค์ พระคัมภีร์บอกเราว่า พระเยซูคริสต์ทรงเหมือนพระบิดาบน 
สวรรค์ ให้เด็กดูพระคัมภีร์ไบเบิล และอธิบายยอห์น 14:9 ให้เด็ก ๆ ฟิง 
• พระเยซูทรงเหมือนใคร? 

กิจกรรม ให้เด็ก ๆ ยืนขื้น ช่วยเด็กท่องจำประโยคแรกของหลักแห่งความเชื่อข้อแรก "เราเช่ือในพระผู้เป็นเจ้า 
พระบิคาผู้สถิตนิรันคร์ และในพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์,, 
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กิจกรรม 

เรื่องเล่า 

ประจักษ์พยาน 

กิจกรรมเลือก 

เราก ็ เหมอนพระบิคาบนสวรรค์เแเะพระเยๆf 
อธิบายว่า เพราะเราเป็นลูก ๆ ทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์ เราจึงเหมือนพระองค์ด้วย เรามีร่าง 
กายเหมือนพระองค์ อธิบายโมเสส 2:27 ให้เด็กฟิง อธิบายว่า การถูกสร'างข้ีนตามพระฉายาของพระบิดา 
บนสวรรค์ หมายความว่า เรามองดูเหมือนพระองค์ 

ให้เด็ก ๆ ผลัดกันส่องกระจกห!อมองดูเด็กอีกคนหน่ึง ให้เด็กแต่ละคนบอกชื่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท่ี 
เขาเห็น เช่น แขน ขา ตา หรือทุ อธิบายว่า พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูก็ทรงรส่วนต่าง ๆ ของร่าง 
กายเช่นเสียวกันด้วย 
• หนูมีร่างกายที่เหมือนกับพระวรกายของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูหรือไม่? 
อธิบายว่า เราร้ว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงมีลักษณะอย่างไร เพราะศาสดาบางท่าน (ผู้นำของ 
ศาสนาจักรฯ) ได้เคยเห็นพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู และได้เขียนบอกไว้ในพระคัมภร์ 
แสดงภาพ 1-4 ภาพปรากฎคร้ังแรก เล่าเรึ๋องภาพที่มาปรากฎครั้งแรกตามที่พบใน โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 
1:14-17 
• โจเซฟ สมิธ รูได้อย่างไรว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงรพระวรกายอย่างไร? 
• พระเยซูกับพระบิดาบนสวรรค์ทรงมีพระวรกายแบบไหน? 

แสดงประจักษ์พยานว่าท่านเสืกขอบพระทัยเพิยงใคที่มีร่างกายซึ่งถูกสรุ'างขี้นตามพระฉายาของพระบิดา 
บนสวรรค์ แสคงความกตญญสำหรับหลายส่ิงหลายอย่างท่ีน่าอัศจรรย์ซ่ึงร่างกายของท่านทำได้ 

เลือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ไนบทเริยน 
1. ให้เด็กยืนข้ืนและท่องคำร้องต่อไปน้ีหลาย ๆ คร้ัง พร้อมแสดงท่าทางประกอบตามท่ีได้อธิบายไว้: 

ฉันมีร่างกายแสนอัศจรรย์ 
ฉันมีร่างกายแสนอัศจรรย์ (แตะมอเรื่อย ไปถงอก) 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงวางแผน 
ประทานหูให้ฟ้งเสียงทั่วแคน (เอามือป้องy) 
ประทานตาให้สามารถใช้แลดู (ชิ้ทิ่ตา) 
ฉันมีมือสองมือปรบแปะแปะ (ปรบมือ) 
สองเท้าหมุนแวะไปมารอบ ๆ (หมุนตัว) 
ฉันอยากจะทำอะไรให้ได้ดู 
โก้งโค้งคู้แตะเท้าเป็นอย่างไร (ท้มตัวลงแตะปลายเท้า) 

เมื่อหวนคิดถุงร่างกายของฉันนี้ (แตะนิ้วชี้ที่ศีรษะ) 
สุดแสนคิคิที่สุดที่ตรงไหน (นั่งลงเงยบ ๆ) 
ด้วยพระบิดาสวรรค์ออกแบบไว้ 
ให้คูไปเหมือนพระฉายาพระองค์ 

2. ช่วยเด็กร้องเพลงหรือท่องเนื้อเพลง "ศีรษะ ไหล่ เข่า และ เท้"\"(หนังสือเพลงเด็ก หน้า 132) 
เตอนความจำเด็กว่า พระบิดาบนสวรรค์ทรงประทานร่างกายท่ีเหมือนพระองค์ให้แก่เรา และร่างกาย 
อันแสนอัศจรรย์นี้สามารถทำอะไร ๆ ได้หลายอย่าง 
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3. ให้เด็กผลัดกันใช้รูปภาพ 1-4 ภาพปรากฎคร้ังแรกในการเลาเร่ืองภาพท่ีมาปรากอคร้ังแรกให้ช้ัน 
เรยนฟิง 

4. เล่าเรื่องออดและกิจกรรมของครอบครัว 
พ่อของอ๊อคเสียชีวิตตั้งแต่อ'อดยังเป็นเด็กทารก อ๊อคมักสงสัยอยู่เสมอว่า 1 พ่อของเขามีรูปร่างหน้าตุา 
เป็นอย่างไร อ๊อคกับแม่ของเขากำลังจะไปร่วมกิจกรรมของครอบครัว ซึ่งเขาจะพบกับลุงและป้าซึ่ง 
รู้จักพ่อของเขาเป็นอย่างดี 
พออ๊อคกับแม่ไปถง ลุงเจี๊ยบก็เขามาทักทาย ลุงมองคูอ๊อคแล้วบอกว่า "ลุงพบหนูท่ีไหนก็รู้ว่าหนูเป็น 
ใครหนูมีตาเหมือนพ่อ" ป้าแอนพูดว่า "หลานรูไหม ออด ว่าหลานมีจมูกเหมือนพ่อ'' ป้าแมวว่า "ออด 
เวลาหนูย้ิมมันทำให้ป้าคิดถงรอยย้ิมของพ่อหนู" 
ตอนท่ีออดกับแม่ขับรถกลับบ้าน อ'อดบอกแม่ว่า "วันน้ีสนุกจังครับ วันนี้ผมเรยนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง 
เก่ียวกับพ่อ ผมเว่าผมเหมือนพ่อ นี่ทำให้ผมมีความสุขจังเลย ทน้ีล้าผมดูกระจก ผมจะนึกไค้ว่า 1'พ่อ 
มีหน้าตาอย่างไร แล้วผมจะไม่ลมพ่อเลย" แม่ของอ๊อคเอ้ือมมือมาจับมืออ๊อคเบา ๆ และว่า "เม่ือมี 
ลูกอยู่ค้วย แม่ก็จะไม่ลมพ่อเหมือนกัน" 
บอกเด็กว่า เหมือนกับท่ือ'อครู้ว่าตัวเขาเหมือนพ่อของเขา แม้ว่าเขาจะไม่เห็นพ่อของเขาก็ตาม เราก็ 
ร้ว่าเราเหมือนพระบิดาบนสวรรค์ แม้ว่าเราจะไม่เห็นพระองค์เลย 

กิจกรรมเพิ่มเตม v 

ลํกหรับเด็กเล็ก 1. แสดงภาพ 1-4 ภาพปรากฏคร้ังแรก เล่าเร่ืองภาพท่ีมาปรากฏคร้ังแรกอย่างง่าย ๆ อธิบายว่า พระบิดา 
บนสวรรค์กับพระเยซูคริสต์ทรงเป็นบุคคลจริง ๆ และทรงไค้ยนคำสวค่อ้อนวอนของเรา 

2. ใช้ภาพ 1-4 ภาพปรากฏคร้ังแรก เพ่ือแสดงให้เห็นว่าร่างกายของเราเหมือนกับของพระบิดาบน 
สวรรค์และพระเยซูอย่างไร เม่ือท่านช้ีส่วนของร่างกายในภาพ ก็ให้เด็กชี้ส่วนเคียวกันบนร่างกายของ 
เด็ก ตัวอย่างเช่น ล้าท่านชี้แขนของพระบิดาบนสวรรค์ เด็กก็ควรช้ีแขนของเขาเอง 

3. ช่วยเด็กทำท่าทางประกอบกิจกรรมต่อไปนี้ โดยท่านเป็นผู้กล่าวคำกลอน: 
โจเซฟคุกเข่าลงท่ามกลางหมู่ไม้ (คุกเข่าลงและกอคอก) 
และสวดอ้อนวอนเป็นพิเศษ (เอาปลายนิ้วแตะริม%'เปาก) 
เขาเห็นพระบิดาและพระบุตร (เงยหน้ามอง ยกมือบังตา) 
และฟิงพระองค์ตรัส (เอามือปีองหู) 

4. ชี้ที่ปากของท่านและพูด "น่ีปากของครู" แล้วถาม "ปากของหนูอยู่ไหน?', และช่วยเด็ก ๆ ชี้ที่ปากของ 
เขาเอง ถามว่า "พระบิดาบนสวรรค์มีปากไหม?" ถามอีกโคยช้ีท่ี ตา จมูก นู มือ และเท้า แล้วช้ี 
ร่างกายแต่ละส่วนโดยไม่บอกชื่อ และให้เด็ก ๆ เป็นคนบอกช่ือแทน 
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บทที่ แผนของพระบิดา 
บนสวรรค์สำหรับเรา 

ชุดประสงค์ เพื่อช่วยเด็กแต่ละคนเข้าใจว่า เราเคยอาศัยอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์โดยเป็นลูกทางวิญญาณก่อนที่เราจะ 
มาสู่โลกและเราสามารถอยู่กับพระองค์อิกครั้งหลังจากชีวิตนี้ 

การเตรยม 1. ศกษาเอบราแฮม 3:22-27 ด้วยการสวดอ้อนวอน คู หลักธรรมพระกิตติคุฌ (31110 425) บทท่ี 
2 ด้วย 

2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์ 1 ชุด (งานมาตรฐาน 4 เล่ม) 
ข. ตุ๊กตาหรือรูปคนตัดจากกระดาษ 
ค. รูป 1-1 โลก (62196) รูป 1-3 พระเยซูพระคริสต์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 240; 62570) รูป 1 -

5 ครอบครัวท่ีมีเด็กทารก (62307) รูป 1-6 การสังสรรค์ในครอบครัว (62521) รูป 1-7 
ครอบครัวท่ีมีความรัก รูป 1-8 การส่งผ่านศีลระลก (62021) รูป 1-9 การสวดอ้อนวอนตอนเช้า 
(62310) รูป 1-10 การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว (62275) รูป 1-11 เด็กชายรับบัพติศมา 
(62018) รูป 1-12 เด็กหญิงได้รับการยืนยัน (62020) รูป 1-13 โจเซฟ สมิธ (ชุดภาพพระ-
กิตติคุณ 400; 62449) 

3. เตรยมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสือกที่ท่านต้องการใช้ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 
วางตุ๊กตาหรือรูปคนตัดจากกระดาษบนเก้าอ้ีตัวหน่ึงข้างเด็ก บอกเด็ก'ให้ยืน1ข้ีน หมุนตัว และน่ังลง 
• ทำไมตุ๊กตาจงยืนไม่ได้? • ทำไมหนูจงยืนได้? 

พูดถงความแตกต่างระหว่างเด็กกับตุ๊กตา ช่วยให้เด็กเข้าใจว่าพวกเขามีชีวิต แต่ละคนมีวิญญาณอยู่ภาย 
ในร่างกายที่ทำให้พวกเขามีชีวิต ดังนั้นเขาจงมองเห็น ได้ยิน ยืน เคลื่อนไหว คิด และพูดคุยได้ 
เราเป็นลูกทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์ 

ทบทวนกับเด็ก ๆ ถงเร่ืองท่ีเราเคยอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ เป็นลูกทางวิญญาณของพระองค์ก่อนท่ีเรา 
จะเกิดมาในโลก ตอนนั้นเรามีความสุขและชอบที่เราได้อยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ เราไม,มีร่างกาย 
เหมือนอย่างที่เรามีอยู่ในตอนนี้แต่เรามีวิญญาณ อธิบายว่าวิญญาณดูเหมือนกับร่างกาย เพยงแต่ว่า 
ไม่มีเนื้อหนังและกระดูก 

• หนูเคยอยู่ท่ีไหน ก่อนที่จะมาเกิดในโลกนี้? 

กิจกรรมเพฺอ 
การเรเยนรู 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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เพลง ร้องเพลง "ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 2) กับเด็ก ๆ เตอนความจำเด็กว่า พระผู้เป็นเจ้า 
เป็น อืกชื่อหนึ่งของพระบิดาบนสวรรค์ 
ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า 
โปรดเกล้าส่งฉันมานี่ 
ประทานให้มบ้านในโลกน 
มิพ่อแม่รักเมตตา 
พาฉันนำฉันเดินเคียงข้างฉัน 
ช่วยฉันให้พบทาง 
สอนฉันทุกอย่างที่ต้องทำ 
เพื่อพำนักกับพระอีก 

กิจกรรม ให้เด็กคนหน่ึงยืนข้าง ๆ ท่าน เ1ยกชื่อของเด็ก อธิบายว่าเขาเคยอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ก่อนที่เขาจะ 
มาเกิดในโลก และเขาเป็นลูกทางวิญญาณท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงรัก ทำเช่นนี้กับเด็กทุกคน 
อธิบายว่า พระบิคาบนสวรรค์ทรงรักเรา พระองค์ทรงมิแผนอย่างหน่ึงสำหรับเราก่อนท่ีโลกน้ีจะถูกสร้างข้ีน 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงเรียกลูก ๆ ของพระองค์มารวมกันเพ่ืออธิบายแผนของพระองค์ พวกเราทุกคนพ่อ 
แม่ของเราและพี่น้องของเราก็อยู่ที่นั่นด้วย 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงส่งเรามาอยู่ในโลก 
แสดงรป 1-1 โลก อธิบายว่า โลกเป็นส่วนหน่ึงของแผนของพระบิดาบนสวรรค์ พระเยซูคริสต์เป็นผู้สร้าง 
โลกนี้ให้กับเราภายใต้การคำเนินงานของพระบิคาบนสวรรค์ เราถูกส่งมาเกิดทื่นี่และรับร่างกาย 
แสดงรูป 1-5 ครอบครัวท่ีมิเด็กทารก ให้เด็กพูดเกี่ยวกับรูปภาพ บอกเด็ก ๆ ว่าเราตื่นเต้นมากที่จะไค้มา 
อยู่บนโลกเพื่อเรียนรู้และเติบโต เราเข้ามาสู่โลกโดยเป็นทารกในครอบครัวที่รักเราและดูแลเอาใจใส่เรา 
บอกเด็กว่าเมื่อเรามาในโลก เราไค้รับร่างกายท่ีมิผิวหนัง กล้ามเนื้อ เสือค และกระดูก ให้เด็กลูบคลำแขน 
ของตนเอง 
• หนูสัมผัสไค้ไหมว่ารกระดูกอยู่ข้างในแขน? 
• หนูมองเห็นและสัมผัสผิวหนังของหนูไค้ไหม? 
• หนูร้สืกว่าตัวเองมิกล้ามเนอไหม? 
เตอนเด็กให้นักถงว่า วิญญาณที่อยู่ภายในร่างกายของเราทำให้เรามิชีวิต แต่เราไม่สามารถมองเห็นหรือแตะ 
ต้องวิญญาณของเราไค้ แต่เราสามารถมองเห็นและแตะต้องร่างกายของเราไค้ บอกเด็กว่าการมิร่างกาย 
นี้เป็นพรอันยิ่งใหญ่ 

กิจกรรม ท่องคำกลอนข้างล่างนี้กับเด็ก ๆ ชี้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามคำบอก: 
ฉันขอบพระทัยสำหรับนัยน์ตาของฉัน 

ขอบพระทัยนัยน์ตานี้ 
จมูกมิทั้งปากหู 
ขอบพระทัยมือแขนคู่ 
ขาเท้าอยู่คู่นิ้วงาม 
(Adapted from a verse by Lucy Picco) 
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อธิบายว่า ขณะที่เราอยู่ในโลกนี้เราเติบโตและเรียน!หลายสิ่งหลายอย่าง เมื่อเราเรียน!ที่จะเสือกทำสิ่งที่ถูก 
ต้อง เราก็สามารถเป็นเหมือนพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูมากขน นี่เป็นแผนอีกส่วนหนึ่งของพระบิคา 
บนสวรรค์ 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เรากลับไปหาพระองค์อึก 
แสคงออกถึงความรักท่ีท่านมีต่อพระบิดาบนสวรรค์ บอกเด็กว่าสักวันหน่ึง ท่านอยากจะกลับไปหาพระ-
บิดาบนสวรรค์ เพ่ือท่ีจะไค้เห็นพระองค์และอยู่กับพระองค์อีก อธิบายว่าน่ีเป็นแผนส่วนหน่ึงของพระบิดา 
บนสวรรค์ควย พระองค์ทรงต้องการให้เราแต่ละคนกลับไปอยู่กับพระองค์อีก เม่ือชีวิตบนโลกของเรา 
เสร็จส้ินลง พระองค์ทรงต้องการให้เรา พ่อแม่ของเรา และครอบครัวของเราทุกคนกลับไปอยู่กับพระองค์ 
อีก 
อธิบายว่าการที่จะไค้อยู่กับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูอีกครั้งหนึ่งนั้น เราต้องรับบัพติศมาและรักษา 
พระบัญญัติท้ังหมค แสดงชุดพระคัมภร์ให้เด็กคู อธิบายว่าพระคัมภร์สอนเราถึงเร่ืองของพระบิคาบนสวรรค์ 
และพระเยซู และส่ิงท่ีพระองค์ทรงประสงค์ให้เราทำ 
ใช้ข้อพระคัมภิร์ท่ีมในส่วนของ "การเตรียม" พูคถึงสิ่งที่พระบิคาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เราเรียนรูและทำ 
ในโลกน้ีว่ามีอะไรบ้าง พระองค์ทรงต้องการให้เรารักครอบครัวของเรา ไม่เห็นแก่ตัว ไปโบสถ์ รับ 
ศลระลก สวคอ้อนวอนตอนเช้าและตอนกลางคืน สวคอ้อนวอนเป็นครอบครัว และสังสรรค์ในครอบครัว 
รับบัพติศมา รับการยนยันและรับพระวิญญาณบริสุทธิ แต่งงานในพระวิหาร เรียน!เกี่ยวกับศาสคา และ 
เป็นเหมือนพระบิคาบนสวรรค์กับพระเยซู 

ประจักษ์พยาน แสดงความกตัญญที่ท่านมีต่อพระบิดาบนสวรรค์และสำหรับแผนของพระองค์ที่มีเพื่อเรา สนับสนุน'ให้ 
เด็ก ๆ ทำสิ่งที่เขา!ว่าเป็นสิ่งดีเสมอ เพ่ือท่ีสักวันหน่ึงเขาจะไค้กลับไปอยู่กับพระบิคาบนสวรรค์และ 
พระเยซอีก 

กจกรรมเสือก เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. แจกกระดาษที ่เขยนไว้แล้วว่า ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า ให้เด็กคนละแผ่น ให้เด็กทุกคนวาคภาพตัว 

เอง เสร็จแล้วให้แต่ละคนแสคงภาพวาคของตนต่อเพื่อน ๆ ในช้ันเรียน สนับสนุน'ให้แต่ละคนพูดถึง 
สิ่งที่คีเกี่ยวกับตัวเอง ในขณะท่ีแสดงภาพวาดน้ัน 

2. ช่วยเด็กท่องคำกลอนต่อไปนี้ และทำท่าทางประกอบตามที่ไค้อธิบายไว้: 
การสร้างของพระผู้เป็นเจ้า 
พระสร้างควงจันทร์ (ทำมอเป็นวงกลม) 
อีกคาวนั้นแสงไสว (กำมือและแบมือ) 
จากฟ้าเพลินตากระไร (เอื้อมมือขน) 
ตะวันไซร้ทรงสร้างมา (ทำมือเป็นวงกลมเหนือศีรษะ) 
ต้นไม้ (เหยียดแขนขื้นฅรง ๆ) 
และคอกไม้ (ห่อมือเป็นรูปถ้วย) 
อีกทั้งนกบินไปมา (โบกแขนไปมา) 
(Form Fascinating Finger Fun by Eleanor Doan. Copyright © 1951 Used by permission) 

3. เขียนคำถามต่อไปนี้บนกระคาษคำถามแต่ละแผ่น ทบทวนบทเรียนโคยให้เด็กเสือกกระดาษคนละ 
แผ่น อ่านคำถามและให้เด็กเป็นผู้ตอบ ทำซาไค้ตามความจำเป็นเพื่อให้เด็กทุกคนไค้ตอบคำถาม 
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ก. ใครเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า? (หนูเอง และทุกคนด้วย) 
ข. เราอาศัยอยู่ที่ไหนก่อนมาเกิดในโลก? (บนสวรรค์กับพรุะบิดาบนสวรรค์และพระเยซู) 
ค. ทำไมพระบิดาบนสวรรค์จงทรงขอให้พระเยซูสรัางโลกนี้เพื่อเรา? (เพ่ือท่ีเราจะได้มีร่างกาย และ 

เรยน!;ส่ิงท่ีเราต้องทำ เพ่ือจะได้อยู่กับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูอีก) 
ง. เราต้องทำอะไรห้างเพ่ือจะได้อยู่กับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูอีก? (เช่ือฟิงพระบัญญัติ ไม่ 

เห็นแก่ตัว รับบัพติศฺมา ไปพระวิหาร ฯลฯ ให้เด็ก ๆ ซูภาพทีถูกต้องตามคำตอบเมื่อเด็กตอบ) 
จ. เราจะได้อยู่กับใครเม่ือเราเสร็จส้ินชิวิตในโลกน้ี? (พระบิดาบนสวรรค์ พระเยซู และครอบครัวของ 

เรา) 

กิจกรรมเพิ่มเติม 
ลำหรับเด็กเล็ก 1. โดยความเห็นชอบจากประธานปฐมวัย เชิญคุณพ่อคนหน่ึงให้พาลูกวัยทารกของเขามาในช้ันเริยนพูค 

คุยเรื่องของพ่อ และความรักท่ีพ่อรต่อลูก ๆ บอกเด็กว่าเขามีพ่อสองคนท่ีรักเขา คือ พ่อในโลกนี้กับ 
พระบิดาบนสวรรค์ ก่อนที่เด็กทารกจะเกิดมาในโลกเขาอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์มาก่อน (หมายเหตุ: 
ขอให้ม ีความเสืกไวต่อสถานภาพของเด็กในชั ้นของท่าน เด็กบางคนอาจไม่มีพ่อที ่บ้าน) 

2. นำ ''รองเท้าพ่อ'1 คู่หนึ่งหรอมากกว่ามาที่ห้อง คุยกันว่าใครเป็นคนใส่รองเท้าคู่ใหญ่พวกนี้ ให้เด็ก 
เปรยบเทียบขนาดรองเท้าหรือเท้าของเขาเองกับรองเท้าคู่ใหญ่ ให้เด็กแต่ละคนผลัดกันใส่ "รองเท้า 
พ่อ,' เดิน 

3. ท่องเนื้อเพลง ''ฉันเคยอยู่ในสวรรค์'' (English Children's Songbook, p. 4) 
ฉันเคยอยู่ในสวรรค์ นั่นนานมาแสัว จริง จริง นา 
ฉันอยู่และรักที่นั่น กับผู้คนที่ฉันรูจัก เช่นเคียวกับเธอ 
(Copyright © 1987 by Janeen Jacobs Brady. Used by permission) 
• เราเคยอยู่กับใครในสวรรค์? (พระบิดาบนสวรรค์ พระเยซู และทุก ๆ คน) 

4. ช่วยเด็กๆ ทำท่าทางประกอบกิจกรรมต่อไปนี้ ขณะท่ีท่านกล่าวคำกลอน ทำซาหลาย ๆ คร้ังตาม 
ที่ท่านต้องการ 
ให้เด็กปีนล้อมกันเป็นวงกลม และจับมือกันจนจบกิจกรรม 
เราทุกคนเคยอยู่กับพระบิดา (ทุกคนเดินหห้าเข้ามาใกล้กัน ยื่นมือออกไปตรงกลางของวง) 
ทรงส่งเรามาอยู่ในโลกนี้ (ถอยหลังออกขยายวงใ}1ไหญ่) 
มีครอบครัวที่รักเราสอนสิ่งค (เดินหห้าเข้ากลางวง) 
ครอบครัวนี้ช่วยเรากลับไปอยู่ใกลัพระองค์ (ถอยหลังขยายวงอกครั้ง) 
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บทที่ ฉันสวดออนวอนถึง 
พระปีด!บนสวรรค์ได้ 

จุดประสงค์ เพื่อช่วยเด็กแต่ละคนเรียนรูวิธสวคอ้อนวอนถงพระบิดาบนสวรรค์และเวำพระองค์จะทรงฟ้ง 

การเตรียม 1. ศกษาคาเนิยล 6 ด้วยการสวดอ้อนวอน ดู หลักธรรมพระกิตติคุฌ (31110 425) บทท่ี 8 ด้วย 
2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระคัมภีร์ไบเบิล 
ข. รูปภาพ 1-9 การสวดอ้อนวอนตอนเช้า (62310) รูป 1-10 การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว 

(62275) รูป 1-14 คาเนยล'ในถ้ําสิงห์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 117; 62096) รูป 1-15 การขอ 
พรอาหาร 

3. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสือกที่ท่านต้องการใช้ 

กิจกรรมเพื่อ 
การเรียนรู 
กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 
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เชิญเด็กคนหนงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ให้เด็กคนท่ีสวดอ้อนวอนเปีดยืนอยู่หน้าช้ันเรียนก่อน เสือนความจำเด็ก ๆ ว่า คร้ังท่ีแล้วพวกเขาได้เรียน 
เว่าเราเคยอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ก่อนเราเกิด พระบิดาบนสวรรค์ทรงส่งเรามายังโลกน 
• เราจะพูดกับพระบิดาบนสวรรค์ได้อย่างไร ขณะท่ีเราอยู่ในโลกน้ี? 
• เอ่ยชื่อเด็กที่เพิ่งสวดอ้อนวอนจบเมื่อครู่ ถามว่าเขาได้พูดกับใครตอนท่ีเขาสวดอ้อนวอน? 

ช่วยเด็กระลกว่าเมื่อเราสวดอ้อนวอน เรากำลังพูดกับพระบิดาบนสวรรค์จริง ๆ 
เราสวดอ้อนวอนถงพระบิดาบนสวรรค์ได้ 
แสดงประจักษ์พยานของท่านว่า แม้เราจะมองไม่เห็นพระบิดาบนสวรรค์แต่เราก็สวดอ้อนวอนถงพระองค์ 
ได้ และพระองค์จะทรงฟิงคำสวดอ้อนวอนของเรา แสดงภาพ 1-9 การสวดอ้อนวอนตอนเช้า 

• เด็กหญิงคนนี้กำลังทำอะไร? 
• เธอกำลังคุยกับไคร? 
• หนูคิดว่าเด็กหญิงคนนี้กำลังพูดอะไรกับพระบิดาบนสวรรค์? 
ใช้ภาพ 1-9 การสวดอ้อนวอนตอนเช้า ภาพ 1-10 การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว และภาพ 1-15 การ 
ขอพรอาหาร ขณะท่ีท่านสนทนากับเด็กๆ ถงเวลาท่ีเราสวดอ้อนวอน อธิบายว่าเราสวดอ้อนวอนถงพระ-
บิดาบนสวรรค์ได้ทุกเวลาที่เราต้องการ เวลาท่ีทำกันมากท่ีสุดคือ ตอนต่ืนนอนและเข้านอน เวลาก่อน 
มื้ออาหาร สวดกับครอบครัว และเม่ือเราต้องการความช่วยเหลอเป็นพิเศษ ให้เด็กถอภาพท่ีตรงกับ 
เรื่องที่ท่านกำลังสนทนา 



พระเยซูคริสต์สอนเราให้สวดอ้อนวอนถึงพระบิดาบนสวรรค์ 
อธิบายว่าพระเยซูทรงสอนให้เราทำเหมือนกันเมื่อเราสวดอ้อนวอน เม่ือเราพร้อมท่ีจะสวดอ้^ ทอน เราจ^ 
ระลึกถึงพระบิดาบนสวรรค์ 
• เวลาเราสวดอ้อนวอน เราทำแขนอย่างไร? 
• เวลาเราสวดอ้อนวอน เราทำศีรษะและตาอย่างไร? 

กิจกรรม ให้เด็กทำท่าทางเหมือนท่านขณะท่ีท่านแสคงวิธเตรียมพร้อมท่ีจะสวคอ้อนวอนโดยการ กอดอก ก้มศ'.ยะ 
และหลับตา หลังจากนนท่านอาจเชิญเด็กคนหน่ึงออกมาหน้าช้ัน ให้แสดงท่าเตรียมสวดอ้อนวอนและให้ 
เด็กคนอื่น ๆ ทำตาม 

เพลง ท่องคำร้องของเพลง "บทเพลงสวดอ้อนวอน" (English Children's Songbook, p. 22) กับเด็กฯ?ท'»! ๆ 
ครง ทำท่าทางประกอบตามคำร้อง 

ห้อมศีรษะสวดอ้อนวอนวันนี้ 
สองแขนกอดไว้ที่กลางหทัย 
หลับตารวมใจอ้อนวอนครั้งใด 
ส่งใจทูลพระบิดาสวรรค์ 
• เราทำอะไรไค้อกในการเตรียมสวดอ้อนวอน? 

อธิบายว่า เม่ือเราจะสวดอ้อนวอนส่วนตัวหรือสวดเป็นครอบครัวท่ีบ้าน เราไม่เพียงแต่กอดอก ก้มศีรษะ 
และหลับตาเท่านน เรายังคุกเข่าอีกค้วย อธิบายว่า เราพูดสิ่งที่พิเศษหลายอย่างเมื่อเราสวดอ้อนวอน ท่อง 
คำร้องของเพลง "ฉันสวดอ้อนวอนในศรัทธา" (English Children's Songbook, p. 14) หลาย ๆ ครง 
ให้เด็กชูน้ิวมือทีละหน่ึงน้ิว เมื่อพูดถึงสิ่งพิเศษสื่อย่างที่เราทำเมื่อเราสวดอ้อนวอน 
ฉันเริ่มสวดโดยเอ่ยว่า "พระบิดาบนสวรรค์" 
ขอบพระทัยสำหรับพรอนันต์ 
ถ่อมใจพลัน ขอพระทรงประทานส่ิงจุนเจือ 
ในพระนามพระเยซูคริสต์ เอเมน 
(Copyright © 1987 by Janice Kapp Perry. Used by permis>ion) 

• เราเริ่มต้นคำสวดอ้อนวอนอย่างไร? 
• เราขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับอะไรบ้าง? 
• เราทูลขออะไรจากพระบิดาบนสวรรค์ไค้บ้าง? 
• เราจบคำสวดอ้อนวอนของเราอย่างไร? 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงฟ้งเราเมื่อเราสวดอ้อนวอน 

เรื่องเล่า แสดงภาพ 1-4 ดาเนียลในถำสิงห์ เล่าเรื่องจากคาเนิยล 6 อ่านออกเสํยงในส่วนแรกของข้อ 22 
เพื่ออธิบายว่า ทำไมคาเนียลจงไม่ไค้รับบาดเจ็บขณะที่เขาอยู่ในถํ้าสิงโต 
อธิบายว่า คาเนียลต้องการที่จะสวคอ้อนวอนเพร ไะว่ามันเป็นคำบัญชาของพระบิคาบนสวรรค์ และ 
เพราะว่าเขาอยากขอบพระทัยพระองค์สำหรับพรต่าง ๆ ที่เขาไค้รับ 
• กษัตริย์1!ค้ทำอะไรเพราะการสวดอ้อนวอนของคาเนียล? (คู คาเนยล 6:16) 
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• เกิดอะไรขื้นกับคาเนียลในถํ้าสิงห์? (ดู ดาเนียล 6:22) 
• เด็ก ๆ ร้ได้อย่างไรว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงฟิงคำสวดอ้อนวอนของคา1นียล? (ดู คาเนียล 6:23) 

ประจักษ์พยาน เล่าถงคร้ังท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงฟ้งคำสวดอ้อนวอนของท่าน ขอให้เด็กเล่าประสบการณ์ที่พวกเขาเคย 
รเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน 
บอกเด็ก ๆ ว่าท่านเสิกขอบพระทัยเพียุงใคที่เราสามารถสวดอ้อนวอนถงพระบิดาบนสวรรค์^ด้ ยืนยัน 
กับเด็กว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงฟ้งเราเมื่อเราสวดอ้อนวอน 
เมื่อท่านขอให้เด็กคนหนึ่งเป็นผู้สวดอ้อนวอนปิด ขอให้ทบทวนการเตรียมพร'อมเม่ือเรา®ะสวดอ้อนวอน 
• เราควรทำอะไรในการเตรียมพร้อมท่ีจะสวดอ้อนวอน? (กอดอก ก้มศิรษะ และหลับตา) 
• สิ่งแรกที่ (ชื่อเด็ก) ควรพูดในคำสวดอ้อนวอนคืออะไร? 
• (ชื ่อเด็ก) จะขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับอะไรบ้าง? 
• (ชื ่อเด็ก) จะขออะไรจากพระบิดาบนสวรรค์บ้าง? 
• (ชื ่อเด็ก) ควรจบคำสวดอ้อนวอนอย่างไร?. 

กิจกรรมเลือก เสือกใช้กิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. โยนของน่ิม ๆ อย่างเช่น ลุงถั่วหรอลูกบอลให้เด็ก เมื่อเด็กแต่ละคนรับของนั้นได้แล้ว บอกให้เด็ก 

คนนนต่อประโยคน้ีจนจบ ''เม่ือฉันสวดอ้อนวอน ฉันสามารุถขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับ 
" เด็กอาจตอบว่า ''ครอบครัวของฉัน', หลังจากที่เด็กทุกคนผลัดกันตอบแล้ว ให้ทำกิจ-

กริริมินอกิคร้ัง ให้เด็กบอกสิ่งต่าง ๆ ที่เขาจะขอในการสวดอ้อนวอนถงพระบิดาบนสวรรค์ ท่านอาจให้ 
เด็กคูรูปภาพเพื่อช่วยให้เขามความคิดหลาย ๆ อย่าง 

2. ท่องเนื้อร้องเพลง ''เพลงแห่งการขอบพระทัย" (English Children's Songbook, p. 20) แสดงท่า 
ทางประกอบตามที่บอกไว้ข้างล่างนี้ 
ขอบพระทัยโลกนี้ที่แสนหวาน (ทำแขนเป็นรูปวงกลมแทนโลก) 
อิกทั้งอาหารทานอิ่มท้อง (ทำท่าตักอาหารใส่ปาก) 
อีกนกเสียงเสนาะไพเราะร้อง (ทำท่าควยนิ้วปีอให้เหมอนนกร้อง จบ จบ) 
ขอบพระทํยสิ่งผองทรงประทาน (กางแขนออกกว้าง) 
(From First Year Music by Hollis and Dann. Copyright © 1957 by D.c. Heath and 
Company Reprinted by permission) 

3. ท่องคำกลอน "ฉันขอบพระทัยสำหรับนัยน์ตาของฉัน', ชี้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายขณะที่กล่าวถง 
ขอบพระทัยนัยน์ตานี้ 
จมูกมทั้งปากหู 
ขอบพระทัยมือแขนคู่ 
ขาเท้าอยู่คู ่นิ้วงาม 
(Adapted from a verse by Lucy Picco.) 

4. ให้เด็ก ๆ แสดงละครเร่ืองคาเนียลในถ้ําสิงห์ ท่านอาจนำเครื่องแต่งกายง่าย ๆ มา ถาท่านไม่อยากเล่น 
ทั้งเรื่อง ให้เด็กทำเป็นสิงโตคำราม แล้วก็หุบปากราวกับว่าเทพได้มาปิดปาก 
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5. ร'องเพลงหรือท่องเน้ือเพลง "ขอบพระทัยพระบิดา,, ( หนังสือเพลงเด็ก หน้า 15) หรือ "เราน้อมศีรษะ' 
(หนังสือเพลงเด็ก หน้า 14) 

6. ให้เด็ก ๆ วาดภาพส่ิงต่าง ๆ ที่เด็กสามารถขอบพระทัยพระบิดาในการสวดอ้อนวอน เขียนว่า เมื่อฉัน 
สวดอ้อนวอน ฉันขอบพระทัยพระปิคาบนสวรรค์ลำหรับ : ตามแต่ละภาพที่เด็กวาด 

กิจกรรมเพิ่มเติม 
ลํโเหรับเดกเลก 1. เสือนให้เด็กจำไว้ว่า เม่ือเราสวดอ้อนวอน เรากำลังคุยกับพระบิดาบนสวรรค์ ผู้ทรงรักและฟ้งเรา ช่วย 

เด็ก ๆ พูดตามคำกลอนต่อไปนี้: 
เรารักพระบิดาบนสวรรค์ 
สวดทุกวันขอบพระทัย 
พระบิดาบนสวรรค์รักเราไซร้ 
แม้นทูลสิ่งใดทรงไค้ยิน 

2. ช่วยเด็กท่องคำกลอนนี้ข้อเคยวหรือทั้งสองข้อ แสดงท่าทางประกอบตามความเหมาะสม: 
กอดอกเสยทิก้มศีรษะลง 
หลับตาแล้วคงพร้อมสวคอ้อนวอน 
เราจะกอคอกและก้มศีรษะ 
ตงใจหัเงนะคำสวดอ้อนวอน 

3. วาดรูปมอเด็กแต่ละคนโดยกางมือเด็กบนกระดาษ พูดถึงว่าเราควรวางแขนและมืออย่างไรเมื่อสวด-
อ้อนวอน ให้เด็กระบายสีรูปมือของตน เขียนชื่อเด็กที่รูปแต่ละใบ 
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พระเยซูคริสต์ทรงเป็น 
พระบุตรของพระ,บิดาบนสวรรค์ 

จุดประสงค์ เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่า พระเยชุคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระบิคาบนสวรรค์ 

การเตรยม 

กิจกรรมเพื่อ 
การเรยนรู 
กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

เร่ืองเล่า 

1. ศกษาพระคัมภิร์ต่อไปน้ีด้วยการสวดอ้อนวอน: มัทธุว 3:13-17 และดูกา 1:26-35; 2:1-7, 41-52 
คู หลักธรรมพระกิตติคุพ (31110 425) บทท่ี 3 ด้วย 

2. โคยความเห็นชอบจากประธานปฐมวัย เชิญคุณพ่อของเด็กคนหน่ึงมาช้ันเรียน เพ่ือให้พูดถึงลูกของ 
เขาเมื่อยังเป็นเด็กทารก ขอใหคุณพ่อนำรูปถ่ายและของเล่นช้ินโปรดมาด้วยถ้าม กระตุ้นคุณพ่อให้ 
แสดงความรักที่เขามีต่อลูกของเขา 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร์ไบเบิล 
ข. ภาพ 1-16 พระประสูติกาล (ชุดภาพพระกิตติคุณ 201; 62495) ภาพ 1-17 พระกุมารเยซูใน 

พระวิหาร (ชุดภาพพระกิตติคุณ 205; 62500) ภาพ 1-18 ยอห์นผู้ถวายบัพติศมาให้บัพติศมา 
พระเยซู (ชุดภาพพระกิตติคุณ 208; 62133) 

4. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสือกที่ท่านต้องการใช้ 
หมายเหตุถึงครู : ขณะท่ีท่านพูดถึงเร่ืองพ่อในบทเรียนน้ี ขอให้มความเสิกไวต่อเด็กบางคนในช้ันของ 
ท่านซึ่งกำพร้าพอ ให้เน้นว่าเราทุกคนมิพ่อบนสวรรค์ท่ีรักเรา ถ้าเด็กคนใดในชั้นของท่านมพ่อบุญธรรม 
ให้อธิบายว่า พ่อบุญธรรมก็รักและสามารถดูแลเราได้เหมือนกัน 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ถามเด็กว่าเขาเห!อไม่ว่าผู้มาเยี่ยมเป็นใคร เชิญลูกของผู้มาเย่ียมออกมาแนะนำคุณพ่อของตน และให้คุณ 
พ่อเล่าบางอย่างเกี่ยวกับลูกของเขาให้เด็ก ๆ ใน'ช้ันเรียนฟิง หลังจากน้ันขอให้เด็กแต่ละคนพูคบางอย่าง 
เก่ียวกับคุณพ่อของตน เป็นต้นว่า ผมของคุณพ่อสีอะไร หรอคุณพ่อทำงานอะไร 
พระเยชุทรงเป็นพระบุตรของพระบิดาบนสวรรค์ 
บอกเด็ก ๆ ว่าเด็กทุกคนมิพ่อสองคน: พ่อไนโลกและพ่อในสวรรค์ พ่อในโลกของเราเป็นพ่อของร่าง-
กายของเรา พระบิดาบนสวรรค์เป็นพ่อของวิญญาณท่ีอยู่ในร่างกายของเรา แต่พระเยซูทรงมีพ่อคนเคียว 
คือุ พระบิดาบนสวรรค์ ซึ่งเป็นพ่อทางวิญญาณและทางร่างกายของพระเยซู นั่นคือเหตุที่เราเรียกพระเยซูว่า 
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า 
แสดงภาพ 1-16 พระประสูติกาล และเล่าเร่ืองประสูติกาลของพระเยซูตามท่ีพบในลูกา 1:26-35 และ 
2:1-7 เน้นว่าเทพบอกมารียว่าบุตรของเธอจะเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ให้ดูรูปภาพเม่ือท่านถามคำ 
ถามต่อไปนี้ 

1 6 



เพลง 

เรื่องเล่า 

กิจกรรม 

เรื่องเล่า 

ประจักษ์พยาน 

• คนไหนเป็นแม่ของพระเยชุ? 
• เธอช่ืออะไร? (คู ลูกา 1:27) 
• ผู้ชายทื่อยู,ในภาพนี้เป็นไคร? (คู ลูกา 1:27) 
• ใครเป็นพระบิดาของพระเยชุ? (พระบิดาบนสวรรค์ โยเซฟเป็นคนคิท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงเสือกให้ 

ดูแลมารีย์และพระเยชุ) 
ให้เด็ก ๆ ยืนขื้นร,องเพลงหรือท่องเนื้อเพลง "ในรางหญ้า'' (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 26) แสดงท่าทาง 
ประกอบด้วยมอและแขนตามความเหมาะสมกับเนื้อเพลง 
พระเยชุทารกอ่อนนอนหลับในรางหญ้า 
ไม่มแม่,เปลนอนมาให้ทารกหนุนนอน 
ควงดาวพราวฟากฟ้าสาดส่องตามาอาทร 
พระเยซูทารกอ่อนนอนหลับอยู่บนหญ้า 
พระเยซูทรงรักและเชื่อฟังพระบิดาบนสวรรค์ 
แสดงภาพ 1-17 พระกุมารเยซูในพระวิหาร และเล่าเร่ืองพระเยชุในพระวิหารตามท่ีพบในลูกา 2:41-52 
เน้นว่าพระเยชุไปท่ีพระวิหารเพราะพระองค์ทรงรักพระบิดาบนสวรรค์ และอยากทำงานของพระองค์ 
• พระเยชุกำลังทำอะไรในพระวิหาร? (ดู ลูกา 2:46) 

ให้เด็กลุกข้ีนยืน และทำท่าทางประกอบกิจกรรมต่อไปน้ีหลาย ๆ คร้ัง 
เยซูน้อยไปในพระวิหาร (เดินอร/ทับที่) 
ทรงกล้าหาญก่อนวัยที่เติบใหญ่ (เหยียดแขนขี้น) 
ไปทำงานรับใช้บิดาไชรั (ยื่นมือออกมา) 
เพราะพระองค์ทรงรักเราทุก ๆ คน (กอดตัวเอง) 
แสดงภาพ 1-18 ยอห์นผู้ถวายบิ'พติศมาให้บิ'พติศมาพระเยซู และเล่าเร่ืองการบิ'พติศมาของพระเยซูตาม 
ที่พบใน มัทธิว 3:13-17 อธิบายว่าพระเยซูรับบัพติศมาเพราะพระองค์ทรงรักพระบิดาบนสวรรค์และ 
ต้องการเชื่อฟ้งพระบิดา พระองค์ทรงต้องการทำเป็นตัวอย่างท่ีคิแก่เราด้วย อ่านข้อ 17 ดัง ๆ (เริ่มที่ 
น'คือyตรุที่รักของเรา') และอธิบายว่าน่ีเป็นคำพูดของพระบิดาบนสวรรค์ พระบิดาบนสวรรค์ทรงพอ 
พระทัยท่ีพระเยซูรับบัพติศมา 
• หนูเคยเห็นใครกำลังรับบัพติศมาบ้างไหม? 

อธิบายว่าวิธีหน่ึงท่ีเด็กจะแสดงการเช่ือฟ้งต่อพระบิดาบนสวรรค์ และแสดงว่าเด็กรักพระองค์ คือ การรับ 
บิ'พติศมาเมื่ออายุครบแปดขวบ 
แสดงประจักษ์พยานของท่านว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระบิดาบนสวรรค์ แสดงความรักท่ี 
ท่านมีต่อพระเยชุ และความกตัญญท่ีท่านมต่อพระองค์ 

กิจกรรมเลอก เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. นำรูปภาพทั้งสามภาพที่ใช้ในบทเรียนมาวางควํ่าบนตักของท่านหรอบนโฅ๊ะกีได้ ขอให้เด็กคนหน่ึง 

ออกมาเสือกภาพหน่ึงภาพ แสดงภาพน้ันแก,ช้ันเรียน และเล่าเร่ืองตามท่ีภาพน้ันบรรยาย ทำอย่างเดยว 
กันกับภาพอิกสองภาพ 
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2. ให้เด็กร้องเพลงหรือท่องเน้ือเพลงข้อแรก "บอกฉันถึงเร่ืองของพระเยชุ,, (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 35) 
3. ให้เด็กแสดงละครเร่ืองการประสูติของพระเยซู ใช้อุปกรณ์ง่าย ๆ ประกอบการแสดง เช่น ตุ๊กตา ผ้า 

คลุมไหล่ ผ้าพันคอ 

กิจกรรมเพิ่มเติม 
สำหรับเด็กเล็ก 1. แสดงภาพ 1-16 พระประสูติกาล แล้วถามเด็ก ๆ ว่าใครคอทารกในภาพนี้ เล่าถึงการประสูติของ 

พระเยซู 
อธิบายว่า ตอนน้ีพระเยซูไม่ไค้เป็นเด็กทารกแล้ว พระองค์ทรงเจริญเติบโต บัคนี้พระองค์เป็นผู้ช่วยที่ 
สำคัญที่สุคของพระบิดาบนสวรรค์ แสดงภาพ 1-3 พระเยซูพระคริสต์ แล้วเล่าให้เด็ก ๆ พัเงว่า พระ-
เยซูรักเราและช่วยเรามากมายหลายอย่าง 

2. ให้เด็ก ๆ ยืนขื้นและร้องตามเนื้อเพลงต่อไปนี้ในทำนองเพลง ไยังรมนุษย์หิมะ''(หนังสือเพลงเด็ก 
หน้า 124) ให้ทำท่าหมอบหรือห่อตัวในเพลงท่อนแรก แล้วยืดตัวขนในท่อนท่ีสอง 
แต่ก่อนฉันเป็นทารก ทารก ทารก 
แต่ก่อนฉันเป็นทารก เล็ก เล็ก เล็ก 

บัคนี้ฉันเติบโตขน โตข้ืน โตข้ืน 
บิ'คนี้ฉันเติบโตขี้น โต โต โต 

3. บอกผู้ปกครองเด็ก ๆ ในช้ันเรียนของท่านล่วงหน้าให้นำรูปถ่ายของสมาชิกช้ันเรียนตอนท่ีเป็นเด็ก 
ทารกหรือนำของเล่นช้ินเล็ก ๆ ที่เคยเล่นมาด้วย เพื่อให้เด็ก ๆ ในช้ันเรียนได้ดู ถามเด็ก ๆ ว่า ทารก 
ในรูปหรอเจ้าของของเล่นอันน้ันเป็นใคร อธิบายว่า ตอนท่ีพวกเขาเป็นเด็กทารกน้ัน เด็ก ๆ เคยเป็น 
เหมือนเด็กทารกในรูป และเล่นของเล่นต่าง ๆ เหล่าน้ัน 
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จุคประสงค เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนเสิกว่าพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงรักเราแต่ละคน 

การเตรยม 1. ศกษาข้อพระคัมภีร์ต่อไปน้ีด้วยการสวดอ้อนวอน: มาระโก 10:13-16; ยอห์น 3:16 และ 3 นีไฟ 17: 
11-12, 21-24 

2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์ไบเบิล และพระคัมภีร์มอรมอน 
ข. กระจกเล็ก ๆ 
ค. รูปภาพ 1-1 โลก (62196) รูปภาพ 1-3 พระเยซูพระคริสต์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 240; 62572) 

รูปภาพ 1-4 ภาพปรากฏครงแรก (ชุดภาพพระกิตติคุณ 403; 62470) รูปภาพ 1-19 พระคริสต์ 
กับเด็กเล็ก ๆ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 216; 62467) รูปภาพ 1-20 พระเยซูทรงให้พรเด็ก ๆ ชาว 
นีไฟ 

3. เตริยมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสือกที่ท่านตองการใช้ 

กิจกรรมเพื่อ 
การเรยนเ 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เรองเล่า 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 
จับมือทักทายกับเด็กแต่ละคน เอ่ยชื่อเด็กแต่ละคนและบอกสิ่งที่ท่านชอบในตัวเด็ก 
ให้เด็กแต่ละคนบอกชื่อคนที่รักเขาหรือเธอ และให้บอกด้วยว่าคน ๆ นั้นท่าอะไร เด็ก ๆ จงรู้สืกว่ารักเขา 
อธิบายว่าบทเรยนนิเกี่ยวกับบุคคลสองคนที่รักพวกเราทุกคน บุคคลท,งสองคนประทานแผ่นดินโลก 
ที่สวยงาม พระกิตติคุณและศาสนาจักร แก่'.รา 
• ใครคอบุคคลทังสองนิผู้ท่ีรักเราทุกคน? (พ^ะบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์) 

แสดงภาพ 1-4 ภาพปรากฎคร้ังแรก ให้'เด็ก ๆ ช่วยท่านเล่าว่าเกิดอะไรขื้นบ้างตามภาพนั้น 
• เด็ก ๆ จำได้หรือไม่ว่ามใครอยู่ในภาพนี้บ้าง? • พวกเขากำลังทำอะไร? 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงใฟ้พรเรา 

เตือนให้เด็ก ๆ เว่าก่อนที่เราจะมาเกิดบนแผ่นดินโลกนี้เราได้อาศัยอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู-
คริสต์ ทั้งสองพระองค์ได้วางแผนให้เรามาสู่โลกนี้เพื่อที่จะเรยนเ,และเติบโตขื้น ทั้งสองพระองค์ทรงรู้จก 
เราและห่วงใยเรา 
แสดงภาพ 1-1 โลก 

• พระบิดาบนสวรรค์ทรงขอให้พระเยซูคริสต์สรัางอะไรให้เรา? 
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พระปีดาบนสวรรค์และ 
พระเยซูทรงรักฉัน บทที่ 



อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงสร้างโลกและทุกส่ิงท่ีอยู่ในโลก ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าพระ-
บิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงวางแผนทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขของ^า 1 สิ่งต่าง! ๆ  
เหล่านี้เตือนเราให้ระลกถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา 
• อะไรคอส่ิงท่ีเตือนให้เราระลกถึงความรักของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูท่ีมีต่อเรา? (คำตอบอาจ 

รวมถึงส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้เช่น ครอบครัว เพื่อน ศาสนาจักร พช และสัตว์ต่าง ๆ) 
เพลง ร้องหรือท่องเนื้อเพลง "พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักฉัน', (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 16) ให้แสดงท่าทางประ-

กอบตามที่ไค้อธิบายไว้ข้างล่าง แล้วขอให้เด็ก ๆ ยืนขี้นและร้องเพลงนี้กับท่าน 
ยามใดฉันไค้ยิน (เอามอปีองหู) เสียงเพลงของนกร้อง (ขยับนิ้วขึ้นลงเหมอนจะงอยปากนกปีค ๆ 
เปีค ๆ) 
หรือมองจ้อง (แหงนหน้า) ท้องฟ้าสีคราม (ยกมือขึ้นแล,วโค้งแขน) 
ยามใคที่แก้มฉันเปียกชุ่มด้วยเม็ดฝน (กระดิกนิ้วมือพริ้วเหมือนลทยฝน) 
หรือมีลมโชยโบยโบกผานไป (เคลื่อนไหวมือไป ๆ มาๆ ค้านหน้าลำคัว) 
ยามใดฉันจับคอกกุหลาบเบ่งบาน (ทำเป็นแตะหรอคมคอก ไม้) 
หรือเดินผ่านต้นมะพร้าวใหญ่ (เดินอยู่กับที่) 
ฉันสุขใจที่ไค้อยู่ในโลกอันโสภา 
พระบิดาทรงสรรสร้างไว้เพื่อฉัน (เหยียดแขนและมือออกไปกว้าง ๆ) 
แสดงภาพ 1-3 พระเยซูพระคริสต์ 
• นี่คอใคร? • ใครคือพระบิดาของพระเยซู? 

อ่านส่วนแรกของยอห์น 3:16 (จนถึง พระบุตร) แล้วอธิบายว่า พรท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุคท่ีพระบิดาบนสวรรค์ 
ประทานให้เราคือ การส่งพระเยซูคริสต์มาบนแผ่นดินโลก 
พระเยซูคริสต์แสดงความรักของพระองค์ฅ่อเด็ก ๆ 

เรื่องเล่า แสดงภาพ 1-19 พระคริสต์กับเด็กเล็ก ๆ เล่าเรื่องพระเยซูทรงให้พรเด็กในกรุงเยรูซาเล็ม ตามเรื่องราวใน 
มาระโก 10:13-16 
ชี้ให้เห็นว่า พระเยซูทรงใช้เวลาเพื่อแสดงความรักและให้พรแก่เด็ก ๆ แม้สาวกบางคนจะคิดว่า พระ-
องค์ไม่ควรถูกเด็ก ๆ รบกวน 
• พระเยซูทรงทำอะไรเมื่อเด็ก ๆ มาหา? (ดู มาระโก 10:16) 
• หนูคิดว่าเด็ก ๆ รูสืกอย่างไรกับพระเยซู? 

เพลง ท่องเนื้อเพลง "พระเยซูทรงรักเด็กเล็ก "ๆ (English Children's Songbook, p. 59) 
พระเยซูทรงรักเด็กเล็กเล็ก 
เล็กเล็กเหมือนกับฉัน 
ทรงช่วยเด็กและให้พร 
และอุ้มเขานั่งตักพลัน 

เ ร ื ่ อ ง เ ล ่ า แสดงภาพ 1-20 พระเยซูทรงให้พรเด็ก ๆ ชาวนีไฟ อธิบายว่า หลังจากการส้ินพระชนม์ของพระเยซู 
พระองค์ไค้เสด็จไปเยี ่ยมผู ้คนในทวีปอเมริกา ทวีปอเมริกาอยู ่ห่างไกลมากจากดินแคนที่พระเยซู 
เคยคำเนินอยู่บนโลก 
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กจกรรม 

กจกรรม 

ประจักษ์พยาน 

เล่าเร่ืองพระเยซูทรงให้พรเด็ก ๆ ชาวนีไฟ ตามเร่ืองราวใน 3 นิไฟ 17:11-12, 21-24 อธิบายว่า 
พระเยซูทรงใหพรเด็กแต่ละคนทีละคน 
• พระเยซูทรงแสดงความรักต่อเด็ก ๆ อย่างไร? 
• หนู!ไค้อย่างไรว่าพระเยซูทรงรักหนู? 

ท่องคำกลอนต่อไปนี้กับเด็ก ๆ หลาย ๆ คร้ัง โดยแสดงท่าทางประกอบตามท่ีไค้อธิบายไว้: 
พระเยซูทรงรักเด็กทุกคน 

พระเยซูทรงรักเด็กทุกคน (ยื่นแขนออกไป) 
หนูหน้ามนตัวเล็กเด็กคนนั้น (ทำปีอเท่ากับความสูงของเด็กระดับหัวเข่า) 
นอนไนเปลก็ทรงรักจิตผูกพัน (ทำแขนเป็นรูปเปล) 
รักเท่ากันแม้เติบใหญ่ใช่ว่าลม (ยกปีอทั้งสองเหนอศีรษะ) 
(From Finger Fun for Little Folk by Thea Cannon. Copyright © 1949 by the Standard 
Publishing Company, Cincinnati, Ohio. Used by permission) 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงรักเราทุกคน 
ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าพวกเขาแต่ละคนรความสำคัญต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูอย่างไร อธิบาย 
ว่า พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงรักพวกเราและ!จักช่ือของเราแต่ละคนค้วย 
ถอกระจกไว้แล้วให้เด็ก ๆ เข้ามาส่องกระจกทีละคน ขณะท่ีเด็กกำลังมองคูตัวเองในกระจก ให้พูดว่า "น่ี 
คอ (ชื่อเด็ก) ซึ่งพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงรัก (ชื่อเด็ก) มาก', 

แสดงประจักษ์พยานของท่านว่า พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์อยู่และท้ังสองพระองค์ 
ทรงรักพวกเราแต่ละคน แสดงความ!สืกกตัญณูสำหรับพรต่าง ๆ มากมาย ที่ท่านไค้รับจากพระบิดาบน 
สวรรค์และพระเยซู 

กิจกรรมเสือก เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. ร้องหรุอท่องเนื้อเพลง "พระเยซูเป็นเพ่ือนรักเรา,, (หนังสือเพลงเด็ก หนา 23) แจกภาพ "พระเยซู 

เป็นเพ่ือนรักเรา" ให้เด็กคนละแผ่น (อยู่ในตอนท้ายของบทเรียน) แล้วให้เด็ก ๆ ระบายสีภาพน้ัน 
2. ร้องหรอท่องเนื้อเพลง "ฉัน!ว่าพระบิดาทรงพระชนม์" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 6) หรอ "ฉัน!สิกถึง 

ความรักของพระผู้ช่วย" ( หนังสือเพลงเด็ก หน้า 40) 
3. แสดงภาพส่ิงต่าง ๆ ที่พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูไค้ทรงประทานให้เรา เช่นพระวิหาร สัตว์ต่าง ๆ 

คอกไม้ ครอบครัว อาหาร เพ่ือน บ้าน อาคารประชุม หรือพระคัมภร์ (ใช้รูปจากห้องสมุดอาคาร 
ประชุม ชุดภาพพระกิตติคุณ หรอวารสารของศาสนาจักรฯ) ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า พระบิดาบน 
สวรรค์ทรงประทานส่ิงเหล่าน้ีแก่เรา เพราะท้ังสองพระองค์ทรงรักเรา 

4. นำวัตถุที่สามารถใช้หมุนแทนเข็มชี้ไค้ เช่น ขวดเคร่ืองด่ืมเปล่า ๆ มาค้วย ให้เด็ก ๆ นั่งกับพื้นเป็น 
วงกลม วางขวดไว้กลางวง หมุนขวดบนพ้ืน เม่ือขวดหยุดและช้ีไปท่ีใคร ให้เด็กคนน้ันบอกส่ิง 
ที่พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงประทานให้เรา ซึ่งแสดงถึงความรักของทั้งสองพระองค์ที่มีต่อ 
เรา ช่วยุเด็กแต่ละคนคิดฺคำตอบในรอบของเขา เม่ือเด็กคนน้ันตอบแล้ว ให้เขาเป็นผู้หมุนขวดในรอบ 
ต่อไปเพื่อให้ขวดชี้ไปที่คนอื่นบ้าง 
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ธ. เตรียมกล่องหรือถงหน่ึงใบใส่ของหลาย ๆ อย่างซ่ึงจำเป็นต่อการคำรงชีวิตของเราบนโลกนุ เช่น 
อาหารน้ัา หรือเสอผ้า อธิบายว่า พระบิดาบนสวรรค์และพรุะเยซูทรงวางแผนให้โลกน้ีเป็นท่ีอยู่อาคัย 
ของพวกเรา อธิบายว่า กล่องหรือลุงใบน้ีใส่ของบางอย่างท่ีจำเป็นุต่อการคำรงชีวิตบนโลกน้ี บอกให้ 
เพียงเล็กห้อยถึงส่ิงท่ีอยู่ในลุง จนกวาเด็ก ๆ จะเคาถูก เม่ือเคาส่ิงใดถูกให้นำส่ิงน้ันออกมาจากกล่อง 
หรือถง เล่นต่อไปจนเด็กเคาของถูกหมดทุกอย่าง 

6. ทำแถบเครื่องหมายและเขียนว่า พระบิดาบนสวรรค์และพระเยรงรักฉัน ให้เด็กแต่ละคนติดบน 
เส้ือผ้า หรือนำกลับห้าน ครูอาจปิดเทปเคร่ืองหมายน้ีบนตัวเด็กแตละคน หรือผูกเชือกคล้องคอเด็กก็ 
ไค้ อาจช่อนแถบเคร่ืองหมายน้ีไว้ใต้เก้าอ้ีก่อนช้ันเรียนจะเร่ิม แล้วให้เด็ก ๆ ก้นหา 

กิจกรรมเพิ่มเติม 
ลำหรับเด็กเล็ก 1. ท่องคำกลอนต่อไปนี้กับเด็ก ๆ ทำท่าทางประกอบตามที่ไค้อธิบายไว้: 

ล้าเธอนั้นตัวโตสูงใหญ่ (ยืดตัวและยกแขนชี้นสูง) 
มท่ีให้เธอในโบสถ์แน่ ๆ 
แม้เธอตัวเล็กเล็กมากแน่แท้ (ย่อตัวลง) 
รที่แน่ ๆ ในโบสถ์เพ่ือเธอ 
ตัวโต (ยืดตัว) 
ตัวเล็ก (ย่อตัว) 
ตัวโต (ยืดตัว) 
ตัวเล็ก (ย่อตัว) 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูรักเด็กทุกคน 

2. ท่องคำกลอนต่อไปนี้และช่วยให้เด็ก ๆ ทำท่าทางประกอบตามที่ไค้อธิบายไว้: 
พระบิดาสวรรค์รู้จักฉัน 
พระบิดาสวรรค์รู้จักฉัน (ชี้ตัวเอง) 
เส่ิงสารพันฉันอยากทำ 
ทงช๋ึอท่ีอย่ทรงรู้ทรงจำ (ทำมอ!ปีนรูปหลังค 7 โดยเอานิ้วแตะกัน) 
รักฉันเลิศลำฉันเข้าใจดี ( Miขนเอามือแตะไหล'ในท่ากอด) 
ทรงรู้อะไรทำให้ฉันสุข (ใช้นิ้วแตะที่รอยยิ้มตรงมุมปาก) 
ทรงรูถึงส่ิงสร้างทุกข์หมองศรี (ใช้นิ้วแตะมุมปากที่เม้มลง) 
ฉันรู้พระทรงช่วยฉันทุกที (ชี้ตัว่เอง) 
ฉันจงสุขียินดีปรีดา! 
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พระเยซูเป็นเพ่ือนรักเรา 



พระวิญญาณบริสุทธ 
ทรงช่วยฉัน 

ชุดประสงค์ เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิทรงช่วยเรา 

การเตรียม 1. ศกษาข้อพระคัมภีร์ต่อไปน้ีด้วยการสวดอ้อนวอน: ยอห์น 14:16-17; 2 นีไฟ 32:5; โมโรไน 10:4-
5 และคำสอนและพันธสัญญา 39:23; 130:22 ดู หลักธรรมพระกิตติคุฌ (31110 425) 
บทท่ี 7 ด้วย 

2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์คำสอนและพันธสัญญา 
ข. ของที่ทุกคนคุ้นเคยและถุงหนึ่งใบสำหรับใส่ของ 
ค. รูปภาพ 1-3 พระเยซูพระคริสต์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 240; 62572) รูปภาพ 1-4 ภาพปรากฏ 

คร้ังแรก (ชุดภาพพระกิตติคุณ 403; 62470) 
3. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสือกที่ท่านต้องการใช้ 

กจกรรมเพฺอ 
การเรียน! เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 
กิจกรรมกระตุ้น ให้เด็กคนหน่ึงมาหาท่าน กระซิบบอกบางส่ิงเก่ียวกับพระวิญญาณบริสุทธ เช่น "พระวิญญาณบริสุทธิทรง 
ความสนใจ ช่วยพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู'' ทำเช่นนี้กับเด็กทุกคนในชั้น (ท่านอาจกระซิบข้อความเดิมกับเด็ก 

แต่ละคนก็ได้) ถามเด็ก ๆ ว่า "เห!อไม่ว่าวันนี้ท่านกาลังจะพูดถงใคร อธิบายว่า ท่านกำลังจะพูดถงผู้ 
ช่วยของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู นั่นคอพระวิญญาณบริสุทธิ,' 
พระวิญญาณบริแทธ๋ิทรงช่วยพระบิดาบนสวรรค์และพระเยๆเ 
แสดงภาพ 1-4 ภาพปรากฎคร้ังแรก ชี้ให้ดูพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู และอธิบายว่าพระผู้เป็นเจ้า 
ทั้งสองพระอิงค์ทรงมพระวรกาย ซึ่งเหมือนกับพวกเรา อธิบายว่าพระวิญญาณบริสุทธิทรงเหมือนกับพระ-
บิดาบนสวรรค์และพระเยซูหลายอย่าง พระองค์ทรงรักเราและช่วยเหลุอเรุา แต่พระองค์ไม่มพระวรกาย 
เหมือนพระบิดาบนสวรรคและพระเยซู พระองค์ทรงเป็นวิญญาณเพ่ือท่ีพระองค์จะได้นำความคิคเข้าไป 
ในจิตใจของเราได้อย่างเงยบ ๆ และให้ความร้สืกท่ีเป็นสุข และให้การปลอบโยนแก่เรา 
พระวิญญาณบริสุทธ๋ิทรงปลอบโยนนละช่วยเทลอเรา 
• เม่ือเราเจ็บหรอโศกเศร้า แม่และพ่อของเราปลอบโยนและทำให้เราร้สืกคีข้ืนได้อย่างไร? 
แสดงภาพ 1-3 พระเยซูพระคริสต์ บอกเด็ก ๆ ว่า พระเยซูทรงร้ว่าสาวกผู้ช่วยเหลอของพระองค์จะร้สิก 
โศกเศร้าเม่ือพระองค์ส้ินพระชนม์ ดังนั้นพระองค์ได้ทรงบอกแก่พวกเขาว่าพระองค์จะทรงขอไห้พระบิคา 
บนสวรรค์ส่งพระผู้ปลอบโยนมาช่วยให้พวกเขาไม่ร้สืกเสยใจเกินไป (คู ยอห์น 14:16-17) 
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บอกเด็ก* ๆ ว่าพระผู้ปลอบโยนพระองค์นี้สือ พระวิญญาณบริสุทธ และพระองค์ทรงปลอบโยนเราไค้ด้วย 
อธิบายว่าเม่ือเราโศกเศร้าหรือเสียใจ พระบิดาบนสวรรค์จะช่วยเราโดยการส่งพระวิญญาณบริสุทธิมาปลอบ 
โยนเรา 

เร่ืองเล่า อธิบายว่าพระวิญญาณบริสุทฺธฺจะทรงเตือนและนำเราเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือ เล่าเร่ืองด้วยคำพูด 
ของท่านเองเก่ียวกับเด็กชายท่ีช่ือ ฮาโรลค์ บ. ลี ซึ่งภายหลังไค้เป็นประธานคนที่สิบเอ็ดของศาสนาจักรฯ 

เร่ืองเล่า ''ตอนท่ีคุณพ่อพาข้าพเจ้าไปท่ีฟาร์มแห่งหน่ึงไกลออกไปน้ัน ข้าพเจ้าอายูประมาณแปดขวบหรืออ่อนกว่า 
นั้น ขณะท่ีคุณพ่อกำลังทำงาน ข้าพเจ้าก็ง่วนอยู่กับการเล่นโน่นเล่นนี่ไปตามประสาเด็กผู้ชาย วันนั้น 
ทั้งร้อนและฝ่นมาก และข้าพเข้าก็เล่นจนเบ่ือ ที่นอกรั้วมโรงนาที่ไม่ใช้แล้วอยู่หลังหนึ่งดูน่าสนไจมาก ใน 
ความคิดของข้าพเจ้าโรงนาน้ันเหมือนกับปราสาทหลังหน่ึงท่ีน่าจะเข้าไปสำรวจคเสิยจริง ๆ ดังนั้นข้าพเจ้า 
จงไปท่ีร้ัวและปีนข้ามไปท่ีโรงนาน้ัน ทันใคก็รเสียงหนึ่งพูดกับข้าพเจ้าด้วยข้อความที่สำคัญยิ่ง "ฮาโรลค์ 
อย่าไปทุน่ัน" ข้าพเจ้ามองไปรอบ ๆ เพ่ือดูว่าใครเรียกช่ือข้าพเจ้า คุณพ่อของข้าพเจ้าอยู่ไกลออกไปอีก 
ฟากหน่ึงของทุ่ง ท่านไม่เห็นว่าข้าพเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ ข้าพเจ้ามองไม่เห็นผู้พูค ข้าพเจ้าจงร้ว่ามีใครบาง 
คนที่ข้าพเจ้ามองไม่เห็นกำลังเตือนไม่ให้ไปที่นั่น จะมอะไรอยู่ที่นั่นห้าง ข้าพเจ้าคงไม่มีโอกาสรู 
เสียแล้ว ในไม่ช้าข้าพเจ้าจงร้ว่ามีใครบางคนท่ีมองไม่เห็นสามารถพูดกับเราได้' (in Conference Re-
port, Mexico City Mexico Area Conference 1972, pp. 48-49) 
อธิบายว่า บางคร้ังพระวิญญาณบริสุทธิทรงกระซิบดัง ๆ อย่างท่ีทรงทำกับประธานล แต่มีบ่อยคร้ังท่ี 
พระองค์เพียงแต่ให้ความร้สีกกับเราเกี่ยวกับสิ่งที่เราควรทำหรือไม่ควรทำ 
พระวิญญาณบริสุทธ๋ิช่วยให้เรารู้ว่าส่ิงใดลูกต้อง 
อธิบายว่าพระวิญญาณบริสุทธรักเราและช่วยให้เราเสือกส่ิงท่ีถูกต้อง ให้เด็ก ๆ นกถงส่ิงท่ีคีท่ีพวกเขาเคย 
ทำ เช่น การเช่ือฟิงพ่อแม่ การช่วยเหลือคนอ่ืน และการสวดอ้อนวอน 
• หนูเสีกอย่างไรเมื่อได้ทำในสฺงทฺถูกต้อง? 
• หนูร้สีกอย่างไรเมื่อได้ทำในสิ่งที่ฝ็ค? 
อธิบายว่าพระวิญญาณบริสุทธิช่วยให้เรารูถงความแตกต่างระหว่างความถูกต้องุและความผิดโดยให้เราร้สีก 
คิและอบอุ่นภายในเมื่อเราทำสิ่งที่ถูกต้อง และให้ความร้สีกเศร้าเม่ือเราทาในส่ิงท่ีผิค 
ให้เด็ก ๆ แบ่งปีนกันโดยเล่าว่ามีเวลาใดห้างท่ีพวกเขาร้สีกคีและอบอุ่นใจเพราะได้เลือกส่ิงท่ีถูกต้องหรือ 
ได้ช่วยคนอ่ืน ช่วยให้พวกเขาตระหนักถง อิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ 

เพลง ท่องเนื้อเพลง ''จงหัเง องฟิง'' พร้อมกับเด็ก ๆ (English Children's Songbook, p. 107) 
จงฟ้งเสียงเบาเรียบม่ันคง! 
จงฺฟิง! จงฟิง! 
เมื่อตัดสินใจทำการเลือก 
พระองค์จะทรงนำเธอเสมอ 
พระวิญญาณบริสุทธ๋ิช่วยให้เรารู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์แอะพระเยซูคริสต์มึจริง 
พระวิญญุาณบุริสุทธิช่วยให้เราร้ว่าเร่ืองใดถูกต้องหรือเป็นความจริง เอาถุงใส่ของให้เด็ก ๆ คู บอกเด็ก ๆ 
ว่ามีของสิ่งหนึ่งอยู่ในลุงน แต่อย่าให้เด็กเห็นของ 
• มีของอยู่ในถุงนี้หรือไม่? 
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อธิบายว่าถึงแม้เด็ก ๆ จะไม่เห็นของท่ีอยู่ในลุง แต่พวกเขาก็รู'ว่ามเพราะครูบอกว่ามิ แม้ว่าจะมีผ้คนไม่ 
กี่คนที่ได้เห็นพระบิคาบนสวรรค์และพระเยชุ พระวิณญาณบริสุทธิก็สามารถช่วยเราให้รู้ว่าทงสอง 
พระองค์ทรงพระชนม์อยู่จริง ทรงรักเรา อธิบายว่าความร้นเรียกว่า ประจักษ์พยาน บางคร้ังผู้คนจะแสดง 
ประจักษ์พยานของเขาในการประชุมของศาสนาจักร และบอกว่า พวกเขารู้ว่าพระเยชูทรงพระชนม์ 
พระวิญญาณบริสุทธิ"ได้ช่วยพวกเขาให้รู้ว่านี่คอความจริง 
เรารับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ๋ิไค้ 
เล่าประสบการณ์ของท่านเมื่อตอนที่รับบัพติศมาและได้รับการยืนยันว่า ท่านร้สีกอย่างไรบ้างที่มีชายผู้ 
ดำรงอำนาจฐานะปุโรหิตวางมือของพวกเขาบนศีรษะของท่านและมอบของประทานแห่งพระวิญญาณ 
บริสุทธิแก่,ท่าน อ่านคำสอนและพันธสัญญา 39:23 พระวิญญาณบ?สุทธิ ดัง ๆ อธิบายว่าเมื่อ 
เด็ก ๆ อายุครบแปดขวบจะได้รับบิ,พติศมาและการยืนยัน พวกเขาจะได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณ 
บริสุทธิด้วย ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิจะช่วยเด็ก ๆ ห้รักษาสัญญาที่พวกเขาได้ทำไว้เมื่อรับ 
บัพติศมา 

ประจักษ์พยาน แสดงความกตัญณูของท่านท่ีมิต่อพระวิญญาณบริสุทธ และบอกเด็ก ๆ ถึงวิธที่พระวิญญาณบริสุทธิเคย 
ปลอบโยนและทำให้ท่านรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่าน้ีเพ่ือใช้ในบทเรียน 
1. ช่วยให้เด็ก ๆ ร้องหรอท่องเนื้อเพลง "พระวิญญาณบริลุ[ทธิ" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 55) 
2. แสดงรูปผู้คนที่กำลังทำความค เช่น แบ่งปินของและช่วยเหลอกันซึ่งและกัน ถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขา 

รู้สึกอย่างไรเมื่อทำความดี เล่าสถานการณ์ต่าง ๆ ทุผู้คนทำความคและความชั่ว เช่น การช่วยเหสือ 
คุณแม่ ทะเลาะกับพ่ีน้อง แบ่งของเล่นกัน และไม่เชื่อฟ้งพ่อแม่ ให้เด็ก ๆ ยมเมื่อพูดถึงการทำดี และ 
ทำหน้าเศร้าเมื่อพูดถึงการทำสิ่งไม่ดี 

3. พูดเสียงเบา ๆ ว่า "ทุกคนท่ีไค้ยินเสียงของฉัน เอานิวแตะจมูก ทุกคนที่ไค้ยินเสียงของฉัน เอามือวาง 
บนศรษะตัวเอง" ทำต่อไปโดยบอกส่วนอื่น ๆ ของร่างกายไปเรื่อย ๆ จนกว่าเด็กทุกคนจะตงใจฟิง 
เสียงที่เบาของท่าน อธิบายว่าแม้ว่าท่านจะพูดด้วยเสียงที่เบา แต่ถ้าเด็ก ๆ ตงใจหัเงก็จะได้ยินและทำ 
ตามท่ีท่านบอกได้ อธิบายว่าพระวิญญาณบริสุทธิพูดกับเราด้วยเสียงที่เรียบและเบา ถ้าเราหัเงอย่างตง1ใจ 
พระองค์จะบอกเรื่องที่สำคัญแก่เรา 

4. เล่าเรื่องต่อไปนี้ด้วยคำพูดของท่านเอง ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับประธานวิลฟอร์ค วูดรัฟฟ้ ประธานคนท่ีส่ี 
ของศาสนาจักร 
"คืนหน่ึง1ขณะท่ีประธานวูดรัฟฟ้ ภรรยา และลูก ๆ อยู่ในระหว่างการเดินทาง พวกท่านได้หยุดพักค้าง 
คืนที่บ้านเพื่อนคนหนึ่ง ลูกสามคนนอนในบ้าน ส่วนประธานวูดรัฟฟ้ ภรรยา และลูกอกคนหน่ึงนอน 
ในรถม้านอกบ้าน ประธานวูดรัฟฟ็กล่าวว่า "ข้าพเจ้าเพิ่งเข้านอนไค้ประเดี๋ยวเคยว ก็ไคยนเสียงหนึ่ง 
พูดกับข้าพเจ้าว่า ะ "ลุกข้ีนและเล่ือนรถม้าของเจ้า" เสียงนั้นไม่เหมือนฟ้าร้อง ฟ้าผ่า หรือเสียงแผ่น-
ดินไหวแต่เป็นเสียงที่เรียบแผ่วเบาของพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า-พระวิญญาณบริสุทธ...ข้าพเจ้า 
ลุกขื้นและเลื่อนรถม้าของข้าพเจ้า...แล้วจอดไว้ที่ข้าง ๆ บ้าน ขณะท่ีข้าพเจ้ากลับเข้านอนอกคร้ัง 
พระวิญญาณพระองค์เดิมตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า "ไปย้ายล่อของเจ้าให้พ้นต้นโอ๊ก"...ข้าพเจ้าย้ายล่อไป 
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ผูกไว้ที่ต้นุฮิคเคอรี่ที่ยังไม่แก่ตนหนึ่ง แล้วข้าพเจ้าก็เข้านอน ไม่เกินสามสิบนาทีหลังจากน้ันก็ไค้เกิค 
ลมหมุนที่รนแรงพ้คเอาต้นโอ๊กที่ข้าพเจ้าเคยผูกล่อไว้หักโค่นลง แล้วหอบไปไกลอีกหนึ่งร้อยหลา 
กวาดเอารวตามทางพังราบไปสองแถบ ต้นไม้นั้นจงหล่นลงมา...ตรงที่เดิมที่ข้าพเจ้าจอดรถม้าไว้พอ 
ค...โคุยการเชื่อฟิงการเปิดJผยของพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าไค้ช่วยให้ตัวเอง ภรรยา และ 
ลูกหนึ่งคนรอดชวิต รวมทงสัตว์เล้ียงของข้าพเจ้าด้วย" (Leaves From My Journal" Millenial Star, 
12 Dec. 1881, pp. 790-791) 

กิจกรรมเพิ่มเติม 
สำหรับเดกเลก 1. หน่ึงสัปดาห์ก่อนบทเรียนน้ี ขออนุญาตผู้ปกครองให้เด็กแต่ละคนนำ "ของปลอบขวัญ" มาค้วย สิ่งนี้ 

อุาจเป็นุผ้าห่ม หรือของเล่นท่ีชอบเป็นพิเศษ หรือเป็นเพลงพิเศษที่ใช้ร้องปลอบขวัญก็ไค้ ให้นำของ 
อื่นมาเผื่อสักสองสามชิ้น ในกรณีท่ีบางคนอาจลมเอามา 
ในชันเรียน คุยกับเด็ก ๆ ว่า สิ่งของเหล่านี้ทำให้พวกเขาร้สิกปลอดภัยและเสกได้รับความรักอย่างไร 
อธิบายว่าหนึ่งในผู้ช่วยคนสำคัณของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูสามารถทาให้เราร้สีกปลอคภัยและ 
ไค้รับความรักไค้ค้วย บุคคลนี้บางครงเราอาจเรียกพระองค์ว่า พระผู้ปลอบโยน เพราะพระบิดาบน 
สวรรค์ทรงส่งพระองค์มาอยู่กับเราเม่ึอเราร้สิกโศกเศร้าหรือวิตกกังวล บุคคลนี้ก็คอ พระวิญญาพ-
บริสุทธิ มิตรมหัศจรรย์ 

2. ท่องเนื้อเพลง "เสยงเรียบแผ่วเบา" (หนังสือเพลงเด็ก หห้า 58) และช่วยให้เด็ก ๆ ทำท่าทางประ-
กอบตามที่ไค้อธิบายไว้: 
จงฟิง จงทัเง (เอามือปีองหู) 
พระวิญญาณจะทรงกระซิบ (ใช้นิ้วชี้แตะ?ม^ปาก) 
จงฟ้ง จงทัเง (เอามือปีองหู) 
เสียงเรียบและแผ่วเบา (วางมือทาบเหนือหน้าอกซ้าย) 
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8 ฉันขอบพระทัยสำหรับ 
กลางวันและกลางสืน 

จุดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่าตามแผนของพระบิคาบนสวรรค์ พระเยชุคริสต์ทรงสร้างกลางวันเพ่ือให้ 
พวกเราไค้ทำงานและเล่น และทรงสร้างกลางคนเพ่ือให้พวกเราไค้พักผ่อน 

การเตืรยม 1. ศกษาพระคัมภีร์ต่อไปน้ีค้วยการสวคอ้อนวอน: ปฐมกาล 1:1. 3-5, 14-18; รีลามัน 14:1-13 และ 
3 นิไฟ 1:15-23 

2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอรมอน 
ข. ภาพตัด 1-1 ควงอาทิตย์ 1-2 ควงจันทร์ 1-3 ควงคาว (ภาพตัคท่ีคล้ายกันมีในทัศนูปกรณ์ปฐมวัย 

ประเภทภาพตัด ชุดที่ 3) 
ค. รูปภาพ 1-21 แซมิวเอลชาวเลมันบนกำแพง (ชุดภาพพระกิตติคุณ 314; 62370) 

3. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสือกที่ท่านต้องการใช 

กิจกรรมเพฺอ 
การเรึยนรู้ เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 
กิจกรรมกระตุ้น บอกเด็ก ๆ ว่า ท่านกำลังคิดถงบางสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงวางแผนและพระเยชุคริสต์ทรงเป็นผู้สร้าง 

ความสนใจ ให้เด็ก ๆ เคาว่าท่านกำลังนิกถงอะไรอยู่ ให้บอกให้ทีละข้อดังต่อไปน: 
1. สิ่งนี้ทำให้เราอบอุ่น 
2. สิ่งนี้มลักษณะกลม ๆ มสิแดง 
3. สิ่งนี้อยู่บนท้องฟ้า 
4. บางครั้งเหมอนกับว่าสิ่งนี้ถูกเมฆหรอภูเขาบังไว้ 
หลังจากเด็ก ๆ เคาว่า "ควงอาทิตย์" แสดงภาพตัดรูปควงอาทิตย์ แล้วถามว่าใครสร้างควงอาทิตย์? 
เราทำงานและเล่นในตอนกลางวัน 

เ | 0 ง เ ล ่ า เล่าเร่ืองการสร้างกลางวันและกลางคนจาก ปฐมกาล 1 : 1 , 3 - 5 และการสร้างควงอาทิตย์ ควงจันทร์ และ 
ควงคาวจากปฐมกาล 1:14-18 ให้เด็ก ๆ ทัเง • ใครสร้างกลางวันและกลางคืน? 
• พระบิดาบนสวรรค์ทรงให้พระเยชุสร้างอะไรไTเนห้องฟ้าเพ่ือบอกเราว่าเม่ือไรเป็นกลางวัน? 
บอกเด็ก ๆ ว่า ควงอาทิตย์ให้แสงสว่างเพ่ือทำให้เรามองเห็น ควงอาทิตย์ทำให้เราอบอุ่นและช่วยไห้ 
ต้นไม้เติบโต เราไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ไนโลกน้ีไค้ถ้าไม่มดวงอาทิตย์ 
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• เราเริยกเวลาท่ีรดวงอาทิตย์ข้ีนว่าอะไร? (กลางวัน) 
อธิบายว่า เราทำหลายส่ิงหลายอย่างได้ไนตอนกลางวัน เราสามารถทำงาน เล่น และช่วยเหสือผู้อ่ืน 

กิจกรรม ไห้เด็กเล่าถึงส่ิงท่ีพวกเขาทำในตอนกลางวัน เช่น ทานอาหาร เล่นเกม หรอกวาคพ้ืน ให้เด็ก ๆ ยืนขี้น 
ทำท่าทางอย่างที่เขาเล่า ท่านอาจทำท่าทางเหล่านั้นไปกับเด็ก ๆ ด้วยก็ได้ 
• หนูสามารถทำอะไรเพ่ือช่วยเหลอผู้อ่ืนฺในตอนกลางวัน? (คำตอบอาจรวมถึง เก็บของเล่นเข้าท่ี ล้าง 

จาน เล่นกับน้องชายหรอน้องสาวท่ียังเล็ก) 
เราพักผ่อนในฅอนกลางคน 
• เรามองเห็นควงอาทิตย์ตลอดเวลาหรือไม่? 
อธิบายว่าทุกเย็นควงอาทิตย์จะตก และท้องฟ้าจะมืดลง เรามองไม่เห็นควงอาทิตย์ในตอนกลางคืน 
• เราเริยกเวลาท่ีมความมืดว่าอะไร? (กลางคืน) 
• พระบิดาบนสวรรค์ทรงให้พระเยซูสร้างส่ิงใดไว้ในท้องฟ้าเพ่ือส่องสว่างในตอนกลางคืน? (ควงจันทร์ 

และควงคาว) 
กิจกรรม ให้เด็กแสคงภาพตัดรูปควงจันทร์และควงคาวเ1ยงต่อจากภาพตัครูปควงอาทิตย์ 

ให้เด็กเล่าหรือแสคงท่าทางเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาทำในตอนกลางคืน เช่น การสวดอ้อนวอนก่อนนอน 
การฟิงนิทาน การแปรงฟิน หรือการนอนหลับ 
อธิบายว่ามีผู้คนบางอาชีพต้องทำงานในตอนกลางคืน เช่น หมอ พยาบาล และพนักงานคับเพลิง แต่ 
พวกเราส่วนใหญ่จะนอนหลับในตอนกลางคืน สัตว์หลายชนิดนอนหลับในตอนกลางคืนด้วย 
• ทำไมเราจงนอนหลับ? 

ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าการนอนหลับมประโยชน์กับร่างกายของเรา และพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู 
ทรงต้องการให้เราดูแลเอาใจใส่ร่างกายของเราให้ดี ล้าเรานอนหลับอย่างเพียงพอ เราจะรู้สึกดีและ 
มิสุขภาพที่ดีกว่า ล้าเรานอนไม่พอเราจะรู้สึกเพลียและสมองมืนงง 

กิจกรรม ล้าไนท้องที่ของท่านรช่วงกลางวันในบางฤดูแตกต่างกันมาก ให้อธิบายว่ากลางคืนอาจจะยาวกว่าในบาง 
ช่วงของปี และอาจจะส้ันกว่าในช่วงอ่ืน พ่อแม่ของเราจะช่วยบอกเราให้รู้ว่าเมื่อไรจะเข้านอนและเมื๋อไร 
จะต่ืนข้ีนทำกิจธุระต่าง ๆ 
ไห้เด็ก ๆ ยืนขี้นและทำท่าทางโดยใช้นิ้วประกอบดังต่อไปนี้ 
หนูน้อยคนน้ี 
หนูน้อยคนนี้กำลังเข้านอน (%นิ้วขื้น 1 นิ้ว) 
เด็กน้อยตาแป้ววางหัวหนุนหมอน (วางนิ้วนิ้นบนฝาปีออกข้าง}1นึ่ง) 
คว้าผ้ามาห่มให้อบอุ่นก่อน (พับนิ้วปีอลงห้มนิ้วแรกที่วางไว้) 
แล้วหนูน้อยนอนอย่างนี้ตลอดคืน 
ยามเช้ามาถึงหนูน้อยลมตา 
ไม่ชักช้าสลัดผ้าห่มตื่น (แบมอขี้นให้เห็นนิ้วที่วางอ^) 
ลุกขี้นพลันแต่งตัวออกไปแสนสดชื่น 
พร้อมย้ิมร่ืนทำงาน แล้วจงเล่นเอย 
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พระบิดาบนสวรรค์ใช้กลางวันและกลางคนเพอประกาศการประสูติของพระเยซู 

เรื่องเล่า เล่าให้เด็ก ๆ ฟิงว่าพระบิดาบนสวรรค์ใช้กลางวันและกลางคืนเพื่อช่วยในการเล่าเรื่องการประสูติของ 
พระเยซู แสดงภาพ 1-21 แซมิวเอลชาวเลมันบนกำแพง และอธิบายเรื่องราวในภาพ เล่าถุงศาสดา 
แชมิวเอลบอกชาวนีไฟว่าจะมือะไรเกิดขื้นบนท้องฟ้าเมื่อถุงเวลาที่พระเยซูคริสต์ประสูติ เม่ือพระอาทิตย์ 
จะตก แต่ท้องฟ้าจะไม่มืด อธิบายว่าผู้คนมากมายไม่เชื่อแชมิวเอล แต่สิ่งที่ท่านพูดไค้เกิดขื้นจริง (คู 
ฮลามัน 14:1-3 และ 3 นีไฟ 1:15-23) 
ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าการประสูติของพระเยซูเป็นสิ่งสำคัญมากจนพระบิดาบนสวรรค์ทำให้แผ่นคินุ 
อเมริกาที่ฟางไกลออกไป ที่ซึ่งชาวนีไฟและชาวเลมันอาศัยอยู่มีกลางคืนสว่างไสวดุจกลางวันในคืนที่ 
พระเยซูประสูติ 
• เหตุการณ์สำคัญใดที่แซมิวเอลชาวเลมันเล่าให้ผู้คนฟิง? 
• ชาวนไฟพบว่ามีอะไรเกิดขื้นบนท้องฟ้าในคืนที่พระเยซูประสูติ? 

ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานของท่านว่า พระบิดาบนสวรรค์ทรงให้พระเยซูคริสต์สร้างกลางวันและกลางคืนข้ีน 
เพื่อช่วยเหสือเรา กระตุ้นให้เด็ก ๆ ขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับทงกลางวันและกลางคืน 

กิจกรรมเสือก เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. เตรยมกระดาษขาวหนึ่งแผ่น และกระดาษคำหรอนี้าเงินเข้มครึ่งแผ่น ให้เด็กแต่ละคนทากาวบน 

กระดาษคำแล้วติดบนค้านหนึ่งของกระดาษขาวเพื่อให้ดูเป็นกลางวันและกลางคืน ตัดกระดาษเป็น 
วงกลมเล็ก1ๆ แทนควงอาทิตย์และควงจันทร์ แล้วช่วยเด็ก ๆ ทากาวและติดลงบนค้านที่ถูกต้อง ใช้ 
กระดาษกาวกากเพชรหรอภาพตัดรูปคาวหลาย ๆ ควงติดเพิ่มเข้าไปทางค้านกลางคืน เขิยนบน 
กระดาษของเด็กแต่ละคนว่า ฉันขอบพระทัยลํ'าหรับกลางวันและกลางคืน 

2. ร้องหรอท่องเนื้อเพลง "โลกน้ีหนาน่ารักจริง,1 (English Children's Songbook, p. 33) หรือใช้เพลง 
"โลกน้ีแสนกว้างใหญ่" (English Children's Songbook, p. 235) กีไค้ โดยมีท่าทางประกอบเพลง 
"โลกน้ีแสนกว้างใหญ่" ตามท่ีไค้อธิบายไว้ข้างล่างน้ี 
โลกนี้แสนกว้างใหญ่และกลมอะไร ( ทำแขนเป็นวงใหญ่) 
พระสร้างสมสรรพส่ิงพบท่ัวไป 
คาราไขแสงระยับในยามทิวา (กระคิกนวมอขนลง) 
ตะวันจับสว่างภาพอบอุ่นใจ ( ทำแขนเป็นรูปวงกล}ร) 
โลกนี้แสนกว้างใหญ่และกลมกระไร 
ทรงรักให้พรมากทั่วทุกคนเอย (ไขวัแขนกอดตัวเอง) 

3. ร้องเพลง "แสนสนุก" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 122) โดย'ให้เด็ก ๆ เป็นผู้เสือกว่าจะร้องท่อนไหน 
ก่อนที่จะร้องแต่ละท่อนไห้ถุามเด็ก ๆ ว่า การกระทำท่ีเด็กเสือกน้ันทำในตอนกลางวันหรือกลางคืน 
คิดท่าทางประกอบตามเนื้อเพลงที่ร้อง 

4. แต่งเรื่องว่า พี่น้องชายหญิงคู่หนึ่งกำลังเล่นกันอยู่ในตอนพลบคํ่า ให้ใช้ชื่อและสถานการณ์ที่เด็ก ๆ 
ในชั้นเรียนของท่านดุ้นเคย บรรยายว่าเด็กสองคนนั้นทำอะไรห้างเมื่อเวลากลางวันจะสนสุดลง 
ตัวอย่างเช่น พระอาทิตย์กำลังจะตก คุณแม่เรียกไห้เข้าบาน และเด็ก ๆ ทำงานห้านของตนที่จำเป็น 
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อาบน้ัา เตรียมทานอาหารค่ํา ช่วยล้างจาน เตรียมเข้านอน ฟิงนิทานก่อนนอน และสวดอ้อนวอนก่อน 
นอน บรรยายด้วยว่าพ่ีน้องชายหญิงคู่น้ันและคนอ่ืน ๆ นก แมลง และสัตว์ต่าง ๆ เร่ิมสงบเงียบลงและ 
หลับไปอย่างไร ช่วยไห้เด็ก ๆ เข้าใจว่าในตอนกลางคืนเราควรหลับตาและนอนหลับ เพื่อให้ร่าง-
กายได้มีโอกาสเจริญเติบโต มีสขภาพดและแข็งแรง นี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนของพระบิดาบนสวรรค์ 
ที่ทรงเตรียมเพื่อเรา เล่าเรื่องนี้โดยใช้ภาพตัด หรือมอบหมายให้เด็กบางคนเป็นผ้แสคงตามเนื้อเรื่อง 

กิจกรรมเพิ่มเติม 
สำหรับเดกเลก 1. แสดงภาพตัดรูปควงอาทิตย์ ควงจันทร์ และควงคาว แล้วถามคำถามต่อไปนี้ 

• เราเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ที่ไหน? 
• เราเห็นควงอาทิตย์ในตอนกลางคืนหรือไม่? 
• เราเห็นควงคาวในตอนกลางวันหรือไม่? 
อธิบายว่า พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงส!,างควงอาทิตย์เพื่อให้แสงสว่างแก่เรา และทำให้เรา 
อบอุ่นเสมอในตอนกลางวัน และทรงสร้างควงจันทร์และดวงคาวเพื่อให้แสงสว่างแก่เราในเวลา 
กลางคืน 

2. ช่วยให้เด็กทำท่าทางประกอบคำกลอนต่อไปนี้ขณะที่ท่านกล่าวคำกลอน: 
การสร้างของพระผู้เป็นเจ้า 
พระสร้างควงจันทร์ (ทำมอเป็นวงกลม) 
อิกคาวนั้นแสงไสว (กำมอและแบมือ) 
จากฟ้าเพลินตากระไร (เอื้อมมือชื้น) 
ตะวันไซร้ทรงสร้างมา (ทำมือเป็นวงกลมเหปีอศีรนะ) 
ต้นไม้ (เหยยดแขนชื้นตรง) 
และคอกไม้ (ห่อมือเป็นรูปถ้วย) 
อกทงนกบินไปมา (โบกแขนไปมา) 
(From Fascinating Finger Fun by Eleanor Doan. Copyright© 1951 Used by 
permission) 

3. ร้องหรือท่องเนื้อเพลง ''ฉันเป็นเหมือนควงคาว" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 85) หรือ "พระเยซูอยากให้ 
ฉันเป็นลำแสง" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 36) 
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บทที่ ฉันขอบพระทัยสำหรับนำ 
จุดประสงค์ เพื่อให้เด็กแต่ละคนรูสีกกตัญณูต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุคริสต์สำหรับนั้า 

กไร เฅร ืยม 1. ศกษาข้อพระคัมภิร์ต่อไปน้ีด้วยการสวดห้อนวอน: ปฐมกาล 1:9-10; อพยพ 17:1-6 และ มัทธิว 
3:13-17 

2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภิร์ไบเบิล 
ข. ถ้าเป็นไปได้ให้หารูปภาพของแหล่งนั้าหลาย ๆ แบบมาด้วย เช่น ทะเลสาบ แม่น้ัา และ 

มหาสมุทร 
ค. รูปภาพ 1-8 การส่งผ่านศิลระลก (62021) รูปภาพ 1-11 เด็กชายรับการบัพติศมา (62018) 

รูปภาพ 1-18 ยอห์นผู้ถวายบัพติศมาให้บิ'พติศมาพระเยชุ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 208; 62133) 
3. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสือกที่ท่านต้องการใช้ 

กิจกรรมเพฺอ 
การเรียนรู 
กิจกรรมกระด้น 
ความสนใจ 

เพลง 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดห้อนวอนเปิด 
ขอให้เด็กคนหน่ึงออกมาท่ีหน้าห้องเรียน กระซิบบอกเด็กให้ทำกิจกรรมท่ีต้องใช้น้ีา เช่น การแปรงหัเน 
การล้างมือ การรดนาต้นไม้ โดยให้เด็กทำท่าเลียนแบบกิจกรรมน้ัน แล้วให้เพื่อน ๆ ในช้ันเรียนเคาว่า 
เด็กคนน้ันกำลังทำอะไร (ท่านอาจต้องแสดงให้เด็กคนน้ันดูก่อนว่าจะทำท่าทางอย่างไร) ควรให้เด็กทุก 
คนมโอกาสออกมาเป็นผู้แสดงท่าทางคนละหนึ่งครั้ง 
ชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมแต่ละอย่างที่แสดงไปเกี่ยวกับนั้าทั้งสิ้น เด็ก ๆ จงควรขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ 
และพระเยชุท่ีทรงประทานน้ัาแก่เรา 
นํ้า!ปีนส่วนที่สำคัญในการสร้าง 
เปิด ปฐมกาล 1:9-10 แล้วอ่านออกเสียงพร้อมท้ังอธิบาย 
• ทำไมนั้าจงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเรา? 
• เราได้นั้ามาอย่างไร? 
อธิบายให้เด็กเข้าใจว่าน้ัามาจากแหล่งต่าง ๆ มากมาย เช่น ทะเลสาบ แม่นั้า มหาสมุทร ฝน และหิมะ 
อธิบายว่า หิมะและนั้าแข็งคือนั้าที่เย็นจนแข็ง ให้เด็กดูภาพแหล่งน้ัาต่างๆ ที่ท่านนำมาและเล่าถง 
แหล่งน้ัาในเขตใกล้ห้านท่านว่ามาจากไหน บอกเด็ก ๆ ว่าทานขอบพระทัยมากที่นั้าเป็นส่วนหนึ่งในแผน 
ของพระบิดาบนสวรรค์ 
ร้องเพลง "แ๓Jสนุก'"(หนังสือเพลงเด็ก หน้า 122) ในแต่ละท่อนให้เด็ก ๆ บอกวิธีท่ีพวกเขาใช้น้ัา 
เช่น การซักเสือผ้า การอาบน้ัา การแปรงฟิน ลองคิดท่าประกอบให้เข้ากับเน้ือร้องของเพลง 
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การซักเสื้อผ้าช่างแสนสนุก 
แสนสนุกสนุก สนุก 
การซักเสื้อผ้าช่างแสนสนุก 
สนุก สนุก สนุก 
(Copyright © 1963 by D.c. Health and Company. Reprinted by permission.) 
เราต้องการน้ําสำหรับส่ิงต่าง ๆ มากมาย 
• ทำไมนั้าจงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเรา? เราใช้นาทำอะไรบ้าง? 
อธิบายว่าส่ิงมชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ และพืช ต้องการ,นาเพื่อการดำรงชีวิต ถ้าเป็นไปไค้ลอง 
ไห้เด็ก ๆ แต่ละคนค่ืมใ5าคนละถ้วยเล็ก ๆ พูดให้เด็กฟิงว่าทำไมร่างกายของเราจงทำงานไม่ไค้ล้าไม่มีนั้า 
ดื่ม 
• สัตว์และพืชไค้นั้าที่พวกมันต้องการมาอย่างไร? 
อธิบายว่า เราต้องการน้ําสำหรับเร่ืองอ่ืน ๆ ด้วย เช่น การซักลาง และการทำอาหาร 
พระเยซูประทานป้าแก่โมเสสและใทวอิสราเอลในทะ!ลทราย 

เรื่องเล่า เล่าเร่ืองท่ีโมเสสนำน้ัาออกมาจากหินตามท่ีเขิยนไว้ใน อพยพ 17:1-6 อธิบายว่า ผู้คนเหล่านั้นอยู่ในทะเล 
ทรายท่ีร้อนและแห้งแล้ง ที่นั่นไม่มนํ้า 
• จะเกิดอะไรข้ีน ^ ล้าชาวอิสราเอลไม่ได้รับนํ้า? 
• หนูเคยกระหายน้ัาอย่างมากหเอไม่? รูสีกอย่างไรบ้างเมื่อไค้ดื่มนั้าเย็น ๆ สักแก้วตอนที่ร้สืกกระหาย 

นั้ามาก? 
นํ้าเป็นสิ่งสำคัญในศาสนาจักรฯ 

เรื่องเล่า ให้เด็กคูภาพ 1-18 ยอห์นผู้ถวายบัพติศมาให้บัพติศมาพระเยซู เล่าเร่ืองการบัพติศมาของพระเยซูตามท่ี 
ปรากฎใน มัทธิว 3:13-17 
• พระเยซูคริสต์ทรงรับบัพติศมาท่ีไหน? 

• พระเยซูคริสต์ทรงรับบัพติศมาอย่างไร? 
ให้เด็กคูภาพ 1-11 เด็กชายรับบัพติศมา 
• เมื่อเราอายุครบแปดขวบเรารับบัพติศมาที่ไหน? • หนูเคยเห็นใครรับบัพติศมาบ้างหรือไม่? 
ให้เด็กเล่าว่าเกิดอะไรข้ีนเม่ือเขาเห็นคนรับบิพติศมา อธิบายว่าเราจำเป็นต้องมน้ัาเม่ือจะรับบัพติศมา แสดง 
ภาพ 1-8 การส่งผ่านศลระลก 
• เราใช้นั้าอย่างไรในพิธสืลระลก? 
แสดงความกตัญฌูของท่านสำหรับนั้าที่ทำให้เราสามารถรับบัพติศมาและรับส่วนศิลระลกไค้ 

ประจักษ์พยาน แสคงประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับแผนของพระบิดาบนสวรรค์และความรักของพระองค์ที่มิต่อเราใน 
การปรุะทานนา'ให้เ'รา บอกเด็ก ๆ ว่าท่านร้สืกกตัญณูต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูสำหรับของประ-
ทานท่ีน่าอัศจรรย์น้ี 
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กิจกรรมเสือก เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 

1. ท่องคำกลอนต่อไปนี้กับเด็ก ๆ พร้อมกับทำท่าทางประกอบตามท่ีได้อธิบายไ^: 
หยาดฝน 
เมื่อมวลคอกไม้กระหายนั้า ใบก็คลํ้าแห้งลง (แบปีอและเหยียดแขนขี้น) 
ฝนหยดห้อยระเริงหล่ังลง 
ตรงมาจากนภา (เอาแขนลง ทำนิ้วกระดุกกระดิก เหมอนสายฝน) 
สาดท่ัวไปในห้องท่ี (กระดุกกระดิกนิ้วแล้วส่าย ไปซ้ายขวา) 
ช่างสุขคิจริงหนา 
จนแสงอุ่นสุริยา (ยกแขนขี้นเหนือศีรษะแล้วทำเป็นวงกลม) 
พาเจ้าฝนหายไป (ซ่อนนิ้วไว11บางล่าง) 

2. ช่วยเด็ก ๆ ให้ร้องหรอท่องเน้ือเพลง ''ฝนกำลังตกอยู่ทั่ว'ไป'"(หนังสือเพลงเด็ก หห้า 121) หรอ 
''ลำธารห้อยพูดว่า "จงไห้"" (หนังสือเพลงเด็ก หห้า 118) 

3. ให้เด็กแต่ละคนวาดรูปน้ีาหน่ึงรูป เช่น ทะเลสาบ แม่นี้า หรือหยดน้ีาฝน เขิยนว่า ฉันขอบพระทัย 
สำหรับนิ้า ลงไปบนกระคาษของเด็กแต่ละคน 

4. ไห้เด็ก ๆ เล่าหเอแสดงท่าทางโดยไม่ออกเสียง ถงวิธีท่ีพวกเขาเล่นน้ีาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ว่ายนํ้า 
เล่นสเก๊'ตน้ัาแข็ง ซ้นตุ๊กตาหิมะ หรอสาดนาเล่น 

5. อธิบายให้เด็ก ๆ เช้าใจว่าน้ําช่วยทำให้ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ของเราสะอาด ให้พวกเขาแสดงท่ากิจ-
กรรมทำความสะอาดต่าง ๆ ที่1ใช้,นํ้า เช่น การซักเส้ือผ้า หรอการล้างมือตัวเอง 

กิจกรรมเพิ่มเติม 
สำหรับเด็กเล็ก 1. ทำกิจกรรมต่อไปนี้ทุงหมคหรือบางข้อเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ เรียนเการใช้นั้าด้วยวิธีต่าง ๆ 

ก. ให้เด็กแต่ละคนด่ืมน้ําถ้วยเล็ก ๆ ขณะท่ีเด็กกำลังด่ืม อธิบายว่าน้ัาเป็นส่วนหน่ึงในแผนของพระ-
บิดาบนสวรรค์สำหรับแผ่นดินโลก เราสามารถด่ืมน้ําได้เม่ือเรากระหาย 

ข. เอาน้ีาเล็กห้อยใส่ลงในอ่างแล้วช่วยให้เด็กแต่ละคนล้างมือของเขาเอง( ยากับเด็ก ๆ 1 ว่าพระบิดา 
บนสวรรค์และพระเยซูทรงวางแผนให้เรามีน้ัาใช้ อธิบายว่าเราจะใช้น้ําในการชำระล้างส่ิงต่าง ๆ ได้ 

ค. ถ้าเป็นไปได้ พาเด็ก ๆ ออกไปข้างนอกให้แต่ละคนได้รดน้ําต้นไม้หน่ึงด้น หรือนำต้นไม้เข้ามาใน 
ชั้นเรียน แล้วให้เด็กแต่ละคนรคน้ัาต้นไม้น้ันคนละหน่อย อธิบายว่า ต้นไม้ก็ต้องการนํ้าเช่นกัน 
เพื่อการมีชีวิตอยู่และการเจริญเติบโต 

2. ให้ทำท่าทางต่อไปน้ีในขณะท่ีเด็ก ๆ แกล้งทำเป็นว่าฝนกำลังตก ฝนตกปรอย ๆ แล้วจงค่อย ๆ หนัก 
ขี้นทละห้อย 
ก. ปรบมือที่ปลายนื้ว 
ข. ปรบมือ 
ค. เอามือตีเข่าสลับกันทํละข้าง 
ง. รัวเท้ากับพื้น 
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10 ฉันขอบพระทัยสำหรับต้นไม้ 
พชพันธุและดอกไม้ 
จุดประสงค เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนรู้สืกกตัญญต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์สำหรับต้นไม้ พืชพันธุ และ 

ดอกไม้ 
การเตรียม 1. ศกษา ปฐมกาล 1:11-13 ด้วยการสวดก้อนวอน 

2. ใส่ ผลไม้ ผัก หรอกิ่งไม้เล็ก ๆ อย่างละหน่ึงช้ินไว้ในลุงผ้าหรอลุงกระดาษ 
3. เตรียมตัวอย่างผลไม้ ผัก หรอขนมปีงก้อนเล็ก ๆ ไว้ อย่าลมตรวจสอบกับพ่อแม่ของเด็กแต่ละคนเพื่อ 

ให้แน่ใจว่าไม่มเด็กที่เป็นโรคถูมิแพ้อาหารเหล่านั้น 
4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระคัมภีร์ไบเบิล 
ข. ถ้าเป็นไปได้ให้เตรียมรูปของต้นไม้ พืช และคอกไม้ประจำท้องถิ่นของท่านไว้ด้วย และนำส่ิงท่ีทำ 

ด้วยไม้ขนาดเล็ก ๆ มาจากบ้านด้วย เช่น ดินสอ ช้อน ก้วย เป็นต้น 
ค. ภาพตัด 1 - 4 คอกไม้ (ภาพตัคที่คล้ายกันมในทัศนูปกรณ์ปฐมวัยประเภทภาพตัด ชุดที่ 3 ) 
ง. ภาพ 1-22 ต้นไม้ที่ผลิคอกบานสะพรั่ง ภาพ 1-23 รังนกที่มีลูกนกเล็ก ๆ 

5. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสือกที่ท่านต้องการใช้ 

กิจกรรมเพื่อ 
การเรียน! 
กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

เรื่องเล่า 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดก้อนวอนเปิด 

ส่งถุงที่ใส่ผลไม้ ผัก หรอก่ิงไม้ไปรอบ ๆ อย่าเปีคลุงเพื่อเด็ก ๆ จะได้มองไม่เห็นส่ิงท่ีอยู่ข้างใน ให้เด็ก ๆ 
สัมผัสลุงและเคาว่ามอะไรอยู่ช้างใน บอกเด็ก ๆ ให้เงยบไว้ก่อนจนกว่าทุกคนจะไค้สํมผัสครบ เม่ือทุก 
คนสัมผัสครบแล้วให้เด็ก ๆ บอกว่า เขาคิดว่าอะไรอยู่ในถุง เอาของออกมาจากลุงและบรรยายถงลักษณะ 
และประโยชน์ของสิ่งนั้น 
ฅนไม้ พชพันธุ และดอกไม้ทำให้โลกนี้สวยงามน่าอยู่ 
ยำกับเด็ก ๆ ว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโล0นถูกสร้างขี้นตามแผนของพระบิดาบนสวรรค์ ในวันท่ีสามของการสราง 
พระเยซูทรงสร้าง ต้นไม้ ด!'ทไม้ และพืชพัน'!ต่าง ๆ (ดู ปฐมกาล 1:11-13) อธิบายว่าพระบิดาบน 
สวรรค์และพระเยซูต้องการสร้างใลกให้สวยงามควย ต้นไม ดอกไม้ และพืชพันธุต่าง ๆ 
แสดงภาพตัคุของคอกไม้และรูปต้นไม้ และพืชพันธุต่าง ๆ ที่เตรียมมา แล้วให้เด็ก ๆ เล่าประสบการณ์ 
ที่พวกเขามีเกี่ยวกับต้นไม้ พืชพันธุ และคอกไม้ 

เล่าเรื่องอะไรก็ได้ที่สุอนให้เด็ก ๆ ร้ว่า ต้นไม้ พืชพันธุ และคอกไม้ทำให้โลกนี้สวยงามน่าอยู่ พูดถง 
พืชพันธุทสวยงามที่มในฺท้องที่ที่ท่านอาศัยอยู่ ล้าเหมาะสมกับท้องที่ของท่านอาจใช้ภาพ ข 1 -22 
ต้นไม้ที่ผลิคอกบานสะพรั่ง ร่วมกับเรื่องเล่าต่อไปนี้: 
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นองลูกกวาดมักชอบไปเล่นใต้ต้นไม้ต้นหน่ึงเป็นประจำ เช้า'วัน,หน่ึงคุณแม่1ของน้องลูกกวาเดไค้ป1ลุ!กเธอ 
ขณเละพูดว่ามอะไริบางอย่างที่จะทำให้เธอแปลกไฉ ต้นไม้ต้นโปรดของเธอกำลังปกคลุมไปค้วยคอกสี 
ขาวสวยสะพรงชงมลกษณะเหมือนข้าวโพดคั่ว น้องลูกกวาดถามแม่ว่าข้าวใพดคั่วขื้นไปอยู่บนค้นไม้ค้น 

โปรดของเธอไค้อย่างไร และคุณแม่ก็ไค้อธิบายให้^ถงความสำคัญ,บองดอกไม้ 
เ พ ล ง ให ้ เ ; เก ๆ ยืนขี้นและ?องเพลง ''ข้าวโพดค่ัว" (หนังสือเพลง1ค็ก หน้า 1 2 0 ) โดยให้ทำท่าทางปรุะกอบ 

ตามเนอเพลง อธิบายว่าในฤดูใบไม้ผลิ (ฤดูเอนไนเมืองไทย) ต้นชมพู่จะออกคอกสีขาวแล้วหล่นอยู่ที่ 
โคนต้น มองไกล ๆ เหมือนข้าวโพดค่ัว 
ฉันมองออกไปทางหน้าต่างฉันเห็นสิ่งไค? 
ข้าวโพดคั่วแตกบนต้นชมพู่แก้มแดง 
แสนประหลาคใจฤดูใบไม้ผลิ 
ตรงหน้าฉันมองเห็นคอกไม้บานผลิ 
ฉันโอบไว้ในก้อมแขนและคมชื่นใจ 
เม็ดข้าวโพดคั่วทุกลิ่นหอมละไม 
ไม่ใช่ข้าวโพดคั่วแท้แต่มองดูคล้ายคล้าย 
ข้าวโพดคั่วแตกบนต้นชมพู่แก้มแดง 
อธิบายว่าดอกไม้บางชนิดก็ออกบนต้นไม้ บางชนิดกุเป็นพุ่มไม้ 1 บางชนิดก็เป็นเถา และบางชนิดก็งอก 
ขนมาจากพ้ืนดินโดยตรง เชื้อเชิญให้เด็ก ๆ เล่าเรื่องดอกไม้ที่เขาเคยเห็นมา 
• เราใช้ดอกไม้ทำให้โลกนี้สวยงามไค้อย่างไร? (เราทำแปลงไม้คอก ทำช่อดอกไม้ และประคับเรือน 

ผมหรือเสื๊อผ้าของเรา) 
• เรามอบคอกไม้ไห้แก่คนบางคนเพ่ืออะไร? (มอบไห้ในโอกาสพิเศษ และเพื่อทำให้พวกเขามีความสุข) 
พชพันธุและต้นไม้ค่าง ๆ ร่เาเปีนต่อการดำรงชึวิตของ*รา 

เรื่องเล่า อธิบายว่าพืชพันธุและต้นไม้ต่าง ๆ จำเป็นต่อการคำรงชีวิตของเรา ให้เด็ก ๆ คูภาพ 1-22 ต้นไม้ที่กำลัง 
ผลคอกบานสะพรง และเล่าเร่ืองเก่ียวกับประโยชน์คณานับของต้นไม้ ไช้แนวคิดต่อไปนีหรือพูดเก่ียวกับ 
วิธีอื่น ๆ ที่ผู้คนในท้องที่ของท่านใช้ประโยชน์จากต้นไม้: 
แต่แรกน้ันนกใช้ต้นไม้เป็นบ้านของมัน มันส?างรังของมันอย่างระมัดระวัง แล้วแม่นกก็วางไข่ในรังน้ัน 
(ไหด ูภาพ1-23 รงนกท่ีมลูกนกเล็ก ๆ) เม่ือลูกนกออกมาจากไขุ่ ต้นไม้ก็จะเป็นบ้านที่คของพวกมัน 
เป็นรมเงา บงแดดและฝน และป้องกันอนตรายจากสัตว์อ่ืน ๆ ที่อยู่บนพื๊นคิน ต้นไม้ยังุไห้ผลไว้เลียง 
ครอบครัวท่ีอาศยอยู่ในบริเวณนนค้วย เด็ก ๆ เล่นกันในร่มเงาของต้นไม้และผูกุชิงข้ากับกิ่งใหญ่ของมัน 

เมือตนไม้ตายลงครอบครัว^กล่าวก็ตัดโค่นมันลงมาเพื่อใข้ไม้มาเป็นเชื้อ^น เพ่ือให้ความอบอุ่นแก่บ้าน 
• ทำไมต้นไม้จงเป็นสิ่งสำคัญต่อเรา? (ต้นไม้เป็นแหล่ง อาหาร ไม้ ร่มเงา และเป็นที่เล่น) 

ให้เด็ก ๆ คูสิ่งที่นำมาจากบ้านหรือสิ่งที่อยู่ในห้องเรียนซึ่งทำจากไม้ และพูดให้เด็ก ๆ ฟ้งถงประโยชน์ที่ 
มากมายของไม้ 
• เด็ก ๆ เจักอะไรอีกบ้างที่ทำค้วยไม้? 

อธิบายว่าเราใช้พืชพันธุต่าง ๆ ไค้ในหลาย ๆ วิธี สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่สุดคือ พืชเป็นแหล่งอาหาร 
ลํกหรับเรา 
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• เรารับประทานพันธ์พืชชนิดใดได้บ้าง? 
ถ้าท่านมีรูปพืชพันธุในท้องที่ที่ใช้เป็นอาหาร ให้แสดงให้เด็ก ๆ ดูในตอนนี้ 

กิจกรรม พูดกับเด็ก ๆ เร่ืองธัญญพืช ผลไม้ และผักท่ีปลูกกันอยู่ในท้องท่ีของท่าน อธิบายว่าธัญญพืชใช้ทำขนมป็ง 
ขอให้เด็ก ๆ บอกช่ืออาหารท่ีพวกเขาชอบซ่ึงทำจากพืชพันธ์อย่างใดอย่างหน่ึง ให้เด็กชิมตัวอย่างผลไม้ 
ผัก หเอขนม!]งท่ีท่านนำมา บอกพวกเขาว่าส่ิงเหล่าน้ันมาจากพืชหเอต้นไม้ชนิดใด 
อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุทรงสร'างพืชพันธุและต้นไม้นานาชนิดไว้เพ่ือให้พวกเราได้มีส่ิงท่ี 
ค ๆ ไว้รับประทาน 
• เราจะขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับอาหารของพวกเราอย่างไร? (โดยไม่ลมท่ีจะสวดขอพร 

อาหารก่อนที่จะรับประทาน) 
ประจักษ์พยาน แบ่งปีนประจักษ์พยานเของท่านก่ียวกับความรักท่ีพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงมีต่อพวกเราแต่ละ 

คน ยํ้า1ให้เด็ก ๆ นิกถงความรักนั้นทุกวันเมื่อพวกเขาเห็นต้นไม้ พืชพันธ์ และคอกไม้ต่าง ๆ ที่สวยงาม 

กิจกรรมเลอก เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรยน 
1. นำเมล็ดพืช (เช่น เมล็ดพันธุใม้คอก ถั่ว หรอขาวเปสือก) พร้อมด้วยถ้วยกระดาษท่ีใส่คินเกิอบเต็ม 

ถ้วยมาสำหรับเด็กแต่ละคนเพื่อนำกลับบ้าน บอกเด็ก ๆ ให้รู้ว่าพวกเขาจำเป็นต้องให้เมล็ดพืชน้ันได้ 
รับนั้าและแสงแดดอย่างเพยงพอเมล็ดจงจะเจริญงอกงามขื้นได้ 

2. ให้เด็ก ๆ ท่องเนื้อเพลง "เมล็ดพืชห้อยหลับผล็อยลง', (English Children's Songbook, p. 243) 
แถ้วให้เด็กสมมติว่าตัวเองเป็นเมล็ดพืชที่กำลังงอกและเติบโตขื้น โดยให้เด็กยืดตัวขื้นขณะที่ท่าน 
ร้องหเอท่องเนื้อเพลงนั้นอีกครั้ง 

3. ตัดกระดาษสิเป็นกลบคอก ใบ และก้านคอก หลังจากน้ันให้เด็กแต่ละคนนำส่วนต่าง ๆ มาทากาว 
แล้วประกอบเป็นรูปดอกไม้ติคบนกระดาษอีกแผ่นหน่ึง เขียนกำกับบนกระดาษแผ่นน้ันว่า ฉันขอบ 
พระทัยสำหรับดอก ไม้ที่สวยงาม 

4. นำผลไม้หเอุผักที่มีเมล็ดอยู่ข้างในมา บอกเด็ก ๆ ว่ามีสิ่งที่น่าประหลาดอยู่ข้างใน ผ่าผลไม้หรอ 
ผักออกมาเพื่อให้เด็ก ๆ มองเห็นเมล็ดข้างใน อธิบายว่าเม่ือเราปลูกเมล็ดเหล่าน้ี พร้อมท้ังรดน้ัาและ 
ให้มันได้รับแสงแดด มันจะเจริญงอกงามขนและให้ผลผลิตเป็นผลไม้หเอผักมากขี้น 

5. พาเด็ก ๆ ออกไปเดินเท่ียวชมพืชพันธุชนิดต่าง ๆ ข้างนอกที่เกิดตามธรรมชาติ ถ้าอากาศไม่อำนวย 
ให้เด็กออกไปเดินข้างนอกอาจให้เด็ก ๆ ดูจากหห้าต่างแล้วผลัดกันเล่าว่าพวกเขาเห็นต้นอะไรห้าง 
ถ้าเป็นการเหมาะสม ให้อธิบายถงการเปล่ียนแปลงของฤดูกาลท่ีมีผลกระทบต่อพืชพันธ์ของต้นไม้ 
ต่าง ๆ ด้วย 

1. ให้คูภาพ 1-22 ต้นไม้ที่ผลิคอกบานสะพรั่ง บอกเด็ก ๆ ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงมอบหมายให้ 
พระเยซูคริสต์สร้างพืชพันธุและต้นไม้ต่าง ๆ (ปฐมกาล 1:11-13) อธิบายว่าต้นไม้ให้ไม้และผลไม้แก่ 
เรา พืชพันธุให้ผักและผลไม้แก่เรา 

2. นำพืชหเอส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช (เช่น คอก หเอใบ) มาให้เด็ก ๆ ได้คู สัมผัส และคมกล่ิน ให้ 

กิจกรรมเพิ่มเติม 
ลำหรับเด็กเล็ก 
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เด็กแต่ละคนได้มีโอmสท่ีจะสัมผัสหรอถอพืชน้ัน ชให้เห็นว่าพืชน้ันมีสี กลน และสวยงามอย่างไร 
แสดงความกตัญณูของท่านท่ีมีต่อพืชพันธ์ คอกไม้ และต้นไม้ 

3. ท่องคำกลอนต่อไปนี้ พร้อมกับแสดงท่าทางประกอบให้เด็กุดูก่อนหน่ึงคร้ัง แล้วให้เด็ก ๆ ทำท่าทาง 
ไปกับท่านด้วย ในขณะท่ีท่านกล่าวคำกลอนน้ันอีกคร้ังหน่ึง 
ฉันขุด 
ฉันขุดฉันขุด ฉันขุด (ทำท่าขุด) 
ฉันหยุดแล้วหยอดเมล็ด (ก้มลงทำท่าฬยอดเมล็ดพันธุ) 
ฉันคราดฉันกลบจนเสร็จ (ทำท่าคราดดินควยจังแวะยาว ๆ) 
ฉันเด็ดฉันถอนหญ้าร้าย (ก้มลงแล้วทำท่าคง) 
แดดส่องสดใสอบอุ่น (ทำแขนเป็นรูปวงกลม) 
พิรุณสาดซ่าเป็นสาย (เอาแขนลงพร้อมกระดิกนิ้วพริ้วเป็นสายฝน) 
เมล็ดท่ีลงเรยงราย 
เริ่มขยายงอกงามนักประจักษ์ตา ( สอดนิ้วมือซ้ายขี้นระ}1ว่างนิ้วมือขวา) 
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ฉันขอบพระทัยสำหรับปลาต่าง ๆ 
จุดประสงค เพ่ึอช่วยให้เด็กแต่ละคนรูสืกกตัญญต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์สำหรับปลาและสัตว์น้ําต่างๆ 
การเต'รยม 1. ศกษาข้อพระคัมภีร์ต่อไปน้ีด้วยการสวดห้อนวอน: ปฐมกาล 1:20-23; โยนาห์ 1-3; มัทธิว 14:15-

21 และลูกา 5:1-11 

2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์ไบเบิล 
ข. ปลากระดาษ (ห้ายบทเรียน) 
ค. "คันเบ็ด" - ไม้ยาวเรียวเล็กหน่ึงท่อนผูกห้ายและท่ีปลายด้ายติดท่ีหนิบกระดาษ เทปกาวหน่ึงช้ิน 

หรือแม่เหล็ก (เก็บคันเบ็ดน้ีไวไช้กับช้ันเรียนต่อ ๆ ไปด้วย) 
ง. ภาชนะใส่ปลากระดาษ 
จ. ถ้าเป็นไปได้ หารูปปลาหรอสัตว์อ่ืน ๆ ที่อาศัยอยู่ในนํ้ามาด้วย 
ฉ. ภาพตัด 1-5 ปลา (ภาพตัคท่ีคล้ายกันรในทัศใ;}ปกรณ์ปฐมวัยประเภทภาพตัด ชุดที่ 4) 
ช. ภาพ 1-1 โลก (62196) ภาพ 1-24 พระเยซูกับชาวประมง (ชุดภาพพระกิตติคุณ 210; 62138) 

ภาพ 1-25 ปลา ภาพ 1-26 กบ ภาพ 1-27 เต่า 
3. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสือกที่ท่านต้องการใช้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดห้อนวอนเปิด 
ให้เด็ก ๆ สมมติว่าตัวเองยืนอยู่บนสะพานและมองลงไปท่ีแม่น้ําหรือทะเลสาบ 
• เม่ือมองลงไปท่ีแม่น้ําหนู จะเห็นอะไรห้าง? 
ให้เด็ก ๆ ยืนขื้นและสมมติตัวเองกำลังว่ายนํ้าเหมือนปลา 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงใท้พระเยซูคริสต์สร้างปลาและสัตว์น้ําอน ๆ 
ให้คูภาพ 1-1 โลก ทบทวนบางส่ิงท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงขอให้พระเยซูสร้าง ซึ่งเคยเรียนมาแล้วในบท 
ก่อน บอกเด็ก ๆ ว่า พระเยซูทรงสร้างปลาด้วย (ดู ปฐมกาล 1:20-23) ปลาเป็นส่วนหน่ึงในแผนของ 
พระบิดาบนสวรรค์สำหรับแผ่นดินโลก ให้คูภาพ 1-25 ปลา และอธิบายว่าปลาอาศัยอยู่ท่ีไหน 
• หนูเคยเห็นปลาไหม? 

ให้เด็ก ๆ พูดถงปลาที่พวกเขาเคยเห็น 
ให้ดูภาพตัด 1-5 และรูปปลาอ่ืน ๆ ที่ท่านนำมา พูดถงปลาชนิดต่าง ๆ เช่น ปลาทอง ปลาบก ปลาทู 
ปลาฉลาม หรือปลาชนิดอ่ืน ๆ ที่เด็ก ในช้ันเรียนคุ้นเคย 

กิจกรรมเพื่อ 
การเรียน? 
กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 
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• นอกจากปลาแล้วมีสัตว์ชนิคอ่ืน ๆ อาศัยอยู่ในน้ัาหรอไม่? 
ให้ดูภาพ 1-26 กบ และภาพ 1-27 เต่า พูดถงกบและเต่าและที่ที่พวกมันอาศัยอยู่ พูดถงปลาวาห' ปู 
แมวน้ัา และสัตว์น้ัาชนิดอ่ืน ๆ ค้วย อธิบายว่าสัตว์นาบางชนิดอาศัยอยู่ในมหาสบุทร บางชนิดอยู่ใน 
ทะเลสาบ และบางชนิดอยู่ในแม่น้ํา 

กิจกรรม ช่วยให้เด็กแต่ละคนคิดถงสัตว์นั้าหนึ่งชนิดแล้วทำทำเดิน เขย่ง ห!อว่ายน้ําให้เหมัอนท่ีสัตว์พวกน้ันทำ 
เรื ่องเล่า ยกพระคัมภีร์ไบเบิลข้ีนแล้วอธิบายว่า เราสามารถอ่านเร่ืองราวเก่ียวกับปลาไค้จากพระคัมภีร์เล่มน้ี เล่าเร่ือง 

ของโยนาห์ใน โยนาห์ 1-3 อธิบายว่าพระเยซูไค้เตรียมปลาตัวใหญ่ไว้เพ่ือจะกลนโยนาห์ลงไปทำให้ 
โยนาหใม่จมน้ัา พระเยซูมีงานให้โยนาห์ทำ ทุ่านอาจอ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ดัง ๆ สักข้อสองข้อ เช่น 
โยนาห์ 1:17 ห!อ โยนาห์ 2:1 ในขณะท่ีเล่าเร่ือง (ล้าท่านอ่านข้อใดข้อหน่ึงดัง ๆ ให้อธิบายด้วยว่า บาง 
คร้ังเราเรียกพระเยชูว่า "พระเจ้า") 
• ใครส่งปลาใหญ่มากลนโยนาห์? (ดู โยนาห์ 1:17) 
• โยนาห์ทำอะไรเม่ือปลาตัวน้ันกลืนเขาลงไป? (ดู โยนาห์ 2:1) 
• โยนาห์ทำอะไรเม่ือออกจากท้องปลา? (ดู โยนาห์ 3:1-3) 
• ประชาชนเชื่อฟิงโยนาห์และกลับใจห!อไม่? (ดูโยนาห์ 3:5, 10) 
บอกเด็ก ๆ ว่า ปลาบางตัวใหญ่มาก เช่น ปลาที่กลนโยนาห์เข้าไป และบางชนิดเล็กมากเสียจนอาศัยอยู่ 
ในถ้วยเล็ก ๆ ไค้ 

กิจกรรม ช่วยให้เด็ก ๆ แสดงท่าทางโดยใช้น้ิวประกอบข้อความดังต่อไปน้ี: 
เจ้าปลาทอง 
เจ้าปลาทองน้อยของฉัน มันไม่มีเท้า (แตะปลายเท้า) 
มันว่ายไปมาเงียบ ๆ เหงา ๆ หิวแล้วเจ้าชนอ่างค้วยจมูก (แตะจมูก) 
มันออกมาเล่นกับฉันไม่ไค้ ฉันจะเข้าไปแหวกว่ายก็ไม่ไค้ (ทำท่าว่ายนา) 
และเม่ือฉันบอก "ออกมาเล่นกัน" 
คูเหมือนเจ้านั้นบอกให้ "เข้ามาซี" (ทำท่า "เข้ามา" ด้วยปีอ) 

เร่ืองเล่า แสดงพระคัมภีร์ไบเบิลให้เด็กดูอิกคร้ังในขณะท่ีท่านเล่าเร่ืองของ ซีโมน เปโฅร ตามท่ีพบในลูกา 5:1-
11 และให้ลูภาพ 1-24 พระเยซูกับชาวประมงในเวลาท่ีเหมาะสม 
• ทำไมพระเยซูจงเข้าไปไนเ!อของซีโมน เปโตร? (คู ลูกา 5:3) 
• พระเยซูบอกให้ซีโมน เปโตรทำอะไร? (ดูลูกา 5:4) 
• ซีโมน เปโตรใช้แหจับอะไร? (ดู ลูกา 5:6) 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงสร้างปลาและสัตว์,พ้ําเพอประโยชน์Vองเรา 
อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงสร์างปลาและสัตว์นั้าให้เราเพื่อใช้เป็นอาหารและเพื่อ 
จุดประสงค์อื่น ๆ 

เร่ืองเล่า อ้างถงพระคัมภีร์ไบเบิลอีกครั้ง เล่าเร่ืองท่ีพบใน มัทธิว 14:15-21 ท่านอาจอ่านดัง ๆ สักข้อสองข้อ 
เช่น มัทธิว 14:16-17 ในขณะท่ีเล่าเร่ือง 
• พระเยซูทรงทำส่ิงใดเม่ือประชาชนหิว? (ดู มัทธิว 14:15-16) 
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• พระเยซูประทานส่ิงใดเป็นอาหารแก่ประชาชน? (ดู เมัทธิว 14:19) 
กิจกรรม ใหุ้เด็ก ๆ ดูคันเบ็ดที่เตริยมมา เชิญเด็กคนหน่ึงให้ออกมาตุกปลา ใส่กระดาษตัดรูปปลาลงไปในภาชนะ 

เม่ือเด็กหย่อนเชือกลงไปเหนือภาชนะ ให้ท่านติดปลากับท่ีหนบกระดาษ หรือเทปกาว หรือแม่เหล็ก 
แล้วให้เด็กยกเบ็ดขื้น ให้เด็กผลัดกันเข้ามาตกปลาท่ละคน ให้เด็ก ๆ เล่าถงตอนท่ีพวกเขาเคยไปตก 
ปลาหรือรับประทานปลา 

ประจักษ์พยาน แสดงความประทับใจของท่านเกี่ยวกับปลาและสัตว์นี้า 

กิจกรรมเสือก เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเริยน 
1. ให้เด็ก ๆ ระบายสีปลากระดาษท่ีพวกเขาตกไค้ในกิจกรรมท่ีผ่านมา (ทำกิจกรรมตกปลาน้ีซ้ําไค้อีกถ้า 

ต้องการ) เขิยนคำว่า ฉันขอบพระทัยสำหรับปลา ไว้ค้านหลังปลาของเด็กแต่ละคน 
2. ให้เด็ก ๆ นั่งเป็นครึ่งวงกลม วางปลาท่ีเด็ก ๆ ระบายสีแล้วลงบนพ้ืนข้างหน้าเด็ก แล้วท่องข้อความ 

ต่อไปนี้ด้วยกัน: 
เจ้าปลาน้อยที่ในลำห้วย 
ฉันจับเจ้าไค้โดยไม่ต้องใช้เบ็ด 
ชี้ไปที่เด็กคนใดคนหนึ่งแล้วให้เด็กหาปลาที่ตัวเองทำไว้โดยใช้คันเบ็ดหรือชี้เอาถ็ไค้ เด็กคนท่ีตกปลา 
จะพูดว่า "ฉันจับไค้สี..."โดยพูคถงสีของปลาตัวท่ีตกไค้ ให้เด็กคนน้ันนำปลาตัวน้ันกลับห้าน เล่น 
ต่อไปจนครบเด็กทุกคน 

3. ร'องเพลง "ขอบพระทัยพระบิดา" (หนังสือIพลงเด็ก หห้า 15) 
4. ช่วยให้เด็กแต่ละคนแสดงท่าทางโดยใช้นิ้วประกอบคำกลอนดังต่อไปนี้ อธิบายว่า ปลาซิว คอปลาตัว 

เล็ก ๆ 
เจ้าเต่าห้อย 
ฉันมเจ้าเต่าน้อยตัวหนึ่ง 
มันอาศัยอย่ในกล่อง (ทำมอเป็นรูปถ้วย) 
ว่ายในแม่นาลอยล่อง (ทำท่าว่ายนา) 
แล้วย่องขนบนก้อนหิน (ทำนิ้วกำลังไต่ขน) 
มันงุบงับเจ้าปลาซิว (ปรบปีอ) 
ยามหิวเจ้างับหมัดกิน (ปรบปีอ) 
ไล่จับงับยุงโบยบิน (ปรบปีอ) 
มันงับสิ้นแม้ตัวฉัน (ปรบปีอ) 
งับปลาซิวจนอยู่หมัด (ปรบมือ) 
แล้วกัดหมัดจนอย่มือ (ปรบมือ) 
งับยุงค่าวคนสนชอ (ปรบมือ) 
แต่ฉันน่ะหรือ มันงับ ไม่ทัน (ปรบมือ) 
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(Vachel Lindsay, From Collected Poems of Vachel Lindsay. Copyright © 1920 
by Macmillan Publishing Co., Inc., renewed 1948 by Elizabeth c . Lindsay. (Used by 
permission) 

5. ใช้ปลากระดาษห้าตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปน้ี อธิบายว่าลำธารหรอห้วย คอแม่นี้าเล็ก ๆ และซอก หรือ 
ช่องเล็ก ๆ ที่ใช้ซ่อนตัวไค้ 

เจ้าปลาน้อยทั้งห้า 

ให้เด็กห้าคมออกมายืนหห้าชั้นถอปลาคนละตัว 
เจ้าปลาน้อยห้าตัวเล่นหัวว่ายนี้าลำธาร 
ตัวหนึ่งสำราญว่ายชุกซอกน้อยนั่น (เด็กคนหนึ่ง "ว่ายนา" ไปแอบหลังเก้าอี้) 
เจ้าปลาน้อยน้อย เจ้าปลาน้อยน้อย เล่นน้ีาสขสันต์ 
เจ้าปลาน้อยน้อย เจ้าปลาน้อยน้อย ว่ายนาทั้งวัน 
รองข้อความเดิมแต่เปลี่ยนจำนวนปลาห้อยห้าตัวเปีน สี่ตัว ทามตัว แลัวก็สองตัว ตามลำคับ ซึ่งไน 
แต่ละเที่ยวจะปีเด็กคนหนึ่งว่ายออกไป จนเหลือเด็กคนเดียว ไห้เข้ข้อความต่อไปปี 
เจ้าปลาน้อยหนึ่งตัวเล่นหัวว่ายนี้าลีาธาร 
ตัวเคียวสำราญว่ายซุกชอกน้อยนั่น 
เจ้าปลาน้อยน้อย เจ้าปลาน้อยน้อย เล่นนาสู,ขสันต์ 
เจ้าปลาน้อยน้อย เจ้าปลาน้อยน้อย ว่ายนี้าทั้งวัน 

กิจกรรมเพมเติม 1 ^ ๙ ะ 

ลำหรับเด็กเล็ก 1. แสดงภาพ 1-25 ปลา ภาพ 1-26 กบ และภาพ 1-27 เต่า เล่าเรองการสร้างปลาและสัตว์นำค้วย 
คำพูดของท่านเอง (คู ปฐมกาล 1:20-23) แสดงความกตัญฌูของท่านสำหรับปลาและสัตว์นาอ่ืน ๆ 

2. บอกเด็ก ๆ ว่ามสัตว์มากมายหลายชนิดอาศัยอยู่ไนนี้าหรือใกล้ ๆ แหล่งน้ีา ไหเด็ก ๆ เคาว่าท่านกำลัง 
นึกถึงสัตว์อะไรอยู่ โดยบอกใบไห้เด็กดังต่อไปน: 
ก. หนังของฉันสีเขียว เรยบล่ืน เป็นมัน ฉันกระโดด ฉันอาศัยอยู่ใกล้ทะเลสาบ ลำธารห!อบึงหนอง 

คลองคู ลองเดาคูว่าฉันคือใคร? 
(เมื่อเด็กเคาว่า "กบ" ให้คูภาพ 1-26 กบ หรือวาดรูปกบบนกระคาน) 

ข. ฉันเชื่องช้ามาก ฉันแบกเปลือกแข็ง ๆ ไว้บนหลัง เม่ือฉันตกใจ ฉันจะผลุบหัว มือ ขา เข้าไปขาง 
ในเปลือก ฉันคือใคร? 
(เมื่อเด็ก ๆ เคาว่า "เต่า" ให้คูภาพ 1-27 เต่า หรือวาครูปเต่าบนกระคาน) 

หลังจากที่เคก ๆ เคาสัตว์ท้ังสองออกแล้ว ให้ลองกระโคคไปมาเหมือนกบแล้วให้คลานไปมาช้า ๆ 
เหมือนเต่า 

3. ร้องเพลงนี้กับเด็ก ๆ "โอ เธอทำอะไรในหน้าร้อน?" (หนังสอเพลงเด็ก หน้า 119) 
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บทที่ ฉันขอบพระทัยสำหรับสัตว์ต่าง ๆ 
จดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนรูสืกกฅัญณูต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์สำหรับสัตว์ต่าง ๆ 

การเตรียม ศกษาปฐมกาล 1:24-25 และ 6:5-8, 19 ด้วยการสวดอ้อนวอน 
2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระคัมภีร์ไบเบิล 
ข. ภาพตัด 1-6 ถึง 1-19 สัตว์ต่าง ๆ (ภาพตัคที่คล้ายกันในทัศนูปกรณ์ปฐมวัยประเภทภาพตัด ชุด 

ที่ 4 และ 5) 
ค. ภาพ 1-28 การสร้าง-สิ่งที่มชีวิต (ชุดภาพพระกิตติคุณ 100; 62483) ภาพ 1-29 การสราง 

เรือของโนอาห์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 102; 62053) ภาพ 1-30 โนอาห์กับเรือและสัตว์ต่าง ๆ 
(ชุดภาพพระกิตติคุณ 103; 62305) 

3. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสือกที่ท่านต้องการใช้ 

กิจกรรมเพื่อ 
การเรียน! 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 
วางภาพตัดรูปสัตว์ต่าง ๆ ไว้บนพื้นหรือโติ,ะชึ่งอยู่หน้าชั้นให้เด็กคนหนึ่งออกมาหยิบภาพตัดรูปใคก็ได้ 
ขื้นมา'ให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนดู พร้อมบอกชื่อของสัตว์นั้น ทำเช่นนี้จนกว่าจะครบทุกคนอย่างน้อยคน 
ละหนึ่งรอบ 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงให้พระเยซูคริสต์สร้างสัตว์ฅ่าง ๆ 
ทบทวนกับเด็ก ๆ ว่า พระบิคาบนสวรรค์ทรงให้พระเยซูคริสต์สร้างโลกที่สวยงามของเรา รวมทังกลางวัน 
และกลางคืน มหาสมุทรและแผ่นดิน พืชพันธุต่าง ๆ และต้นไม้ ให้คูพระคัมภีร์ไบเบิล และเตือนความจำ 
เด็ก ๆ ว่าเราได้อ่านเกี่ยวกับการสร้างจากพระคัมภีร์เล่มนี้ อธิบายว่าพระคัมภีร์ไบเบิลบอกเราว่าพระบิดา 
บนสวรรค์ทรงให้พระเยซูสร้างสัตว์ต่าง ๆ ทั้งหมคแล้วนำมันมาไว้บนโลกนี้ 
ให้คูภาพ 1-28 การสร้าง-สิ่งที่มีชีวิต 
• ใครสร้างสิ่งที่เราเห็นในภาพนี้? 
• สัตว์ต่าง ๆ ในภาพนี้มิชื่อว่าอะไรห้าง? 
อธิบายว่า พระเยซูทรงสร้างสัตว์ต่าง ๆ ทุกชนิดที่อยู่บนโลกนี้ สัตว์บางชนิคอาศัยในทุ่งนา และบางชนิด 
อาศัยอยู่รอบ ๆ ห้านของเรา บางชนิดอยู่ในป่า บางชนิดอยู่บนภูเขา บางชนิคอาศัยอยู่ในทะเลทราย 
สัตว์บางชนิดอาศัยอยู่ในส่วนที่หนาวเย็นของโลก บางชนิดก็อยู่ในเขตที่อบอุ่น 
• สัตว์ชนิดใดห้างที่อาศัยอยู่ในทุ่งนา? 
• สัตว์ชนิดใดบ้างที่อาศัยอยู่ในป่า ภูเขา หรือทะเลทราย? 
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• สัตว์1ชนิด'ใคที่เด็ก ๆ ชอบเป็นพิเศษ? 
กิจกรรม ให้เด็ก ๆ ยืนขนและทำท่าเป็นสัตว์ที่เขาชอบ 

สัตว์ต่าง ๆ มึประโยชน์ต่อเรา 
อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงให้พระเยซูนำสัตว์ต่าง ๆ มาไว์ไนโลกนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่เรา สัตว์ 
บางชนิดเราใช้เป็นอาหาร บางชนิดใช้งาน และบางชนิดก็น่าสนใจ น่าดู หรอน่าเล่นกับมัน 
• สัตว์ต่าง ๆ มประโยชน์ต่อเราอย่างไรบ้าง? 
• เราไค้อาหาร เช่น นม ไข่ หรอเน้ือ จากสัตว์ชนิดใดบ้าง? 
• เราไค้วัสดุสำหรับทำเสื้อผ้าจากสัตว์ชนิดใด? 
• สัตว์ชนิดใคที่นำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน? 
• เรานำสัตว์ชนิดใดมาขี่ไค้บ้าง? 
ให้เด็ก ๆ เล่าประสบการณ์ท่ีเคยมกับสัตว์ชนิคต่าง ๆ 
สัตว์ต่าง ๆ ปลอดภัยจากน้ําท่วมใหญ่ 
เล่าเรื่องของโนอาห์และเรือของท่านในปฐมกาล 6:5-8, 19 ให้เด็ก ๆ ดูภาพ 1-29 การrร้างife I,อง 
โนอาหุ และภาพ 1-30 โนอาห์กับเรอและสัตว์ต่าง ๆ ท่านอาจใช้ภาพตัดรูปต่าง ๆ เพื่อJป่นภาพประ-
กอบ เรื่องก็ไค้ 
• เนอาห์กับครอบครัวของท่านไค้รับพรอย่างไรบ้างในการเชื่อฟ้งพระเยชู? 
« สัตว์ต่าง ๆ ปลอดภัยไค้อย่างไร? 
• เมื่อเราเห็นสายร้ง มันเสือนเราให้นึกถงอะไร? 

กิจกรรม ให้เด็ก ๆ ยืนขี้นและทำท่าทางประกอบเมื่อท่านกล่าวคำกลอนต่อไปนี้: 
โนอาห์ 
โนอาห์สร้างเรือใหญ่ศักดิสิทธิ (เหยียดแขนออก ไป) 
ท่านประดิษฐ์เพยงที่รู้ (เอานิ้วชี้แตะที่หน้าผาก) 
ท่านตอกท่านเลื่อยกะวัคคู (ทำท่าตามคำกลอน) 
ท่านร้ดังพระองค์บัญชา (ผงกศีรษะ) 
แล้วโนอาห์เ1ยกครอบครัวของท่าน (กวักมือ) 
ชวนกันลงเรือเท่ยบท่า (เดินแถวอยู่กับที่เงียบ ๆ) 
สัตว์น้อยใหญ่เป็นคู่คู่ขี้นมา (ชูนิ้วมือคู่กัน) 
ขนนาวาเพื่อลอยไป (ทำมือลอยไปลอยมา) 

เมฆดำคลํ้ามืดมัวทั่วฟ้า (วางมือเหนอศีรษะ) 
ฝนเริ่มตกมาห่าใหญ่ (ทำมือเหมือนพรมนิ้าลงมา) 
ทั่วทงแผ่นดินโลกโชกชุ่มไป (ท่าท่ากวาดไปมาควยมือและแขน) 
หาไม่พบแผ่นดินคอน (มองหาไปมา) 
เรือศักดิสิทธิลอยรอดปลอดภัย (ท่ามือลอยไปลอยมา) 
คืนวันผ่านไปหลายตอน (ประกบสองมือแนบไว้ข้าง ๆ โบหน้า) 
จนฟ้าผันเผยพระทินกร (ทำแขนเป็นวงกลมเหนือศีรษะ) 
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ส่องแสงอบอุ่นสว่าง&า 
แล้วนั้าลคแล้งเหือดแห้งพลัน (พนชนเหนออก) 
แผ่นดินนั้นเห็นกะตา (เป็ดแขนแล้วเพยดมอออก) 
ครอบครัวโนอาห้ไซเขอบพระทัยวันทา (ล้มศีรษะแล้วกอดอก) 
ทุกเวลาพระเป็นiflทรงอยู่เคียง 
(Adapted from a verse by Beverly spencer) 

ประจักษ์พยาน แบ่ง!]นความเสีกกตัญญของท่านสำหรับโลกที่สวยงามที่พุระเยชุคริสตาค้ทรงสร้างตามแผนของพระบิคา 
บนสวรรค์ แสดงความกตญญท่ีท่านมีสำหรับสัตว์ต่าง ๆ ที่มีไว้ในโลกนี้ สำหรับพวกเราที่จะใช้ประโยชน์ 
และมีความสุข 

กิจกรรมเลือก เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อไช้ในบทเรยน 
1. เล่นเกม "สัตว์เอ๋ย สัตว์เอ๋ย เรา!เป็น'ใคร?" ให้เด็ก ๆ นั่งเป็นรูปวงกลม คนหน่ึงยืนอยู่ท่ีกลางวงทำท่า 

เป็นสัตว์ชนิดใคชนิคหน่ึง เด็กท่ีอยู่รอบวงจะยกมอเพ่ือเคาว่า สัตว์ที่เด็กกลางวงกำลังเลยนแบบอยู่นั้น 
คือตัวอะไร เด็กคนไหนทายถูกให้ออกไปอยู่กลางวงแทน แล้วทำท่าสัตว์อีกชนิดหน่ึง ท่านอาจให้เด็ก 
ที่จะออกไปกลางวงกระซิบบอกท่านก่อนออกไปว่าจะทำท่าเลียนแบบสัตว์ชนิดได เพื่อให้แน่ใจว่า 
เด็กร้จักสัตว์ชนิดน้ันจริง ๆ 

2. เล่นเกม "น่ีมันตัวอะไรกัน" บอกให้กับIด็กเก่ียวกับสัตว์ชนิคใคชนิคหน่ึง การบอกให้น้ันอาจเก่ียวกับ 
ที่อยู่ของมัน สื ขนาด เสียงร้อง ห!อุประโยชน์ของมัน ให้เด็ก ๆ ยกมือล้าคิดว่าตัวเองรูแล้วว่าท่าน 
กำลงพูดถึงสัตว์ชนิดใด บอกให้สัตว์อ่ืน ๆ อีกเท่าที่ท่านต้องการ 

3. ร้องหรอท่องเนื้อเพลง "โลกน้ีแสนกว้างใหญ่" (English Children's Songbook, p. 235) ทำท่าทาง 
ประกอบเพลง "โลกน้ีแสนกว้างใหญ่" ตามท่ีไค้อธิบายไว้ช้างล่าง: 
โลกนี้แสนกว้างใหญ่และกลมกระไร (ท่าแขนเป็นวงใหญ่) 
พระสร้างสมสรรพส่ิงพบท่ัวไป 
ภูเขา (ทำปีอเป็นรูปภูเขาเหนือศีรษะ) 
และหุบเขา (ค วํ่ามอลงอยู่หน1 ลำตัว) 
ต้นไม้สูงไสว (เหยิยคแขนขึ้นลง) 
เหล่าสัตว์โตใหญ่ (เอื้อมปีอขึ้น) 
และเหล่าสัตว์ห้อยทั่วไป (เอื้อมมอลง) 
โลกนี้แสนกว้างใหญ่และกลมกระไร (ทำแขนเป็นวงใหญ่) 
ทรงรักให้พรมากทั่วทุกคนเอย (ไขวแขนกอดตัวเอง) 

4. ให้เด็ก ๆ คุยกันถึงสัตว์เลี้ยงที่เขามีห!ออยากมี แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเด็ก ๆ ว่าเราควรจะดูแล 
เอาใจใส่สัตว์เลี้ยงอย่างไรห้าง 

5. ให้กระคาษและสีเท่ยนแก่เด็ก ๆ ให้เด็กแต่ละคนวาครูปสัตว์ตัวโปรคของเขา เขียนกำกับภาพวาคว่า 
ฉันขอบพระพลำหรับสัตว์ต่าง ๆ 
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1. แสคงภาพ 1-28 การส!วง-ส่ิงท่ีมีชีวิต เล่าเร่ืองการสรัางสัตว์ต่าง ๆ ค้วยคำพูดของท่านเอง (คู ปฐม-
กาล 1:24-25) แสดงความกตัญญของท่านสำหรับสัตว์ต่าง ๆ 

2. เลือกสัตว์สองสามชนิดท่ีเด็กสันเคย ให้เด็กเลียนแบบสัตว์แต่ละชนิด แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน 
ว่า สัตว์นั้นรลักษณะอย่างไร มิเสืยงรัองอย่างไร และมีประโยชน์อะไรบ้าง 
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กิจกรรมเพิ่มเติม 
สำหรับเด็กเล็ก 



จุดประสงค์ เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนเสืกกตัญญต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุคริสต์สำหรับนก แ ม ล ง และสัตว์ 
เลื ้อยคลาน  

การ เต!ยม 1. ศกษาปฐมกาล 1:20-25 และ 1 พงษ์กษัตริย์ 16:29-17:6 ด้วยการสวดห้อนวอน 

2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์ไบเบิล 
ข. ห้าทำได้ให้น่าภาพนก แมลง และสัตว์เลื้อยคลานที่มีอยู่ทั่วไปในห้องที่ของท่านมาค้วย 

ค. ภาพตัด 1-20 ถง 1-25 นกและแมลง (ภาพตัคที่คล้ายกนมในทัศนูปกรณ์ปฐมวัยประเภทภาพตัด 
ชุคที่ 4 และ 5) 

ง. ภาพ 1-31 เอลียาห์ได้รับอาหารจากกา ภาพ 1-32 ปาฏิหาริย์ของนกนางนวล (ชุดภาพพระกิตติ-
คุณ 413; 62603) 

3. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสือกที่ท่านต้องการใช้ 

กิจกรรมเพื่อ 
การเรียน! 
กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิค 

ให้เด็ก ๆ เคาคำตอบของคำถาม ''ฉันคืออะไร?'' ที่จะบอกให้ต่อไปนี้ 
1. ฉันมจะงอยปาก 
2. ฉันมีขนเหมือนใบไม้ 
3. ฉันมิปีก 
4. ฉันบินได้ในอากาศ 

เมื่อเด็ก ๆ เคาว่า ''นก', ให้เด็ก ๆ ทำตามท่านและทำท่าเหมือนนกบินไปรอบ ๆ ห้อง แล้วนำเด็ก ๆ 
กลับไปนั่งที่ 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงขอใฟ้พระพ4{[คริสต์สร้างนก 
อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงให้พระเยชุคริสต์สร้างนกสำหรับเราเพื ่อค ว า ม เ พลีค เ พ ส ิ น 1 และทำไห้โลก 
เป็นสถานททนาอยู่ ให้เด็ก ๆ คพระคัมภีร์ไบเบิล และบอกว่าพระคัมภีร์เล่มนี้บอกเราเกี่ยวกับการสร้าง นก {ดู ปฐมกาล 1:20-23) 

อธิบายว่ามีนกมากมายหลายชนิดอาศัยอยู่ทั่วทั้งโลกนี้ ไห้เด็ก ๆ คูภาพนกที่นำมาและภาพตัดรูปนกโดย 
ให้ดูทีละภาพ 

• นี่ใช่นกหรือไม่? 
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• หนูร้ไค้อย่างไร? (เพราะมันรขน ปีก และจะงอยปาก) 
• ให้เด็ก ๆ เล่าประสบการณ์ท่ีพวกเขามีเก่ียวกับนกชนิดต่าง ๆ 
นกมิประโยชน์ต่อเรา 

เรื่องเล่า แสดงภาพ 1-31 เอสิยาห์ไค้รับอาหารจากกา แล้วเล่าเรื่องเกี่ยวกับกาที่ให้อาหารศาสดาเอลุยาห์ 
ตามท่ีพบใน 1 พงษ์กษัตริย์ 17:1-6 ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงมีอำนาจเหนือทุกส่ิงแม้ 
แต่นก พระเยซูทรงบอกนกให้ดูแลเอสียาห์ ในตอนท่ีท่านต้องช่อนตัวจากกษัตริย์อาหับผู้ช่ัวร้าย 
• การูไค้อย่างไรว่าพวกมันควรจะนำอาหารมาให้เอลยาห์? (คู 1 พงษ์กษัตริย์ 17:4) 
• กานำอาหารชนิดใดมาไห้? (ขนมป็งและเนื้อ คู 1 พงษ์กษัตริย์ 17:6) 

กิจกรรม เสือกเด็กคนหน่ึงเป็นเอลยาห์ ให้อีกคนหน่ึงแสดงเป็นกา ที่บินเอาอาหารมาให้ตอนเช้าและบินกลับมาอิก 
ในตอนเย็น 

เรื่องเล่า ให้เล่าเรื่องต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวกับนกนางนวลและตั๊กแตนค้วยคำพูดของท่านเอง: 
เม่ือสิทธิชนผู้บุกเบิกมาถงหุบเขาซอลท์เลค พวกเขาไค้ปลูกข้าวสาลและธัญญพืชอื่น ๆ พวกเขาจำเป็น 
ต้องมีธัญญพืชเพื่อทำขนมชงและอาหารเช้าไวัรับประทาน เมื่อข้าวสาลเติบโตเต็มที่เกือบจะไค้เวลาเก็บ 
เกี่ยว กีเกิคเมฆคำคลุมมาบนท้องฟ้า นั่นไม่ไช่เมฆที่ทำให้เกิดฝน แต่เป็นเมฆของฝูงต๊ักแตนสืคำ 
ที่หิวโหยนับพันพันตัว ตั๊กแตนเหล่านั้นไค้ลงที่ไร่ข้าวสาลและเริ่มกินข้าวนั่น 
สิทธิชนผู้บุกเบิกไค้พยายามทำทุกวิถทางที่จะทำให้ตั๊กแตนหยูคกินข้าวสาสีของเขา พวกเขาจุดไฟ ตตัก-
แตนค้วยไม้กวาดและ#าห่ม และแม้แต่พยายามใช้น้ัาฉีคพวกมัน แต่เข้าพวกต๊ักแตนก็ไม่ยอมหยุด สิทธิ-
ชนผู้บุกเบิกเริ่มเกรงว่าพวกเขาจะไม่มีอาหารพอสำหรับฤดูหนาว พวกเขาไค้คุกเข่าลงในการสวดอ้อน-
วอนและทูลขอความช่วยเหลอจากพระบิดาบนสวรรค์ 
ในไม่ช้าก็มีนกนางนวลฝูงใหญ่มากบินมาและเร่ิมจิกกินต๊ักแตน (แสดงภาพ 1-31 ปาฏิหาริย์ขอุงนกนาง-
นวล) ไม่นาน ตั๊กแตนก็หายไปเกือบหมด สิทธิชนผู้บุกเบิกขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ที่ทรงส่งนก 
นางนวลมาช่วยให้พืชผลของพวกเขารอดพ้นจากความเสียหาย (See William E. Berrett, The Re-
stored Church [Salt Lake City: Deseret Book Co., 196l], pp. 283-285) 
• นกนางนวลช่วยสิทธิชนผู้บุกเบิกไค้อย่างไร? 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงขอใหพระเยชุคริสต่ํสร้างนมองแอะสัตว์เอ้ือยคอาน 
บอกเด็ก ๆ ว่าพระเยซูคริสต์ทรงสร้างแมลงและสัตว์เลื้อยคลานค้วย เช่น แมงมุม และงู สิ่งเหล่านีเป็น 
ส่วนหนึ่งในแผนของพระบิดาบนสวรรค์ 

กิจกรรม ให้เด็ก ๆ ทายชื่อแมลงและสัตว์เลื้อยคลานที่อธิบายไ'flนกลอนปริศนาต่อไปนี้ เม่ือทายปริศนาข้อใดถูก 
ให้เด็ก ๆ คูภาพตัดตามความเหมาะสม 
1. ฉันสีเหลฺองคำทำเสียงหึ่ง ๆ 

มีท้องซึ่งขนฝอยคลุมร้อยพัน 
ทำนี้าหวานให้เธอและฉันไค้ 
เพราะฉะน้ัน ฉันก็คอ...(ส์ง ทำเสียงหึ่ง ๆ) 

2. ฉันสาวใยทยนวักดักอาหาร 
พิสดารแปดขามาแต่ต้น 
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ใครเห็นมักแขยงเสียทุกคน 
อย่าจำนนทายพลันฉันคอใคร? (แมงมุม ทำนิ้วเหมือนขาแมงมุม) 

3. เมื่อก่อนนั้นฉันเคยเป็นหนอนแก้ว 
เต็มวัยแล้วบินขิ้นสู่ฟ้าใส 
ปีกของฉันสุดสวยงามวิไล 
เพราะฉะน้ัน, ฉันก็คอ _ (ผีเสื้อ เคลึ่อนไหวนิ้วทำปีกอย่างนิ่มนวล) 

• หนูรูอะไรบ้างเกี่ยวกับสัตว์เหล่านี้? 
อธิบายว่าแมลงถูกสร้างขี้นมาด้วยเหตผลหลายประการ บางชนิดเป็นอาหารของนก สัตว์ และแมลงอื่น ๆ 
บางชนิดน่าคู และมเสียงไพเราะ ผี้งสร้างนั้าผื้งให้เรา และยังช่วยผสมพันธ์พืช ผัก ผลไห้ และคอกไม้ด้วย 
โดยเอาเกสรของคอกหนึ่งไปใส่อีกดอกหนึ่ง 

fl จ ก ร ร ม แสดงภาพตัดรูปผี้ง หรือรวงผี้งที่ท่านนำมา บรรยายถงวิธีที่ผี้^บรวมนั้าหวานจากคอกไห้เพื่อไช้ในการ 
ทำนาผง แล้ว,ให้เด็ก ๆ แสดงเป็นผงกำลังออกไปรวบรวมนั้าหวานจากคอกไห้คอกหนึ่งไปอีกดอกหนึ่ง 
เพื่อนำมาทำนั้าผง 
• หนูชอบแมลงชนิดใค? ทำไม? 

แสดงภาพของแมลงต่าง ๆ เท่าที่รอยู่ อธิบายว่าแมลงบางอย่างก็รบกวนเรา พวกมันกินอาหารของเรา 
กัดหรือต่อยเรา ให้เด็กนิกถงเรื่องนกนางนวลกับตั๊กแตน ตั๊กแตนเกือบจะกินอาหารของสิทธิชนผู้บุกเบิก 
จนหมด อธิบายว่าโดยทั่วไปเมื่อแมลงรบกวนหรือทำให้เราเจ็บนั้นมันเพยงแต่พยายามปกป็องตัวมัน1อง 
เท่านั้น 

ประจักษ์พยาน เตอนให้เด็ก ๆ จำไว้ว่า นก แมลง และสัตว์เลื้อยคลานอื่น ๆ เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของแผ่นดินโลก 
ให้ท่านแสดงความกตัฌูญต่อสัตว์เหล่านี้ที่ถูกสร้างขี้นมา 

กิจกรรมเลือก เลือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. เล่นเกมผีเสื้อ ให้เด็ก ๆ นั่งเป็นวงกลม เสือกเด็กคนหนึ่งให้เป็นผีเสื้อ เด็กคนนี้จะเดินโบกผีเสื้อ 

กระดาษอยู่เหนือศีรษะของเด็กอื่นไปรอบ ๆ วงกลมด้านนอก ขณะที่เด็กคนนี้เดินไปรอบ ๆ วงกลม 
ให้ท่องกลอนต่อไปนี้: 
ผีเสื้อห้อยบินลอยล่องลมละลิ่ว 
ลมร้อนฉิวฟ้ากระจ่างสว่างไสว 
เหิรเวหาฟ้ากรามงามวิไล 
เกาะที่ไหนก็ไม่เหมาะ...เท่าเกาะเธอ! 
เมื่อท่านพูดถง "เท่าเกาะเธอ" ให้เด็กคนที่เป็นผีเสื้อวางผีเสื้อกระดาษลงบนตัวของเด็กอีกคุนหนึ่ง เด็ก 
คนนนกจะเป็นผีเสอตัวต่อไป ร้องก.ลอนชํ้าจนกระทั่งเด็กทุกคนได้เป็นผีเสื้อคนละหนึ่งรอบ 

2. อธิบายด้วยห้อยคำง่าย ๆ ว่า ตัวหนอนแห้วกลายเป็นผีเสื้อได้อย่างไร ไห้เด็ก ๆ สมมติตัวเองเป็น 
หนอนแห้วกำลังปีนใยออกมาเพื่อทำดักแด้ ให้เด็ก ๆ นุงบนเก้าอี้หรือบนพุน แล้วโอบแขนไปรอบ ๆ 
ขาทั้งสองข้าง แล้วแกล้งทำเป็นหลับ บอกเด็ก ๆ ว่าเมื่อตัวหนอนแก้วเปลี่ยนเป็นผีเสื้อ ปีกของมันจะ 
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เริ่มเคลื่อนไหวและยคออกไป ให้เด็ก ๆ เหยยดแขนออก เตือนเด็ก ๆ ว่าผีเสื้อเงียบมากแม้ในขณะ 
เคลื่อนไหว ให้เด็ก ๆ ยนข้ืนแสัวทำท่าบินไปรอบ ๆ ห้องอย่างเงียบ ๆ 

3. ท่องเนื้อเพลง ''โลกน้ีแสนกว้างใหญ่1' (English Children's Songbook, p. 235) ทำท่าทางประกอบ 
ตามที ่ไค้อธิบายพางล่าง: 
โลกนี้แสนกว้างใหญ่และกลมกระไร ( ทำแขนเป็นวงใหญ่) 
พระสร้างสมสรรพส่ิงพบท่ัวไป 
ภูเขา ( ทำมือเป็นรูปfjเขาเหน้อศีรษะ) 
และหุบเขา ( ควํ่ามือลงอยู่หน้าลำคัว) 
ต้นไม้สูงไสว (เหยียดแขนขึ้นสง) 
เหล่าสัตว์โตใหญ่ (เอื้อมมือขึ้น) 
และเหล่าสัตว์น้อยทั่วไป (เอื้อมมือลง) 
โลกนี้แสนกว้างใหญ่และกลมกระไร ( ทำแขนเป็นวงใหญ่) 
ทรงรักให้พรมากทั่วทุกคนเอย ( Mil ขนกอดคัวเอง) 

4. ท่องเนื้อเพลง ''ทุกส่ิงสคใสและสวยสด'' (English Children's Songbook, p. 231) ทำท่าทาง 
ประกอบตามที่ไค้อธิบายไว้ข้างล่าง: 
ทุกสิ่งสดใสและสวยสด (ทำแขนวงใหญ่) 
สัตว์ทั้งหมดรน้อย'ใหญ่ (ประกบมือกันแลัวกางแขนออกกว้าง) 
ฉลาดและอัศจรรย์ทั่วไป (ชี้นิ้วที่ศีรษะ) 
ทุกสิ่งไซร้พระเข้าทรงสร้างมา (กอคอกเหมือนการสวดกัอนวอน) 
แต่ละคอกไม้น้อยที่แย์มบาน (กำมือแลัวแบมือ) 
นกน้อยขับขานทั้งโลกกว้าง (เอานิ้วชี้ประกบนิ้วหัวแม่มือเหมือนจะงอยปากนก) 
ทรงสร้างสีสวยใสไม่จาง (วาดแขนไปมาในแนว ใกังเหมือนลาย(ง) 
ทรงสร้างปีกน้อยคอยกระพือ (ทำมือเหมือนนกกระพอปีก) 

5. นำนาส์งมาหนึ่งขวด เพื่อไห้เด็กไค้ชิมหรอดู (ถามผู้ปกครองเด็ก ๆ ดูก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มไครแพ้ 
นี้าส์ง) 

6. ช่วยเด็ก ๆ ทำท่าทางโดยใช้นิ้วประกอบคำกลอนดังต่อไปนี้ หน่ึงหรอท้ังสองชุด: 
สองนกจุ๊บจิ๊บน้อย 
สองนกจุ๊บจ๊ิบน้อยเต้นหยอย ๆ อยู่บนกำแพง (วางนิ้วไว้บนไหล่ข้างละนิ้ว) 
ตัวหนึ่งชื่อเขียวน้อย (ยกนิ้วข้างซาย) 
ที่ร้องจอย ๆ นั้นชื่อหนูแดง (ยกนิ้วข้างขวา) 
เขิยวน้อยบินปรื้อ (วางนิ้วมือซ้ายไว้ข้างหลัง) 
หนูแดงบินปร้อ (วางนิ้วมือขวาไว้ข้างหลัง) 
เขียวน้อยกลับมากำแพง (วางนิ้วมือซ้ายไว้บนไหลอก) 
เข้าหนูแดงเคสัาคลอ (วางนิ้วมือขวาบนไหล่อกครั้ง) 
รวงส์ง 

รวงผื้งอย่นี่ (ทำมือซ้ายเป็นรูปกัพควํ่า) 
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ตัวมีอยู่ไหน? 
เจ้าหลบซ่อนเร้น จะเห็นได้ไง (ซ่อนนิ้วมือขวาใตัมือซ้าย ที่ทำIปีนรูปถ้วย) 
เล้า! ออกมาแล้ว ดูเป็นแถวเข้าท่า (เอามือขวาออกมาแถ้11 หยียดนิ้วทํละนิ้ว ตามการนับของ 

เด็ก ๆ) 
หน่ึงสอง?กมส่ีห้า! หึ่งมาหึ่งไป! 

กิจกรรมเพิ่มเติม 
ลำหรับเด็กเล็ก 1. แสดงรูปภาพง่าย ๆ ภาพตัด หรอวาดรูปนก บอกเด็ก ๆ ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงให้พระเยซูคริสต์ 

สร้างนก (คู ปฐมกาล 1:20-23) แสดงความกตัญญของท่านที่มีต่อนก 
2. อธิบายว่านกมจะงอยปากพิเศษท่ีช่วยให้พวกมันจิกกินอาหารได้สะดวก ให้เด็ก ๆ เอามือไว้ท่ีปากทำ 

เหมือนจะงอยปากนกแล้วลองจิกกินอาหาร อธิบายว่านกมีปีกเพื่อใช้สำหรับบินด้วย ให้เด็ก ๆ ใช้แขน 
กระพือปีกเหมือนนกแล้วทำท่าบิน 

3. ท่องเนื้อเพลง "นกในพฤกษา'' (English Children's Songbook, p. 241) ทำท่าทางประกอบตาม 
ที่ได้อธิบายไว้ข้างล่าง: 

เราจะหาเจ้ารังนกห้อย (หงายฝามือเป็นรูปถ้พประกบกัน) 
อยู่บนกิ่งย่อยของพฤกษา (ยกแขนขนทำเป็นวงไถ้งรอบศิรษะ) 
นับคูไข่ในรังสกุณา 
นับได้ว่า หน่ึงสองสามฟอง (ชูนิ้ว หนึ่ง สอง สาม) 
แม่นกนั่งในรังรัก (ทำมือซ้ายเป็นรูปถ้วย วางมือขวาไว้ข้างบน) 
เสืาฟูมทัเกกกไข่สามฟอง (ชูนิ้วสามนิ้ว) 
พ่อนกบินไปมาคอยมอง (ทำแขนเหมือนกำลังบิน) 
ปกป้องผองภัยให้ครอบครัว 

4. ช่วยให้เด็ก ๆ ทำท่าทางโดยใช้นิ้วประกอบเพลงดังต่อไปนี้: 
แมงมุมลาย 
แมงมุมลายตัวนั้น (เอานิ้วชี้อรคกับนิ้วพง นิ้วพงอรคกับนิ้วชี้ของมือรกข้างหนึ่ง แถ้วหมุนสลับนิ้ว 
ไป ๆ มาๆ) 

ฉันเห็นมันซมซานเหลือทน (ค่อย ๆ ยกมือขี้น ทำท่าไต่ขึ้น) 
วันหนึ่งมันถูกฝนไหลหล่นจากบนหลังคา (ค่อย ๆ ลดมือพร้อมกระดุกกระดิกนิ้วมือพริ้วลงมาพร้อม 
กับย่อตัวลงนั่งยอง ๆ) 
พระอาทิตย์ส่องแสง (ปีนขึ้น ชูมือสองข้างโบก ไป'มา) 
ฝนแห้งเห็อคไปลับตา (กำมือสองข้างปีคตา แถ้วเปีคออก-แบมือ) 
มัน'รบไต่1ขื้นฝา (ยกมือขึ้น ทำท่าไต่ขึ้น) 
หันหลังมาทำตาลุกวาว (จรดปลายนิ้วชี้กับนิ้วพง ข้างเคียวกัน เหยียดนิ้วที่เหลัอออกไป แถ้วทาบ 
ที่ตาสองข้าง) 
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อาดัมและอีฟลูกสรางข้ืนตาม 
พระฉายาของพระบิดาบนสวรรค์ 

14 

จุดประสงค์ เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจวำอาคัมและอีฟถูกสร้างขื้นตามพระฉายาของพระบิดาบนสวรรค์ 

การเดรืยม 1. ศกษาพระคัมภีร์ต่อไปนี้ด้วยการสวดอ้อนวอน: ปฐมกาล 1:2; 15-25 และบทที่ 3 คู หลักธรรมพระ-
กิตติคุฌ (31110 425) บทที่ 5 และ 6 ด้วย 

2. รุปกรณ์การสอนที่จำเป็นะ 
ก. พระคัมภีร์ไบเบิล 
ข. ภาพตัด 1 -1 ถง 1-25 (ภาพตัคที่คล้ายกันรในทัศนูปกรณ์ปฐมวัยประเภทภาพตัด ชุคที่ 3, 4 

และ 5) 
ค. ภาพ 1-33 อาคัมและอิฟ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 101; 62461) ภาพ 1-34 อาคัมและอิฟสอนลูก ๆ 

ของเขา 
3. เต'รยมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสือกที่ท่านต้องการใช้ 

กิจกรรมเพอ 
การเรึยน? 
กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 
เพลง 

กิจกรรม 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ขอให้ทุกคนที่เป็นลูก ๆ ของพระบิดาบนสวรรค์ยืนขี้น เตือนเด็ก ๆ ว่าเราทุกคนเป็นลูกของพระบิดาบน 
สวรรค์ ดังนั้นทุกคนควรจะยืนขื้น 
ร้องเพลง "ฉันลูกพระผู้เป็นเข้า " (หนังสอเพลงเด็ก หห้า 2) กับเด็ก ๆ ชี้ให้เห็นว่าเพลงนี้จะบอกเราว่า 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงประทานบ้านในโลกนี้แก่เรา 
ฉันลูกพระผู้เป็นเข้า 
โปรดเกล้าส่งฉันมานี่ 
ประทานให้มีบ้านในโลกนี้ 
รพ่อแม่รักเมตตา 
พาฉันนำฉันเดินเคิยงข้างฉัน 
ช่วยฉันให้พบทาง 
สอนฉันทุกอย่างที่ต้องทำ 
เพื่อพำนักกับพระอิก 
แผ่นดินโลกถูกสร้างขี ้นตามแผนของพระบิดาบนสวรรค์ 
วางภาพตัดให้ควํ่าหน้าลงบนโต๊ะหรอบนตัก 
• พระเยซูทรงสร้างอะไรไวับ้างสำหรับแผ่นดินโลกนี้? 
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ขณะที่เด็กพูดถงการสร้างสิ่งใดแต่ละอย่างก็ให้เขาหรือเธอเอาภาพตัคที่ตรงกันออกมาให้เพื่อนคู 
• หVjfสิกกตัญญต่อการสร้างใดห้าง? 
ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าโลกและทุกสิ่งบนโลกนี้ถกสร้างขี้นเพื่อเราจะไห้ใช้ประโยชน์และมีความสุข 
เตือนเด็ก ๆ ว่าโลกนี้และทุกสิ่งที่อยู่บนนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนของพระบิคาบนสวรรค์ 

เพฅง ร้องเพลง "ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า" กับเด็ก ๆ อกหน่ึงเท่ียว 
อาดัมและอึฟเปีนส่วนหน่ึงในแผนของพระบิดาบนสวรรค์ 
ให้เด็ก ๆ คูภาพตัดรูปต่าง ๆ ที่แสดงไว้ 

• โลกนี้จำเป็นต้องมีสิ่งอื่น ๆ อีกหรือไม่? 
แสดงภาพ 1-33 อาคัมและอีฟ อธิบายว่าอาคัมและอีฟถูกสร้างขิ้นหลังจากที่สิ่งอื่น ๆ ถูกสร้างเสร็จหมด 
แห้ว เล่าเรื่องการสร้างมนุษย์ใน ปฐมกาล 1:26-28 อธิบายว่าอาคัมและอีฟเป็นมนุษย์คู่แรกที่อาศัยอยู่ 
บนโลกน้ี ทั้งสองคนมีร่างmยที่เป็นเนื้อหนังและกระดูกชึ่งดูแห้วเหมือนกับร่างกายของพระบิดาบนสวรรค์ 
• ใครคอผู้ชายคนแรกที่อาศัยอยู่ในโลกนี้? 
• ใครคอผู้หญิงคนแรก? 
• อาคัมและอีฟมีร่างกายแบบใด? 
ให้เด็ก ๆ จับตามแขนของตัวเอง และบอกว่าร่างกายของพวกเขาเหมือนกับร่างกายของอาคัมและอีฟ 

เรื่องเล่า อางอิงถงภาพ 1-33 อาคัมและอีฟ เล่าเรื่องของอาคัมและอีฟห้วยคำพูดของท่านเอง ชี้ให้เห็นถงจุคสำคัญ 
ตังต่อไปนี้ (คู ปฐมกาล 2:16-26, 3) 

1. หลังจากที่อาคัมและอีฟไห้รับร่างกายที่เป็นเนื้อหนังและกระดูกแห้ว พวกท่านอาศัยอยู่ในสถานที่ 
ที่สวยงามแห่งหนึ่งเรียกว่า สวนอีเคน 

2. อาด'มและอีฟไห้รับการแต่งงานชั่วนิรันดร'โดยพระบิดาบนสวรรค์ 
3. ผลไม้และคอกไห้เจริญงอกงามอย่างดีในสวนอีเคน และสัตว์ทุกชนิดก็เชื่อง 
4. อาคัมและอิฟไม่ร้ถงความแตกต่างระหว่างความคและความชั่ว 
5. อาคัมและอีฟไม่สามารถมีลูกไห้ 
6. อาคัมและอีฟสามารถรับประทานผลไห้จากตนไห้ตันไคก็ไห้ยกเว้นต้นหนึ่ง 
7. อาคัมและอีฟไห้รับประทานผลไห้จากต้นที่ยกเว้นนั้น 
8. อาคัมและอีฟต้องออกจากสวนอีเดน 
9. โลกทั้งโลกเปลี่ยนไป อาคัมและอีฟต้องทำงานหนักเพื่อให้ไห้มาซึ่งอาหาร วัชพชงอกงามขี้น และ 

สัตว์ต่าง ๆ เริ่มดุร้าย และไม่เชื่อง 

10. อาคัมและอีฟเริ่มมีลูกไห้ตั้งแต่บัดนั้น 
แสดงภาพ 1-34 อาตัมและอีฟสอนลูก ๆ ของเขา อธิบายว่าอาคัมและอีฟไห้รับพรให้มีลูกหลานมากมาย 
คนทั้งสองเป็นบิคามารคาคู่แรกของโลก พวกเขาสอนลูก ๆ เกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุ 
ครอบครัวของเขาเจริญขื้น และขยายออกไปทั่วทั้งแผ่นดินโลก 
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• อาคัมและอิฟทำอะไรบ้างหลังจากออกจากสวนอิเคน? 

อธิบายว่า อาคัมและอีฟและลูก ๆ ของเขามีความสุขกับพืชพันธุและสัตว์ต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขี้นในโลกนี้ 
กิจกรรม ให้เด็ก ๆ เสือกภาพตัดที่แสคงไว้ให้คู และแลกเปลี่ยนความคิดกันว่า อาคมและ!)ฟจะใช้ประโยชน์จาก 

การสร้างต่าง ๆ ที่แทนค้วยภาพตัดแต่ละแบบไค้อย่างไรบ้าง ช่วยให้เด็ก ๆ คิดถงคำตอบที่เจาะจงชัดเจน 
เช่น ใช้สัตว์ต่าง ๆ เพื่อเป็นอาหาร และเสื้อผ้า และใช้ไม้จากต้นไม้เพื่อสร้างบ้านเป็นต้น 

กิจกรรม ช่วยเด็ก ๆ ทำท่าทางโดยใช้มือประกอบคำกลอนต่อไปนี้: 
อาคมและอฟ 

อาคัมและอีฟอยู่1ในโลกนี้ (ทำมือเป็นรูปถพประกบกันเหมอนโลก) 
เมื่อมันยังใหม่และค 
มากมีสัตว์เลี้ยงท่านหมั่นดูแล (เอามอหนึ่งลูบอิกมือหนึ่งเหมือนกำลังลูบสัตว์เลี้ยง) 
อาหารปลูกไว้หลายแหล่ (เอามือเปีบอาหารใส่ปาก) 
เป็นพ่อแม่มีลูกมาก (เอานิ้วชี้ของล'องมือมาคู่กัน) 
ลูกท่านมีหลานเหลนโหลนหลายหลาก (เพิ่มเข้า!ปอกสองนิ้ว) 
เผ่าพันธุเพิ่มพูนพลจนนับยาก (กระดิกนิ้วทงสิบ) 
สุดฟากโลกเจริญเชิญคู (ทำแขนเป็นวงใหญ่แลัวเหยียดออกไปสองข้าง) 
ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า เพราะอาคัมและอฟเป็นพ่อแม่คู่แรกของโลกนี้ เราทั้งหมดจงเป็นส่วนหนึ่งของ 
ครอบครัวของท่าน 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูฅรัสว่าโลกนี้ค 
อ่านประโยคแรกของปฐมกาล 1:31 ดัง ๆ ให้เด็ก ๆ พูดประโยคนี้ตามท่าน อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ 
และพระเยซูทรงร้สิกว่าการสร้างของพวกพระองค์ทุกอย่างด ที่สำคัญที่สุคกีคอ พระองค์ทงสองทรงร้สีกว่า 
พวกเราค และทรงรักพวกเราแต่ละคนอย่างมาก 

ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับความรักของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุที่มีต่อพวกเราทุกคน 
อธิบายว่า โลกและทุกสิ่งที่อยู่ในนี้มีไว้เพื่อเราชะไค้ใช้ประโยชน์และเพลิดเพลินกับมัน เมื่อไรก็ตามที่เรา 
เฝืาดูดอกไม้ ควงคาว หรอการสร้างอ่ืน ๆ สิ่งเหล่านั้นจะเตือนเราว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรง 
รักเรา แสดงความกตัญณูของท่านที่มีต่อความรักของทงสองพระองค์และที่มีต่อโลกนค้วย 

กิจกรรมเสือก เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรยน 
1. เสือกกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมจากบทที่ 8 ถงบทที่ 13 เพื่อใช้กับเด็ก ๆ เช่น ''การสร้างของพระผู้-

เป็นเข้า" และ "โนอาห์" 
2. ทบทวนว่ามีอะไรเกิดขี้นบ้างในแต่ละวันของการสร้าง โดยให้เด็ก ๆ ใช้นิวนับจำนวนวันไปค้วย 
3. ร้องหรอท่องเนื้อเพลง "พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักฉัน" (หนังสอเพลงเด็ก หน้า 16) กับ เด็ก ๆ 

4. ให้เด็กวาด หรือระบายสีภาพส่ิงท่ีเป็นส่วนหน่ึงในแผนของพระบิดาบนสวรรค์ เช่น คอกไม้ ต้นไม้ 
หรอควงอาทิตย์ เขียนกำกับบนหัวกระดาษของเด็กแต่ละคนว่า ฉันขอบพระทํยสำหรับโลกนิ้ 
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กิจกรรมเพิ่มเติม 
สำหรบเด็กเล็ก 1. ท่องเนื้อเพลง ''โลกน้ีแสนกว้างใหญ่', (English Children's Songbook, p. 235) ช่วยเด็ก ๆ 

ทำท่าทางประกอบตามที่ไค้อธิบายไว้ข้างล่าง: 
โลกนี้แสนกว้างใหญ่และกลมกระไร (ทำแขนเป็นวงใหญ่) 
พระสร้างสมสรรพส่ิงพบท่ัวไป 
ภูเขา ( ทำปีอเปีนรูปณูขาเหนอศีรษะ) 
และหุบเขา (ควํ่ามือลงอยู่หน้าลำตัว) 
ต้นไม้สูงไสว (เหยียดแขนขึ้นสง) 
เหล่าสัตว์โตใหญ่ (เอื้อมมือขึ้น) 
และเหล่าสัตว์น้อยทั่วไป (เอื้อมมือลง) 
โลกนี้แสนกว้างใหญ่และกลมกระไร (ทำแขนเป็นวงใหญ่) 
ทรงรักให้พรมากท่ัวทุกคนเอย ( ไขว้แขนกอดตัวเอง) 

2. ช่วยเด็ก ๆ ทำท่าทางโคยใช้นื้วประกอบคำกลอนดังต่อไปนี้ในขณะที่ท่านกล่าวคำกลอน 
การสร้างของพระผู้เป็นเจ้า 
พระสร้างควงจันทร์ (ทำมือเป็นวงใหญ่) 
อีกคาวนั้นแสงไสว (กำมือและแบมือ) 
จากฟ้าเพลินตากระไร (เอื้อมมือขึ้น) 
ตะวันไซร้ทรงสร้างมา (ทำมือเป็นวงกลมเหนือศีรษะ) 
ต้นไม้ (เหยียดแขนขึ้นตรง) 
และคอกไม้ (ห่อมือเป็นรูปถ้วย) 
อีกทั้งนกบินไปมา (โบกแขนไปมา) 
(From Fascinating Fun Finger by Eleanor Doan. Copyright© 1951 Used by permission.) 
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จุดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่าวันสะบาโตเป็นวันสำหรับการนมัสการและการพักผ่อน 

การเตรียม 1. ศกษาพระคัมภร์ต่อไปนี้ด้วยการสวุคอ้อนวอน: ปฐมกาล 2:1-3 และอพยพ 16:11-31 คู หลักธรรม 
พระกิตติคุณ (31110 425) บทที่ 24 ด้วย 

2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภรไบเปิล 
ข. ภาพ 1-6 การสังสรรค์ในครอบครัว (62521) ภาพ 1-7 ครอบครัวที่มีความรัก ภาพ 1-8 การส่ง 

ผ่านศลระลก (62021) ภาพ 1-9 การสวดอ้อนวอนตอนเช้า (62310) ภาพ 1-10 การสวดอ้อน-
วอนเป็นครอบครัว (62275) ภาพ 1-35 การเก็บมานา ภาพ 1-36 พ่อแม่และลูก อ่านเรื่องราว 
จากพระคัมภร์ 

3. เตริยมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสือกที่ท่านต้องการใช้ 

กิจกรรมเพื่อ 
การเรียนรู เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 
กิจกรรมกระตุ้น ช่วยให้เด็กแสดงท่าการสรางของแต่ละวัน พร้อมกับบอกเด็กว่าพระเข้าทรงสร้างอะไรในแต่ละวัน (ดู 
ความสนใจ ปฐมกาล 1): 

วันที่ 1 ทำเป็นนอนหลับแล้วตื่นขี้น เพื่อแสดงถงกลางคืนและกลางวัน 
วันที่ 2 ยืนขื้น มองท้องฟ้า และกางแขนกว้างเพื่อแสคงถงท้องฟ้า 
วันที่ 3 ก้มลงเก็บคอกไม้ และคมคอกไม้นั้น 
วันที่ 4 ทำแขนเป็นวงกลมวงใหญ่แทนควงอาทิตย์ ทำมอเป็นวงกลมเล็กแทนควงจันทร์ และทำนิ้วมือ 

สั่นพรวไปพร้อม ๆ กับโบกแขนไปมา เพื่อแสดงดวงคาวที่ส่องแสงระยิบระยับ 
วันที่ 5 ทำท่านกบินไปรอบ ๆ ห้อง หรอปลาว่ายนี้าในทะเล 
วันที่ 6 ทำเป็นสัตว์อย่างหนึ่งเดินไปรอบ ๆ ห้องหลาย <ๆ  ครุง ทำท่าทางเลยนแบบสัตว์ชนิดนั้น 

แล้วให้เด็กยืนเข้าแถว ให้เด็กแต่ละคนพูดว่า "ฉันช่ือ (ชื ่อเด็ก) ฉันเป็นลูกของพระผู้เป็นเข้า" 
ให้เด็กนั่งลงเงยบ ๆ 
บอกเด็กว่าในวันที่เจ็ด พระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุทรงพักผ่อนพระองค์เริยกวันนี้ว่าวันสะบาโตวันแห่ง 
การพักผ่อน 
ให้เด็กทวนคำว่า วันสะบาโต หลาย ๆ ค!ง 
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วนสะบาโต 
เป็นวันแห่งการนมัสการ 



วันสะบาโตเป็นวันศักดิ'สิทธิ๋ 
อ่านออกเสียงใน ปฐมกาล 2:1-2 และข้อ 3 จนถึงคำว่า วัน อธิบายว่าเม่ือพระบิดาบนสวรรค์กับพระเยซู 
ทรงสร้างโลกและทุกส่ิงทุกอย่างในโลกเสร็จแล้ว พระองค์ทรงอวยพรวันที่เจ็ด ให้เป็นวันท่ีศักดิสิทธิ ซึ่ง 
แตกต่างไปจากวันอน ๆ ในสัปดาห์ วันสะบาโตเป็นวันที่เราจะหยุดพักผ่อนจากงาน และนมัสการพระ-
บิดาบนสวรรค์กับพระเยซู 
• วันไหนในสัปดาห์เป็นวันสะบาโต? 
• พระบิดาบนสวรรค์กับพระเยซูทรงทำอะไรในวันสะบาโต? (คู ปฐมกาล 2:2) 

กิจกรรม ให้เด็กชูนิ้วมือขี้นเจ็ดนิ้ว นับหนึ่งถึงเจ็ดพร้อมกับเด็ก งอน้ิวทีละน้ิวขณะท่ีนับ อธิบายว่าในหกวัน 
(กระดกนิ้วหกนิ้วไปมา) เราทำงาน ส่วนในวันที่เจ็ด (กระดิกนิ้วพี่จ็คนิ้วเคียว) เราหยุดทำงานเพราะ 
เป็นวันสะบาโต 

เรื่องเล่า แสดงภาพ 1-35 การเก็บมานา และเล่าเรื่องชาวอิสราเอลกับมานาตามที่พบใน อพยพ 16:11-31 
ช่วยให้เด็กเข้าใจความอัศจรรย์ของมานา อธิบายว่า แต่ละวันชาวอิสราเอลจะเก็บมานาให้พอสำหรับวันนัน 
เท่านั้น แต่วันที่หกชาวอิสราเอลจะเก็บมานาให้พอสำหรับสองวัน ห้าชาวอิสราเอลเก็บมานามากเป็น 
พิเศษในวันใคก็ตามนอกจากวันที่หก มานาก็จะเน่าเสีย ในวันท่ีเจ็ดซ่ึงเป็นวันสะบาโตจะไม่มีมานาให้ 
เก็บ แต่ชาวอิสราเอลก็กินมานาจากที่เขาเก็บเพิ่มเป็นพิเศษในวันที่หกนั้น 
• ชาวอิสราเอลหาอาหารมาไค้อย่างไร? 
• ทำไมชาวอิสราเอลจงไม่เก็บมานาในวันสะบาโต? 

อ่านออกเสียงใน อพยพ 16:26 อธิบายว่าพระเจ้าทรงสอนชาวอิสราเอลมิให้ทำงานในวันสะบาโต ในวัน-
สะบาโตพระบิดาบนสวรรค์กับพระเยซูทรงห้องการให้เราคิดถึงพระองค์มากกว่าเร่ืองงาน วันสะบาโตเป็น 
วันที่ศักดิสิทธิมากสำหรับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู 

เห้นว่าวันสะบาโตไม่ไค้เป็นวันสำหรับการทำงานหรอทำส่ิงต่าง ๆ ตามปกติ แต่เป็นวันสำหรับนมัสการ 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ นมัสการ หมายถึง การระถึกถึงพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู 
และทำสิ่งต่าง ๆ ที่แสดงว่าเรารักพระองค์มากเพียงใด 
วันสะบาโตเป็นวันแห่งการนมัสการ 
ช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่า วันสะบาโตเป็นวันที่มความสุข เพราะเราสามารถนมัสการพระบิดาบนสวรรค์ 
และพระเยซูไค้หลาย ๆ วิธี 
• วันนี้หนูไค้ทำอะไรไปแล้วห้างที่เป็นการแสดงต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูว่าหนูรักพระองค์? 
อธิบายว่า วิธิหนึ่งที่สำคัญมากซึ่งเราจะนมัสการพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู หรอแสคงให้พระองค์ 
เห็นว่าเรารักพระองค์คือ การมาโบสถ์และรับศลระลก แสดงภาพ 1-8 การส่งผ่านศีลระถึก พระบิคาบนุ! 
สวรรค์และพระเยซูทรงมีความสุขเมื่อเราร้องเพลง และตั้งใจฟิง เมื่อเราเงยบ ๆ และประพฤติตัวค เพ่ือท่ี 
เราจะไค้ยินคุณครูพูด และร้สีกถึงความรักของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูท่ีทรงมีต่อเรา 

กิจกรรม ช่วยเด็ก ๆ ทำท่าทางโดยใช้นิ้วประกอบคำกลอนตามที่ไค้อธิบายไว้: 

ฉันยินดีที่มาโบสถ์ในวันนี้ 
ฉันยินดีที่มาโบสถ์ในวันนี้ (ประสานมือทั้งสองใช้นิ้วชี้สองข้างจรดกันเป็นยอดแหลมของ โบสถ์) 
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เรียนแงให้ค (เอามอป้องหู) 
และสวดอ้อนวอน (กอคอกก้มศีรษะ) 
คิดถึงพระเยซูผู้ประทานพร (ชี้บนป้า) 
และทรงสั่งสอนด้วยรักปราน (กอดตัวเอง) 
เราแสดงให้พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทราบว่าเรารักพระองค์ด้วยการแต่งกายสุภาพและสะอาดเมื่อ 
เรามาโบสถ์เราควรล้างหน้า หวผม และแต่งตัวด้วยชุดที่คที่สุดของเรา 

กิจกรรม ให้เด็ก ๆ แสดงท่าทางการเตรียมตัวมาโบสถ์ 
• เราทำอะไรที่เป็นการนมัสการพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูเมื่อเราอยู่ที่โบสถ์? 
• เราทำอะไรที่เป็นการนมัสการพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูเมื่อเราอยู่ที่บาน? 
อธิบายให้เด็กเข้าใจว่า เราไม่ควรใช้จ่ายเงินหรือซ้ือส่ิงของในวันสะบาโต เราไม่ควรเล่นกีฬา หรือทำกิจ-
กรรมเพึ่อความบันเทิงใด ๆ ในวันสะบาโต เราไม่ควรตัดหญ้าหรือทำสวน หรือไปตกปลา ล่าสัตว์ ในวัน-
สะบาโต 
อธิบายว่า มหลายส่ิงหลายอย่างให้เราทำท่ีบ้านเพ่ือรักษาวันสะบาโตให้ศักดิสิทธิ แสดงรูปภาพจากส่วน 
ของ "การเตรียม" ตามโอกาสเหมาะสมในระหว่างการสนทนา เราสามารถเล่นเกมเงยบ ๆ กับคนใน 
ครอบครัว ให้พ่อแม่หรือพ่ี ๆ อ่านเรื่องราวพระคัมภีร์ให้เราแง ทำสมุดภาพครอบครัว ไปเย่ียมญาติหรือ 
คนท่ีเจ็บป่วย วาดภาพส่ิงต่าง ๆ ที่เรารู้สืกขอบพระทัย ไปเดินเล่นกับใครสักคนในครอบครัว สวดอ้อน-
วอน ร้องเพลง และแงดนตรีที่คี ๆ 

กิจกรรม ให้เด็ก ๆ ผลัดกันแสดงท่าส่ิงต่าง ๆ ที่เขาชอบทำที่บ้านในการรักษาวันสะบาโตให้ศักดิสิทธิ 
ประจักษ์พยาน บอกเด็ก ๆ ว่า พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูจะมีความสุขเม่ือเรามาโบสถ์ในวันสะบาโต เม่ือเรารอง 

เพลงสวดอ้อนวอน และตงใจแงคุณครู พระองค์จะทรงมความสุขด้วย เม่ือเราทำส่ิงท่ีเหมาะสมท่ีบ้าน 
ในวันสะบาโต เล่าถงส่ิงต่าง ๆ ที่ท่านชอบทำในวันสะบาโตซึ่งทำให้เกิดความคารวะ และแสดงออกว่า 
ท่านมีความสุขเพยงไรในวันสะบาโต กระตุ้นเด็ก ๆ ให้เล่าถึงสิ่งที่เขาเรียนรู้ในบทเรียนวันนี้ให้กับ 
ครอบครัวแง 

กิจกรรมเสือก เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. ทำกิจกรรมต่อไปนี้โดยคิดคำกลอนขี้นมาสำหรับเด็กทุกคนไนชั้นเรียนเชื้อเชิญเด็ก ๆ ให้ทำกิจกรรม 

กับท่านเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ 

ชีไปทิ'เด็กคนหนึ่งในชี้นเรียนของท่าน เรยกชื่อเด็กคนนั้นเมื่อท่านท่องคำกลอนและทำท่าตามที 
บอกไว: 
วันนิ (ชึ่อเด็ก) แงพระคัมภีร์ (เอามือป้องหู) 
วันนี้ (ชื่อเด็ก) แงพระคัมภีร์ เพราะวันน้ีเป็นวันอาทิตย์ 
ร้องกลอนข้อหนึ่งสำหรับแต่ละคนใช้ความคิดข้างล่างนี้ทำเป็นกลอนตามแบบข้างบน 
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วันนี้ (ชื ่อเด็ก) สวดในปฐมวัย (กอดอก ก้มศีรษะ หลับตา) 
วันนี้ (ชื ่อเด็ก) เทคในปฐมวัย หนูรู้ไหมเพราะเป็นวันอาทิตย์ 
วันนี้ (ชื ่อเด็ก) วาดภาพ (ทำท่าวาดรูป) 
วันนี้ (ชื ่อเด็ก) วาดภาพ ฉันก็ทราบเพราะเป็นวันอาทิตย์ 
วันนี้ (ชื ่อเด็ก) ไปเยี่ยมคนป่วย (ทำท่าสวัสดี) 
วันนี้ (ชื ่อเด็ก) ไปเย่ียมคนป่วย เราก็เห็นด้วยเพราะเป็นวันอาทิตย์ 
วันนี้ (ชื ่อเด็ก) เรียนประวัติครอบครัว (ทำท่าพลิกหน้าหนังสือ) 
วันน (ชื ่อเด็ก) เรียนประวัติครอบครัว เพราะเขารู้ว่าเป็นวันอาทิตย์ 
วันนี้ (ชื ่อเด็ก) ไปหาคุณตา (ทำท่าสวัสดี) 
วันน (ชื ่อเด็ก) ไปหาคุณตา เพราะเขารู้ว่าเป็นวันอาทิตย์ 
วันนี้ (ชื ่อเด็ก) ไปหาคุณยาย (ทำท่าสวัสดี) 
วันนี้ (ชื ่อเด็ก) ไปหาคุณยาย ตามความมุ่งหมายของวันอาทิตย์ 
วันนี้ (ชื ่อเด็ก) เขาฟ้งนิทาน (เอามือป้องหู) 
วันนี้ (ชื ่อเด็ก) เขาฟิงนิทาน สนุกช่ืนบานในวันอาทิตย์ 

2. เล่าเรื่องต่อไปนี้'ให้เด็กทัเงด้วยคำพูด'ของท่านเอง: 
เหล่าผู้บุกเบิกเดินทางไปเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร เพื่อไปอาศัยในหุบเขาซอลท์เลค พวกเขา 
ไปถึงท่ีน่ันก่อนวันสะบาโตเพียงวันสองวัน แห้ว่าพวกเขาจะห้องสร้างห้านและปลูกพชพันธุต่าง ๆ 
แต่พวกเขาก็ตัดสินใจว่าจะไม่ทำงานในวันอาทิตย์ พวกเขาห้องทำงานกันอย่างหนักมากและเร็วมากใน 
การขุดดิน เพ่ือเตรียมดินให้พร้อมสำหรับการเพาะปลูก แต่ดินก็แข็งมาก พวกเขาจึงห้องเอาน้ั]มารคให้ 
ดินเปียกพอที่คันไถจะกินหน้าดินได้ ในคืนวันเสาร์น้ันเอง พวกเขาก็ปลูกผักได้เสร็จเป็นพื้นที่กว้าง 
ใหญ่ พอเช้าวันอาทิตย์พวกเขาก็มาประชุมในวันสะบาโตร่วมกัน และขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ 
ที่ทรงนำพวกเขามาอาศัยในดินแคนใหม่ 

3. ให้เด็กแต่ละคนวาดรูปตัวเองว่าทำอะไรในวันสะบาโต ให้เด็กเล่าเรึ่องรูปของตัวเองให้กันฟิง เขยน 
ชื่อเด็กและข้อความว่า เขาทำอะไรบนภาพ ตัวอย่างเช่น น้องเปีนร้องเพลงปฐมวันในวันสะบาโต 

กิจกรรมเพิ่มเตม 

สำหรับเดกเลก 1. ช่วยให้เด็ก ๆ ทำกิจกรรมต่อไปนี้ ขณะท่ีท่านกล่าวคำกลอน: 
การสร้าง 
พระเยซูตรัสให้ตะวันฉาย (ทำแขนเป็นวงกลมเหนือศีรษะ) 
ฝนตกดังหมาย (เลื่อนมือตำลงๆ ทำนิ้วกระคิกพริ้วสลับใปมา) 
คอกไห้เบ่งบาน (จรดข้อมือทั้งสองควยกัน แผ่นิ้วมือออกเป็นดอกไม้บาน) 
นกร้องขับขาน (ห่อนิ้วเป็นรูปปากนก ขยับปีค ๆ เป็ด ๆ) 
โลกนี้สราญตามพระบัญชา (กอคอก) 
(Johnie B. Wood, from Sing, Look, Do, Action Songs for Children, ed. Dorothy M. 
Peterson. Cincinnati: Standard Publishing Co., 1965) 
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อธิบายว่า หลังจากท่ีการสร้างโลกเสร็จส้ิน พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงพักผ่อน วันสะบาโต 
เป็นวันที่เราพักผ่อน และระลกถึงพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู 

2. บอกเด็ก ๆ ว่า เม่ือเราทำงานให้เสร็จในวันเสาร์ จะทำไห้เราระลกถึงพระบิดาบนสวรรค์และพระ-
เยซูไคง่ายขนในวันอาทิตย์ ร้องเพลง "วันเสาร์', (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 105) คิดท่าทางประกอบ 
ตามเนื้อเพลง 
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16 ฉันมีร่างกาย 
จุดประสงค์ เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนรูสืกชื่นชมและเคารพร่างกายของตนเอง 
การเตรยม 1. ศึกษา ดาเนียล 1 และคำสอนและพันธสัญญา 89 ด้วยการสวดอ้อนวอน ดู หลักธรรมพระกิตติคุณ 

(31110 425) บทท่ี 29 ด้วย 

2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์ไบเบิล และพระคัมภีร์คำสอนและพันธสัญญา 
ข. ภาพ 1-5 ครอบครัวท่ีมเด็กทารก (62307) ภาพ 1-37 คาเนียลปฏิเสธเหล้าองุ่นและเน้ือ1ของ 

กษัตริย์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 114; 62094) ภาพ 1-38 เด็ก ๆ เล่นลูกบอล 
3. เตรยมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสือกที่ท่านต้องการใช้ 
หมายเหตุถึงครู ะ จงระมัดระวังต่อความรู้สิกของเด็กในช้ันท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย ให้ความสนใจ 
และมุ่งเน้นในสิ่งที่ร่างกายของเขา ทำ ได้ อย่าพูดถึงความบกพร่องของเขา 

กิจกรรมเพฺอ 
การเรยนรู 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

กิจกรรม 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ให้เด็กยืนขี้,น ช่วยให้พวกเขาร้องเพลงและทำท่าทางประกอบเพลง "ศรษะ ไหล่ เข่า และเท้า" (หนังสอ 
I พลงเด็ก หน้า 132) ร้องเพลงช้า ๆ พอท่ีจะช้ีหรอขยับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามเนื้อเพลง เป็นต้นว่า 
ผงกศรษะ ยักไหล่ ย่อเข่า เขย่งเท้า 
ศีรษะ ไหล่ เข่า และเท้า เข่าและเท้า เข่าและเท้า 
ศรษะ ไหล่ เข่า และเท้า ตา หู ปาก จมูก 
อธิบายให้เด็กแงว่า เด็ก ๆ ร้องเพลงนี้ได้เพราะมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายช่วย 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงวางแผนให้เราทุกคนมร่างกาย 
ทบทวนให้เด็กแงว่าเมื่อเราอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูนั้น เราไม่มร่างกาย เราเป็นวิญญาณ เรา 
จำเป็นต้องมาในโลกเพื่อรับร่างกาย พระบิดาบนสวรรค์ทรงวางแผนให้เรามาเกิดในโลกนี้และมีพ่อแม่ใน 
โลกเป็นผู้ดูแลเรา แสดงภาพ 1-5 ครอบครัวท่ีมีเด็กทารก 

• คนที่อยู่ในรูปนี้เป็นใครห้าง? 
• ใครเป็นคนวางแผนให้เรามารับร่างกายในโลกนี้ และมครอบครัว? 

ให้เด็กยืนขนและทำท่าตามท่านในขณะที่ท่านอธิบายว่า ร่างกายของเราคอตั้งแต่ส่วนบนสุดของศีรษะ 
(แตะศีรษะ) ถึงปลายนี้วเท้า (แตะนิ้วเท้า) ใบหน้า (ยิ้ม) และนิ้วมือของเรา (กระคิกนิ้ว) 
ทงหมดเป็นส่วนหน่ึง1ของร่างกาย ให้เด็กหมุนตัวคร้ังหน่ึงแล้วน่ังลง 
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อธิบายว่า ร่างกายเราสามารถทำอะไรไค้หลายอย่าง แต่ละส่วนของร่างกายมีหน้าท่ีพิเศษต้องทำ 
• หนูมีตาเอาไว้ทำอะไร? 
• หนูมีหูเอาไว้ทำอะไร? 
• หนูมีปากเอาไว้ทำอะไร? 
• หนูมีมือเอาไว้ทำอะไร? 
• หนูมีเห้าเอาไว้ทำคะไร? 

กิจกรรม ให้เด็กยืนขี้น และทำท่าทางประกอบคำกลอนน้ี: 
ฉันมีร่างกายแสนอัศจรรย์ 
ฉันมีร่างกายแสนอัศจรรย์ (แตะมอเรื้อยไปถงอก) 
พระบิดาสวรรค์ทรงวางแผน 
ประทานหูให้ฟ้งเสืยงทั่วแคน (เอามือป้องหู) 
ประทานตาให้สามารถใช้แลดู (ชี้ที่ตา) 
ฉันมีมือสองมือปรบแปะแปะ (ปรบมือ) 
สองเท้าหมุนแวะไปมารอบ ๆ (หมุนตัว) 
ฉันอยากจะทำอะไรให้ไห้ดู 
โห้งโค้งคู้แตะเท้าเป็นอย่างไร (ก้มตัวลงแตะปลายเท้า) 

เมื่อหวนคิดถฺงร่างกายของฉันนี้ (แตะนิ้วชี้ที่ศีรษะ) 
สุดแสนคดที่สุคที่ตรงไหน (นั่งลงเงียบ ๆ) 
ห้วยพระบิคาสวรรค์ออกแบบไว้ 
ให้ดูไปดุจพระฉายาพระองค์ 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงฅ้องการให้ m ดูแลร่างกาย1ของ m 
อธิบายว่าร่างกายของเรานี้สำคัญมาก พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงประทานกฎต่าง ๆ แก่เรา เพื่อ 
ให้เราดูแลและรักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงและมีสุขภาพค กฎเหล่านี้เรยกว่า พระวาจาแห่ง!]ญญา 
แสดงพระคัมภีร์คำสอนและพันธสัญญาให้เด็กดู (หรอแสดง'ให้เห็นว่าคำสอนและพันธสัญญาเร่ิมตรง11หน 
หากท่านใช้ชุดพระคัมภีร์รวมสามเล่ม) อธิบายว่า พระวาจาแห่งปีญญามีเขียนอยู่ในพระคัมภีร์เล่มนี้ 
สนทนาถึงอาหารประเภทต่าง ๆ ที่พระวาจาแห่ง!]ญญาบอกเราว่าจะทำให้ร่างกายแข็งแรง เป็นห้นว่า 
ผลไห้ ผัก และเมล็ดธัญญพืช แห้วจงพูดถึงส่ิงต่าง ๆ ที่พระบิดาบนสวรรค์ห้ามมิให้เรารับเข้าร่างกาย เช่น 
ยาสูบ แอลกอฮอล์ และกาแฟ ช่วยให้เด็กเข้าใจว่าเมื่อเราเชื่อฟิงพระวาจาแห่งปีญญาและกินอาหารที่ถูก 
ห้อง พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูจะทรงพอพระทัยและให้พรเรา 

เรื่องเล่า เล่าเรื่องในคาเนียล 1 ซึ่งเป็นเรื่องของคาเนยลรับประทานอาหารตามที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงห้องการให้ 
เขารับประทาน แสดงภาพ 1-37 คาเนียลปฏิเสธเหห้าองุ่นและเน้ือของกษัตริย์ ในเวลาที่เหมาะสม 
• คาเนยลทำอะไรเมื่อกษัตริย์รับสั่งให้เขารับประทานอาหารที่ไม่คิต่อตัวเอง? (ดู คาเนยล 1:8, 

12-13) 
• ดาเนียลกับเพ่ือน ๆ ได้รับพรอย่างไรจากการทำตามกฎของพระบิดาบนสวรรค์เกี่ยวกับสิ่งที่รับประทๅน? 

(ดู ดาเนียล 1:15, 17, 20) 
• หนูรับประทานอาหารอะไรบ้างที่มีประโยชน์? 
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• ทำไมหนูจึงดวรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์? 

• หนูรู้สึกอย่างไรเมื่อหนูรับประทานอาหารที่ดี? 
อธิบายว่า มีสิ่งอื่น ๆ อกที่เราต้องทำเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง 
แสดงภาพ 1-38 เด็ก ๆ เล่นลูกบอล 
• เด็ก ๆ เหล่าน้ีกำลังทำอะไรอยู่? • ทำไมการออกกำลังกายจงสำคัญต่อร่างกายของเรา? 

• เราสามารถออกกำลังกายได้ด้วยวิธอื่น ๆ อะไรบ้าง? 
ประกบมือสองข้างแล้วเอาแนบศีรษะด้านหน่ึง ทำเป็นว่ากำลังนอนหลับ 
• ครูกำลังทำท่าอะไรอยู่? 
• ทำไมจึงสำคัญที่เราจะต้องนอนไห้เพิยงพอ? 
ทำทืเป็นว่าท่านกำลังล้างมือ 
• ครูกำลังทำอะไรอยู่? 
• เราควรล้างมือเมื่อใด? 
• เราควรอาบนี้าตอนไหน? 
• เราควรแปรงหัเนตอนไหน? 
• ทำไมเราจำเป็นต้องสะอาด? 
พุดคุยกันเรื่องกฎแห่งสุขภาพที่สำคัญอย่างอื่น เป็นต้นว่า การแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพลมฟ้าอากาศ 
การแกนิสัยท่ีคและปลอดภัย การรับอากาศบริสุทธิ พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงต้องการให้เราปกป้องร่างกายของเรา 
อธิบายว่า พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงต้องการให้เราป้องกันร่างกายของเราจากอันตรายและการ 
บาดเจ็บ ถามเด็กว่าพวกเขาอาจพบกับอันตรายแบบใดบ้าง โดยใช้คำถามต่อไปนี้หรอคิดคำถามขนเอง 
• ล้าหนูเล่นไม้ขิคไฟ อาจจะเกิดอะไรข้ีน? 
• ล้าหนูเล่นบนถนน หรือ1ใกล้ ๆ รถยนต์ อาจจะเกิดอะไรข้ีน? 
• อาจจะเกิดอะไรข้ีน ล้าหนูไม่ระมัดระวังของมคม เช่น มีด หรือกรรไกร? 
• ทำไมเราจึงใส่เข็มขัคนิรภัยเมื่อเรานั่งรถยนต์? 
อธิบายว่า เราจำเป็นต้องป้องกันร่างกายของเรา เราไม่ควรทำสิ่งที่เป็นอันตรายแก่ร่างกายของเรา หรืออาจ 
ทำให้เราเจ็บ อธิบายว่าพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูทรงต้องการให้เราปลอดภัยและมีความสุข พระองค์ 
ทรงต้องการให้เราดูแลร่างกายเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพค 

ประจักษ์พยาน แบ่งปีนความรู้สืกกตัญณูท่ีท่านมีต่อร่างกายของท่าน แสดงความขอบคุณที่เด็ก ๆ ดูแลร่างกายของตัวเอง 
เพื่อที่พวกเขาจะได้มีสุขภาพดีและแข็งแรง 

กิจกรรมเสือก เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรยน 
1. ร้องเพลงและทำท่าทางประกอบตามเนื้อเพลง ''บานพับ', (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 128) บอกเด็ก 

ว่า ท่านรู้สืกกตัญณูเพยงใคที่มีร่างกายซึ่งทำอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่าง 
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2. หารูปภาพเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มมาหลาย ๆ แบบ ให้เด็ก ๆ เป็นคนตัดสินว่าอย่างไหนดีและ 
อย่างไหนไม่ดีต่อร่างกาย อธิบายว่าบางอย่างก็ดีแต่ห้าเรากินมากเกินไปก็จะไม่ดี ตัวอย่างเช่น ลูก-
กวาดนนมีรสอร่อย แต่ห้ากินมากเกินไปก็จะทำให้เราไม่สบาย แสดงรูปภาพอาหารและเคร่ืองค่ืมท่ีค 
ให้เด็กคู 

ร. นำสิ่งของบางอย่างที่เราใช้ในการดูแลร่างกายใส่ในถุงหรือกล่อง ให้รวมเอาของที่ช่วยให้ร่างกายของ 
เราสะอาดไว้ห้วย เช่น สบู่ ผ้าเช็คตัว หรือผ้าขนหนูฝืนเล็ก ๆ หรือแปรงสืฟ้น ใส่อาหารท่ีดีลงไป 
สักหนึ่งอย่าง ผ้าห่มผืนเล็ก ๆ แทนการนอนหลับ และของสักอย่างที่แทนการออกกำลังกาย เช่น 
ลูกบอลเล็ก ๆ บอกให้ถึงของส่ิงหน่ึงให้เด็กทาย ห้าเด็กทายถูกก็ให้เขาคูสิ่งของนั้น ทำไปเรื่อย ๆ 
จนกว่าจะหมดของ 

4. ให้เด็กยืนขี้น แสดงท่าการรักษาร่างกายให้สะอาดเรียบรัอย ให้เด็กทำเป็นสระผม แปรงฟ้น หวีผม 
เสร็จแห้วให้เด็กแสดงท่าออกกำลังกายที่เขาชอบ เช่น กระโดด วิ่งเล่น วายใรา โยนลูกบอล 
เป็นต้น 

5. พูดคุยกับเด็กเรื่องคนบางคนที่มร่างกายบกพร่อง เราห้องไม่ห้อเลยน ชี้ หรือหัวเราะเยาะคนเหล่าน้ัน 
พูดถึงสิ่งที่เราควรปฏิบัติต่อคนพิการหรือคนที่รความบกพร่องทางร่างกาย (คุยด้วย เป็นเพึ่อน ปฏิบัติ 
กับเขาอย่างปกติธรรมคา ช่วยเขาเมื่อเขาต้องความช่วยเหลอ) 

6. ให้เด็กแต่ละคนวาดภาพตัวเอง เขียนกำกับบนกระดาษแต่ละแผ่นว่า ฉันขอบพระทัยสำหรับร่างกาย 
ของฉัน 

กิจกรรมเพมเสิม 
สำหรับเด็กเล็ก 1. แสดงภาพ 1-5 ครอบครัวท่ีมเด็กทารก ให้เด็กพูดเก่ียวกับภาพน้ี 

• หนูเคยเป็นเด็กทารกหรือไม่? 
• เด็กทารก เดินหรือพูดไค้หรือไม่? 
บอกเด็ก ๆ ว่า เมื่อก่อนเขาก็เป็นเด็กทารก แต่เดี๋ยวนี้ร่างกายของเขาได้เจริญเติบโตขี้น และเขา 
ทำอะไรไค้มากขี้นหลายอย่าง เมื่อร่างกายของเขาโตขี้นอิก เขาก็จะยิ่งทำอะไร ๆ ไค้มากย่ิงข้ีน 
ให้คูภาพ 1-16 พระประสูติกาล แห้วบอกเด็ก ๆ ว่า แม้แต่พระเยซูก็ทรงเคยเป็นเด็กทารกมาก่อน 

2. ชี้ที่ปากของท่านและพูดว่า "น่ีปากของครู" แห้วถามว่า "ปากของหนูล่ะ อยู่ท่ีไหน" แห้วช่วยเด็ก 
ให้ชี้ปากของตัวเอง ทำซาอย่างเดียวกันกับตา จมูก หู มือ และเห้า ต่อไปให้ชี้ไปที่ร่างกายแต่ละ 
ส่วน แห้วให้เด็กบอกว่าส่วนน้ันเรียกว่าอะไร ห้าเด็ก ๆ เรียกส่วนต่าง ๆ เหล่าน้ันไค้ถูกทงหมด 
ลองให้เรียกช่ือส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกายที่เด็กยังไม่ค่อยรู้จักบ้าง เช่น ข้อศอก หัวเข่า ข้อมือ และ 
ข้อเท้า 

3. แต่งเรื่องง่าย ๆ เกี่ยวกับเด็กเล็ก ๆ คนหน่ึงในห้องถ่ินน้ัน เล่าว่า เด็กคนหน่ึงต่ืนข้ีนในตอนเช้า 
อาบนั้าแต่งตัว ทานอาหารเช้า และอื่น ๆ จนตลอดท้ังวัน ขณะท่ีท่านเล่าถึงกิจกรรมแต่ละอย่าง ให้ 
ถามเด็กว่าในกิจกรรมนั้นต้องใช้ร่างกายส่วนไหนบ้าง 
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4. ให้เด็กยืนขนและร้องเพลงตามเนื้อต่อไปนี้ในทำนองเพลง "ยังมมนษย์หิมะ" (หนังสือเพลงเด็ก 
หน้า 124) ทำท่าหมอบหรอห่อตัว ในเพลงท่อนแรก แล้วยืดตัวขนในท่อนที่สอง 
แต่ก่อนฉันเป็นทารก ทารก ทารก 
แต่ก่อนฉันเป็นทารก เล็ก เล็ก เล็ก 

บัคนี้ฉันเติบโตขน โตข้ีน โตข้ืน 
บัดนี้ฉันเติบโตขี้น โต โต โต 
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ฉันขอบพระทัยสำหรับมือของฉัน 
จุดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนรู้สีกช่ืนชมท่ีมีมือและมีส่ิงท่ีมือทำได้ 
การเตรืยม 1. ศึกษาข้อพระคัมภิร์ต่อไปนี้ด้วยการสวดอ้อนวอน: มัทธิว 19:13-15 และ คำสอนและพันธสัญญา 20: 

70; 35:6; 42:43-44 

2. เตรียมถุงหรือกล่องใส่ของท่ีคุ้นเคยหลาย ๆ ชิ้นให้มีพุนผิวและรปร่างต่าง ๆ กัน เช่น ก้อนหิน ใบไม้ 
เศษผ้า ช้อน หวี และดินสอ ควรมีของอย่างน้อยท่ีสุคหน่ึงช้ินสำหรับเด็กแต่ละคน 

3. ถ้าทำไค้ให้ทำสำเนาเอกสารภาษามือ (ท้ายบทเรียน) ให้เด็กแต่ละคนด้วย 
4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระคัมภิร์ไบเบิล 
ข. วัสดุเล็ก ๆ เช่น กระดุม หเอเหรียญ 
ค. ภาพ 1-8 การส่งผ่านศีลระลก (62021) ภาพ 1-11 เด็กชายรับบัพติศมา (62018) ภาพ 1-12 

เด็กหญิงได้รับการยึนยัน (62020) ภาพ 1-39 การไห้พรเด็ก ภาพ 1-40 การปฏิบัติต่อผู้ป่วย 
(62342) 

5. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสือกที่ท่านด้องการใช้ 
หมายเหตุถงครู ะ จงระมัดระวังต่อความรูสีกของเด็กในช้ันท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย ให้ความสนใจ 
และมุ ่งเน้นในสิ ่งที ่ร ่างกายของเขาทำไค้ อย่าพูคถงความบกพร่องของเขา 

กิจกรรมเพื่อ 
การเรยน? 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปีค 
ให้เด็กคนหนึ่งยื่นมือเข้าไปในลุงหรือกล่องที่ท่านเตรียมมาโดยไม่มองเข้าไปข้างใน ขอให้เด็กคลำดูว่า 
วัตถุนี้นทำให้รูสกอย่างไรที่มือ 4ให้'บอกความรู้สกน้ี'น (อ่อน แข็ง เรียบ ขรุขระ) แล'วให้เด็กเคาว่าของชิ้น 
นนเป็นอะไร แล้วเอาของนี้นออกมาจากถุงหรือกล่องเพื่อไห้เด็กทงชั้นไค้คู ให้เด็กคนต่อไปคลำของ 
บ้าง ทำต่อไปจนครบทุกคน 
• หนูใช้อะไรยื่นลงไปในถุง (กล่อง)? 

• หนูใช้อะไรคลำสิ่งของ? 
อธิบายว่า มือเป็นพรที่ยิ่งใหญ่แก่เรา เราสามารถใช้มือของเราได้หลายอย่าง 
เราใช้มอของเราทำสิ่งฅ่าง ๆ ได้มากมาย 
ให้เด็ก ๆ ยื่นมือออกมาและดูมัน พูดถงสิ่งที่เด็ก ๆ สามารถใช้มือทำได้ เด็ก ๆ หยิบของด้วยนิ้วหัวแม่มือ 
และนิ้วอื่น ๆ ใช้อุ้งมือจับส่ิงของ เด็ก ๆ สามารถโบกมือและหมุนมือไปได้ทุกทิศทาง 
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กิป็กรรม ใช้ของเล็ก ๆ เช่น กระดุม เห'เยญ แล้วให้เด็ก ๆ ผลัดกันพยายามหยิบขื้นมาโดยไม่ใช้นิ้วหัวแม่มือ 
ยากับเด็ก ๆ ว่าส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของเราทุกส่วนมความสำคัญเฉพาะอย่างไป 
• มือของหนู มีส่วนช่วยให้หนู พร้อมท่ีจะมาโบสถ์ไห้อย่างไร? 

กิจกรรม ให้เด็ก ๆ ใช้มือทำท่าให้เลยนแบบสิ่งที่ทำในตอนเช้า เช่น ห้างหน้า แต่งตัว หวีผม ทานอาหาร 
และแปรงฟิน 
• เวลาเล่นหนูใช้มือช่วยทำอะไรบ้าง? 
ให้เด็ก ๆ แสคงละครให้เลียนแบบการใช้มือในการเล่นต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงลูกบอลกับพื้น ให้อาหาร 
ตุ๊กตา สร้างบ้านห้วยลูกบาศก์หรือทราย หรือตกลอง 
• เวลาทำงานหนู ใช้มือช่วยทำอะไรบ้าง? 

ให้เด็ก ๆ เล่นละครใบ้เลยนแบบการใช้มือในการทำงาน เช่น เก็บของเล่น จัคโต๊ะ ปูที่นอน หรือให้ 
อาหารสัตว์เลี้ยง 
• เวลามาโบสถ์หนู ใช้มือช่วยทำอะไรบ้าง? 

ให้เด็ก ๆ เล่นละครให้เลยนแบบการใช้มือทำสิ่งต่าง ๆ ที่โบสถ์ เช่น การจับมือ การถือรูป การยกมือเพ่ือ 
ตอบคำถาม หรือการรับศลระลก 
ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่ามือของเราเป็นพรที่ยิ่งใหญ่มากแก่เรา และให้เข้าใจว่าพระบิดาบนสวรรค์และ 
พระเยซูต้องการให้เราใช้มือของmเพื่อช่วยเหลอตัวเองและผ้อื่น อธิบายว่า พระบิดาบนสวรรค์และ 
พระเยซูไม่มพระประสงค์ที่จะให้เราใช้มือของเราทำสิ่งที่ไม่มีนาใจต่อผู้อื่น เช่น ต หยิก ข่วน พระองค์ 
ทงสองมีพระประสงค์ที่จะให้เราใช้มือของเราในทางที่ถูกต้อง 
คนอน ๆ ใช้มอของเขาช่วยเหลอเรา 

• พ่อแม่และสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวใช้มือของพวกเขาช่วยหนูไห้อย่างไรบ้าง? 
พูดถึงวิ!)ที่ครอบครัวของเราเตรยมอาหาร ซักผ้า ผูกเชือกรองเท้า เล่นด้วยกัน และทำส่ิงต่าง ๆ อีกมาก 
มายให้เรา 
อธิบายว่าชายท่ีดำรงฐานะปุโรหิตให้พรเราไห้ห้วยการวางมือ ให้คูรูปท่ีจัคไว้ตามรายการในส่วน "การ 
เตรยม" ของบทน โดยให้คูทิละรูป และให้เด็ก ระบุพรต่าง ๆ ที่เราจะรับไต้โดยผ่านทางมือของผู้ดำรง 
ฐานะปุโรหิตตามรูปน้ัน ช่วยให้เด็ก เข้าใจว่าเราสามารถรับพรได้เมื่อเราเป็นเด็กทารก เรารับบัพติศมา 
เมื่ออายุแปดขวบ เราได้รับการยืนยันหลังจากการบิ'พติศมาและได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ 
ด้วย เรารับขนมปงและนั้าซึ่งผ่านการให้พรและส่งผ่านโดยผู้ดำรงฐานะปุโรหิตในพิธศลระลกของแต่ละ 
สัปดาห์ และเราสามารถรับพรเม่ือเราป่วยไห้ด้วย 

&รืองเล่า เปิดพระคัมภิรํใบเบิลของท่าน ดู มี'ทธิว 19:13-15 แห้วเล่าเรื่องพระเยซูทรงให้พรแก่เด็ก ๆ อ่านส่วนแรก 
ของข้อ 13 ดัง ๆ (จนถึงคำว่า อธิษฐาน) พูดถึงวิขที่พระเยซูทรงใช้พระหัตถ์ของพระองค์ให้พรแก่เด็ก ๆ 
อธิบายว่าพระเยซูทรงใช้พระหัตถ์ของพระองค์ช่วยประชาชนในทางอื่น ๆ ด้วย เช่น ให้พรคนท่ีป่วย ตา-
บอด และหูหนวก 
มอของเราพูดได้ 

ใช้มือโบกหรือกวัก ถามเด็ก ๆ ว่าครูกำลังใช้มือพูดว่าอะไร 
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อธิบายว่าคนบางคนหูหนวก และหัเงไม่ไค้ยน ห!อพูคไม่ไค้ เขาจะใช้มือทำท่าทางต่าง ๆ ซึ่งนั่นก็คอ 
คำพูดนั่นเอง พวกเขาพูดคุยกันด้วยมือ สิ่งนี้เรยกว่า ภพามอ 

กิจกรรม ใช้เอกสารแจกท้ายบทเรยนสอนเด็ก ๆ ให้พูดคำว่า "พ่อ" "แม่" และ "ฉันรักเธอ" ด้วยภาษามือ ถ้าเป็นไป 
ไค้ไห้แจกเอกสารแก่เด็ก ๆ เพ่ือนำกลับไปบ้านคนละหน่ึงแผ่น และให้แบ่งปีนส่ิงน้ีกับครอบครัวของตน 

ประจักษ์พยาน ยื่นมือของท่านออกไปและแสดงความกตัญณสำหรับมือนั้น กระตุ้นให้เด็กๆ ขอบพระทัยพระบิดาบน-
สวรรค์สำหรับมือของตน และให้ใช้มือเพอช่วยเหสือตัวเองและผู้อน 

กิจกรรมเลือก เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเริยน 
1. ลอกรูปมือของเด็กแต่ละคนลงบนกระดาษโดยใช้มือทาบ เขยนข้อความว่า ฉันขอบพระพสำหรับมือ 

ของฉัน ลงบนกระดาษแต่ละแผ่น แล้วให้เด็ก ๆ ระบายสืรูปมือน้ันแล้วนำกลับบ้าน 
2. ช่วยให้เด็ก ๆ รองหเอท่องเนื้อเพลง "ฉันมสองมือน้อย "ๆ (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 126) คิดท่าทาง 

ประกอบคำร้องตามเนื้อเพลง 

3. ถ้าสถานที่และอากาศอำนวยให้พาเด็ก ๆ ออกไปข้างนอกเพ่ือสัมผัสส่ิงต่าง ๆ ที่มีพื้นผิวต่างกันไป 
เช่น ก้อนอิฐ ซิเม็นต์ ต้นไม้ และหญ้า 

4. ทำกิจกรรมต่อไปนี้เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ นับนิ้วมือของพวกเขา 
นับนิ้ว 

ยกมือข้างหนึ่งขี้นแล้ว ไข้นิ้วชี้ของมืออิกข้างหนึ่งชี้และนับ เริ่มทีนิ้วก้อยก่อน 
หน่ึงน้ิวก้อย สองน้ิวนาง สามน้ิวกลาง สี่นิ้วชี้ 
ห้านิ้วหัวแม่มือแสนค 
ห้านิ้วพอดีนับเป็นหนึ่งมือ 
นี่คอ...แผนพระบิดาสวรรค์ 
ยกอิกมือหนึ่งขี้นแล้วชี้และนับแบบเคยวกัน 

หน่ึงนิวก้อย สองน้ิวนาง สามน้ิวกลาง สี่นิ้วชี้ 
ห้านิ้วหัวแม่มือแสนคิ 
มือนี้มีห้านิ้วเหมือนกัน 
คูนะฉัน จะสอนมือทำงาน 
ยกสองมือชี้นแล้วงอนิ้วนับทีละนิ้ว 
สองมือสิบ นับดูอกที 
หน่ึงก้อย สองนาง สามกลาง สี่ชี้ 
ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ-มี 
(เหยยคนิ้วมือทั้งหมด ในเ วลาเดียวกัน) 
สองมือน้ี สิบนิ้ว เหยิยคตรง 

5. ร้องเพลง "แสนสนุก" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 122) หลาย ๆ เที่ยว แต่ละเที่ยวให้เด็ก ๆ บอกส่ิงท่ี 
มือของเขาทำไค้ เช่น เลี้ยงลูกบอลกับพื้น เก็บคอกไม้ กล่อมตุ๊กตา เล่นเปียโน หรอโบกมือบิ'ายบาย 

09 



6. ช่วยเด็ก ๆ ให้ทำท่าทางประกอบคำกลอนในกิจกรรมต่อไปน้ี โคยใช้ท่าทางตามที่สอดคห้องกับดำ-
กลอน: 
ฉันเอื้อมมือสูง 
ฉันเอื้อมมือสูง 
แล้วเอื้อมลงตํ่า 
เขย่าสองมือ1เา ซํ้า 
ฉันทำนิ้วกาง กางกว้างออกไป 
กำมือกำหมัดแน่นไว้ 
ข้างหน้าเอื้อมไกล 
ข้างหลังยังไหว 
ปรบมือก็ไห้ดูซ 
แล้ววางมือพักบนตักเสืยท 
อยู่คดี เงยบนะเจ้ามือ 

กจกรรมเพิ่มเดิม 
สำหรับเด็กเล็ก 1. ช่วยให้เด็ก ๆ ทำท่าทางประกอบคำกลอนต่อไปนี้ในขณะที่ท่านกล่าวคำกลอน 

ฉันชอบมือฉัน 
ฉันชอบมือฉันสัมพันธ์เป็นเพื่อน (ยื่นมอ ไป'บางหน้าและมองมือ) 
ทุกวันไม่บิคเบอนช่วยจนตะวันลับลา (ทำท่าทางใช้มือทำโน่นนี่) 
งออยู่เงยบไค้ปรบเมื่อใดเสียงดังทุกครา (งอมือ แล้วปรบมือ) 
พาฉันภาคภูมิใจหนาห้ามือทำค 

2. ให้เด็ก ๆ นั่งเป็นวงกลม ท่านบอกรายละเอิยคของสถานการณ์และให้เด็ก ๆ ใช้มือทำท่าทางท่ีสอด 
คล้องกับสถานการณ์น้ัน ๆ 

ตัวอย่าง: 
ไหนดูซิ มือหนูควรทำอย่างไร ก่อนรับประทานอาหาร 
ไหนคูชิ มือหนูควรทำอย่างไร เมื่อหนูกำลัง^งนิทาน 
ไหนคูชิ มือหนูควรทำอย่างไร เมื่อมคนขอให้หนูช่วยเก็บของเล่น 
ไหนคูชิ มือหนูควรทำอย่างไร เมื่อหนูสวดอ้อนวอน 
อธิบายว่าเราควรใช้มือของเราทำในสิ่งที่ควรทำเสมอ 

3. ท่องคีากลอนต่อไปนี้กับเด็ก ๆ พร้อมทำท่าทางประกอบคำกลอนน้ัน 
ปรบมือ 
ปรบมือพลัน ปรบมือพลัน 
ปรบอย่างฉันนี่แหละ 

มือแตะไหล่ มือแตะไหล่ 
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แตะเอาไว้เหมือนฉัน 

ตบเข่าซิ ตบเข่าซี 
ตบอย่างนี้เหมือนกัน 

ทำหัวสั่น ทำหัวสั่น 
สั่นอย่างที่ฉันทำ 
ปรบมือพลัน ปรบมือพลัน 
หยุคเท่านน เงยบกริบ 
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ฉันขอบพระทัยสำหรับหูของฉัน 18 

จุดประสงค เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนรู้สีกช่ืนชมท่ีมีหูและมีส่ิงท่ีหูทำไค้ 
การเตรียม 1. ศกษา มาระโก 7:32-35 และ โจเชฟ สมิธ-ประวัติ 1:17 ค้วยการสวดอ้อนวอน 

2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น ะ 
ก. พระคัมภรไบเบิล และ'พระคัมภิร์ไข่มุกอันลาค่า 
ข. ภาพ 1-4 ภาพปรากฎคร้ังแรก (ชุดภาพพระกิตติคุณ 403; 62470) ภาพ 1-41 เด็กที่ใช้เครื่อง 

ช่วยทัเง ภาพของศาสดาที่ยังมีชีวิตอยู่ 
3. เตรยมสิ่งที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมเสือกที่ท่านต้องการใช้ 
หมายเหตุถงครู 1 ะ 1 จงระมัดระวังต่อความรู้สีกของเด็กในช้ันท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย ให้ความสนใจ 
และมุ่งเน้นในสิ่งที่ร่างกายของเขา ทำได้ อย่าพูดถงความบกพร่องของเขา 

กิจกรรมเพื่อ 
การเรียน! เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปีค 
กิจกรรมกระตุ้น ทำสิ่งต่อไปนี้ค้วยการกระซิบ: 

กล่าวต้อนรับเด็กแต่ละคน บอกเด็ก ๆ ให้ทำหลายส่ิง เช่น นั่งลง ยกมือ เอามือลง ชูสองนิ้วถามเด็กๆ 
ด้วยเสียงธรรมคาว่าพวกเขารู้ว่าจะทำอะไรไค้อย่างไร ทั้งที่ท่านบอกเป็นเสียงกระซิบ 
• ส่วนไหนของร่างกายที่ช่วยให้เด็ก ๆ รู้ว่าท่านพูดว่าอะไร? 
หูเป็นพรของพวกเรา 
ร้องหรอท่องเนือเพลงท่อนที่ 1 และ 2 ของเพลง "ขอบพระทัยพระบิดา" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 15) 
เราขอบพระทัยพระบิดา 
ในสิ่งที่พระประทานมา 
ตาและหูและมือและเท้า 
ทั้งเสื้อผ้าอาหารของเรา 

• เพลงนืบอกว่าพระบิดาบนสวรรค์ประทานสิ่งใคแก,เราบ้าง? 
• ในบรรดาส่ิงเหล่าน้ี สิ่งใดช่วยให้เราไค้ยน? (หูของเรา) 
ขอให้เด็ก ๆ ลูบคลำใบหูของตัวเองอย่างละเอียด อธิบายว่าส่วนของหูท่ีอยู่ข้างนอกศรษะ1!ม่ใช่ส่วนท่ี 
พวกเขุาใช้ฟ้งเสียง ส่วนที่อยู่ภายนอกนี้ช่วยคักให้เสียงเข้าไปข้างในช่องหูไปกระทบแก้วหู และกระทบ 
ส่วนอื่น ๆ ที่ทำให้พวกเขาไค้ย้น 
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• เราจะระวังรักษาหูของเราอย่างไร? 

อธิบายว่า เราควรระวังรักษาหูของเราให้พ้นจากเสียงทฺดังมาก ๆ และจากสิ่งต่าง ๆ ที่จะทำให้หูพิการไค้ 
อธิบายว่าห้วยเหตุผลหลายประการ บางคนมีหูที่^งเสียงไม่ค่อยไค้ยิน ดังนั้นพุวกเขาจงไม่ไค้ยิน 
เสียงทุกเสียงเหมือนคนส่วนใหญ่ ถ้าเด็กรู้จักใครบางคนที่หูผิคปกติ ครูอาจอธิบายเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟ้ง 
ของคนน้ันก็ไค้ ให้ดูภาพ 1-41 เด็กที่ใช้เครื่องช่วยฟ้ง ในขณะท่ีอธิบาย ช่วยให้เด็ก ๆ1 เข้าใจว่าโดยมาก 
คนที่ม!]ญหาเกี่ยวกบการไค้ยินจะมีป็ญหาเกี่ยวกับการพูดค้วย เพราะคนเราเรียนรู้ที่จะพูดไค้โดยการ 
เสียนแบบเสียงที่เขาไค้ยิน 

กิจกรรม ทำภาษามือที่สำหรับประโยค "ฉันรักเธอ" (คู บทท่ี 17) 
• หนูจำไค้ไหมว่านี่หมายความว่าอะไร? 
ให้เด็ก ๆ ทำภาษามือเช่นเคียวกัน 
บอกเด็ก ๆ ให้จำไว้ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเราไค้สนทนากันถงวิธที่มือพูคไค้โดยใช้ภาษามือ ช่วยให้เด็ก ๆ 
เข้าใจว่า คนหูหนวกสามารถทำความเข้าใจกับคนอ่ืนไค้โดยใช้วิธอ่ืน ๆ เช่น ภาษามือ การเขยน และ 
การอ่านริม^ปาก 

เร ื ่ อง เล ่ า เล่าเรื่องพระเยซูกับชายหูหนวก ใน มาระโก 7:32-35 

• หนูคิดว่าชายหูหนวกจะร้สิกอย่างไรเมื่อไค้ร้ว่าเขาสามารถไค้ยินเสียง? 
ให้ยํ้าว่าเป็นพรอย่างยิ่งเพยงใคที่สามารถไค้ยินเสียง 
เราสามารถได้ยินเสียงด้วยหูของ!รา 

กิปีกรรม บอกเด็ก ๆ ว่าพวกเขากำลังจะ!!กการใช้หูของเขา 
ให้เด็ก ๆ ผลัดกันออกมาหนาช้ันเรียน กระซิบท่ีหูของเด็กโดยบอกช่ือของสัตว์หรุอส่ิงของท่ีคุ้นเคยซ่ึง 
มีเสียงให้เด็กคนนั้นทำเสียงนั้นให้คนอื่น ๆ ในช้ันเรียนฟ้งแห้ว ให้ทายกันว่าน่ันเป็นเสียงของอะไร 
(เสียงเหล่านี้อาจเป็นเสียง วัวร้องมอมอ สุนัขเห่า กร่ิงโทรศัพท์ หรอเสียงแตรรถยนต์ก็ไค้) 
สนทนากับเด็ก ๆ ถงเสียงที่มความสำคัญบางอย่างที่พวกเขาสามารถไค้ยินค้วยหู เช่น เสียงเรียกของคุณ 
พ่อคุณแม่ และเสียงที่เตือนเราว่าเราอาจไค้รับบาดเจ็บ 
• หนูชอบฟิงเสียงอะไรห้าง? 
ทาสามารถรับฟังการสอนของพระบิดาบนสวรรคํ่และพระเยซูคริสต์ 

ให้เด็ก ๆ นั่งเงียบ ๆ และฟิง 
• หนูไค้ยินอะไรห้าง? 
ผลัดกันบอกว่าพวกเขาไค้ยินเสียงต่าง ๆ อะไรห้าง เช่น ประตูเปิด และปิด คนคุยกันท่ีทางเดิน เสียง 
เพลงจากออร์แกน หรอเสียงลม 
• เราไห้ยินเสียงอะไรอกห้างที่โบสถ์? 
อธิบายว่าท่ีโบสถ์ เรายังไค้ยินเสียง1ของครู พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้นำปฐมวัย อธิการหรือประธานสาขา และ 
ผู้นำคนอื่น ๆ 
• ทำไมการฟ้งผู้คนเหล่านี้จงมีความสำคัญต่อเรา? 
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อธิบายว่าผู้คนเหล่านี้ช่วยให้เราเรยนรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูต้องการให้เราทำอะไร 
เรื่องเล่า แสดงภาพ 1-4 ภาพปรากฏครั้งแรก และให้เด็ก ๆ บอกท่านว่าใครจำอะไรที่เกี่ยวกับภาพนี้ไค้ห้าง 

เปิดพระคมภร์ไข่มุกอันลุาค่า และอ่านส่ิงท่ีพระบิดาบนสวรรค์ตรัสกับโจเซฟ สมิธ ในโจเซฟ สมิธ-
ประวัติ 1:17 ดัง ๆ "น่ีคอบุตรท่ีรักของเรา จงฟงท่าน!" 
ให้เด็กพูดประโยคน้ีตามท่านสักสองสามคร้ัง อธิบายว่า พระบิดาบนสวรรค์ต้องการให้เราหัเงส่ิงท่ีพระองค์ 
และพระเยซูคริสต์ตรัส ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูอาจจะไม่ตรัสกับทุก ๆ 
คนโดยตรง แต่เราสามารถฟง พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้นำในศาสนาจักรของเรา พวกท่านเหลาน้ัน 
สามารถบอกเราไค้ว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูต้องการใหเราทำอะไร พระวิญญาณบริสุทธิสามารถ 
ช่วยให้เรารูว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูต้องการให้เราทำอะไรไค้ด้วยเหมือนกน" 
ให้คูภาพศาสดาที่ยังมชีวิตอยู่ 
• พวกเขาคอใคร? 

อธิบายว่า พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูตรัสกับเราทางผู้นำของศาสนาจักรฯ ของเรา โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ศาสดาของเราและอธิการหรือประธานสาขาของเรา ผู้นำเหล่านี้จะบอกเราได้ว่า พระบิดาบนสวรรค์และ 
พระเยซูต้องการให้เราทำอะไร เราต้องรับฟิงพวกท่านอย่างตั้งใจ 

ประจักษ์พยาน แสดงความกต่ญณูของท่านที่มืต่อหู และของประทานแห่งการไค้ยิน 

กิจกรรมเลือก เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. ให้เด็ก ๆ หลับตาแล้วเอามือปิดตาไว้ค้วย แตะท่ีเด็กคนหน่ึง ให้เด็กคนนั้นพูดว่า "ขอบพระทํยสำหรับ 

หูของฉัน" แล้วให้เด็ก ๆ เดาว่านั่นเป็นเสิยงของใคร ทำกิจกรรมต่อไปจนกระทั่งเด็กทุกคนไค้พูดคน 
ละหน่ึงรอบ 

2. ทำท่าทางประกอบคำกลอนต่อไปนี้กับเด็ก ๆ: 
ฉันมร่างกายแสนอัศจรรย์ 
ฉันมร่างกายแสนอัศจรรย์ (แตะมอเรื่อยไปถงอก) 
พระบิคาสวรรค์ทรงวางแผน 
ประทานหูให้ฟิงเสืยงทั่วแคน (เอามอปีองหู) 
ประทานตาให้สามารถใช้แลดู (ชี้ที่ตา) 
ฉันมมือสองมือปรบแปะแปะ (ปรบปีอ) 
สองเท้าหมุนแวะไปมารอบ ๆ (หมุนตัว) 
ฉันอยากจะทำอะไรให้ไค้คู 
โก้งโค้งคู้แตะเท้าเป็นอย่างไร (ก้มตัวลงแตะปลายเทา) 

เมื่อหวนคิดถุงร่างกายของฉันนี้ (แตะนิ้วชี้ทื่ศิรบะ) 
สุดแสนดิคที่สุคที่ตรงไหน (นั่งลงเงยบ ๆ) 
ค้วยพระบิดาสวรรค์ออกแบบไว้ 
ให้คูไปดุจพระฉายาพระองค์ 
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3. ให้เด็ก ๆ หันหน้าไปในทางเคียวกัน ท่านยืนอยู่ห้านหลัง ทำเสียงต่าง ๆ ห้วยมือ หรือส่วนอื่น1 ๆ ที่ 
ทำเสียงไห้ แห้วให้เด็ก ๆ ทายว่าท่านทำอะไรจงเกิดเสียงนั้นขี้น ท่านอาจปรบมือ ดีดนิ้ว หรือส่ันกระ 
ดิ่ง ลองให้เด็ก ๆ ทำเสียงเหล่านั้นห้วยตัวเอง 

4. บันทกเสียงต่าง ๆ รอบ ๆ ห้านของท่านลงเทปคาสเชท เช่น เสียงลุโนัขเห่า นกรอง หรือเสียงหัวเราะ 
เปิดเทปนั้นให้เด็กrlงในชั้นเรืยนแห้วให้เด็ก ๆ เคาว่าเป็นเสียงอะไร 

5. สอนเด็ก ๆ ให้ใช้ภาษามือกับเพลงหรือวสีง่าย ๆ ห้าเจักใครที่เก่งภาษามือ ให้เชิญเขามาทำภาษามือกับ 
เพลง "ฉันลูกพระผู้เป็นเร'ไ'' ในชั้นเรยน ในขณะที่ทานและเด็ก ๆ ร้องเพลงไปห้วย 

6. นั่งกับเด็กเป็นรูปวงกลม กระซิบข่าวสารส้ัน ๆ กับเด็กที่อยู่ถัดท่านไป y เด็กคนนั้นจะกระซิบข่าวสาร 
เคียวกันให้เด็กทนั่งถัดไปอีกจนรอบวงุกลม เด็กคนสูดุห้ายจะพูดข่าวสารนั้นออกมาดัง ๆ ให้ท่านบอก 
ว่าข่าวสารที่กระซิบกับเด็กคนแรกเพื่อดูว่ามันถูกเปลี่ยนไปอย่างไรห้าง 
หลังจากกิจกรรมจบลงถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขาใช้อะไรฟ้งข่าวสาร (หู) เตือนให้เด็ก ๆ ขอบพระทํย 
พระบิดาบนสวรรค์สำหรับหูของพวกเขา 

กิจกรรมเพิ่มเติม 
ลํโใหรับเด็กเล็ก 1. ห้าทำไคให้พาเด็ก ๆ ออกไปข้างนอก กระตุ้นให้เด็ก ๆ ฟิงอย่างเงียบ ๆ ห้วยหูของพวกเขา พวกเขา 

ได้ยนเสียงอะไรห้าง? เมื่อกลับเข้ามาในห้องเรยนแห้วทบทวนเสียงต่าง ๆ ที่พวกเขาไค้ยินอีกครั้ง 
2. ให้เด็ก ๆ ยืนขื้นแห้ว่ท่องคำกลอนต่อไปนี้ โคยทำท่าทางประกอบตามคำกลอน: 

แตะตาเธอ 
แตะตาเธอ 
แตะจมูกเธอ 
แตะหูเธอ 
แตะเห้าเธอหน่อย 
กางมือดู 
เห!รยดแขนข้ีนรุJ 
สูงอืกหน่อยหนู 
สู่ฟึาสูงลอย 
วางมือลง 
บนศรษะตรง 
เก้าอี้อย่าหลง 
นั่งลงค่อยค่อยเอย 
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ฉันขอบพระทัยสำหรับตไของฉัน 
จุดประสงค์ เพ่ือให้เด็กแต่ละคนเสกช่ืนชมท่ีมีตาและมีส่ิงท่ีตาทำได้ 
การเต'รึยม 1. ศกษา ยอห์น 9:1-7 และ 3 น!ฟ 11:1-17 ค้วยการสวดก้อนวอน 

2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์ไบเบิล และพระคัมภีร์มอรมอน 
ข. หลอดด้ายท่ีมีรูใหญ่ ๆ และสายรองเท้า หรือเชือกเสันเล็กหนึ่งเสัน (ถ้าท่านมีชั้นเรียนไหญ่ ท่าน 

ควรเตรียมมากกว่าหนึ่งชุด) 
ค. ผ้าพันคอ หรือผ้าผนหน่ึงสำหรับผูกตา 
ง. ภาพ 1-43 พระเยชุทรงรักษาคนตาบอด (ชุดภาพพระกิตติคุณ 213; 62145) ภาพ 1-44 พระ-

เยชุทรงสอนในซีกโลกตะวันตก (ชุดภาพพระกิตติคุณ 316; 62380) 
3. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสือกที่ท่านต้องการใช้ 
หมายเหตุถึงครู : จงระมัดระวังต่อความเสืกของเด็กในชั้นที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ให้ความสนใจ 
และมุ่งเน้นในสิ่งที่ร่างกายของเขา ทำไค้ อย่าพูดถึงความบกพร่องของเขา 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดก้อนวอนเปิด 
แสดงให้เด็ก ๆ เห็นว่า เมื่อเราลมตามันจะง่ายเพียงใดก้าเราสอดเชือกผูกรองเท้าหรือเชือกเสันเล็กเข้าใน 
ในหลอดด้าย แก้วลองปิดตาแล้วพยายามสอดเชือกรองเท้าหรือเชือกเสันเล็กเข้าไปในหลอดด้ายอิกครั้ง 
ให้เด็ก ๆ ผลัดกันทำคนละหน่ึงคร้ัง 
ตาของเราเปีนพรต่อเรา 
อธิบายว่าเพราะเรามีตาเราจงอ่านและเรียน ทำงานและเล่น และมองเห็นโลกท่ีสวยงามน้ีได้ แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกับเด็ก ๆ ว่าชวิตจะแตกต่างออกไปอย่างไรก้าเด็ก ๆ มองไม่เห็น 
• หนูจะรับประทานอาหารอย่างไร? 
• หนูจะรู้ได้อย่างไรว่าจะใส่เสื้อผ้าแบบไหน? 
• หนูจะมองเห็นทางรอบ ๆ บ้านได้อย่างไร? 
ช่วยให้เด็ก ๆ ท่องเนื้อเพลง ''สองตาน้อยห้อย'' (English Children's Songbook, p. 268) 
สองตาน้อยน้อยกระพริบ ปริบ ปริบ 
ทั้งใกล้ไกลลิบเห็นได้ 
หัวและไหล่เข่าเท้านั่นไง 

กิจกรรมเพฺอ 
การเรียนรู 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนไจ 

เพลง 
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กิจกรรม 

กิจกรรม 

เร่ืองเล่า 

กิจกรรม 

เร่ืองเล่า 

หลายส่ิงน้อยใหญ่รวมเป็นฉัน 
ทรา ลา ลา ลา ลา ลา 
สองตาเห็นใกล้ไกลลิบ 
สองตาน้อยน้อยกระพริบ ปริบ ปริบ 
หลายส่วนหลายสิบรวมเป็นฉันเอง 
(From Merrily We Sing, Copyright © 1948, 1975 Pioneer Press, Inc. [a division of 
Jackman Music] Used by permission.) 
ให้เด็ก ๆ มองออกไปนอกหน้าต่าง (หรอคภาพสวย ๆ) และแกล้งทำเป็นว่าน่ีเป็นคร้ังแรกท่ีเด็ก ๆ 
สามารถมองเห็นไค้ เชิญเด็กมาคุยกันเก่ียวกับสิงท่ีพวกเขามองเห็น คุยกันเรื่อง สิ รูปร่าง ช่วยให้เด็ก ๆ 
ตระหนักว่าเป็นพรเพียงใคท่ีเราสามารถมองเห็น 
• มอะไรห้างที่หนูชอบดู? 
อธิบายว่าบางคนมีตาท่ีไม่สามารถมองเห็นไห้คินัก คนเหล่าน้ีห้องใส่แว่นตาหรอคอนแทคเลนส์เพ่ือช่วย 
ให้เห็นได้คี บางคนก็ตาบอดมองอะไรไม่เห็นเลย 
สนทนากันว่าคนตาบอดเรยนเท่ีจะเดินไปในท่ีต่าง ๆ เองโดยใช้สุนัขนำทางหรือไห้เท้าได้อย่างไร ผูกตา 
เด็กคนหน่ึงแห้วให้ท่านทำตัวเป็นสุนัขนำทาง ยื่นแขนของท่านออกไปให้เด็กจับแทนสายจูงสุนัข นำเด็ก 
คนน้ันเดินไปรอบ ๆ ห้อง ให้เด็ก ๆ ผลัดกันทำตัวเป็นคนตาบอดหรือสุนัขนำทาง 
แสดงภาพ 1-43 พระเยชุทรงรักษาคนตาบอด แล้วเล่าเร่ืองพระเยซูรักษาชายตาบอดใน ยอห์น 9:1-7 
• พระเยซูทรงทำอะไรกับดินเหนียว? (คู ยอห์น 9:6) 
• เกิดอะไรข้ืนเม่ือชายตาบอดน้ันไปล้างตาท่ีสระ? (ดู ยอห์น 9:7) 
• หนูคิดว่าชายตาบอดรูสีกอย่างไรเมื่อเขาสามารถมองเห็นไห้? 
ฉันขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับตาของฉัน 

ให้เด็ก ๆ ยนข้ีนและกล่าวคำกลอนต่อไปน้ีตามท่าน ให้ช้ีไปท่ีส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามท่ีบอกไว้: 
ฉันขอบพระทํยสำหรับนัยน์ตาของฉัน 
ขอบพระทัยนัยน์ตาน้ี 
จมูกมีท้ังปากหู 
ขอบพระทัยมือแขนคู่ 
ขาเท้าอยู่คู่นิ้วงาม 
(Adapted from a verse by Lucy Picco) 

ส่งผ่านภาพ 1-44 พระเยซูทรงสอนในซีกโลกตะวันตก ไปรอบ ๆ แห้วขอให้เด็กแต่ละคนบอกส่ิงท่ี 
เขาเห็นในภาพน้ันมาหน่ึงอย่าง เล่าเร่ืองท่ีพระเยซูเสด็จเย่ียมซีกโลกตะวันตกในหนังสือ 3 นิไฟ 11:1-17 

• ผู้คนที่นั่นเป็นใคร? 
• ประชาชนท่ีน่ันรูสิกอย่างไรเม่ือพวกเขาเห็นพระเยซู? (คู 3 นีไฟ 11:16-17) 
• เส้ือคลุมของพระเยซูคริสต์เป็นสิอะไร? (คู 3 นิไฟ 11:8) 
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อธิบายว่าเราอาจไม่ได้เห็นพระเยชุคริสต์ตัวจริงอย่างที่ผู้คนชาวนไฟได้เห็น แต่เมื่อใคก็ตามที่เราเห็น 
โลกท่ีสวยงามน้ี เราสามารถระลกถึงความรักของพระองค์ท่ีมีต่อเรา 

ประจักษ์พยาน แบ่งปีนความรู้สิกกตัญญูสำหรับตาของท่านกับเด็ก ๆ บอกพวกเขาว่าการสร็ๆงท่ีสวยงามท่ีท่านเห็นใน 
แต่ละวัน ช่วยเสือนให้ท่านระลกถึงความรักของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุที่มิต่อท่านได้อย่างไร ยํ้า 
กับเด็ก ๆ ให้ขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับตาของพวกเขา 

กิจกรรมเลอก เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. ให้เด็ก ๆ ดูสิ่งต่อไปนี้ของเด็กคนอื่นอย่างใกล้ชิด ตา เปสือกตา คิ้ว และขนตา อธิบายว่า เปลอกตา 

คิ้วและขนตา ช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรก ฝ่นละอองและเหงื่อเข้าตา1ของเรา 
2. ก่อนเริ่มชั้นเรียนให้ใช้ของแหลม ๆ เช่น เข็มหมุด ปรุกระดาษให้เป็นรูเรียงกันเป็นรูปวงกลม และ 

สี่เหลี่ยมจัตุรัส ให้ผูกตาเด็ก ๆ ในช้ันเรียน ทีละคนแล้วขอให้คลำรอยปรุบนกระคฺาษและบอกว่าเป็น 
รูปอะไร อธิบายว่าการทำอย่างน้ีก็เหมือนกับการอ่านอักษรเบรล ซึ่งเป็นวิธิที่ช่วยคนตาบอดอ่าน 
หนังสือได้ 

3. เอาลุงกระคาษมาทำรูปหลับตาลมตา (ดู ภาพประกอบท้ายบท) ให้เด็ก ๆ คนละลุง เขียนบนลุง 
แต่ละใบว่า ฉันขอบพระทัยสำหรับตาของฉัน ให้เด็ก ๆ ระบายสีท่ีตา และเขียนเส้นผมบนถุงกระดาษ 
ของตน ใช้ลุงกระดาษรูปตาน้ีทำท่าต่าง ๆ ให้เหมือนการเล่นห่นมือให้เด็ก ๆ คู เช่น เราทำตาอย่างไร 
เม่ือเราหลับ เม่ือเราต่ืน เม่ือต้องการสวดอ้อนวอน หรอเวลาตกไจ เป็นต้น 

4. ล้าเป็นไปุไคุ้ให้พาเด็ก ๆ ออกไปเดินชมธรรมชาติข้างนอก ขอให้เด็ก ๆ กอดอกและเงียบท่ีสุดเวลา 
เดิน เพ่ือท่ีจะได้มสมาธิในการใช้ตา เม่ือกลับเข้ามาในห้องเรียน ให้เด็ก ๆ ผลัดกันออกมาเล่าว่า 
พวกเขาเห็นอะไรห้าง 

1. ร้องหรือท่องเนื้อเพลง ''ข้าวโพดค่ัว', (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 120) อธิบายว่า คอกไม้ท่ีาทนอยู่บน 
ต้นชมพู่ดูเหมือนข้าวโพดคั่ว 
• ล้าเด็ก ๆ มองออกไปนอกหน้าต่างอย่างในเพลง เด็ก ๆ จะเห็นข้าวโพดค่ัวแตกอยู่บนต้นชมพู่ 

หรือไม่? เด็ก ๆ เห็นอะไรเม่ือมองออกไปนอกหน้าต่าง? 
ให้เด็ก ๆ มองออกไปนอกหน้าต่าง หรือพาพวกเขาออกไปข้างนอกสักครู่ เม่ือพากลับเข้ามาในห้อง 
เรียนให้ทบทวนว่าพวกเขาเห็นอะไรห้าง? 
• หนูไช้อะไรมองเห็นส่ิงเหล่าน้ี? (ตา) 
อธิบายว่าเราควรขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับตาของเรา 

2. ให้เด็ก ๆ ยืนขื้นและท่อง "แตะตาของเธอ,' ทำท่าทางประกอบตามคำกลอน: 
แตะตาเธอ 
แตะจมูกเธอ 
แตะหูเธอ 
แตะเท้าเธอหน่อย 

กิจกรรมเพิ่มเติม 
สำหรับเด็กเล็ก 
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กางมือคู 
เหยียดแขนขนชู 
สูงอีกหน่อยหนู 
สูฟ้าสูงลอย 
วางมือลง 
บนศีรษะตรง 
เก้าอี้อย่าหลง 
นั่งลงค่อยค่อยเอย 

3. ให้เด็ก ๆ คูของเล็ก ๆ อธ ิบายว ่ าท ่ านกำล ั งจะ เอาของน ี ้ ไปวางไว ้ท ี ่ ใคท ี ่ ^ ปี1ณๆ 

จะห้องใชตาของตนหามนให้เจอ ให้เด็กหลับตาลง แห้™งของไว้!นที่ที่พอมองเห็นไค้แต่ไม่ง่าย 
นก ใหเดก ๆ ลมตาแห้วมองหาของนั่นโดยไม่ต้องลุกจากที่นั่ง ห!อทำเสียงใด ๆ บอกเด็ก ๆ ว่'1ใคร 

พบแห้วใหเอามือกอดอก ตอนให้พวกเขาเงียบ ๆ เพื่อให้เด็กคนอึ่น ๆ หาของน่ันต่อไปด้วยตา 
เท่าน่ัน ทำซาหลาย ๆ คร้ังตามต้องการ 
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จุดประสงค์ เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนรู้สืกชื่นชมที่มประสาทรับกลิ่นและรับรสได้ 
การเตรียม 1. ศกษา อพยพ 16:11-15, 31 และคำสอนและพันธสัญญา 59:18-19 ด้วยการสวดอ้อนวอน 

2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์ไบเบิล และพระคัมภีร์คำสอนและพันธสัญญา 
ข. อาหารชิ้นเล็ก ๆ ที่รกลิ่นน่ารับประทานสำหรับเด็กแต่ละคน (เช่น ผลไม้ ขนม!]ง คุกก ข้าวโพด 

คั่ว เป็นต้น) เอาอาหารใส่ในถุง สอบถามพ่อแม่ของเด็กให้แน่ใจว่าเด็กไม่แพ้อาหารนั้น 
ค. เอาของที่มรสเปรี้ยว (เช่น มะนาว) เค็ม (เช่น เกลอ) และหวาน (เช่น นั้าตาล) สำหรับให้เด็ก 

ชิมรส สอบถามพ่อแม่ของเด็กให้แน่ใจว่าเด็กไม่แพ้อาหารเหล่าน 
ง. ภาพ 1-35 การเก็บมานา 

3. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสือกที่ท่านต้องการใช้ 
หมายเหตุถึงครู: จงระมัดระวังต่อความรูสืกของเด็กในชั้นที่รความบกพร่องทางร่างกาย ให้ความสนใจ 
และมุ่งเห้นในสิ่งที่ร่างกายของเขา ทำไค้ อย่าพูดถึงความบกพร่องของเขา 

กิจกรรมเพื่อ 
การเรียน? 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวคอ้อนวอนเปีค 
บอกเด็กให้หลับตา แล้วให้คมกลิ่นอาหารในถุงทีละคน และให้ทายว่าอะไรอยู่ไนถุง ให้เด็กชิมอาหารนั้น 
ขณะที่ยังหลับตา เสร็จแล้วให้สืมตา ให้เด็กคูหรือบอกว่าอาหารที่เพิ่งกินนั้นคืออะไร 

• อาหารนี้มีกลิ่นอย่างไร? 
• อาหารนี้มรสชาติอย่างไร? 
อธิบายกับเด็ก ๆ ว่า เราสามารถรับประทานอาหารได้อร่อย แม้ว่าจะมองไม่เห็น เราทำอย่างนี้ได้ก็เพราะ 
ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงประทานพรเราให้มประสาทรับกลิ่น และรส 
เรามึจมูกไว ้คมกริน 
• เราใช้อะไรดมกลิ่น? 
พคคุยกับเด็กถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เขาได้กลิ่นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นต้นว่า อาหารท่ีกำลังปรุง อากาศสุด 
ชืนหลังฝนตก หรือคอกไม้ บอกเด็กว่า เราควรขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับประสาทรับกล่ิน 
ของเรา 
• หนูชอบคมกลิ่นอะไร? 
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ฉันขอุบพระทัยที่ฉัน 
ดมกล่ินและรูรสได้ 
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กิจกรรม ช่วยให้เด็ก ๆ ทำท่าทางประกอบคำกลอนต่อไปนี: 
ฉันมจมูก 

ฉันมุจมูกหนึ่งอัน (ชี้จมุก) 
อยู่ที่นั่นกลางใบหน้า (วางมอบนแก้มทั้งสองข้าง) 
จำเพาะอยู่ให้ตา 
ตรงกลางหน้าสวยดีจริง (วนนิ้วมอเป็นวงรอบจมุก) 

จมกฉันคมกลิ่นไค้ (คม ๆ) 
กลินท้ังหลายไม่ประวิง ( สูดอากาศเข้าและปล่อยออก) 
ขอบคุณพระบิดาย่ิง (กอดอก) 
สำหรับสิ่งจมูกทำ 
เรามีลิ้นไว้รับรส 
อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงประทานพรให้เรารล้ินไว้รับรส ให้เด็กชิมรสเปรี้ยว เค็ม และหวาน ตาม 
แต่ใจเด็ก 
• อันไหนเปรี้ยว? 
• อันไหนเค็ม? 
• อันไหนหวาน? 
• หนูชอบรสอะไรมากที่สุด? 
ให้เด็กคูพระคัมภีร์คำสอน.และพันธสุ้ณญา (หรอแผ่นหนุ้าขอุงคำสอนและพันธสัญญาในชุดพระคัมภีร์ 
สามเล่ม1) อธิบายว่าในพระคัมภีร์เล่มน้ีบอกเราว่าส่ิงต่าง ๆ ที่รกลิ่นและรสที่ดีมีไว้ให้เราไคใช้ และมีความ 
สุขกับมัน (ดู คพ. 59:18-19) 

เ | อ ง เ ล ่ ๅ แสดงภาพ 1 - 3 5 การเก็บมานา เล่าเรื่องมานาตามที่พบในอพยพ 1 6 : 1 1 - 1 5 , 3 1 

• มานามีรสอย่างไร? (คู อพยพ 16:31) 
• หนูเคยชิมรสนํ้าส์งไหม? 
• นั่าผี้งมีรสอย่างไร? 
อธิบายว่ารของหลายอย่างที่เราไม่ควรชิมรส เพราะไม่ปลอดภัย เช่น ลูกไห้ป่าบางชนิด นั่ายาที่ใช้ในการ 
ทำความสะอาคต่าง ๆ สิ่งที่อยู่ในกระป้องหเอขวดที่ไม่มีฉลากกำกับ ยาน้ํา ยาเม็ดที่พ่อแม่ไม่อนุญาตให้ 
กินไค้ สิ่งเหล่านี้สามารถทำใหเราป่วยหนักไค้ เน้นความสำคัญว่าเด็กจะห้องถามพ่อแม่หรอผู้ใหญ่ก่อนท่ี 
จะชิมหรือกินสิ่งที่เด็กพบ 

ประจักษ์พยาน แสดงความกตัญญท่ีท่านมีจมูกไว้คมกล่ิน และมิล้ินท่ีรับรสไค้ ยํ้ากับเด็ก ๆ ให้ขอบพระทัยพระบิดาบน 
สวรรค์สำหรับประสาทรับกลนและรส 

กิจกรรมเสือก เลอกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรยน 
1. นำสิ่งที่มีกลิ่นหอมมาก เช่น สบุ่ คอกไม้ และมะนาว และส่ิงท่ีไม่มกล่ินมาด้วย เช่น กระคาษ ของ 

เล่น ให้เด็กเสือกหยิบสิ่งที่เด็กสามารถคมกลิ่นไห้ ให้เด็กออกมาทีละคนหลับตาคมสิ่งของอย่าง 
หนึ่งแห้วทายว่าเป็นอะไร ให้เด็กทุกคนผลัดกันทำจนครบ 

8 2 



2. ให้เด็กส่องกระจกดูลนของตนเอง อธิบายว่าลิ้นของคนเรามตุ่มรับรสมากมายที่ช่วยให้เราไค้รสสิ่ง 
ต่าง ๆ ที่หวาน เปรี้ยว และเค็ม ให้เด็กชิมรสนั้า อธิบายว่าลิ้นของเราช่วยให้เรารู้ว่าสิ่งใดเปียก หเอ 
เย็นไค้ด้วย 

3. ไห้เด็กวาดรูปอาหารท่ีเด็กชอบมากท่ีสุค ไห้เด็กแสดงภาพของตนเองและบอกว่าอาหารที่เขาชอบมาก 
นั้นคืออะไร 

4. เอาสิ่งที่แลคูคล้าย ๆ กันแต่มรสต่างกันมาอย่างละเล็กน้อย เช่น เกลอกับนั้าตาล หรอแป้งสาลีกับ 
แป็งข้าวโพด ให้เด็กแต่ละคนชิมรสของแต่ละอย่างคนละนิดหน่อย แล้วถามเด็กว่าของแต่ละอย่าง 
นั้นมรสอย่างไร สนทนาถุงส่ิงของบางอย่างท่ีคูคล้าย ๆ กัน แต่มรสต่างกัน (สอบถุามพ่อแม่ของเด็ก 
ให้แน่ใจว่าเด็กไม่แพ้สิ่งที่ท่านนำมา) 

5. ร้องเพลง "สำหรับร่างกายท่ีแข็งแรง" (หนังสือเพลงแด็ก หน้า 15) 

กจกรรมเพิ่มเติม 
สำหรับเดกเลก 1. วาควงรรูปไข่บนกระคาน ห!อแผ่นกระดาษ อธิบายว่ารูปไข่นี้เป็นหน้าคน 

• มอ ไรหายไป? 

• เมื่อเด็กบอกว่า ตา หู จมูก และปาก ให้ท่านเติมแต่ละอย่างเข้าไปในรูป แล้วจงทบทวนว่าส่วน 
ต่าง ๆ ทำหน้าที่อะไร แสดงความขอบคุณท่ีท่านมีต่อพระบิดาบนสวรรค์สำหรับร่างกายของท่าน 

2. ชี้ที่ปากของท่านและพูดว่า "น่ีปากของครู" แล้วถามว่า "ปากของหนูล่ะ อยู่ท่ีไหน?" และช่วยเด็ก 
ให้ชปากของตัวเอง ทำซํ้ากับตา จมูก หู และเท้า เสร็จแล้วชี้ที่ส่วนตาง ๆ ของร่างกายโดยไม่บอก 
ชื่อ ให้เด็ก ๆ เป็นคนบอกช่ือ ถ้าเด็กบอกได้หมดทุกส่วนแล้ว ท่านอาจชี้ส่วนของร่างกายที่เด็กไม่ 
ค่อยรู้จัก เช่น ข้อศอก หัวเข่า ข้อมือ และข้อเท้า 

3. ให้เด็กยืนขนและท่องคำกลอนต่อไปนี้ ทำท่าทางประกอบตามคำกลอน: 
แตะตาเธอ 
แตะตาเธอ 
แตะจมูกเธอ 
แตะหูเธอ 
แตะเท้าเธอหน่อย 
กางมือคู 
เหยยคแขนขี้นชู 
สูงอีกหน่อยหนู 
สู่ฟ้าสูงลอย 
วางมือลง 
บนศรษะตรง 
เก้าออย่าหลง 
นั่งลงค่อยค่อยเอย 
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21 ฉันมีความรูสีก 
เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจและเจํกความเสิกต่าง ๆ และเรียนเวิธีท่ีจะมิความสุข 

กิจกรรมเพื่อ 
การเรยน? 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

กิจกรรม 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดห้อนวอนเปิด 
แสดงภาพหน้า ยิ้ม/บี้ง ให้เองหรอท่องเน้ือเพลง "ย้ิมY หนังสอเพลงเด็ก หน้า 122) หลาย ๆ เท่ียว 
กับเด็ก ให้เด็กหลาย ๆ คนไห้มิโอกาสเปล่ียนภาพเป็นหน้าย้ิมหรือบ้ีงตามเน้ือเอง 
ห้าเธอพบกับความหน้าบี้ง 
อย่าปล่อยให้มันอยู่ 
แปรเปล่ียนมันให้กลับหัวลง 
และย้ิมให้บ้ีงหมดไป 

ไม่มุใครชอบหน้าที่บี้ง 
เปลี่ยนเป็นยิ้มเถิดนา 
ทำให้โลกน่าชื่นชมกว่า 
โดยยิ้มอยู่ทุกเวลา ความรูสึกของmแสดงออกมาทางใบหน้านaะการกระฟ้า 

• หนูรูสืกอย่างไรเม่ือใtjหน้าของหนูมรอยย้ิม? 
• หนูเสิกอย่างไรเม่ือใบหน้าของหนูบ้ีงตง? 
อธิบายว่าคนอ่ืนมักจะบอกไห้ว่าเรา£สิกอย่างไรโดยการมองหน้าเรา ไห้เด็ก ๆ ทำหน้าที่รความสุขไหท่านคู 
วาดรูปวงกลมใหญ่ 4 วง บนกระคาน วาดให้วงกลมท้ัง 4 แสดงอารมณ์ต่าง ๆ อย่างง่าย ๆ :ความสุข 
เศ เ าโกรธ และตกใจ (ดูภาพประกอบข้างล่าง) เม่ือวาดเสร็จแต่ละรูปให้เด็ก ๆ บรรยายว่าใบหน้านน 
แสดงความเสืกอะไร และขอให้เด็ก ๆ ทำหน้าของตัวเองให้ดูมิความสุข เศร้า โกรธ และตกใจ 

84 

จุดประสงค์ 

การเตรียม 1. ศกษา ลูกา 15:11-32 ห้วยการสวดห้อนวอน 

2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภิร์ไบเบิล 
ข. รูปหน้า ยิ้ม/บี้ง (คูแบบท่ีท้ายบท) 
ค. ชอล์กและแปรงลบกระคาน 
ง. ภาพ 1-45 การห้างจาน ภาพ 1-46 เด็ก ๆ มอบคอกไมัให้คุณแม่ 

ภาพ 1-47 เด็กทะเลาะกัน ภาพ 1-48 เด็ก ๆ เล่นลูกบาศก์ไห้ 
ภาพ 1-49 บุตรที่เสเพล (ชุดภาพพระกิตติคุณ 220; 62155) 

3. เตรยมส่ิงจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านห้องการใช้ 



กิจกรรม 

กิจกรรม 

• อะไรทำให้หนูมีความสุข? 
• อะไรทำให้หนูเศร้า? 
• อะไรทำให้หนูโกรธ? 
• อะไรทำให้หนูตกใจ? 

เล่าเหตุการณ์ที่ท่านเคยรูสีก เศร้า โกรธ หรือตกใจ และเวลาที่ท่านเคยมีความสุขให้เด็ก ๆ ฟิง 
เราเรยนรูที ่จะควบคุมความเสึกของเราได้ 
อธิบายว่าการแสดงอารมณ์ต่าง ๆ ของเราทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดี แต่เราตองแสดงออกอย่างถูกวิธิ โดย 
เฉพาะอย่างยิ่งเวลาโกรธ 
แสดงภาพ 1-47 เด็กทะเลาะกัน 

• หนูคิดว่าเด็กเหล่านี้ร้สีกอย่างไร? 
• หนูคิดว่าเด็กเหล่านี้กาลังพูดอะไรต่อกันห้าง? 
• หนูควรทำอะไรเมื่อรูสีกโกรธ? 
อธิบายว่าแม้ว่าเราจะเสืกอยากทุบต ตะโกนดัง ๆ หรืออยากทำให้ใครสักคนเจ็บตัวเมื่อเราโกรธก็ตาม 
เราควรเรียนร้ที่จะแสคงความร้สีกของเราอย่างสุภาพและกเณา ห้าเราทุบตหรือตะโกนดัง ๆ เราก็จะรูสีก 
โกรธย่ิงข้ืน แต่ความกรณาจะช่วยไห้เราร้สีกดีขน 
ให้เด็ก ๆ ผลัดกันแสดงเป็นเด็กในภาพ ช่วยให้พวกเขาคิดถึงสิ่งที่เด็ก ๆ ในภาพควรพูดต่อกันแทนที่จะ 
ตะโกนเสียงดังหรือทุบตี เช่น "ถึงรอบฉันเล่นหรือยัง?" "เรามาผลัดกันเล่นเถอะนะ" "ฉันร้สีกเสียใจท่ีเธอ 
ล้อเลยนชื่อของฉันอย่างนั้น'' หรือ "ทำอย่างน้ีฉันไม่ชอบนะ" 
แสดงภาพ 1-48 เด็ก ๆ เล่นลูกบาศก์ไม้ ชี้ให้เห็นว่าเด็กเหล่านี้เล่นกันค ๆ และมีใบหน้าที่มีความสุข 
เพราะพวกเขาแบ่งกันเล่นและพูดกันอย่างสุภาพ 
• ใครจะช่วยให้หนูเสืกคีขี้นเมื่อหนูร้สีก เสียใจ โกรธ หรือตกใจ? 
อธิบายว่า เมื่อเราพูคกับคุณแม่คุณพ่อของเรา และคนที่รักเรา พวกเขาจะช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมเราจึง 
ร้สีกอย่างนั้น ถาเราสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาบนสวรรค์ พระวิญญาณบริสุทธิจะช่วยให้เราร้สืกคขี้น 
พระวิญญาณบริสุทธิไเะช่วยให้เราร้ว่าเราควรทำอะไรเพื่อให้มีความสุขไค้อิก 
ให้เด็ก ๆ ยืนขี้นทำท่าทางประกอบคำกลอนต่อไปนี้หลาย ๆ เที่ยว: 
ความเสกของฉัน 

บางครงเมื่อฉันรสืกเสียใจ (ทำหน้าเ&ยไจ) 
แม่กอดไว้ฉันกิ้ยินดี (กรดตัวเองและทำหน้ามความสุข) 
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บางครั้งฉันโกรธเต็มที่ (ทำหน้าโกรธ) 
ต้องเดินหนีไปคุยกับพ่อ (เดินอยู่กับที่และผงกศีรษะเหมือนกำลังคุยกัน) 
ถ้ามบางอย่างทำฉันตกใจ (ทำหน้าตกไจ) 
สวคอ้อนวอนไซร้ปลอบใจกันหนอ (กอคอก) 

จากนั้นออกไปเล่นต่อ 

สุขใจจริงหนอทุกวี่ทุกวัน (ทำหน้าป็ความสุข) 
เรามืความสุขฒอเราช่วยเทลอคนอื ่น 
แสคงภาพ 1-46 เด็ก ๆ มอบคอกไม้ให้คุณแม่ 
• หนูคิดว่าคนที่อยู่ในภาพนี้เสีกอย่างไร? • ทำไมหนูจงคิดว่าพวกเขาเสกเช่นนั้น? 

• หนูเสกอย่างไรเมื่อให้ของแก่คนอื่น? 
แสคงภาพ 1-45 การล้างจาน 
• เด็กผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไร? • หนูคิคว่าเด็กผู้หญิงในภาพนี้เสีกอย่างไร? ทำไม? 

• หนูเสกอย่างไรเมื่อไค้ช่วยเหลือใครสักคนหนึ่ง? 
ช่วยเด็ก ๆ ให้ทำท่าทางประกอบคำกลอนต่อไปนี: 
ช่วยเหลอกันฉันนั้นสุขใจ 
ฉันชอบช่วยแม่ทำงานในห้าน (ทำท่าคาคผ้ากันIปีอน) 
แม่ฉันมีงานต้องทำมากมาย 
ช่วยแม่ล้างควรถ้วยชามหลากหลาย (ทำท่าควาถ้วยชาม) 
เล้ียงห้องไม่หน่าย ป้อนนมห้องกิน (ทำท่าป้อนนมน้อง) 
ฉันชอบช่วยพ่อทำงานเหมือนกัน (ทำท่าไพุ่งมือทำสวน) 
ทุกวันงานพ่อต้องทำมากมี (ทำท่าตัดแต่งตนไม'หรือถอนวัชพืช) 
ช่วยท่านทำงานเข้าสวนบางท่ (ทำท่ารดนาตันไม) 
เด็กดีช่วยกันช่วยจนเสร็จงาน 
ช่วยเหลือกันฉันนั้นสุขใจ (ชี้ที่ไบหน้ายิ้มแย้ม) 
ทำให้ใจฉันแช่มชื่นเบิกบาน (วางมือบนไหล่ตรงข้ามแล้วกอดตัวเอง) 
เพราะเมื่อตัวฉันช่วยเหลือเจือจาน (กางแขนกว้าง) 
ฉันทำการนี้เป็นที่สมควร (ผงกศีรษะและกอดอก) พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูฅ้องการใหเรามึความสุข 

อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงต้องการให้เรามความสุข ทั้งสองพระองค์ทรงเว่าเรา 
สามารถมีความสุขไค้เมื่อเราทำในสิ่งที่พระองค์ทรงบอกไห้เราทำ 
แสดงภาพ 1-49 บุตรที่เสเพล และเล่าเรื่องใน ลูกา 15:11-32 ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างุ 
ความร้สีกที่พ่อและบุตรของเขาแสดงออก ขณะที่มีการแสดงความเสกแต่ละอย่างให้เด็ก ๆ ชี้ไปที่ 
ใบหนาที่ตรงกับความเสืกนั้นบนกระคาน ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านพูดว่า : บุตรคนหนึ่งต้องการออก 

กิจกรรม 

เรื่องเล่า 
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จากบ้านไปยังประเทศที่ห่างไกล เมื่อเขาจากไป พ่อของเขาก็ เศร้าใจ ต่อมาไม่นาน เพื่อน ๆ ของ 
บุตรนั้นทอดทิ้งเขาไป เขารู้สีก เสียใจ ในไม่ช้าเขาก็ไม่มเงินเลย เขากลัว เพราะเขาหิวและไม่ม 
ใครให้อาหารเขา ... และเล่าต่อไป 
• หนูคิดว่าบุตรคนนั้นรู้สืกอย่างไรเมื่อกลับมาบ้าน? 
• ทำไมพ่อจงมความสุขเมื่อบุตรของเขากลับมา? (คู ลูกา 15:24) 
• ทำไมบุตรคนโตจึงโกรธเมื่อน้องชายของเขากลับมา? (คู ลูกๅ 15:28-30) เขาจะทำอย่างไรจึงจะ 

มความสุขไค้อิก? 
ยืนยันกับเด็ก ว่าทุกคนย่อมร'สืกมีความสุข เสย1ใจ โกรธ หรอกลัวห้วยกันทงน้ัน เราห้องรูจักแสดง 
ความรู้สึกเหล่าน้ีออกมาค้วยวิธท่ีถูกห้อง เตอนเด็ก ๆ ว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงตองการให้ 
เรามความสุข บอกเด็ก ๆ ว่าท่านมความสุขเพียงใดเมื่อทำสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงต้อง 
การให้เราทำ 

เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. ให้เด็ก ๆ ยืนเป็นวงกลมให้พวกเขาเม้มปากและไม่ยิ้ม จากนั้นให้เริ่มยิ้มไปรอบ ๆ วงกลม โคยย้ิม 

และพูดข้อความดังต่อไปน้ี : "ฉันจะย้ิมให้ (ชื่อเด็ก)" ให้เด็กที่ถูกเรียกชื่อยิ้มตอบ เร่ิมพูดประโยค 
เดิมอืกครงโดยเรียกชื่อเด็กคนต่อไป ทำต่อไปจนกระทั่งเด็กทื่อยู่ในวงกลมทุกคนยิ้ม 
บอกเด็ก ๆ ว่าเมื่อเรายิ้มให้กับคนอื่น ๆ พวกเขามักจะยิ้มตอบ เมื่อเรายิ้มเราก็จะทำหน้าเศร้า โกรธ 
ห!อตกใจไห้ยาก 

2. ร้องเพลง "เม่ือเราช่วยเหลอ" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 106) หรอ "พระเยซูอยากให้ฉันเป็นลำแสง" 
(หนังสือเพลงเด็ก หน้า 36) 

3. ให้เด็ก ๆ คิดถึงสิ่งที่พวกเขาสามารถทำไค้เพื่อที่จะมีความสุข โยนถุงถ่ัวหรอของนุ่ม ๆ ไปท่ีเด็กคน 
หน่ึงและพูดว่า "(ชื่อเด็ก) มีความสุขเมื่อ " ให้เด็กคนน้ันต่อประโยคด้วยส่ิงท่ีทํๅให้เขา 
หเอเธอมีความสุข แล้ว!อาถุงถั่วคนให้ท่าน ทำต่อไปจนครบทุกคน 

4. เล่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งซึ่งทำสิ่งที่คีสำหรับคุณแม่ของเขาหรอเธอ เช่นช่วยทำงานบ้าน คุณแม่ไม่ 
รู้ว่าใครเป็นคนช่วย ดังนั้นเธอจึงถามลูกทุกคนในครอบครัวเมื่อแม่ถามมาถึงลูกคนที่ทำสิ่งคีนี้ คุณ 
แม่ก็รู้ทันทีว่าเขาทำเมื่อไค้เห็นรอยยิ้มสดใสของเขา เด็กคนน้ันรู้สืกมีความสุขเม่ือไค้ทำส่ิงท่ีด 

1. ขณะที่ท่านกล่าวคำกลอนต่อไปนี้ให้นำเด็ก ๆ ทำท่าทางประกอบคำกลอนไปห้วย ทำซํ้ๅห้าเด็ก 
ห้องการ 
สร้างสรรค์วันสุข 

สองตามองหาส่ิงท่ีน่าท๊า^ (ชี้ที่ตาทั้งสอง) 
แย้มยิ้มงามลาตลอดวันนี้ (ยิ้มกว้าง) 
สองหูคอยฟ้งเพื่อนห้องพาที (เอามือปีองหู) 
สองมือที่มีเก็บของเล่นไป (ทำท่าเก็บของเล่นเข้าปี) 
สินเอยห้วนเอ่ยคำหวานทุกวัน (ชี้ที่ปาก) 

กิจกรรมเพิ่มเติม 
สำหรับเด็กเล็ก 
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กิจกรรมเสือก 



ใจรักงานรักเล่นหาลืมไม่ (วางล'องมือ%'อมกันเหนอหัวใจ) 
สองเท้าน้อย ๆ วิ่งเหยาะวิ่งไว (ชี้ที่เทา) 
สร้างสรรค์วันสุขให้ทุก ๆ คน 

2. ร้องเพลง "หากว่าเราน้ันมความสุข" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 130) แล้วทำท่าทางไปตามคำ 
ร้อง ร้องซาด้วยข้อความเสริมตามที่แนะนำไว้ในตอนท้ายของบทเพลง 

3. ให้เด็ก ๆ ทำหน้ามีความสุข เสียใจ โกรธ และเหนื่อย อธิบายว่าพวกเขาสามารถบอกด้วยคำ-
พูดว่าพวกเขาร้สีกอย่างไรแทนที่จะร้องไห้หรือหงุคหงิค เม่ือเราได้ระบายความรู'สิกของเราด้วย 
คำพูดเราจะร้สีกคีขนเสมอ 
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บททึ่ ฉันสามารถทำได้หลายสิ่ง 
เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนรูว่าในฐานะลูก ๆ ของพระบิคาบนสวรรค์ เราแต่ละคนสามารถทำไห้หลายส่ิง 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปีค 
พับหรอห้วนกระดาษที่เขยนชื่อของเด็กแต่ละคนไ'?แห้วใส่ในภาชนะที่เตริยมมาหรอวางไว้กับพื้น ให้ 
เด็กคนหนึ่งใช้คันเบ็ดหรือใช้มือจับกระดาษขี้นมาหนึ่งชิ้น เม่ือจับช่ือเด็กคนใดไห้ให้ด็กคนน้ันยืนติดกับ 
ท่าน บอกกับช้ันเริยนว่าเด็กคนน้ีลกมารถทำอะไรไคดหรือกำลังเรียนร้ท่ีจฺะทำอะไรอยู่ ทำเช่นนี้ต่อไป 
จนกว่าเด็กแต่ละคนจะถูกจับชื่อขี้นมาคนละครั้งและท่านไห้บอกบางสิ่งเกี่ยวกับเด็กคนนั้น แสดงความ 
ยินดีกับเด็ก ๆ ที่พวกเขาสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ไห้และกำลังเรียนรู้ท่ีจะทำ 
ร่างกายของเราทำได้หลายอย่าง 
ร้องเพลง "ฉันลูกพระผู้เป็นเรา" (หนังสือเพลงเด็ก หห้า 2) กับเด็ก ๆ 

กิจกรรมเพฺอ 
การเรียนรู 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เพลง 

จุดประสงค์ 

การเตรียม 1. ศึกษา 1 ซามูเอล 17 ห้วยการสวดอ้อนวอน 

2. ติดต่อผู้ปกครองของเด็กแต่ละคนเพื่อจะห้นหาหนึ่งสิ่งที่เด็กสามารถทำไห้ดิหรือกำลังเรียนรูที่จะทำ 
3. เตรียมกระดาษหลาย ๆ แผ่น แต่ละแผ่นมีคำส่ังง่าย ๆ เช่น ปรบมือ นับหนึ่งถึงสาม เดินไปรอบห้อง 

กระโดด วาควงกลม (บนกระคานหรือบนกระดาษ) ยืนขาเคยว กอคอก หรือชฺไปยังของท่ีมีสีนาเงิน 
อย่างน้อยควรมีกระคาษเท่ากับจำนวนเด็กในชั้นเรียน ระมัดระวังเรื่องเด็กที่มีความบกพร่องทาง 
ร่างกายในชั้น ท่านต้องแน่ใจว่าในกระดาษที่เตรียมมามีบางอย่างที่พวกเขาสามารถทำไห้ 

4. เขียนชื่อเด็กแต่ละคนไว้บนกระดาษหนึ่งชื่อต่อหนึ่งแผ่น 
5. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระคัมภีร์ไบเบิล 
ข. คันเบ็ดอันเล็ก ๆ (ไม,ใช้ก็ไค้ ดูบทที่ 11) 
ค. ภาชนะสำหรับใส่ช่ือเด็ก ๆ (ไม่ใช้ก็ไห้) 
ง. ภาพ 1-5 ครอบครัวท่ีมีเด็กทารก (62307) ภาพ 1-10 การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว (62275) 

ภาพ 1-38 เด็ก ๆ เล่นลูกบอล ภาพ 1-50 ฉันแต่งตัวเองไห้ ภาพ 1-51 ครอบครัวทำงานร่วม 
กัน (62313) ภาพ 1-52 คาวิดสังหารโกลิอัท (ชุดภาพพระกิตติคุณ 112; 62073) 

6. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสือกที่ท่านต้องการใช้ 
หมายเหตุถึงครู: จงมีความร้สืกไวต่อเด็กในช้ันเรียนของท่านท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย ให้ม่งความ 
สนใจไปยังสิ่งร่างกายของเขาสามารถ ทำ M อย่าพูดถึงความบกพร่องของเขา 
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ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า 
โปรคเกล้าส่งฉันมานี่ 
ประทานให้มิบ้านในโลกนี้ 
มีพ่อแม่รักเมตตา 
พาฉัน นำฉัน เดินเคิยงข้างฉัน 
ช่วยฉันให้พบทาง 
สอนฉันทุกอย่างที่ต้องทำ 
เพื่อพำนักกับพระอิก 
• ใครคือพ่อทางวิญญาณของหนู? 
• ใครส่งหนูมาบนโลกนี้เพื่อรับร่างกาย? 
ทบทวนกับเด็ก ๆ ว่าพระบิคาบนสวรรค์ไต้วางแผนสำหรับเราที่จะมายังโลกนี้เพื่อรับร่างกาย อธิบายว่า 
พระองค์ทรงต้องการให้เราเรยนรูที่จะทำหลายสิ่งต้วยร่างกายของเราและทรงต้องการให้เราใช้ร่างกายของ 
เราในทางที่ถูกเพื่อที่เราจะกลับเป็นเหมือนพระองค์ 
• หนูสามารถท๊าอะไรไต้กับมือของหนู? เท้าของหนู? ปากของหนู? ตาของหนู? 
แสดงภาพ 1-5 ครอบครัวกับเด็กทารก 
• หนูคิดว่าเด็กทารกคนนี้ทำอะไรไต้ห้าง? 
ถามคำถามุต ,อไปนี้หรือคำถามที่คล้ายกันเพื่อชี้ให้เด็กเห็นว่า ตั้งแต่เป็นเด็กทารกจนถึงใ]จจุบันพวกเขา 
ไต้เรียนรู้ที่จะทำอะไรมากี่อย่างแล้ว 
• เด็กทารกเดินไต้หรือไม่? 
• เด็กทารกพูดไต้หรือไม่? 
• เด็กทารกทานอาหารเองไต้หรือไม่? 
• เด็กทารกแต่งตัวเองไต้หรือไม่? 
• เด็กทารกติลังกาไต้หรือไม่? 
• เด็กทารกร้องเพลงไต้หรือไม่? 
• เด็กทารกขี่สามล้อไต้หรือไม่? 
อธิบายว่าเด็ก ๆ กำลังเจริญเติบโตและพวกเขาจะไต้เรียนรทจะทำอิกหลาย ๆ สิ่งมากขี้น ให้ดูภาพ 
1-10, 1-38, 1-50 และ 1-51 ทีละภาพ ให้เด็กคนหนงถือภาพไว้ในขณะที่เด็กคนอื่น ๆ อธิบายว่าภาพ 
นั้นแสดงให้เราเห็นอะไร หลังจากที่เด็กตอบแล้ว ให้ชมเชยพวกเขาที่รู้จักสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นที่ร่างกาย 
ของเราทำไต้ 

ให้เด็กแต่ละคนเสือกกระคาษที่เขยนคำสั่งไว้ อ่านคำสั่งดัง ๆ แล้วให้เด็กที่เป็นคนเสือกทำตาม ให้เด็ก 
แต่ละคนผลัดกันทำคนละหนึ่งครง 
• ในตอนนี้หนูกำลังเรียนรู้ที่จะทำอะไรอยู่? 
• หนูต้องการเรียนรู้ที่จะทำอะไรเมื่อหนูโตขี้น? 
บอกเด็ก ๆ ว่าท่านขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ที่เรามีร่างกายที่สามารถทำอะไรไต้หลายอย่าง 
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พระบิดาบนสวรรค์ทรงเทมารถช่วยเราให้ฟ้าหลายสิ่งได้ 
บอกเด็ก ๆ ว่า บางครงเราถูกขอเองให้ทำสิ่งที่ยาก 
• หนูเคยพยายามทำอะไรที่ยาก ๆ หรอไม่? 
• ใครช่วยเราให้เรฺยนฺร้ที่จะทำสิ่งที่ยากลำบากเหล่านี้? (พ่อแม่ พี่ชาย พี่สาว ครู) 
• เมื่อเราต้องทำสิ่งที่ยากเราสามารถสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากใคร? (พระบิดาบนสวรรค์) 
อธิบายว่าพระเยชุคริสต์ทรงสามารถช่วยเหลือเราไห้ เม่ือส่ิงท่ีต้องทำน้ันยาก 
ให้ดูภาพ 1-52 คาวิดสังหารโกลิอัท และเล่าเรื่องของคาวิดและโกลิอัทใน 1 ซามูเอล 17 อธิบายว่า 
พระเยชุทรงช่วยคาวิดทำสิ่งที่ยาก 
• ใครทำให้กองทัพชาวอิสราเอลตกใจกลัว? (ดู 1 ซายูเอล 17:4-8) 
• คาวิดวางใจในผู้ใคว่าจะช่วยเหลือท่าน? (ดู 1 ซายูเอล 17:37) 

ให้แสดงประจักษ์พยานว่าท่านรู้สืกขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์เพียงใดสำหรับร่างกายและหลายสิ่งที่ 
ร่างกายสามารถทำไห้ กระตุ้นเด็ก ๆ ให้ทูลขอพระบิคาบนสวรรค์ประทานความช่วยเหลือเพ่ือจะให้ร่าง 
กายของตนทำในสิ่งที่ค 

เลือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเริยน 
1. รองเพลง "แสนสนุก,'' (หนังสือเพลงเด็ก หห้า 122) แห้วทำท่าทางประกอบตามเนื้อเพลง ให้เด็ก ๆ 

เป็นคนบอกว่าจะทำท่าทางอะไรอิกในท่อนอ่ืน ๆ 
2. ให้เด็ก ๆ เอากระคาษกับสีเทียนมาวาครูปส่ิงท่ีพวกเขาทำไห้สักหน่ึงอย่างหรอมากกว่าน้ัน แห้วเขยน 

คำว่า ฉันสามารถทำพหลายสิ่ง ลงบนกระคาษของเด็กแต่ละคน 
3. ช่วยให้เด็ก ๆ ตัดสินใจว่าจะทำอะไรคเพื่อช่วยเหลือคนอื่นที่ห้านเช่น จัดโต๊ะ กวาดพื้น หรอให้อาหาร 

สัตว์เลี้ยง ยํ้าให้เด็ก ๆ บอกพ่อแม่ของพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังเลิกชั้นเริยนปฐมวัย เพ่ือท่ีพ่อแม่จะ 
ไค้ช่วยเตือนความจำเขาให้ทำตามนั้น 

4. นำกิจกรรมที่เหมาะสมจากบทที่ 16 ถง 20 มาทำซ้ําอีกคร้ัง 

1. ให้เด็ก ๆ ยืนขื้นร้องเพลงโดยใช้เนื้อร้องต่อไปนี้ตามทำนองเพลง "ยังมีมนุษย์หิมะ" (หนังสือเพลง 
เด็ก หห้า 124) ให้ทำท่าหมอบในท่อนแรก และยืดตัวข้ีนในท่อนท่ีสอง 
แต่ก่อนฉันเป็นทารก ทารก ทารก 
แต่ก่อนฉันเป็นทารก เล็ก เล็ก เล็ก 

บัดนี้ฉันเติบโตขน โตข้ืน โตข้ืน 
บัคนี้ฉันเติบโตขื้น โต โต โต 
ให้เด็ก ๆ พูดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเริยนร้ที่จะทำตั้งแต่เมื่อพวกเขายังเป็นทารก 

2. ทำท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เขย่ง ปรบมือ กระโดด แล้วขอให้เด็ก ๆ บอกว่าส่ิงท่ีท่านทำเริยก 
ว่าอะไร แห้วให้เด็ก ๆ ทำสิ่งเคียวกัน ให้เด็กแต่ละคนผลัดกันออกมาแสดงท่าทางให้เพ่ือนคูคนละ 
หน่ึงท่าให้เด็กคนอ่ืน ๆ บอกว่าท่าทางนั้นเริยกว่าอะไรแห้วเลียนแบบ 
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เรื่องเล่า 

ประจักษ์พยาน 

กิจกรรมเสือก 

กิจกรรมเพิ่มเติม 
สำ,หรับเด็กเล็ก 



ฉันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว บทที่ 

จุดประสงค์ เพื ่อช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่า พระบิดาบนสวรรค์ทรงวางแผนให้เราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของ 
ครอบครัวซึ่งต้องการเราและรักเรา 

การเตรยม 1. ศกษา ลูกา 1:26-35 ต้วยการสวดอ้อนวอน 

2. ทำความคุ้นเคยกับครอบครัวของเด็ก ๆ ในชั้นเรียนของท่าน และเตรียมหาข้อมลเกี่ยวกับสิ่งที่คีของ 
แต่ละครอบครัวไว้เพื่อพูดในชั้นเรียน เช่น มเด็กเพิ่งเกิดใหม่ พี่ชายหรือพี่สาวทรับใช้เป็นผู้สอน-
ศาสนา หรือการออกไปเที่ยวเป็นครอบครัว 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์ไบเบิล 
ข. ชอล์กและแปรงลบกระคาน 
ค. ภาพ 1-5 ครอบครัวที่มิเด็กทารก (62307) ภาพ 1-7 ครอบครัวที่มิความรัก ภาพ 1-16 พระประ-

สูติกาล (ชุคภาพพระกิตติคุณ 201; 62495) ภาพ 1-23 รังนกที่มิลูกนกเล็ก ๆ ภาพ 1-51 
ครอบครัวทำงานร่วมกัน (62313) ภาพ 1-53 ครอบครัวสนุกสนาน (62384) 

ง. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสือกที่ท่านต้องใช้ 
หมายเหตุถงครู : จงมิความรูสีกไวต่อสภาพครอบครัวของเด็ก ๆ ในชั้นเรียนของท่าน จงช่วยให้เด็ก ๆ 
เข้าใจว่า ^ สิ่งสำคัญสำหรับครอบครัวนั้นไม่ใช่จำนวนสมาชิกในครอบครัว หากแต่สำคัญที่สมาชิกใน 
ครอบครัวนั้นรักกันและเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 
แสดงภาพ 1-23 รังนกที่มิลูกนกเล็ก ๆ ให้เด็ก ๆ พูดเกี่ยวกับภาพนั้นและให้บอกว่าอันไหนคอรังนก 
และตัวนก 
• ใครเป็นคนทำรังสำหรับลูกนกเล็ก ๆ? 
• ทำไมลูกนกเล็ก ๆ จงจำเป็นต้องไต้รับการดูแลจากพ่อและแม่ของมัน? (เพื่อป้อนอาหาร เพื่อให้ 

ความอบอุ่น และปกป้องให้พ้นจากอันตราย) 
• เมื่อลูกนกเล็ก ๆ เหล่านั้นเติบโตและแข็งแรงขื้นสักหน่อย ใครจะสอนให้พวกมันบิน? 
อธิบายว่าลูกนกเล็ก ๆ เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวซึ่งจะดูแลให้พวกมันไต้รับสิ่งที่จำเป็น 
ฉันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 
• หนูมิครอบครัวหรือไม่? 
• ทำไมหนูจงจำเป็นจำเป็นต้องมิครอบครัวเพื่อให้การดูแลหนูด้วย? 

9 3 

กิจกรรมเพุอ 
การเรยนรู 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 



แสดงภาพ 1-5 ครอบครัวท่ีมีเด็กทารก ทบทวนว่าพระบิดาบนสวรรค์ได้ทรงวางแผนให้เราแต่ละคนมา 
ยังโลกนี้และเป็นส่วนหนงของครอบครัว อธิบายว่าเมื่อเด็กทารกเกิดมา เด็กทารกไม่สามารถดูแลตัวเอง 
ไห้ ไม่ลกมารถกินอาหารหรือแต่งตัวเองไห้ เขาจำเป็นต้องมีครอบครัวเพื่อให้การดูแล 
• ใครดูแลหนูตอนที่ห V} เกิดมา? 
• ครอบครัวทำอะไรให้หนูห้างเมื่อหนูยังเป็นเด็กทารก? 
• ครอบครัวทำอะไรให้หนูห้างตอนนี้? 
• ใครคือผู้วางแผนให้หนูเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว? 
ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าครอบครัวของพวกเขามีความสุขเพยงใดเมื่อพวกเขาเกิดมา ยํ้าว่าพ่อแม่และคน 
อื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกในครอบครัวรักพวกเขาและต้องการให้พวกเขามีความสุขมากเฟิยงใด 
ช่วยให้เด็ก ๆ ร้องหรอท่องเนื้อเพลง ''ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า', (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 2) 
ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า 
โปรดเกล้าส่งฉันมานี่ 
ประทานให้มีบ้านในโลกนี้ 
มีพ่อแม่รักเมตตา 
พาฉันนำฉันเดินเคยงข้างฉัน 
ช่วยฉันให้พบทาง 
สอนฉันทุกอย่างที่ต้องทำ 
เพื่อพำนักกับพระอีก 
แสดงภาพ 1-16 พระประสูติกาล และอธิบายว่าพระเยซูคริสต์ประสูติมาในครอบครัวเม่ือพระองค์เสด็จ 
มาสู่โลกน้ี (คู ลูกา 1:26-35) 

• ในภาพนี้มีใครบ้าง? 
• ใครคอพระมารคาของพระเยซู? 
• ใครคือพระบิคาของพระเยซู? (ยํ้ากับเด็ก ๆ ว่าบิดาของพระเยซูคือพระบิดาบนสวรรค์ โจเซฟเป็น 

ชายที่คีซึ่งพระบิดาบนสวรรค์ทรงเสือกให้เป็นผู้ดูแลมาริย์และพระเยซู) 
• หนูคิดว่ามาริย์และโจเซฟร้สีกอย่างไรเกี่ยวกับพระเยซู? 
• หนูคิดว่ามาริย์และโจเซฟทำอะไรบ้างเพื่อดูแลพระกุมารน้อยเยซู? 
• ใครคือผู้วางแผนให้พระเยซูมีครอบครัวที่รักและดูแลพระองค์? 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงรักทุกครอบครัว 

แสดงภาพ 1-7 ครอบครัวท่ีมีความรัก อธิบายว่าบางครอบครัวจะมีพ่อหนึ่งคนและแม่อีกหนึ่งคน แต่บาง 
ครอบครัวอาจมีพ่อหรือแม่เพยงคนเคยว บางครอบครัวก็มีป่ย่าตายายคนใดคนหน่ึงหรือบุคคลอ่ืนช่วยดูแล 
เด็ก ๆ บางครอบครัวมีลูกหลายคน ในขณะที่บางครอบครัวมีลูกเพ่ยงคนเคียวหรือไม่มีเลย ช่วยให้เด็ก ๆ 
เข้าใจว่าทุกครอบครัวมีความแตกต่างกัน แต่พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูก็ทรงรักทุกครอบครัว 
เชิญเด็กแต่ละคนให้เล่าเกี่ยวกับครอบครัวของตน ช่วยเด็กแต่ละคนให้วาดรูปร่างคนบนกระดาษทีละรูป 
เพื่อแทนสมาชิกในครอบครัวของตน ให้เด็กคนนั้นบอกชื่อของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนดัง ๆ แล้ว 
ให้นับจำนวนสมาชิกในครอบครัวน้ัน เมื่อเด็กแต่ละคนทำเสร็จ ให้ท่านเล่าให้ชั้นเรยนฟิงถงสิ่งที่ไค้เมา 
เกี่ยวกับครอบครัวของเด็กคนนั้น 
พระบิดาบนสวรรค์แอะพระเยซูทรงฅ้องการให้สมาชิกในครอบครัวแสดงความรักต่อกันและกัน 
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เพลง 

กิจกรรม 



ช่วยให้เด็ก ๆ เองหรอท่องเนอเพลง "ครอบครัวท่ีแสนสุขสันต์'' (Mบังสือเพลงเด็ก หห้า 106 ) 

ฉันรักแม่ แม่ก็รักฉัน 
ฉันรักพ่อรักแม่เท่ากัน 
ท่านรักเรา พวกเรารู้กัน 
เราเป็นครอบครัวที่แสนสุขสันต์ 
( Form Merrily We Sing , Copyright © 1948, 1975 Pioneer Music Press, Inc. [a divis-
ion of Jackman Music ]. Used by permission.) 
• หนูรู้ไค้อย่างไรว่าครอบครัวรักหนู? 

• หนูทำอะไรห้างเพ่ือแสคงว่า หนูรักสมาชิกไนครอบครัว? 
แสดงภาพ 1-53 ครอบครัวสนุกสนาน 
• นี่เป็นครอบครัวที่มิความสุขหรอไม่? หนูรู้ไค้อย่างไร? • หนูชอบทำอะไรกับครอบครัวห้าง? 

• เม่ือทุกคนมิน้ําใจให้กันและกัน หนูรู้สีกอย่างไร? 
แสดงภาพ 1-51 ครอบครัวทำงานร่วมกัน 
• ครอบครัวนี้กำลังทำอะไรกัน? • ทำอะไรเพื่อช่วยครอบครัวห้าง? 
• หนูรู้สิกอย่างไรเมื่อไค้ช่วยเหลอสมาชิกในครอบครัว? 

ให้เด็ก ๆ คิคถงวิธีต่าง ๆ ที่พวกเขาจะช่วยทำงานห้านทั่ว ๆ ไปเช่นเก็บของเล่นเข้าที่เล่นกับห้องเล็ก ๆ 
หรือช่วยล้างจาน ให้เด็ก ๆ ทำท่าทางประกอบความคิดของพวกเขา กระตุ้นให้เด็ก ๆ ช่วยเหลือครอบครัว 
ในระหว่างสัปดาห์ 
แสดงความรู้สืกกตัญณูของท่านที่มิต่อพระบิดาบนสวรรค์สำหรับพรที่ไค้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 

เลือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรยน 
1. ร้องเพลง ''ครอบครัวท่ีแสนสุขสันต์', อกคร้ัง เลือกเด็กสี่คนมาเป็นครอบครัวในเพลง ให้เด็กท้ังส่ีคน 

ถอป้ายที่แสุคงว่าเป็นคนไหนของครอบครัว ให้ท่านยืนอยู่ข้างหลังคอยเอามือแตะเด็กท่ีถูกพูดถงไน 
เพลงขณะท่ีท่านร้องหรือท่องเน้ือร้องไปกับเด็ก ๆ ร้องเพลงเดิมชํ้าอีกเพื่อให้โอกาสเด็กคนอื่น ๆ มา 
เป็นตัวแทนสมาชิกในครอบครัวห้าง ทำต่อไปจนเด็กไค้ทำครบทุกคน 

2. เล่าให้เด็ก ๆ ฟิงถงคำสอนของกษัตริย์เบนจามินที่ให้แก่ครอบครัวในโมไซยา 4:14-15 อ่านครึ่งหลัง 
ของข้อ 15 ดัง ๆ ให้เด็ก ๆ แนะนำวิธีท่ีสมาชิกในครอบครัวจะรักและรับใช้กันและกัน 

3. ช่วยเด็ก ๆ ทำท่าทางโดยใช้นี้วประกอบคำกลอนต่อไปนี้: 
ครอบครัวของฉัน 

นี่คุณแม่คนสวยของฉัน (ชี้ที่นิ้วชี้) 
สูง ๆ นี่'นคุณพ่อคนโห้ (ชี้ที่*นิ้วกลาง) 
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กิจกรรม 

ประจักษ์พยาน 

กิจกรรมเลอก 



อ้อนี่คือพี่สาวคนโต (ชี้นิ้วนาง) 
ไม่โม้นะยังมอกเอย 
คนนี้คือน้องน้อยของฉัน (ชี้นิ้วก้อย) 
ไม่มิหุ้เนหัวเราะคิก คิก 
เอ๊ะนี่ใครไม่หลบไม่หลีก (ชี้ที่หัวแม่มอ) 
นกว่าใครคือตัวฉุนเอง 
หน่ึง สอง สาม สี่ แห้วก็ห้า (แตะทีละนิ้วฃฌะที่นับ) 
รวมกันเป็นครอบครัวแสนค! 

ช่วยเด็ก ๆ แต่ละคนให้ชุ[น้ิวออกมาเท่ากับจำนวนสมาชิกในครอบครัว (ห้าในครอบครัวของเด็กบางคน 
มมากกว่าสิบคนให้เอาเด็กอกคนหนึ่งมาช่วย) ช่วยเด็กแต่ละคนให้ท่องกลอนสองบรรทัดสุคห้ายซาโคย 
นับให้ไห้เท่ากับจำนวนสมาชิกในครอบครัวของตนก่อนที่จะร้องว่า "รวมกันเป็นครอบครัวแสนสื!" 

1. แสดงภาพ 1-23 รังนกที่มิลูกนกเล็ก ๆ ช่วยเด็ก ๆ ให้ทำท่าทางประกอบคำร้องของเพลง "นกใน 
พฤกษา" (English Children's Songbook, p.241) ในขณะท่ีท่านร้องหรอท่องเน้ือเพลงไปห้วย: 
เราจะหาเจ้ารังนกน้อย ( ทำปีอรูปก้วยประกบกัน) 
อยู ่บนกิ ่งย่อยของพฤกษา (บกแขนชื้นเป็นวงเหนัอศิรบะ) 
นับดูไข่ในรังสกุณา 
นับไห้ว่าหนึ่งุ สอง สาม ใบ ((เกนิ้วออกมาทีละนิ้ว หนึ่ง สอง สาม) 
แม่ของนกนั่งในรังรัก ( ปีอซ้ายทำรปก้วย เอาปีอขวาวางข้างบน) เฝืาฟูมฟิกกกไข่สามใบ (ชูสามนิว) 
พ่อนกถลาบินมาบินไป (ทำแขนเหมอนกำลังบิน) 

ปกป้องภัยให้กับครอบครัว 
2. ช่วยเด็ก ๆ ให้ทำท่าทางประกอบคำกลอนต่อไปนี้ ในขณะท่ีท่านท่องคำกลอนไปห้วย: 

ครอบครัวของฉัน 
ดุจดังนกที่อยู่บนต้นพฤกษา (กระพือแขนแทนปีก) 
ฉันเกิดมาในครอบครัวของตัวฉัน ( ชี้ตัวเอง) 
ที่ป้อนข้าวป้อนนํ้าทุกวี่วัน (ทำท่ารับประทานอาหาร) 
สั่งสอนฉันเล่นสนุกสุขปลอดภัย (กระใคคและยิ้มกว้างอย่างรสุข) 

3. ท่องหรอร้องห้วยทำนองใคก็ไต้ที่เหมาะสม: 
แม่รักเธอคุณแม่รักเธอ 
พ่อก็รักคุณพ่อก็รัก 
ทุกคนในครอบครัวรักเธอ 
รักเธอเสมอรักเธอจริง ๆ 
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กิจกรรมเพิ่มเติม 
รกหรับเด็กเล็ก 



ฉันรักพี่น้องของฉัน บทที่ 

เพื่อกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนแสคงความรักกับพี่น้องของตน 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปีค 
แนะนำคุณแม่ที่เชิญมาให้เด็ก ๆ ในชั้นเรียนเจักแห้วขอให้เธอเล่าเกี่ยวกับลูกห้อยของเธอให้เด็ก ๆ ทัเง 
อนุญาตให้เด็ก ๆ^ ถามคำถามเกี่ยวกับเด็กทารกนั้น ให้คุณแม่อธิบายว่าครอบครัว!สกตื่นเต้นเพียงใคที่ม 
ทารกคนใหม่เกิดขี้นมาในห้าน 
เรารักพี ่น้องของเราได้ 
• มีใครห้างที่รน้องชายหรือน้องสาวเล็ก ๆ? 
ให้เด็ก ๆ ที่รห้องชายหรือห้องสาวเล็ก ๆ พูดถงทารกคนนั้น และเล่าด้วยว่าครอบครัวของพวกเขาไค 
เต1ยมอะไรห้างสำหรับทารกใหม่ที่เกิดมา 

• มีใครห้างที่มีพี่ชายหรือพี่สาว? 
ให้เด็ก ๆ ใช้เวลาสักครู่หนึ่งพูคเกี่ยวกับพี่ห้องของตน เตอนเด็ก ๆ ให้นกถงบทเรียนก่อนที่ท่านไค้พูด 
ให้ฟิงว่า ครอบครัวแต่ละครอบครัวมุความแตกต่างกัน บางคนก็มีพี่ห้องหลายคนและบางคนก็มีไม่กี่คน 
หรือไม่มเลย ไม่ว่าเราจะมีพี่น้องกี่คนเราควรรักและมีนั้าใจกับพวกเขา 

กิจกรรมเพื่อ 
การเรยนรู 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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จุดประสงค์ 

การเตรืยม 1. ศกษา อพยพ 1:22-2:10 ค้วยการสวดอ้อนวอน 

2. ขอความเห็นชอบจากประธานปฐมวัยเพื่อเชิญคุณแม่คนหนึ่งให้นำลูกน้อยของเธอเขามาในชั้นเรียน 
ขอให้เธอพูคถงวิธิที่เธอลูแลลูกห้อยของเธอ รวมถงสิ่งที่เธอและครอบครัวทำเพื่อรักษาความปลอด-
ภัยให้กับลูกห้อยค้วย กระตุ้นให้เธอบอกว่าเธอ!สกรักลูกของเธออย่างไรห้าง ถ้าไม่มีแม่ที่มิลูกเป็น 
เด็กทารกอย่างที่ต้องการ ท่านอาจเชิญคุณแม่พ!'อมขอให้นำรูปถ่ายของลูกเมื่อครั้งยังเป็นทารกอยู่มา 
แทนก็ไค้ 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์ไบเบิล 
ข. ตุ๊กตาเด็กทารก 
ค. ภาพ 1-2 โมเสสในตะกรัา (ชุดภาพพระกิตติคุณ 106; 62063) ภาพ 1-13 โจเซฟ สมิธ (ชุด 

ภาพพระกิตติคุณ 400; 62449) 

4. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 
หมายเหตุถงครู : ขณะสอนบทเรียนนี้ขอให้ท่านมีความเสืกไวต่อความfสืกของเด็ก ๆ ในชั้นที่เป็นลูก 
คนเคยว 



แสคงภาพ 1-13 โจเซฟ สมิธ และอธิบายว่าศาสดา โจเซฟ สมิธ ศาสดาคนแรกของศาสนาจักรฯ มีพี่ 
ชายที่ท่านรักมากชื่อไฮรัม ไฮรัมและไจเซฟเป็นเพื่อนที่คีต่อกันและช่วยเหลือกันตลอดชวิตของท่านท,ง 
สอง ให้เล่าเรื่องต่อไปนี้ที่ครั้งหนึ่งไฮรัมไค้ช่วยโจเซฟไว้ด้วยคำพูดของท่านเอง: 

เมื่อโจเซฟยังเป็นเด็ก ท่านป่วยหนัก ท่านเกิดการติดเชื้อที่ขาซึ่งทำให้เจ็บปวดมาก คุณแม่ของท่านต้องุ 
อดหลับอดนอนดูแลท่านจนล้มป่วยและจำเป็นต้องพักผ่อน ไฮรัมพ่ีชายของโจเซฟถามว่าเขาจะทำหน้าท่ี 
แทนแม่ไห้หรอไม่ พ่อแม่ของไฮรัมรูว่าพวกท่านสามารถวางใจในตัวเขาไค้ว่าจะดูแลโจเซฟอย่างดี ท่าน 
จงตกลง ไฮรัมอยู่ที่ข้างเตียงของโจเซฟซึ่งกำลังทรมานเกือบตลอดเวลากับอาการเจ็บป่วยอยู่เป็นเวลา 
หลายวัน เขาประคองขาของโจเซฟไว้ค้วยมอทงสองของเขาซึ่งนั่นเป็นวิธีเคียวที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บ 
ปวดท่ีรุนแรงน้ันลงไค้ห้าง (See Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, e& Preston 
Nibley [Salt Lake City: Bookcraft, 1954] p.55) 
• หนูรูไค้อย่างไรว่าไอรัมรักโจเซฟน้องชายของท่าน? 
อธิบายว่ามีทางเคียวที่เราจะแสดงความรักกับพี่น้องของเราไค้คือช่วยเหลือพวกเขา 
เราช่วยพี่,พองของเราได้ 
• หนูจะช่วยพี่น้องของหนูไค้อย่างไร? 
• พี่น้องของหนูจะช่วยหนูไค้อย่างไร? 
อธิบายประกอบท่าทางท่ีทำให้เห็นว่าเด็ก ๆ อาจจะมีท่าทีอย่างน้ันต่อพ่ีน้องของตน ให้เด็ก ๆ ยกนิวหัวฺ 
แม่มึอขี้นห้าท่าทางนั้นเป็นวิธีที่จะช่วยพี่น้องของตน และให้กลับน้ิวหัวแม่มอลงห้าท่าทางน้ันไม่ใช่วิธท่ี 
จะช่วยพี่น้องของตน ท่านอาจลองใช้แนวความคิดต่อไปนี้ดู: 
• แบ่งของเล่นใหม่ให้น้องสาวเล่นห้วย 
• เอาลูกบอลของพี่ชายมาเล่นโดยไม่ขออนุญาต 
• ช่วยพี่สาวเก็บของเล่นของเธอ 
• ขออนุญาตเล่นลูกบอลของพี่ชาย 
• ไม่ยอมเล่นเกมกับพี่สาว 
• แสดงนั้าใจเมื่อพี่ชายเสียใจ 
• เล่นกับน้องสาวเมื่อเห็นเขาเหงา 
เราสามารถช่วยน้องชายหรอน้องสาวเสัก ๆ ของเราได้ 
อธิบายว่าบางครั้งเมื่อมีเด็กเกิดใหม่ในครอบครัวก็ทำให้เกิดความยุ่งยากขี้นเพราะเด็กเล็ก ๆ ห้องการเวลา 
ของพ่อแม่ท่ีจะดูแลให้ความสนใจอย่างมาก ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าถงแม้ว่าพ่อแม่จะยุ่งอยู่กับเด็กที่เกิด 
ใหม่ตลอดเวลา พวกท่านก็ยังรักลูก ๆ ของท่านทุกคน เตอนเด็กให้ไม่ลืมว่าเด็กทารกจำเป็นต้องไค้รับ 
การช่วยเหลือเกอบทุกเรื่อง แต่เด็กที่โตกว่า (เช่นเด็กที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นเรียนนี้) สามารถทำหลายอย่าง 
ไค้ด้วยตัวเองและยังทำให้น้องเล็ก ๆ ไค้อีกค้วย 
• หนูจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลน้องเล็ก ๆ ไค้อย่างไร? 
อุ้มตุ๊กตาเด็กทารกอย่างระมัดระวังให้เด็ก ๆ ดู สอนเพลงกล่อมเด็กง่าย ๆ หรอ!'องเพลง "ฉันลูกพระผู้เป็น 
เจ้า" {หนังสือเพลงเด็ก หน้า 2) ในขณะท่ีเด็ก ๆ ผลัดกันห้มตุ๊กตา 
ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า 
โปรดเกล้าส่งฉันมานื่ 
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เรื่องเล่า 

กิจกรรม 

กิจกรรม 



ประทานให้มบ้านในโลกนี้ 
มีพ่อแม่รักเมตตา 
พาฉันนำฉันเดินเคิยงข้างฉัน 
ช่วยฉันให้พบทาง 
สอนฉันทุกอย่างที่ต้องทำ 
เพื่อพำนักกับพระอิก 

อธิบายว่าโมเสสมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งชงรักท่านมากและไค้ช่วยเหสือท่านเมื่อท่านยังเป็นเด็กทารกอยู่ ใช้ 
ภาพ 1-2 โมเสสในตะกร้า ประกอบการทบทวนเรื่องราวของทารกห้อยโมเสสที่อยู่ใน อพยพ 1:22-
2:10 ยาว่ามีเรียมได้ดูแลห้องชายที่อย่ในวัยทารกของเธออย่างไร 
• มีเรียมช่วยทารกน้อยโมเสสอย่างไร? 
แบ่ง!]นความfสิกของท่านเกี่ยวกับความสำคัญของการมพี่ห้องที่รักและช่วยเหลอซึ่งกันและกัน ถ้าเป็นไป 
ไค้ให้เล่าประสบการณ์ของท่านเองที่ท่านและพี่ห้องของท่านช่วยเหลอซึ่งกันและกัน เตือนให้เด็ก ๆ ระ-
ลกไว้เสมอว่า การช่วยเหสือพี่ห้องของเราก็คอการแสดงความรักต่อเขา แสดงความรู้สิกว่าท่านเสืก 
กตัญณูเพียงใคที่พระบิดาบนสวรรค์ให้เรามีครอบครัว 

เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. แจกกระดาษและสเทํยนหรือดินสอให้เด็กและให้พวกเขาวาดรูปพี่น้องของพวกเขา ให้เด็ก ๆ ผลัดกัน 

ให้ชนเรียนคูรูปที่วาคนนพร้อมกับเล่าเรึ่องเกี่ยวกับพี่ห้องของตนไปด้วย กระต้นให้เด็ก ๆ บอกส่ิงท่ี 
พวกเขาชอบทำร่วมกับพี่น้อง 

2. หุารูปของเด็กแต่ละคนเมื่อยังเป็นทารกอยู่ แล้วให้เด็ก ๆ ทายว่ารูปไหนเป็นใคร จงแน่ใจว่าได้คนรูป 
ที่ไม่ชำรุดเสียหายให้แก่ผ้ปกครอง บอกเด็ก ๆ ที่มพี่โตกว่าว่าพี่ของเขาได้เคยช่วยดูแลพวกเขามาเมอ 
ตอนที่ยังเป็นทารก 

3. ร้องหรือท่องเพลง "แสนสนุก" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 122) ใช้ประโยคที่แสดงการช่วยเหลอพี่น้อง 
ของตน เช่น "การกล่อมน้องน้อยช่างแสนสนุก" หรือ "การช่วยพ่ีสาวช่างแสนสนุก" คิดท่าทางประ-
กอบตามความหมายของคำร้อง 

4. ร้องหรือท่องเนือร้องท่อนแรกของเพลง "เม่ือเราช่วยเหลอ" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 106) ใช้คำว่า 
พี่สาวหรือพี่ชายแทนคำว่า แม่ฉัน หรือ ท่อนที่สองของเพลง "ครอบครัวท่ีแสนสุขสันต์" (หนังสือเพลง 
เด็ก หน้า 106) 

5. นำภาพครอบครัวของท่านเองมาด้วย แล้วเล่าให้เด็กหัเงเกี่ยวกับพี่ห้องของท่าน อาจเล่าประสบการณ์ 
ที่พี่ ๆ น้อง ๆ ได้เคยมีความสุขร่วมกัน 

6. ใช้สิ่งขอุงต่าง ๆ เช่น ตุ๊กตาเด็กทารก ตะกร้าหรือกล่องเล็ก ๆ ผ้าห่ม และ ผ้าพันคอ ช่วยเด็ก ๆ ให้ 
แสคงเรื่องของมีเรียมและทารกโมเสสในตะกร้า 
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ประจักษ์พยาน 

กิจกรรมเสริม 



1. ใส่ของใช้สำหรับเด็กทารกช้ินเล็ก ๆ แต่'ให้!,ไค้ง่าย ๆ ว่าเป็นอะไร เอาของใช้ใส่ไว้ในถุงหรือชุงเห้า 
คู่ใหญ่ ให้เด็กล้วงเข้าไปคลำคูแห้วให้ทายว่าเป็นอะไรโดยไม่ให้มอง 

2. ร้องหรือท่องเนื้อร้องเพลง ''ครอบครัวท่ี: สันต์'' (หนังสือเพลงเด็ก หห้า 106) ทั้งสองท่อน 
ขณะท่ีร้องจับมือกับเด็กเป็นวงกลมและหบุนวงกลมไปด้วยกันหรือคิดท่าทางง่าย ๆ ประกอบเพลงตาม 
ความเหมาะสม 

3. ให้เด็ก ๆ ทำท่าทางโดยใช้นิ้วประกอบคำกลอนต่อไปนี้ในขณะที่ท่านกล่าวคำกลอน 
ห้องตัวห้อยชอบทำอย่างนี้ 
เอามือมาตเปาะแปะ เปาะแปะ (ปรบมือ) 
ห้องตัวห้อยชอบเล่นด้วยแหละ 
หัวเราะแหะแหะ จ๊ะเอ จ๊ะเอ (เอามือเล่นจ๊ะเย่) 
ห้องตัวห้อยคลานไปโน่นนี่ 
น่ารักสื เตาะแตะ โต์เต์ (ทำนิ้วเหมือนกำลัง"เดิน"ไนอากาศ) 
น้องตัวน้อยชอบเอ่เอ๊ เอ่เอ 
นอนเค้เก้ หลับไ]ย หลับใ]ย (เอยงแกํมลงบนมือทิประกบกัน) 

4. ช่วยเด็ก ๆ ให้ทำท่าทางประกอบคำกลอนต่อไปน้ีไนขณะท่ีท่านกล่าวคำกลอน: 
โอ้ทารกห้อยโมเสส 
โอ้ทารกห้อยโมเสสนอนหลับลอยในตะกร้า ( ทำมือรูปล้วย แล้วเอานิ้วชี้ของอกมือหนึ่งวางลง ไป) 
พี่สาวรักคังควงตา แอบแลมาจากกอปรือใหญ่ (แอบมองลอดช่องนิ้วมือท่ปีคตาอยู่) 
พระธิดาฟาโรห์มาเห็น (โน้มตัวลงข้างหน้า มองลงไป) รับเป็นบุตรโอบอุ้มไว้ (ทำท่าอุ้ม 
เด็กชี้นม 7) 

''ข้าจะให้เจ้าปลอดภัย ปกปืองจากภยันตรายทั้งปวง" (ทำท่ากล่อมทารกอยู่ไนล้อมแขน) 
(From Fascinating Finger Fun by Eleanor Doan. Copyright © 1951. Used by 
permisson) 
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กิจกรรมเพิ่มเติม 
สำหรับเด็กเล็ก 



ฉันรักทุกคนในครอบครัว 25 

เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนรักสมาชิกทุกคนในครอบครัว 

เ ชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดห้อนวอนเปิด 
ร้องเพลง "ครอบครัวท่ีแสนสุขสันต์'' (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 106) กับเด็ก ๆ 

ฉันรักแม่ แมกรักฉัน 
ฉันรักพ่อรักแม่เท่ากัน 
ท่านรักเราพวกเราร้กัน 
เราเป็นครอบครัวทิแสนสุขสันต์ 
ฉันรักพี่ พี่สาวรักฉัน 
ฉันรักพี่พี่ชายเท่ากัน 
ท่านรักเราพวกเราร้กัน 
เราเป็นครอบครัวทิแสนสุขสันต์ 
( From Merrily We Sing, © 1948, 1975 by Pioneer Music Press, Inc. [a division of 
Jackman Music] Used by permission). 
ให้เด็ก ๆ เล่าว่าพวกเขาไค้ทำอะไรให้ครอบครัวห้างในสัปดาห์ท่ีแห้ว ให้เด็กแต่ละคนบอกชื่อคนที่อยู่ใน 
ครอบครัวของตน เช่น พ่อ แม่ พี่ชาย หรือพ่ีสาว 
• มีใครอิกหรือไม่ที่อยู่ในครอบครัวของหนู? 

ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ญาติพ่ีน้อง เป็นคนสำคัญในครอบครัวของเรา 
แสดงภาพ 1-7 ครอบครัวท่ีมีความรัก 
• ครอบครัวในภาพนี้เหมอนกับครอบครัวของหนูอย่างไร? 
• ครอบครัวในภาพนต่างกับครอบครัวของหนอยางไร? 
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จุดประสงค์ 

การเตรียม 1. ศกษา ลูกา 1: 36-44, 56 ค้วยการสวดห้อนวอน 

2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์ไบเบิล 
ข. ภาพ 1-7 ครอบครัวท่ีมีความรัก ภาพ 1-18 ยอห์นผู้ถวายบัพติศมาให้บัพติศมาพระเยซู (ชุดภาพ 

พระกิตติคุณ 208; 62133) ภาพ 1-54 พระวิหารซอลท์เลค (ชุดภาพพระกิตติคุณ 502; 62433) 
หรือ ภาพพระวิหารในห้องท่ี 

3. เตรยมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านห้องการใช้ 

กิจกรรมเพฺอ 
การเรียน? 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 



• ในภาพนี้คนไหนคือ ปูย่าตายาย? 
อธิบายว่า ปูย่าตายาย คือพ่อแม่ของพ่อและแม่ของเรา เราทุกคนมีปูย่าตายาย แม้ว่าเราอาจไม่รู้จัก 
พวกท่านดีนัก เพราะพวกท่านบางคนก็เสียชีวิตไปแล้ว หรืออาจจะอาศัยอยู่ไกลมาก 
• มีเด็กกี่คนที่รู้จักปูย่าตายายของตัวเอง? 
• ปูย่าตายายอาศัยอยู่ใกล้หรือไกล? 
• หนูอยากทำอะไรกับปูย่าตายายบ้าง? 
ท่องเนื้อเพลงสองท่อนแรกของเพลง "คุณยาย" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 114) โดยใช้ท่าทางประกอบคำ 
ร้องต่อไปนี้ ร้องซาล้าต้องการ โดยใช้ คุฌแ และ เแพำ แทนคำว่า คุฌยาย ในบรรทัด 
สุดท้ายของแต่ละท่อน 
ท่านชอบหอมแก้มฉัน (เอานิ้วแตะแก้มแล้วคงออก 1 ป) 
ท่านชอบกอดตัวฉัน (เอาแขนกอคตัวเอง) 
ท่านยิ้มทันทีที่เห็นฉัน (ยิ้ม) 
ฉันหวังว่าเด็กทุกคนในโลก (กางแขนออก) 
มีคุณยายที่แสนจะใจดีเช่นท่าน (ชี้) 
ท่านอ่านให้ฉันฟ้ง ( ทำท่าอ่านหนังสือ) 
ท่านร้องเพลงให้ฟิง (ล้าปากกว้างเหปีอนกำลังร้องเพลง) 
ท่านกระซิบว่าท่านรักฉัน (เอพอปีองปาก) 
ฉันหวังว่าเด็กทุกคนในโลก (กางแขนออก) 
มีคุณยายที่แสนจะใจคเช่นท่าน (ชี้) • ยังมีใครอีกห้างในครอบครัวของหนู? (ลุง ป้า น้า อา และญาติพี่น้อง) 
อธิบายส้ัน ๆ ว่า ลุงป้า น้าอา และญาติพ่ีน้องมีความสัมพันธ์กันอย่างไร (ตัวอย่างเช่น ลุงของเด็ก ๆ 
คือพี่ชายของแม่หรือพ่อ อาคือน้องของพ่อ น้าคือน้องของแม่) ให้เด็ก ๆ เล่าเรื่อง ลุงป้า น้าอา และ 
ญาติพี่น้องของตน 
ให้เด็ก ๆ ดูพระคัมภิร์ไบเบิล และบอกเด็ก ๆ ว่าเราอ่านเรื่องราวชีวิตของพระเยซูไห้จากหนังสือเล่มนี้ 
เปิดลูกา 1:36-44 และเล่าว่า ก่อนพระเยซูประสูติ นางมารีย่ไห้ไปเย่ียมลูกพ่ีลูกน้องของเธอช่ือ เอลีชา 
เบธ ซึ่งกำลังจะให้กำเนิดลูกน้อยเหมือนกัน ลูกของเอลีซาเบธชื่อ ยอห์น และท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องและ 
เป็นเพ่ือนของพระเยซูห้วย เม่ือท้ังสองโตข้ืน ยอห์นไห้ถวายบัพติศมาแก่พระเยซู ให้คูรูป 1-18 
ยอห์นผู้ถวายบัพติศมาให้บัพติศมาพระเยซู แล้วให้เด็ก ๆ บอกว่าคนไหนเป็นยอห์นคนไหนเป็นพระเยซู 
สมาชิกในครอบครัวเป็นเพอนที่สีของเรา 
อธิบายว่าสมาชิกในครอบครัวของเราทุกคนเป็นเพื่อนที่คีของเราไห้ ห้าท่านมีญาติสนิท ให้เล่าให้เด็ก ๆ 
ฟิงว่าท่านมีความร้สืกกับบุคคลนี้อย่างไร 
• ทำไมหนูจงชอบอยู่กับครอบครัว? 

ร้องเพลง "ครอบครัวท่ีแสนสุขสันต์" กับเด็ก ๆ อีกครั้ง โดยใส่คำว่า ลุงป้า น้าอา ญาติพ่ีน้องและปูย่า 
ตายายเข้าไปด้วย 
• หนูทำอะไรร่วมกับ ลุงป้า น้าอา และคุณปูคุณย่าคุณตาคุณยายห้าง? 
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กิจกรรม 

เรื่องเล่า 

เพลง 



เล่าเรื่อง งานรวมุญาติหรองานอ่ืน ๆ ที่ครอบครัวของท่านไค้มารวมกันเนื่องในโอกาสพิเศษให้เด็ก ๆ แ ง 

ให้เด็ก ๆ เล่าเร่ืองงานเล้ียงสังสรรค์'ฃองครอบครัวหรอการ'ไปเย่ียมเยียนคน'ในครอบครัวท่ี'พวกเททจำไค้1ห้ 
กันฟิง 
อธิบายว่า พระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุคริสต์ทรงมีแผนที่จะให้mอ^กับครอบครัวของเราตลอดกาล 
ให้ดูภาพ 1-54 พระวิหารซอลท์เลค หรือภาพพระวิหารในห้องท่ี อธิบายสัน ๆ ว่าถ้าเราแต่งงานในพระ-
วิหารและดำรงชวิตอย่างชอบธรรม เราจะอยู่กับครอบครัวของเราไค้ตลอดกาล 

เล่าให้เด็ก ๆ ฟ้งว่าท่านรักสมาชิกในครอบครัวของท่านอย่างไร ไห้ย้ําว่าครอบครัวของเราเป็นพรต่อเรา 
กระตุ้นไห้เด็ก ๆ รักและมินั้าใจต่อสมาชิกในครอบครัวเสมอ 

เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. โดุยความเห็นชอบจากประธานปฐมวัยของท่านให้พาป่ย่าตายายคนใคคนหนึ่งในวอร์คของท่านมา 

เยี่ยมชั้นเรียน ให้ป่ย่าตายายที่เป็นแขกรับเชิญของชั้นเรียนเล่าให้เด็ก ๆ ฟิง'ว่า ท่านรักหลาน ๆ ของ 
ท่านุอย่างไร (หรืออาจจะเชิญ ลุงป้าห้าอา หรือญาติพี่ห้องของเด็ก คนใดคนหน่ึงให้มาพูดถงความ 
รักที่พวกเขารต่อสมาชิกในครอบครัวทั้งหมค) 

2. เอารูปครอุบครัวของท่านมาสักหน่ึงรูปหรือมากกว่าน้ัน โดยเฉพาะรูปท่ีมิ ปูยาตายาย ลุงป้า ห้าอา 
หรือญุาติพ่ีห้องรวมอยู่ค้วย ให้เด็ก ฐ หาว่าท่านหรือคนอ่ืน ๆ เช่น สามิหรอภรรยาหรือลูก ๆ ของ 
ท่านที่พวกเขารู้จักอยู่ตรงไหนในรูปนั้น แนะนำบุคคลอ่ืน ๆ ในรูปน้ันให้เด็ก ๆ รูจัก 

3. เอาแถบคำที่เขียนลำดับญาติในครอบครัวแจกเด็กแต่ละคนที่เขียนว่า "แม่" "พ่อ" "พ่ีชาย" "ห้องสาว" 
''ย่า'' "ลุง" "ป้า0 หรือ "ญาติพ่ีห้อง" (ถ้าในชั้นเรียนมิเด็กไม่มาก ให้ใช้ลำดับญาติบางคำเท่านั้น แต่ถ้า 
มเด็กมากในชั้น อาจให้เด็กบางคนใช้แถบคำที่มิลำดับญาติที่ซํ้ากันก็ไค้) ให้เด็กแต่ละคนออกมาหห้ๅ 
ชั้น เมื่อท่านเรียกลำคับญาติบนแถบคำของเขาหรือเธอ อธิบายว่าครอบครัวสำคัญมากและสมควรจะ 
อยู่ค้วยกัน ให้เด็ก ๆ จับมือกันเป็นวงกลม ให้เด็ก ๆ ทำท่าทางหลาย ๆ อย่าง ขณะท่ีจับมือกันไว้ 
เช่นเหวี่ยงแขน เดินเป็นวงกลม หรือร้องเพลง "ครอบครัวท่ีแสนสุขสันต์" 

4. ให้เด็กแต่ละคนวาครูป ป่ย่าตายาย หรือญาติคนอ่ืน ๆ ติดชื่อลำดับญาติบนภาพนั้นว่า คุณปู คุณย่า 
หรือคนอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

1. ทำกล่องหรือถุงติดรูปหัวใจเพื่อแทนความรัก ตัดรูปภาพหรือรูปเขิยน ซึ่งแทนครอบครัว!]จจุบัน และ 
ครอบครัววงศาคณาญาติถามเด็กว่า "ใครรักหนู" เมื่อเด็ก ๆ ตอบใส่รูปท่ีเหมาะสมลงในกลองหรือถุง 
ทํละรูป เม่ือใส่ทุกรูปลงในกล่องหรือถุงแล้ว ยกถุงขื้นแล้วบอกเด็ก ๆ ว่า "ทุกคนรักหนูมาก" 

2. วางรูปท่ีตัคไว้ แทนสมาชิกในครอบครัว (ดู กิจกรรม 1 ข้างบน) ลงบนโต๊ะหรือบนพ้ืน ให้เด็ก ๆ 
หมุนตัวหรือ^หลับตาแล้วให้ท่านหยิบรูปท่ีตัคไว้ออกหน่ึงรูป ให้เด็ก ๆ ทายว่าใครหายไป ทำๆท-
หลาย ๆ คร้ังตามต้องการ วางรูปท้ังหมดคืนแล้วบอกเด็ก ๆ ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้ 
ครอบครัวอยู่ค้วยกันกับพระองค์อกโคยไม่มิใครขาดหายไป 

3. ร้องเพลง "เม่ือเราช่วยเหลอ" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 106) โดยใช้ช่ือสมาชิกในครอบครัว วงศาคณา 
ญาติ แทนที่คำว่า คุณแม่^ ให้เด็ก ๆ ทำท่าทางประกอบเลยนแบบสิ่งที่เขาทำไค้เพื่อช่วยเหลอ 
สมาชิกในครอบครัวเหล่านี้ 

กิจกรรมเพมเติม 
สำหรับเด็กเล็ก 
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ประจักษ์พยาน 

กิจกรรมเสริม 



บทที่ ครอบครัวสามารถ 
อยู่ด้วยกันช่ัวนิรันดร 

เพื่อช่วยให้เด็กแตํละคนเข้าใจว่าพระวิหารเป็นสถานที่ศักดิสทธิซึ่งครอบครัวสามารถรับการผนึกให้อยู่ด้วย 
กันตลอดไป และเพื่อกระห้นเด็กแต่ละคนให้เตรียมตัวเข้าพระวิหาร 

กิจกรรมเพอ 
การเรียนรู ้ 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

กิจกรรม 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดห้อนวอนเปิด 
ให้เด็กดูภาพ 1-54 พระวิหารซอลท์เลค และภุาพพระวิหารอื่น ๆ อีกหลาย ๆ ภาพ รวมท้ังภาพพระวิหาร 
ในห้องทของท่านห้ามิ ให้เด็ก ๆ พูดถึงสิ่งที่พวกเขา!เกี่ยวกับพระวิหาร 
• หนูเคยเห็นพระวิหารไหม? 
• หนูคิดถงอะไรเมื่อเห็นพระวิหาร? 
ทุคถงความสวยงามของพระวิหาร ชี้ให้เด็กเห็นยอดแหลมของพระวิหาร หห้าต่าง และประตู อธิบายว่า 
ทิฝาผน้งคานนอกของพระวิหารทุกแห่งจะมีอักษรเขียนว่า พระนิเวศน์ของพระเจ้า สมาชิกขอุงศาสนาจักร 
จะไปท่ีพระวิหาร เพื่อเรียน!เกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์ พระเยชุคริสต์ และความรักท่ีพระองค์มีต่อ 
พวกเรา 

ให้เด็ก ๆ ยกมือข้ืนเหนอศีรษะท่าเป็นรูปยอดแหลมของพรุะวิหาร บอกให้เด็ก ๆ ยืนขี้น และยืดตัวตรง 
สมมติว่าตนเองเป็นพระวิหารที่สวยงาม แห้วขอให้เด็กน่ังลงอย่างสงบ 

พระวิหารเป็นสถานที่ศักดิ๋สิทธิ๋ 
อธิบายว่าพระวิหารเป็นสถานท่ีศักดิสทธุ (คพ. 97:16-17) ขอให้เด็ก ๆ พูดซํ้าคำว่า ศักดิลทธิ 
นี่หมายความว่าพระวิหารเป็นสถานที่ที่พิเศษมากที่ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะเตือนให้เราระสกถึงพระบิดาบน-
สวรรค์และพระเยซู 
บอกเด็ก ๆ ว่าห้าmรักษาพระบัญณูติของพระบิดาบนสวรรค์ เขาจะไปพระวิหารไห้เมื่อเขาโตขี้น อธิบาย 
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จดประสงค์ 

การเตรยม 1. ศกษา คำสอนและพันธสัญญา 97:15-17 และ 124:37-41 ห้วยการสวดห้อนวอน ดู หลักธรรม-
พระกิตติๆฌ (31110 425) บทท่ี 36 ห้วย 

2. อปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์คำสอนและพันธสัญญา 
ข. ภาพ 1-5 ครอบครัวท่ีมิเด็กทารก (62307) ภาพ 1-7 ครอบครัวท่ีมีความรัก ภุาพ 1-54 พระ 

วิหาร1ซอลท์เลค (ชุดภาพพระกิตติคุณ 502; 62433) รูปพระวิหารอื่น ๆ ตามท่ีมี (ชุดภาพพระ-
กิตติคุณ 505; 62434-62448, 62566-62569, 62583-62601, 62614-62619) และรูปภาพท่ี 
อยู่ห้ายบทเรียนนี้ 

3. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านห้องการใช้ 



ว่าในพระวิหารนั้นเราจะทำสัญญาพิเศษกับพระบิดาบนสวรรค์ที่จะเชื่อฬงพระบัญญัติของพระองค์ เรา 
สามารถแต่งงานในพระวิหารไค้ด้วย ^ และเราสามารถให้บัพติศมาแทนผ้คนที่ไม่เคยรับบัพติศมาไนขณะที่ 
เขายังมชิวิตอยู่ในโลก ให้เด็กชูนี้วขนสามนิ้วและพูดตามสามสิ่งต่อไปนที่พวกเขาสามารถทำในพระวิหาร 
เมื ่อเขาโตขื้น: 
"ในพระวิหารฉันสามารถทำสัญญาพิเศษกับพระบิดาบนสวรรค์,, 
"ในพระวิหารฉันสามารถแต่งงาน" 
"ในพระวิหารฉันสามารถบัพติศมาแทนผู้อ่ืน" 
ให้เด็ก ๆ ยืนขนและร้องหรอท่องคำร้องท่อนแรกของเพลง "ฉันชอบมองคูพระวิหาร" (หนังสือIพลงเด็ก 
หน้า 54) โดยใช้ท่าทางประกอบคำร้องดังต่อไปน้ี: 
ฉันชอบมองคูพระวิหาร (เอานิ้วมอทั้งสองข้างสับหว่างกันยกขี้นทำเป็นยอดแหลม) 
ฉันต้องการไปที่นั่น (เดินไปมา) 
เพ่ือจะสัมผัสพระวิญญาณ (เอามึอวางทาบที่หัวไจ) 
เพื่อนึกถงคำอ้อนวอน (เอามือปืองหูแล้วกอดอก) 
(Copyright © 1980 by Janice Kapp Perry. Used by permission.) 
อธิบายว่าเน่ืองจากพระวิหารเป็นสถานท่ีศักดิสทธ เราจงใส่เสื้อผ้าสืขาวเมื่อเราอยู่ในพระวิหาร ชุดขาวเตือน 
เราว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงต้องการให้เราสะอาด บริสุทธิ และเสือกสิ่งที่ถูกต้องเสมอ 

• วันนี้หนูใส่เสื้อผ้าสือะไร? 
• หนูจะใส่เส้ือผ้าสีอะไร เม่ืออยู่ในพระวิหาร? 
อธิบายว่าเน่ืองจากพระวิหารเป็นสถานท่ีศักดิสิทธิ เราจึงต้องมความคารวะเมื่ออยู่ในพระวิหาร เรากระซิบ 
หรอพูดกันเบา ๆ ให้เด็ก ๆ กระซิบว่า "ฉันรักพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู" อธิบายว่าเราสามารถรูสีก 
ถงความสุขและความสงบในพระวิหาร เพราะเราร้สีกใกล้ชิดกับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู 
เล่าเรื่องของประธานลอเร็นโซ สโนว์ ต่อไปนี้ค้วยคำพูคของท่านเอง: 
ลอเร็นโซ สโนว์ ร้ว่าท่านจะได้เป็นศาสดาของศาสนาจักร ในไม่ช้าท่านจึงไปที่พระวิหาร สวมเสื้อผ้าสี 
ขาวและคุกเข่าลงสวดอ้อนวอนในห้องพิเศษ ท่านต้องการให้พระบิดาบนสวรรค์บอกสิ่งที่ท่านควรทำใน 
การนำศาสนาจักร ท่านสวดอ้อนวอนซาแล้วซํ้าเล่าแตกไม,ไค้รับคำตอบ ขณะท่ีประธานสโนว์กำลังจะ 
ออกจากห้องท่ีท่านสวดอ้อนวอนน้ัน พระเยซูก็ไค้ปรากฎต่อท่าน ฉลองพระองค์ค้วยเส้ือคลุมสีขาวอัน 
งดงาม สว่างสุกใสเสียจนกระท่ังประธานสโนว์แทบจะมองคูพระองค์ไม่ได้ คูราวกับว่าพระเยซูประทับ 
ยืนอยู่บนทองคำบริสุทธิ พระองค์ทรงบอกส่ิงต่าง ๆ ที่ประธานสโนว์สวดอ้อนวอนทูลถามแก่ท่าน (See 
LeRoi c . Snow, "An Experience of My Father'ร,"Improvement Era, Sep. 1933, p. 677) 
• หนูคิดว่าทำไมประธานสโนว่'จึงสวดอ้อนวอนในพระวิหารแทนท่ีจะไปสวดท่ีอ่ืน? (เพราะท่านร้สิก 

ใกล้ชิดกับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูมากกว่าเมื่ออยู่ในพระวิหาร) 

พระวิหารช่วยให้ครอบครัวอยู ่ด้วยกันชั่วนิรันดร 
แสดงภาพ 1-5 ครอบครัวท่ีมฺเด็กทารก และภาพ 1-7 ครอบครัวที่มีความรัก อธิบายว่าพระวิหารช่วยให้ 
ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันช่ัวนิรันคร์ เมื่อชายและหญิงแต่งงานกันในพระวิหารและทำตามพระบัญญัติ 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญญาว่าเขาทงสองจะได้อยู่ด้วยกันกับลูก ๆ ของพวกเขาทุกคนตลอดไป เราเรยก 
สิ่งนี้ว่าการผนึกเป็นครอบครัว 
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เพลง 

เรื ่องเล่า 



• มีใครบ้างในครอบครัวของหนู? 
• หนูรูสืกอย่างไรเมื่ออยู่กับครอบครัว? 
• ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันคร์ไค้อย่างไร? 
ยืนยันกับเด็ก ๆ ว่าพระบิดาบนสวรรค์กับพระเยซูทรงรักทุก ๆ ครอบครัว และทรงด้องการให้ทุกครอบ-
กรัวไห้รับการผนกเข้าด้วยกันช่ัวนิรันดรในพระวิหาร อธบายว่าครอบครัวที่ยังไม่เคยรับการผนิกในพระ-
วิหารสามารถเตรียมตัวไห้ด้วยการรักษาพระบัญญัติของพระ'บิคาบนสวรรค และพวกเขาก็จะ ไห้ไป 
พระวิหารผนิกห้วยกันเป็นครอบครัว 

ร้องหรอท่องเนื้อเพลงท่อนสร้อยของเพลง "ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันช่ัวนิรันดร' (หนังสือเพลงเด็ก 
หน้า 100) หลาย ๆ ครง 
ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันคร์ 
ทางแผนบิดาสวรรค์ 
ฉันห้องการอยู่กับครอบครัวฉันเองทุกเวลา 
และพระเจ้าทรงสอนวิธีแก่ฉัน 
พระเจ้าทรงสอนวิธีแก่ฉัน 
ฉันสามารณฅรยมตัวไปพระวิหารได้ 
เตอนเด็ก ๆ ว่าทุกคนที่เชื่อฟิงพระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์สามารถจะไปพระวิหารได้ ไห้เด็ก ๆ ดู 
ภาพท่ีอยู่ห้ายบทเรยนน้ี ให้เด็ก ๆ พูดคุยถึงเรื่องุพระบัญญัติต่าง ๆ ที่แสดงในภาพ อธิบายว่าการเชื่อฬง 
พระบัญญติเหล่าน้ีจะช่วยให้เด็ก ๆ มีค่าควรที่จะไปพระวิหารเมื่อพวกเขาโตขน 
• สวดอ้อนวอน 

• เชื่อฟิงพ่อแม่ 
• รักกันและกัน 
• ไปโบสถ์ 
• จ่ายส่วนสิบ • รับประทานอาหารที่คี (เช่ือพัเงพระวาจาแห่งใ]ญญา) 

• ชื่อสัตย์ 
แบ่ง!)นความเสิกของท่านเกี่ยวกับความสำคัญุของการที่ครอบครัวจะอยู่ด้วยกันชั่วนิรันคร์ และต่อพร 
ต่าง ๆ ของพระวิหาร บอกเด็ก ๆ ว่าการเชื่อฟ้งพ่อแม่และการเชื่อฟิงพระบัญญัติของพระบิคาบนสวรรค์ 
เป็นวิธีที่สำคัญในการเตรียมตัวไปพระวิหาร 

เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. ช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่า "ช่ัวนิรันคร์" คือช่วงเวลาที่นานมาก ท่านอาจบอกเด็กว่านานยิ่งกว่าตอนที่ 

เด็กรอให้ถึงวันเกิดห!อวันหยุด นานยิ่งกว่าเวลาที่คนฺแก่ที่สุคที่เรารู้จักเคยอยู่มา นุานยิ่งกว่าที่จะย้อน 
ไปถงสมัยที่อาคัมและอีพ่เคยมีชิวิตอยู่ อธิบายว่า "ช่ัวนิรันคร์" หมายถึงการไม่มีท่ีสนลุ[ค 

ช่วยเด็ก ๆ ทำท่าทางประกอบคำกลอนต่อไปนี้ ขณะที่ท่านกล่าวคำกลอน: 
ชั่วนิรันคร์นานเท่าใด? 
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เพลง 

ประจักษ์พยาน 

กิจกรรมเสริม 



ชั่วนิรันดรนานเท่าใด (ขึ้ที่คิรบะเหมอนกำลังครู่นคิด) 
คงนานมากก่ว่าหนึ่งปี (กำหมัดไค้คางปีกมอรองไต้ศอก) 
คงนานมากกว่าช่วงเวลา (สลับมอ) 
ทุคริสต์มาสเวยนมาสีง 
ชั่วนิรันคร์นานเท่าใด (ชี้ที่ศิรบะเหมอนกำลังครู่นคิด) 
ไม่นานเกินไปที่จฺะใช้เวลา (ส่ายนิ้วไปมา) 
อยู่กับครอบครัวท่ีรักหนักหนา (กอดตัวเอง) 
ชั่วนิรันดรกาล มิสิ้นสุดเลย! 

2. โดยความเห็นชอบจากประธานปฐมวัย ให้เชิญบิดามารคาของเด็กคนหนึ่งในชั้นเรียนมาเล่าถงความ! 
สีกที่พวกเขามต่อความสำคัญของการผนิกในพระวิหาร 

3. ถ่ายสำเนารูปภาพที่อยู่ห้ายบทเรียนให้เด็กแต่ละคน ให้เด็ก ๆ ระบายสีภาพ 
4. โดยความเห็นชอบจากประธานปฐมวัย เชิญครอบครัวหนึ่งในวอร์คหรอสาขาของท่านที่เพิ่งจะไปผนิก 

ในพระวิหารไม่นาน ให้มาเล่าประสบการณ์นั้น 

1. ขณะที่ท่านกล่าวคำกลอนต่อไปนี้ ช่วยเด็ก ๆ ให้ทำท่าทางประกอบคำกลอนตามที่ไห้อธิบายไว้: 
ฉันคือผู้ช่วยเหลอ 
ฉันโตแห้ว ทั้งสูงและใหญ่ (ปีนเขย่งปลายเค้าและเหยิยคสองแขนขึ้นสูง) 
ฉันจะเป็นผู้1ช่วยเหสือที่ค 
ช่วยพ่อห้วยนะบางทิ (% นิ้วแรกขึ้น) 
พ่อคนคิรเมตตา 
นอกนั้นฉันยังช่วยแม่ นิ้วที่สองขึ้น) 
ตามแต่ที่ควรหนา 
ช่วยพี่สาวบางเวลา นิ้วที่สามขึ้น) 
บางคราก็ช่วยพี่ชาย (%นิ้วที่ที่ขึ้น) 
คอยช่วยเหลอ เพื่อนฝูงทุกคน (^นิ้วหัวแม่มอขึ้น) 
ฉันจะช่วยเหลอพระเแาไม่หน่าย 
รักคนอื่นเหมือนทรงรักฉันไม่วาย (กอดอกไนท่าสวดค้อนวอน) 
ฉันอยากเป็นผู้ช่วยเหลอทุกราย (กางแขนกว้าง) 
เพราะฉันโตแห้ว ทั้งสูงและใหญ่เอย (ปีนเขย่งปลายเค้าและเหยิยคสองแขนขึ้นสูง) 

2. ช่วยเด็ก ๆ ทำท่าทางประกอบกำกลอนต่อไปนี้ โดยท่านเป็นผู้ท่องคำกลอน ทำชํ้าอิกครงตามที่ท่าน 
ต้องการ 
ไค้เด็กปีนค้อมกันเป็นวงกลมและจับมอกันจมจบกิจกรรม 
เราทุกคนเคยอยู่กับพระบิดา (ทกคมเดินหน้าเข้ามาไกค้กันยื่นมอออก ไปตรงกลางของวง) 
ทรงส่งเรามาอยู่ในโลกนี้ (ถอยหลังออกขยายวงไหัไหญ') 
มิครอบครัวที่รักเราสอนสิ่งค (เดินหน้าเข้ากลางวง) 
ครอบครัวนี้ช่วยเรากลับไปอยู่ใกห้พระองค์ (ถอยหลังขยายวงอกครั้ง) 

3. จัดหารูปลายเห้นพระวิหารง่าย ๆ ให้เด็กระบายสี 
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กิจกรรมเพมเติม 
ฟ้าหรัมเด็กเล็ก 



ฉันสามารถเตรยมตัวไป 
พระวิหาร 

สวดอ้อนวอน 

ไปโบสถ์ 

เชื่อฟ้งพ่อแม่ 

รับประทานอาหารที่สี 

รักกันและกัน 

จ่ายส่วนสิบ 

ซื่อสัตย์ 



เราสวดอ้อนวอน 
เป็นครอบครัวได้ บทที่ 

จุดประสงค์ เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่า การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวเป็นประจำจะช่วยให้ครอบครัวใกล้ชิด 
กับพระบิดาบนสวรรค์และสนิทสนมกันเสมอ 

การเตรึยม 1. สืกษาแอสมา 34:19-27 และ 3 น!ฟ 18:17-21 ห้วยการสวดห้อนวอน ลู หลักธรรมทระกิตติคุฌ 
(31110 425) บทท่ี 8 ห้วย 

2. ลุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์มอรมอน 
ข. ภาพตัด 1-26 พ่อ ภาพตัด 1-27 แม่ ภาพตัด 1-28 เด็กหญิง ภาพตัด 1-29 เด็กชายอายคราว 

ผู้สอนศาสนา (ภาพตัคที่เหมือนกันนี้มอยู่ในทัศVjปกรณ์ปฐมวัยประเภทภาพตัด ชุคที่ 1) 
ค. ภาพ 1-10 การสวดอ้อtiวอนเป็นครอบครัว (62275) ภาพ 1-15 การขอพรอาหาร ภาพ 1-44 

พระเยชุทรงสอนในซกโลกตะวันตก (ชุดภาพพระกิตติคุณ 316; 62380) 
4. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านห้องการใข้ 

กิจกรรมเพฺอ 
การเรียนรู 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เรื่องเล่า 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดห้อนวอนเปิด 
ขอให้เด็กบอกบางสิ่งที่เขาทำร่วมกับครอบครัว ให้โอกาสเด็กทุกคนไห้ตอบ แล้วแสดงภาพ 1-10 การ 
สวดห้อนวอนเป็นครอบครัว 
• ครอบครัวนี้กำลังทำอะไรกัน? 
อธิบายว่าเมื่อเราสวดห้อนวอนเป็นครอบครัวเราก็กำลังทำสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์กับพระเยชูทรงห้องการ 
ให้เราทำ การสวดห้อนวอนร่วมกันทั้งครอบครัวเรียกว่า การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุคริสฅ์ทรงต้องการใฟ้เราสวดอ้อนวอนกับครอบครัวของเรา 
แสดงภาพ 1-44 พระเยชูคริสต์ทรงสอนในซกโลกตะวันตก เล่าเรื่องราวพระเยซูคริสต์เสด็จไปเยี่ยมชาว 
นิไฟและทรงบัญชาให้พวกเขาสวดอ้อนวอนตามที่มอยู่ใน 3 นิไฟ 18:17-21 ให้เดก ๆ คูพระคัมภีร์มอร-
มอนและอ่าน 3 นิไฟ 18:21 เสียงดัง ๆ ช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่าพระเยชูทรงต้องการให้เราสวดอ้อนวอน 
กับครอบครัวของเรา เหมือนกับที่เด็ก ๆ ชาวนิไฟไห้รับพรจากการสวดห้อนวอนเป็นครอบครัว เรา 
สามารถไห้รับพรจากการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว 
เราสามารถสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวได้ทุกวัน 
อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงห้องการให้เราสวดห้อนวอนกับครอบครัวของเราทุกเช้า 
และทุกเย็น ตามปกติแห้วพ่อหรอบุคคลอื่นในครอบครัวที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ขอให้คนหนึ่งสวด-
อ้อนวอน ใครก็ไห้ในครอบครัวสามารถกล่าวคำสวดอ้อนวอนให้ครอบครัว 
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• เราควรสวดอ้อนวอนกับครอบครัวเมื่อไร? 
• ใครเป็นคนกล่าวคำสวดอ้อนวอนให้ครอบครัว? 
เองหรือท่องเนื้อเพลง '•สวดเป็นครอบครัว" (พนังสืณพลงเด็ก หน้า 101) 
ให้เรามารวมกันห้อมเป็นวง 
คุกเข่าสวดเป็นครอบครัว 
เพื่อขอบพระทัยพระบิดา 
ต่อพรนานาที่เราไห้ 
• เราพูดอะไรในการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว? 
อธิบายว่า1ในการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวเรทชุดแบบเคย'วกฺบ่ท่ีเราพูดใ'นการสวด1อ้*อนวุอ'นส่วนตัวตอน 
เช้า แต่ในการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว เราพูดถงส่ิงท่ีเก่ียวกับครอบครัว ไม่ใช่เกี่ยวกับตัวเราเอง 
เท่านน 
ทบทวนส่ิงต่าง ๆ ที่เราพูดในการสวดอ้อนวอนโดยท่องเนื้อเพลง ''ฉันสวดอ้อนวอนห้วยศรัทธา',  

(English Children's Songbook, p. 14) 
ฉันเริ่มสวดโดยเอ่ยว่า "พระบิดาบนสวรรค์'' 
ขอบพระทัยสำหรับพรอนันต์ 
ถ่อมใจพลัน ขอพระทรงประทานส่ิงชุนเจอ 
ในพระนามพระเยชุคริสต์ เอเมน (Copyr ight © 1987 by Janice Kapp Perry. Used by permission.) 

• เราพูดว่าอะไรเมื่อเริ่มสวดอ้อนวอน? 
• เราพูดว่าอะไรเมื่อจบการสวดอ้อนวอน? 
• ในขณะท่ีผู้สวดอ้อนวอนกำลังสวด คนอ่ืน ๆ ควรทำอะไร? 
อธิบายว่าการพูด ''เอเมน'' เม่ือจบการสวดอ้อนวอนหมายความว่าเราเห็นชอบกับส่ิงท่ีผู้สวดอ้อนวอน 
กล่าวมา 
แสดงภาพ 1 - 1 5 การขอพรอาหาร อธิบายว่าเราสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวห้วยเม่ือเราสวดขอพรให้ 
อาหาร 
• เราพูดอะไร เม่ือเราขอพรอาหาร? (เราขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับอาหารและขอไห้พระองค์ 

ประทานพรสำหรับอาหาร) 
• ใครห้างสามารถสวดพูลขอพระบิดาให้ทรงประทานพรสำหรับอาหาร? 
ท่องเนื้อเพลง ''ฉันสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธา,' อีกครัง 
เราได้รับพรมากมายจากการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว 
ใช้ภาพตัด 1-26 ถง 1-29 ในการเล่าเร่ืองของครอบครัวหน่ึงท่ีสวดอ้อนวอนด้วยกันเพ่ือสมาชิกของ 
.ครอบครัวคนหนึ่งซึ่งกำลังรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา ท่านอาจห้องการใช้ความคิดต่อไปนี้: 
ตุ๊กตาเป็นเด็กหญิงคนหนึ่ง เธอรักครอบครัวของเธอและรูว่าพวกเขาก็รักเธอ บางทีพี่แคง พี่ชายคนโตก็ 
เลาเรื่องจากพระคมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอรมอนให้เธอฟิง พี่แดงกำลังศกษาพระคัมภีร์เหล่านี้ เพราะ 
เขาอยากจะไปเป็นผู้สอนศาสนา และบอกผู้คนถงเร่ืองราวของพระคัมภีร์ 
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เพลง 

เรื่องเล่า 



วันหนึ่งพี่แดงไค้รับจดหมายฉบับหนึ่ง พอเปีคออกดู เขาก็ตื่นเต้น "พ่ีกำลังจะไค้เป็นผู้สอนศาสนาแล้ว !" 
เขุาว่า สองสามสัปดาห์ต่อมา ในท่ีสุคพ่ีแดงก็พร้อมจะไป ก่อนที่เขาจะจากไป ครอบครัวไค้คุกเข่าลง 
เพื่อสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว คุณพ่อของตุ๊กตาขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับพรมากมายที่ 
ครอบครัวของเขาไค้รับ และสำหรับโอกาสท่ีพ่ีแคงจะไค้ไปเป็นผู้สอนศาสนา คุณพ่อขอให้พระบิคาบน 
สวรรค์ประทานพรแก่พี่แดงเพื่อเขาจะปลอดภัย และช่วยเขาเป็นผู้สอนศาสนาที่คี คำสวดอ้อนวอนนี้ทำให้ 
ตุ๊กตาร้สืกมความสุขอยู่ภายใน เธอรูว่าพระบิดาบนสวรรค์จะทรงช่วยพ่ีแดงในการเป็นผู้สอนศาสนาตุ๊กตา 
กับครอบครัวสวดอ้อนวอนให้พี่แดงทุกวัน ขณะที่เขากำลังรับใช้ในงานเผยแผ่ศาสนา 
อธิบายว่าครอบครัวสามารถสวดอ้อนวอนด้วยกันเพื่อผู้คนที่เจ็บป่วยฺ เพื่อช่วยครอบครัวเมื่อมี!]ญหา เพ่ือ 
ผู้สอนศาสนาที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระบิดาบนสวรรค์และเพื่อเหตุผลอื่น ๆ อิกมากมาย อธิบายว่า 
เราสามารถสวดอ้อนวอนเพื่อุสิ่งใคก็ได้ที่สำคัญกับเรา ใช้แอลมา 34:19-27 ช่วยในการอธิบายให้เด็ก 
เข้าใจว่าควรสวดอ้อนวอนเมื่อไร อ่าน 3 นีไฟ 18:21 ดัง ๆ อีกครง เตอนเด็ก ๆ ว่าพระเยซูทรงสัญญา 
ว่าเราจะได้รับพรถ้าเราสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว 
แสคงประจักษ์พยานของท่านในเรื่องการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว ท่านอาจพูดถงตอนที่ครอบครัว 
ของท่านได้รับการเพิ่มพลังให้เข้มแข็งขื้นจากการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว 

เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรยน 
1. ทำท่าทางประกอบคำกลอนต่อไปนี้กับเด็ก ๆ 

นุคือคุณแม่ช่วยฉันเล่นแสนสนุก (ชูนิ้วนรก) 
นี่คือคุณพ่อทำงานทั้งวันแสนขยัน (ชูนิ้วที่สอง) 
นุคุอพี่ชายแกร่งแข็งแรงและสูงครัน (ชนิ้วสาม) 
นี่พี่สาวฉันชอบเล่นบอลสองเรา (ชูนิ้วสี่) 
และนี่คือฉันด้วยสุขสันต์ขอเล่า (ชูนิ้วหัวแม่มอ) 
ครอบครัวของเราร่วมคุกเข่าสวดอ้อนวอนเสมอ (กำมือ) 

2. โยนหรอส่งุวัสดุน่ิม ๆ เช่นลุงถั่วหเอลูกบอลให้เด็กทีละคน พอเด็กรับของสิ่งนั้นได้แล้ว ให้เด็กบอก 
บางอย่างที่เขาสามารถขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ในการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว เมื่อเด็กทุก 
คนผลัดกันบอกหมดแล้ว ให้ทำชาอิกโดยให้เด็กบอกว่า เขาจะขออะไรจากพระบิดาบนสวรรค์ได้บาง 
ในการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว 

3. แจกกระดาษเด็กคนละแผ่นพร้อมทั้งสิเทียนหรือดินสอ ให้เด็กวาดรูปฅรอบครัวของตนเองขณ:-•กำลัง 
สวดอ้อนวอน เขียนกำกับภาพวาดแต่ละแผ่นว่า ฉันมความสุข!มื่อครอบคราของฉันสวดอ้ถนวอน 
ด้วยกัน 

1. ช่วยเด็ก ๆ ท่องคำกลอนนี้ตามท่านทีละบรรทัด 
เรารักพระบิดาบนสวรรค์ 
สวดทุกวันขอบพระทัย 
พระบิดาบนสวรรค์รักเราไซร้ 
แมนทูลสิ่งใดทรงไค้ยิน 
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ประจักษ์พยาน 

กิจกรรมเสริม 

กิจกรรมเพิ่มเติม 
สำหรับเด็กเล็ก 



2. เล่าเรื่องครอบครัวหนึ่งที่สวดอ้อนวอนด้วยกัน และได้รับความช่วยเหลอที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น 
ครอบครัวนั้นอาจหลงทางแล้วต่อมาก็พบทาง ครอบครัวนั้นอาจทำของบางอย่างหายแล้วต่อมาก็หา 
สิ่งนั้นเจอ หรอมีคนในครอบครัวน้ันอาจเจ็บป่วยแล้วต่อมาก็หายคี แนะนำเด็กว่านุอกเหนือจากการ 
สวดขอความช่วยเหลือแล้ว ครอบครัวไม่ควรลืมที่จะสวดอ้อนวอนขอบพระทัยเมื่อได้รับความช่วย 
เหลือตามที่เขาต้องการด้วย เตอนเด็ก ๆ ว่าพระบดาบนสวรรค์ทรงมีความสุขเมื่อเราขอบพระทัยพระ-
องค์สำหรับพรต่าง ๆ ที่พระองค์ประทานให้เรา 

ธ. รองหรอท่องเนื้อ!'องของเพลง "ขอบพระทัยพระบิดา" (หนังสือเพลงเด็ก หห้า 15) ข้อแรกและ 
ข้อสาม 
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ฉันเป็นเด็กเชื่อฟ้งได้ 
เพื ่อให้ความปรารถนาที่จะเชื ่อฟ้งพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ของเด็กแต่ละคนเข้มแข็งขื ้น 
และเพื่อให้พวกเขาเชื่อฟ้งพ่อแม่ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวคห้อนวอนเปิด 
ขอร้องอย่างสุภาพให้เด็กทำท่าทางต่าง ๆ หลาย ๆ อย่างเช่น ยืน'ขน หมุนไปรอบ ๆ เอ้ือมมอสูง ๆ แตะ 
ปลายเท้า และนั่งลง ขอบใจเด็ก ๆ ที่ทำตามคำขอร้องของท่าน อธิบายว่าพวกเขากำลังเป็นเด็กเชื่อฬง 
พวกเขาทำตามคำบอกของท่าน 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูต้องการให้!ราเชอฟังพ่อแม่ 
แสดงภาพ 1-5 ครอบครัวที่รเด็กทารก 
• ในภาพนี้มอะไรห้าง? 
ชี้ที่เด็กทารกในภาพแห้วพูดให้เด็ก ๆ ฟิงว่าพวกเราแต่ละคนมายังโลกนี้ในลักษณะที่เป็นเด็กทารก (ตอน 
เด็ก ๆ ว่าเพราะเด็กทารกตัวเล็กมากและช่วยตัวเองไม่ไค้จงต้องการใครสักคนที่อายุมากกว่าและตัวโต 
กว่าคอยเอาใจใส่ดูแล 
• ใครเป็นคนเอาใจใส่ดูแลหนูเมื่อยังเป็นทารกอยู่? 
• ตอนนี้ใครเอาใจใส่ดูแลหนูอยู่? 
อธิบายให้เด็ก ๆ ฟ้งว่าผู้ที่เอาใจใส่ดูแลพวกเขา เช่น พ่อแม่ และสมาชิกอื่น ๆ ในครอบครัวรักเด็ก ๆ 
และต้องการให้พวกเขาปลอดภัยและมีความสุข 
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บทที่ 

จุดประสงค์ 

การเตรยม 1. ศกษาข้อพระคัมภีร์ต่อไปน้ีค้วยการสวดห้อนวอน: คาเนิยล 3; ยอห์น 14:15; และเอเฟซัส 6:1 คู 
หลักธรรมพระกิตติคุณ (31110 425) บทท่ี 35 ค้วย 

2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์หน่ึงชุด พระคัมภีร์มาตรฐาน 4 เล่ม 
ข. ภาพ 1-5 ครอบครัวท่ีมีเด็กทารก (62307) 

ภาพ 1 - 8 การส่งผ่านศีลระลก (62021) 
ภาพ 1-9 การสวดห้อนวอนตอนเช้า (62310) 
ภาพ 1-46 เด็ก ๆ มอบคอกไม้ให้คุณแม่ 
ภาพ 1-55 การเทศนาบนภูเขา (ชุดภาพพระกิตติคุณ 212; 62166) ภาพ 1-56 ชายสามคนใน 
เตาไฟที่ลุกอยู่ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 116; 62093) 

3. เตรยมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 

กิจกรรมเพฺอ 
การเรยน? 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 



• พ่อแม่ของหนูสอนไม่ให้หนูทำอะไรบ้าง? 
พูดให้เด็ก ๆ ฟิงเกี่ยวกับ สิ่งที่จะทำให้เด็ก ๆ บาดเจ็บหรือไม่รความสุข ห้าเด็ก ๆ ไปทำ เช่น เล่นบน 
ถนน จับเตาร้อน ๆ หยิบรดคม ๆ วิ่งลงเนินที่ชันมาก หรือทะเลาะกับพ่ีห้องของตน 

• ทำไมพ่อแม่จึงต้องห้ามหนูไม่ให้ทำสิ่งเหล่านี้? 
• ทำไมเด็ก ๆ จึงควรเชื่อฟ้งพ่อแม่ของตน? 
พดถงส่ิงท่ีเด็ก ๆ ทำแห้วจะปลอดภัยและรความสุข เช่น เล่นของเล่น ไปไหนกับพ่อแม่ รนํ้าใจต่อ 
พีห้อง 
• ทำไมพ่อแม่จึงยอมให้หนูทำสิ่งเหล่านี? 
อธิบายว่า พ่อแม่ของเรารักเราและต้องการให้เราทำแต่สิ่งที่ปลอดภัยและรความสุข 
ให้เด็ก ๆ ยืนขึ้นและทำท่าทางประกอบคำกลอนดังต่อไปนิ: 

ขาฉันอยากว่ิงไป ( วิ่งอยู่กับที่เงียบ ๆ) 
มือเล่นไม่อยู่นิ่ง (แกว่งมือ ไปมา) 
แต่เมื่อแม่[หรือพ่อ]เรียกฉัน (เคลื่อนไหวโดยใช้มือ) 
ฉันเชื่อฟิงเร็วพลัน 
• หนูรูสืกอย่างไรเมื่อพ่อแม่เรียกแล้วหนูกุเชื่อฟ้งและมาหาท่าน? 
• หนูรู้สิกอย่างไรเมื่อพ่อแม่ให้ทำอย่างหนึ่งแต่หนูไปทำอีกอย่างหนึ่ง? 
อธิบายว่าเมื่อเราเชื่อฟ้งพ่อแม่เราจะร้สืกมความสุข พ่อแม่ของเราก็มีความสุขห้วยเมื่อเราเชื่อฟ้ง เบรก 
เด็ก ๆ ว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุต้องการให้เราเชื่อฟิงพ่อแม่ อ่านและอธิบาย เอเพ่ซัส 6:1 ให้ 
เด็ก ๆ ฟิง 
ร้องเพลงหรือท่องเนื้อเพลงทั้งสามท่อนของเพลง "ฉันเช่ือฟ้งเร็วพลัน" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 107) 

เมื่อคุณแม่ท่านเรียกฉัน 
ฉันเชื่อหัเงเร็วพลัน 
ฉันทำแต่สิ่งที่คีเท่านั้น 
เชื่อฟ้งท่านทุกวัน 
เมื่อคุณพ่อท่านเรียกฉัน 
ฉันเชื่อฟิงเร็วพลัน 
ฉันทำแต่สิ่งที่คีเท่านั้น 
เชื่อฟ้งท่านทุกวัน 
พระบิดาทรงรักฉัน 
ให้พรฉันทุกวัน 
ฉันทำแต่สิ่งที่คีเท่านั้น 
เชื่อฟิงท่านทุกวัน 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงต้องการให้เราเชื ่อฟังพระบัญญ้ฅ 
แสดงภาพ 1-55 การเทศนาบนภเขา 
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กิจกรรม 

เรื่องเล่า 

ประจักษ์พยาน 

• รใครห้างในภาพนี้? 
อธิบายว่าเมื่อพระเยซูมชิวิตอย่บนโลกนี้ พระองค์ทรงสอนผู้คนถงส่ิงท่ีพระบิดาบนสวรรค์มพระประสงค์ 
ให้พวกเขาทำ คำสอนเหล่านเรียกว่าพระบัญณติ ยกพระคัมภีรมาตรฐานทั้งสี่เล่มขื้น บอกเด็ก ๆ ว่าพระ-
บัญญัติไค้รับการเขิยนไว้ในพระคัมภีร์เหล่านี 
เปิดพระคัมภีร์ไบเบิลแห้วอ่าน ยอห์น 14:15 อธิบายว่านี่คอพระคำของพระเยซู อธิบายว่าคำว่า รักษา 
หมายถง เชื่อฟิง ให้เด็ก ๆ ท่องพระคัมภีร์ข้อนี้ตามท่านสองหรือสามเที่ยว 
• มีพระบัญญัติข้อใดห้างที่พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูมพระประสงค์ให้เราเชื่อฟิง? 
พูดกับเด็ก ๆ ถงพระบัญญัติบางข้อที่เด็ก ๆ สามารถเชื่อฟ้งไค้โดยใช้ภาพต่อไปนี้ประกอบ: 
ภาพ 1-5 ครอบครัวที่มีเด็กทารก - รักครอบครัวของเรา 
ภาพ 1-8 การส่งผ่านศลระลก - เข้าร่วมการประชุมของศาสนาจักรฯ 
ภาพ 1-9 การสวดอ้อนวอนตอนเช้า - สวดห้อนวอนถงพระบิดาบนสวรรค์ 
ภาพ 1-46 เด็ก ๆ มอบคอกไมไห้คุณแม่ - มีนํ้าใจต่อผู้อื่น 
• เมื่อเราทำตามพระบัญญัติพระบิคาบนสวรรค์จะทรงทำอะไร? 
พระบิดาบนสวรรค์ประทานพรแก่เราเมอเราเชื่อฟัง 
เล่าเรื่องย่อของ ชัครัค เมชาค และเอเบคเนโก ไนคาเนิยล 3 ให้คูภาพ 1-56 ชายสามคนในเตาเผาใน 
เวลาที่เหมาะสม อธิบายว่า การนมัสการพระผู้เป็นเจ้าเพยงพระองค์เคยวเท่านั้นเป็นพระบัญญัติข้อหนึ่ง 
ของพระบิดาบนสวรรค์ เราไม,นมัสการมนุษย์หรือรูปเคารพใด ๆ ที่เป็นรูปปีนหรือเป็นอะไรทํ่คห้ใยกันนี้ 
อธิบายว่า ชัครัค เมชาค และเณบคเนโกเพระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์และค้องการปฏิบัติตาม 
พระบัญญัติเหล่านั้น พระบิดาบนสวรรค์ทรงปกป็องพวกเขาจากไฟเพราะพวกเขาเชื่อฟ้งพระองค ไฟไม่ 
อาจเผาไหม้พวกเขาไค้ 
• ทำไมชัดรัค เมชาค และเอเบคเนโกไม่เป็นอันตรายจากไฟ? 
• หนูคิดว่าชัครัค เมชาค และเอเบคณโกร้สีกอย่างไรเมื่อพระบิดาบนสวรรค์ทรงปกปืองพวกเขาไม่ให้ 

เป็นอันตรายจากไฟ? 
แสดงความร้สืกของท่านเกี่ยวกับความสำคัญของการเชื่อฟิงพ่อแม่ และพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู 
บอกเด็ก ๆ ว่าการเชื่อฟ้งพระบัญญัติช่วยให้ท่านมิความสุขอย่างไร 

เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. ร้องหรือท่องเนื้อร้องท่อนแรกของเพลง "รักษาพระบัญญัติ" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 74) หรือท่อน 

ที่สองของเพลง "ฉันมีสองมือห้อย ๆ \หนังสือเพลงเด็ก หน้า 126) 
2 ให้เด็กแต่ละคนเล่นสนุกค้วยการผลัคุกันบอกให้เพื่อน ๆ ทำอะไรบางอย่างตามคำบอกเช่น "ยืนข้ีน" 

และ "เอามือวางบนหัว" ให้เด็กคนอื่น ๆ ทำตาม 
3. ใช้คันเบ็ดจากบทที่ 11 และเตรียมปลากระดาษที่เขยนคำสั่งง่าย ๆ เช่น "กอดอก" "อ่านตามคำว่า 

พระเยซูตรัสว่า ห้าเจ้ารักเรา จงรักษาบัญญัติของเรา" "เดินเงียบ ๆ ไปรอบ "ๆ "ย้ิมให้เด็กคนอ่ืน "ๆ 
และ "ช่วยให้ทุกคนในชั้นเรียนร้องเพลง ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า" ให้เด็ก ๆ ผลัดกันตกปลากระดาษและ 
ทำตามคำสั่งที่อยู่ในปลานั้น 
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กิจกรรมเส?ม 



4. ทบทวนเรื่องของโนอาห์และยํ้าว่าโนอาห์และครอบครัวของท่านปลอดภัยจากนั้าท่วมเพราะพวกท่าน 
เชื่อฟ้งพระบิญณูติ 

5. เอากระดาษที่วาดรูปหน้ายิ ้มและเขียนคำว่า ฉันมีความสุขที่เชื่อflง แจกเด็ก ๆ แล้วให้พวกเขา 
ระบายสี 

1. ให้เด็ก ๆ ทำท่าทางโดยใช้นิ้วประกอบคำกลอนดังต่อไปนี้: 
นิ้วน้อยน้อยไม่ค่อยว่างเลย (กำมอทั้งสองข้าง fขน) 
แล้วใครกันเอ่ยช่วยฉันเชื่อฟ้ง? 
"ฉันน่ีแหละ" "ฉันน่ีแหละ" "ฉันน่ีแหละ" "ฉันน่ีแหละ" "ฉันน่ีแหละ" (คีคนิ้วขี้นมพละนิ้ว ทุกครั้ง 
ที'พูดว่า "ฉันนี่แหละ" จนเหยียดครบทุกนิ้ว) 
พวกนิ้วงานแยะเป็นผู้บอกมา 

2. น่าสิ่งที่ใช้สำหรับการป้องกันมาหลาย ๆ อย่างเช่น รองเท้า หมวก และถงมือ ถามเด็ก ๆ ว่าสิ่งไหน 
ใช้ป้องกันอะไร (ตัวอย่างเช่น รองเท้าป้องกันเท้า หมวกป้องกันไม่ให้ศีรษะของเราเย็นเกินไปหรือ 
ไม่ให้แสงแดดทำให้เราเคืองตา) บอกเด็ก ๆ ว่าห้าเราเชื่อฟิงพ่อแม่เราจะไห้รับการปกป้องค้วย พูด 
ถงกฎระเปียบบางอย่างและบอกว่ากฎนั้นช่วยป้องกันเราอย่างไร 

3. ยกมือขนและทำให้เด็ก ๆ ดูว่าท่านเคลื่อนไหวนิ้วไห้อย่างไร ให้เด็ก ๆ ยกมือขี้นและเคลื่อนไหวนิ้ว 
ของตน กำและแบมือ อธิบายว่าเราสามารถเคลื่อนไหวมือและนิ้วของเราเองไค้ แต่จะทำให้ของคน 
อื่นเคลื่อนไหวไม่ไห้ อธิบายว่าเราสามารถบอกให้มือของเราเชื่อฟ้งเมื่อมีใครขอให้เราทำบางสิ่ง การทำ 
เช่นนี้ทำให้เรารู้สิกมีความสุขในใจ 

4. ให้เด็ก ๆ ทำท่าทางประกอบคำกลอนต่อไปนี้ ขณะที่ท่านกล่าวคำกลอนไปควย: 
ฉันชอบมือฉัน 
ฉันชอบมือฉันสัมพันธ์เป็นเพื่อน (ยื่นมือ ไปข้างหน้าและมองมือ) 
ทุกวันไม่บิดเบือนช่วยจนตะวันลับลา ( ทำท่าทางไข้มือทำโน่นนี่) 
งออยู่เงยบไค้ (งอมือ) ปรบเมื่อใดเสียงดังทุกครา (ปรบมือ) 
พาฉันภาคภมใจหนาห้ามือทำค! 
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กจกรรมเพมเตม 
สำหรับเด็กเล็ก 



ฉันพูดขอโทษได้ บทที่ 

เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่าเมื่อเราทำผิด เราควรขอโทษและพยายามแห้ไขสิ่งที่ผิคนั้นใหัถูก 

กิจกรรมเพฺอ 
การเรยนรู้ 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เรื่องเล่า 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวคอ้อนวอนเปีค 

ขณะที่เด็ก 1 ๆ เข้ามาในห้องหรอรวมกันเพื ่อเข้าชั ้นเรยนให้ท่านแกล้งทำอะไรผิดพลาคชุ ้นใน ข ณ ะที ่เ^ ย ม 

ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนท่านอาจจะ-
• ทำของตกลงพื้น 
• วางเก้าอี ้กลับหลัง 
• ติครูปกลับหัว 
• เริ่มเขิยนบางอย่างบนกระคาษหรอกระคาน แห้วลบทิ้งหรอฆ่าทิ้ง 
ทุกครั้งที่ทำผิดพูดว่า "ครขอโทษ ครูทำผิค" แห้วแห้ไขสิ่งนั้นให้ถูกตอง ถามเด็ก ๆ ว่าเห็นสิ่งที่ครูทำผิด 
พลาดทุกอย่างหรอไม่ ชี้ให้เด็ก ๆ เห็นว่าทุกคนทำผิดไค้ 
บางครงเราก็ทำสิ ่งทิ ่ไม่ถูกต้อง 
อธิบายว่าเมื่อเราโตขื้นและเรียนรูที่จะเลอกสิ่งทุถูก บางครั้งเราก็เลอกผิด สิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนกับการติด 
ภาพกลับหัวเสืยทเคยว แต่หมายถงเมื่อเราทำสิ่งผิด ทำสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูและพ่อแม่ของ 
เราไม่ต้องการให้เราทำ เมื่อเราเสือกผิด เราจะทำให้ตัวเองและคนอื่น ๆ ไม่มความสุข * 
เล่าเรื่องต่อไปนี้ให้เด็กฟ้งค้วยคำพูดของท่านเอง ใช้ของเล่นชิ้นเล็ก ๆ ประกอบการเล่า: 
จ้อยกับห้อยกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานที่ห้านของห้อย จ้อยชอบของเล่นของห้อยและอยากไค้ จ้อย 

ตัดสินใจยืมของเล่นบางอันไป โดยเอาใส่ในกระเป้ากางเกงของเขาแต่ไม่บอกให้ห้อย! 
เมื่อจ้อยเอาของเล่นนั้นกลับมาเล่นที่ห้าน เขาไม่!สกสนุกมากนัก คุณแม่มาถามว่า ทำไมถงคูไม่มีความ 
สุขเลย จ้อยจงบอกคุณแม่ว่าเขาไค้เอาของเล่นฺของห้อยมาโดยไมๆคขออนุญาตก่อนทำให้เขาแกไมสบๅย 
ไ จ คุณแม่ของจ้อยบอก]ขาว่าการเอาของคนอื่นมาเป็นสิ่งที่ไม่คิ และบอ,กอกว่าจ้อยต้องทำอะไรลักอยาง 
ที่จะแห้ไขการเลอกที่ผิคนี้ จ้อยอยากจะเอุาขฺองไปคนแตกเกรงว่าห้อยจะโกรธ คุณแม่บอกว่าถงห้อยจะ 
โกรธ แต่การุเอาของเล่นไปคุนกุเป็นสิ่งที่ถูกต้อง คุณแม่บอกว่าการขอโทษนอยจะทำให้จ้อยห้นจๅก 
ความรูสิกไม่คที่เกิดจากการทำสิ่งที่ผิค 
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จุดประสงค์ 

การเตรยม 1. ศกษาโมไซยา 27:8-37 ค้วยการสวดอ้อนวอน 

2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภิร์มอรมอน 
ข. ของเล่นเล็ก ๆ ที่ใส่ในกระเป้าเสื้อไค้ 

3. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 



จ้อยเอาของเล่นไปคืนน้อย เขาขอโทษที่เอาของเล่นไปโดยไม่บอก และสุ้ญญุาว่าจะไม่ทำเช่นนิอีก 
นอยคใจมากที่จ้อยเอาของเล่นมาคืน จ้อยก็มีความสุขที่ไห้พูดความจริงและทำสิ่งที่ถูกต้อง (Adapted 
from Pat Graham, "Trawร Repents",Friend, Mar. 1987, pp. 40-41) 
• จ้อยทำอะไรผิด? 
• จ้อยรู้สีกอย่างไรบ้างเมื่อเขาเอาของเล่นของน้อยไป? 

อธิบายว่าเมื่อเราทำสิ่งที่ผิค เรารู้สึก,ไม่สบาย'ใจน่ีเป็น'วิธหน่ึง,ท่ีพระบิคาบนสวรรค'ทำให้เ.รา?'ว่าเ'5าไ'สัทํ'าส่ิง 
ที่ผิค 
• จ้อยทำอย่างไรความรู้สึกไม่สบายใจจึงหายไป? 
• จ้อยรู้สึกอย่างไรเมื่อเขาคืนของเล่นให้น้อยและขอโทษ? 
เราควรขอโทษ 

• หนูรู้สึกอย่างไรเมื่อทำผิด? 
• หนูจะทำอย่างไรให้ความรู้สึกไม่สบายใจหายไป? 
ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าเมื่อเราทำผิด เราต้องยอมรับ จากน้ันต้องพูดว่า "ขอโทษ" เราจำเป็นต้องใช้ความ 
พยายามที่จะแห้ไขสิ่งที่ผิคนั้นให้ถูกต้องและสัญญาว่าจะไม่ทำอีกต่อไป 
ให้เด็ก ๆ ยืนขื้นและทำท่าทางประกอบคำกลอนต่อไปนี้กับท่าน: 

เมื่อฉัน ทำ สิ่ง ที่ผิค (ส่ายนิ้วไปมา) 
ฉันคิดและพูด "ขอโทษ" 
ทุกข์ใจไม่มความสุข (เอานิ้วคงมุมปากทั้งสองข้างลงให้หน้าบง) 
ไค้โปรดที่ผิควันนี้ 
ฉันจะทำให้คิขื้น (เทาสะเอวและผงกศีรษะชื้นลง) 
ค้วยสุดพลังทึ่ม ฉันคงสุขเกษมเปรมปรีด (ยม) 
หากฉันทำสิ่งที่ถูก (กอคอกและผงกศีรษะ) 

เราต้องพยายามอย่างดที่สุดเพื่อแกัไขสิ่งที่ผิด 
ให้เด็ก ๆ ดู'พระคัมภิร์มอรมอน บอกเด็ก ๆ ว่า พระคัมภีร์มอรมอน มเร่ืองราวของชายคนหน่ึงท่ีทำส่ิงผิด 
เปิดพระคัมภีร์มอรมอนแห้วเล่าเรื่องของแอลมาในโมไซยา 27:8-37 อธิบายว่าแอลมาไม่เชื่อฟิงบิคาของ 
เขา เขาคอดงต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุ เขาไค้ทำความผิคหลายสิ่ง เขาเล่าความเท็จเกี่ยวกับ 
ศาสนาจักรฯ ให้ประชาชนฟ้ง ผู้คนมากมายเชอเขาและไม่ยอมฟิงผู้นำของศาสนาจักรฯ 
อธิบายว่าแอลมาไค้เปลี่ยนจากการทำสิ่งผิคมาทำสิ่งถูก เขาไค้พยายามแห้ไขสิ่งผิดที่เขาไค้ทำไวไนครั้ง 
ก่อนให้ถูกต้องโดยการสอนความจริงให้กับประชาชน 
• หนูคิดว่าแอลมารู้สึกอย่างไรเม่ือรู้ตัวว่าท่านกำลังทำส่ิงผิด? (คู โมไชยา 27:29) 
• แอลมาไค้พยายามทำอย่างไรเพื่อแก้ไขสิ่งผิดที่ท่านไค้ทำไว้? (ดู โมไซยา 27:32,35-36) 
• หนูคิดว่าแอลมารู้สึกอย่างไรเมื่อท่านเริ่มสอนความจริงแก่ประชาชน? 
• เมื่อหนูทำผิดทำไมจึงต้องพยายามแก้ไขให้ถูกต้อง? 
เล่าเรื่องง่าย ๆ ที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของท่านเกี่ยวกับครั้งหนึ่งที่ท่านพูดคำว่าขอไทษ เล่าให้เด็ก ๆ 

กิจกรรม 

เรื่องเล่า 
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ฟ้งว่าท่านเสีกอย่างไรและท่านไค้พยายามอย่างไรที่จะแห้ไขสิ่งผิคที่ไค้ทำลงไป 
ทบทวนส่ิงต่าง ๆ ที่จะต้องทำเมื่อรูว่าไค้ทำสิ่งผิค: 
1. ยอมรับว่าเราทำความผิค 
2. กล่าวคีาว่า "ขอโทษ" 
3. สัญญาว่าจะไม่ทำอีก 
4. พยายามอย่างคิที่สุคที่จะแก้ไขสิ่งผิดนั้นให้ถูกต้อง 
อธิบายว่าข้ันตฺอนต่าง ๆ เหล่านี้เรียกว่าการกลับใจ พระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูมความสุขเม่ือเรากลับ 
ใจจากสิ่งผิคที่เราทำอยู่ 
ให้เด็ก ๆ สนทนากันว่าพวกเขาจะทำตามข้ันตอนต่าง ๆ ของการกลับใจไค้อย่างไรในสถานการณ์ต่อ 
ไปนี้: 
• หนูควรทำอะไรห้าเอาของที่ไม่ใช่ของตัวเองไป? 
• หนูควรทำอะไรล้าพูคไม่คีกับคนอื่น? 
• หนูควรทำอะไรห้าไม่ไค้บอกความจริงกับพ่อแม่? 
• หนูควรทำอะไรห้าผลักคนล้มลงไป? 
แสคงประจักษ์'พยาน1ของท่านว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงรักเราเสมอแห้ว่าเราจะทำส่ิงผิค บอก 
เด็ก ๆ ว่าท่านร้ว่าเราจะมความสุขเมื่อเราขอโทษสำหรับความผิคต่าง ๆ ของเราและเมื่อเราพยายามที่จะ 
ไม่ทำมันอีก 

เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. เตรียมดินนํ้ามันห!อแป้งโคให้เด็กคนละก้อน สอนให้เด็ก ๆ ป็นคินนั้ามันห!อแป้งโคเป็นก้อนกลม 

แล้วกดให้แบน ช่วยให้เด็ก ๆ แต่งหน้ายิ้มบนดินนั้ามันห!อแป้งโดนั้น เพื่อเป็นการเตือนความจำว่า 
เม่ือเรา "ขอโทษ" เราจะรู้สืกคข้ึน (วิธทำแป้งโคอยู่ในหน้า XVIII ของคู,มอเล่มนี้) 

2. แจกกระดาษกับสีเทียนห!อคินสอแก่เด็กอย่างละหนึ่งชุด ให้เด็กแต่ละคนวาดรูปหน้ายิ้ม แล้วใส่ข้อ 
ความต่อไปนี้ลงไปฉันป็ความสุขเมื่อฉันขอโทบ 

3. ร้องห!อท่องเนอเพลง "ฉันจะใช้พระกิตติคุณ" (พนังสอเพลงเด็ก หน้า 77) 
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ประจักษ์พยาน 

กิจกรรมเสริม 

กิจกรรมเพิ่มเติม 
สำหรับเด็กเล็ก 1. ให้ท่านแกล้งทำกล่องสิเทียนห!อสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ ตกบนพ้ืน บอกเด็ก ๆ ว่าท่านขอโทษที่ทำสีเทียน 

หล่น แล้วถามเด็ก ๆ ว่าท่านควรจะทำอย่างไรเพื่อให้สถานการณ์คีขึ้น ขณะท่ีทำความสะอาดอยู่บอก 
เด็ก ๆ ว่าท่านจะรูสีกคีขนเมื่อพนห้องสะอาดเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง ขอให้เด็ก ๆ ช่วยท่านทำความ 
สะอาค 
อธิบายว่าบางครั้งเราทำสิ่งที่ทำให้เราห!อคนอื่น ๆ รู้สีกเศร้าใจ เมื่อเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น เราควร 
"ขอเทษ" และพยายามแก้ไขสถานการณ์ให้คืขึ้น ขอบใจเด็ก ๆ ที่ช่วยท่านทำความสะอาดและเตอน 
พวกเขาว่า เราจะมความสุขเมื่อไค้ช่วยเหลือผู้อื่น 



2. ร้องหรอท่องเพลง "พระเยซูตรัสจงรักทุกคน" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 37) 
3. ให้เด็ก ๆ พูดคำยาว ๆ ยาก ๆ เช่น ฮิปโปโปเตมัส บอกเด็ก ๆ ว่าบางครั้งคำบางคำก็พูคยาก อธิบาย 

ว่าอาจเป็นการยากที่จะพูดว่า "หนูขอโทษค่ะ (ครับ)" เมุอเราทำสิ่งผิด อธิบายอิกว่าแห้ว่าการพูด/หนู 
ขอโทษค่ะ (ครับ)" จะยาก แต่การพูดน้ันจะช่วยเปล่ียนความรู้สึกเศร้าใจให้เป็นความรู้สึกท่ีดีข้ืนไค้ 

4. เล่าเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับเด็กสองคนกำลังเล่นด้วยกัน เด็กคนหน่ึงบังเอิญชนเด็กอิกคุนหน่ึงเข้า1 เด็กคน 
แรกพูดว่าฉันขอโทษ แล้วพยายามช่วยเด็กที่ถูกทำให้เจ็บรู้สึกดขี้น ลองใช้แนวคิดอื่น ๆ เปล่ียนความ 
รู้สึกเศร้าให้เป็นความรู้สึกสุขด้วยก็ไค้ ท่านอาไ)นำรูปหน้าบี้งหน้ายิ้มในบทที่21 มาใช้ก็ไค้ ให้เด็กคน 
หน่ึงถือรูปดังกล่าวไว้แล้วคอยหมุนกลับข้ีนลงตามความรู้สึกของเด็ก ๆ ที่อยู่ในเรื่องเล่า 
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ฉันให้อภัยคนอื่นได้ 30 

เพื่อกระตุ้นเด็กแต่ละคนให้รู้จักให้อภัย 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดห้อนวอนเปิด 
แสดงภาพ 1-47 เด็กทะเลาะกัน 
• เด็กเหล่านี้กำลังทำอะไร? 
• หนูคิดว่าทำไมพวกเขาจึงทะเลาะกัน? 
• หนูคิดว่าพวกเขารู้สิกอย่างไร? 
• เด็ก ๆ เหล่านี้ควรพูดเช่นไร เพื่อให้การทะเลาะยุติลงไห้ และทำให้ตัวเองรู้สีกคีขี้น? 
ทบทวนจากบทเริยนครั้งก่อนว่ามันสำกัญเพยงไรที่จะพูดว่า "ฉันขอโทษ" อธิบายว่าเมื่อเด็ก ๆ 
พูดว่าขอโทษแห้วุ พวกเขาก็ควรให้อภัยกันและกัน นี่หมายความว่าพวกเขาจะไม่โกรธกันอกต่อ 
ไป แต่จะเป็นเพื่อนกัน เตือนเด็ก ๆ ให้'นกถงเร่ือง ห้อยกับจ้อย ในบทเรียนก่อน ห้อยให้อภัย 
จ้อยที่เอาของเล่นไปโดยไม่ขออนุญาตก่อน เด็กทั้งสองก็ยังคงเป็นเพื่อนกัน 

กิจกรรมเพื่อ 
การเรียนรู 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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พุเประสงค์ 

การเตรียม 1. ศกษาพระคัมภร์ต่อไปนี้ห้วยการสวดห้อนวอน: ปฐมกาล 37:12-28; 41:38-43; 42:1-8; 
45:1-15; มัทธิว 18:21-22 และ ลูกา 23:33-34 

2. เตรียมกระดาษชิ้นเล็ก ๆ ที่มข้อความเขิยนไว้ดังเช่นข้อความต่อไปนี้: 
• บางคนตหนูและผลักหนูห้มลง 
• บางคนไม่ยอมให้หนูเล่นห้วย 
• บางคนทำของของหนูแตกหักเสียหาย 
• บางคนห้อหนูเรียกหนูห้วยชื่อที่ไม่ค 
• บางคนแย่งของเล่นหนูไปและไม่ยอมแบ่งให้ใครเล่น 
เตริยมเศษกระดาษลักษณะนี้ให้เด็กแต่ละคนในชั้นเรียน (สร้างสถานการณ์อื่น ๆ เพิ่มเติมอิก 
ห้าจำเป็น) ใส่กระดาษในกล่องเล็ก ๆ ที่เขยนปืายติด,ไว้ว่า "กล่องแห่งการให้อภัย" 

3. ลุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร!บเบิล 
ข. ภาพ 1-47 เด็กทะเลาะกัน ภาพ 1-57 โจเซฟถูกขายโดยพี่ชายของเขา (ชุดภาพพระ-

กิตติคุณ 109; 62525) ภาพ 1-58 โจเซฟแนะนำตัวเองให้พี่ชายรู้ ภาพ 1-59 การตรง 
กางเขน (ชุดภาพพระกิตติคุณ 230; 62505) 

4. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านห้องการใช้ 



โจเซฟให้อภัยพี่ชายของเขา 
แสดงภาพ 1-57 โจเซฟถูกขายโดยพี่ชายของเขา เล่าเรื่องโจเซฟที่ถูกขายไปไนอียิปต์ ตามท่ีพบ 
ในปฐมกาล 37:12-28 
• หนูคิดว่าโจเซฟร้สิกอย่างไร เมื่อพี่ชายขายเขาให้ไปเป็นทาสในอียิปต์? 
อธิบายว่าโจเซฟกลายเป็นบุคคลสำคัญในอียิปต์ (ดู ปฐมกาล 41:38-43) หลังจากหลายปีผ่านไป 
พี่ชายของโจเซฟก็มาอิยิปตเพื่อหาอาหาร เพราะพวกเขาขาคแคลนอาหารในประเทศของตนเอง 
พวกเขาพบว่าโจเซฟยังมชีวิตอยู่ และเป็นคนสำคัญในอียิปต์ (ดู ปฐมกาล 42:1—8;45ะ1-15) 
แสดงภาพ 1-58 โจเซฟแนะนำตัวเองให้พี่ชาย! 
• หนูคิดว่าโจเซฟร้สืกอย่างไรที่ไค้อยู่กับพวกพี่ ๆ ของเขาอีก? (ดู ปฐมกาล 45:14-15) 
• โจเซฟโกรธพวกพี่ ๆ ของเขาหรอเปล่า? (ดู ปฐมกาล 45:5) 
• หนูคิดว่าพวกพี่ชายของโจเซฟรูสืกอย่างไรต่อเขา? 
• โจเซฟไค้แสดงไห้เห็นว่าเขาให้อภัยพี่ ๆ ของเขาแห้วอย่างไร? (คู ปฐมกาล 45:5-15) 
สมมติให้เด็กคนหนึ่งเป็นโจเซฟ และเด็กคนอื่น ๆ เป็นพี่ชายของโจเซฟ ช่วยเด็ก ๆ แสดงเรื่อง 
โจเซฟไค้พบพี่ชายของเขาอีก และให้อภัยพี่ ๆ ทุกคน 
พระเยซูบอกให้เราเป็นคนเจักให้อภัย 
ชูพระคัมภีร์ไบเบิลให้เด็กดู อธิบายว่าในพระคัมภีร์ไบุเบิล พระเยซูทุรงบอกให้เราเป็นคนรู้จัก 
{ห้อภัย อัครสาวกคนหนึ่งของพระเยซูพูลถามพระองค์เรื่องการให้อภัยผู้อื่น (ดู มัทธิว 18:21-22) 
พระองค์ตรัสตอบเขาว่าเราควรไห้อภัยคนอื่นเสมอ 
ให้เด็กคูภาพ 1-59 การตรงกางเขน อธิบายว่าพวกทหารนั้นโหดร้ายกับพระเยซูมาก พวกทหาร 
โบยตีและถ่มน0าลายรดพระองค์ ตอกตะijทะลุพระหัตถ์และพระบาทของพระองค์ และแขวน 
พระองค์ไว้บนไห้กางเขนให้ตาย อธิบายว่าพระเยซูทรงให้อภัยทหารพวกนั้น พระองค์มิไค้ทรง 
โกรธพวกทหารเลยที่ไค้ทำสิ่งเหล่านั้นต่อพระองค์ (ระวังอย่างเล่าให้เป็นนิยายมากเกินไป เด็ก 
บางคนอาจจะอ่อนไหวมากกับเรื ่องที่คนทำร้ายพระเยซู) 
เปีคลูกา 23:34 และบอกเด็กถงสิ่งที่พระเยซูตรัสในการสวดอ้อนวอนถงพระบิดาบนสวรรค์ ก่อน 
ที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์: "พระบิดา โปรดอภัยพวกเขาเถิด" ให้เด็ก ๆ พูดข้อความนซาดัง ๆ สัก 
สองสามครั้ง 
• พระเยซูทรงทำอะไรแห้ว่าพวกทหารจะทำร้ายพระองค์? 
• พระเยซูทรงค้องการไห้เราทำอะไร ห้ามีใครมาทำให้เราโกรธหรอไม่มความสุข? 

บอกให้เด็กทำตามท่านทุกอย่างคังนี้ ให้เด็กยืนขี้น ยืดตัว ยิ้ม นั่งลง และกอดอก อธิบายว่าการ 
ที่เด็กทำเหมอนที่ท่านทำทุกอย่าง นั่นคอเด็กทำตามท่าน ห้าเราทำตามใครบางคนก็คือเราทำอย่าง 
เคียวกับท่ีคนน้ันทำ เมื่อเราให้อภัยคนอื่นเราก็กำลังทำตามพระเยซู เรากำลังทำเหมอนอย่างที่ 
พระองค์ทรงทำ พระเยซูทรงค้องการให้เราให้อภัยคนที่ทำให้เราเสียใจหรอไม่พอไจ 
เราสามารถให้อภัยคนอนได้ 
ให้เด็กดู "กล่องแห่งการให้อภัย" และเชิญเด็กให้มาหยิบกระดาษชิ้นหนึ่งจากกล่องทีละคน 
อ่านข้อความในกระดาษแต่ละแผ่นแห้วถามคำถามต่อไปน: 
• หนูเคยพบกับเหตุการณ์อย่างนี้ห้างหรือไม่? 
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เรื่องเล่า 

กิจกรรม 

กิจกรรม 

กิจกรรม 



• มันทำให้หนูรูสกอย่างไร? 
• คนที่ทำให้หนูโกรธหเอไม่มีความสุข ควรจะพูดกับหนูว่าอะไร? 
• หนูควรทำหรือพูดอะไรกับคนท่ีใจร้ายกับหนูหรือคนท่ีทำให้หนูโกรธ หรือไม่มความสุข? 

เล่าเรื่องที่ท่านเคยให้อภัยใครบางคนและบอกถึงความร้สืกของท่าน ช่วยให้เด็กเข้าใจว่าพระบิคา-
บนสวรรค์และพระเยซูทรงห้องการให้เราเป็นคนที่ให้อภัย 
ช่วยเด็ก ๆ ร้องหรือท่องเนื้อเพลง "พระบิดา โปรดช่วยฉัน" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 73) 
พระบิดาโปรดช่วยฉันที่จะอภัย 
ผู้คนทั้งหลายที่ไห้ทำฉัน 
บิดาอ้อนวอนขอพรทุกวัน 
โปรดช่วยฉันให้ไค้เข้าใกล้พระองค์ 
แสดงประจักษ์พยานของท่านว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงห้องการให้เราเป็นคนที่ให้ 
อภัย กระตุ้นเด็ก ๆ ให้สวดอ้อนวอนขอพระบิดาบนสวรรค์ช่วยให้เขาเป็นคนท่ีร้จักให้อภัย 

1. ทบทวนเรื่องราวจากบทที่ 29 เร่ืองเด็กสองคนเล่นกัน (คู กิจกรรมเพิ่มเติมสำหรับเด็กเล็ก 
กิจกรรมที่ 4) บอกเด็ก ๆ ว่าเด็กคนที่เจ็บตัวให้อภัยเด็กอีกคนอย่างไร 

2. ร้องหรือท่องเนื้อเพลง "พระเยซูตรัสจงรักทุกคน'"(หนังสือเพลงเด็ก หน้า 37) หรือ 
"พระเยซูอยากให้ฉันเป็นลำแสง"(หนังสือ/พลง/ด็ก หน้า 36) 

3. ร้องหรือท่องเนื้อเพลง "หากว่าเราน้ันมีความสุข" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 130) อธิบายให้ 
เด็ก ๆ ฬงว่าเมื่อเราให้อภัยคนที่ทำไม่คกับเรา เราจะมความสุข 

กิจกรรมเพิ่มเติม 
สำหรับเด็กเล็ก 

1 2 3 

เพลง 

ประจักษ์พยาน 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเริยน 
1. ทบทวนเรื่องบุตรที่เสเพลตามที่พบในลูกา 15:11-32 อีกครั้ง ใช้ภาพ 1-49 บุตรที่เสเพล 

ช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่าพ่อรักลูกและให้อภัยลูกเสมอ 

2. ใช้มือทำท่าทางประกอบคำกลอนต่อไปน้ี เชื้อเชิญเด็ก ๆ ให้ทำตามท่าน 
เด็กสองคนเพื่อนกัน ซ้ายและขวา (ยกสองมือขึ้นแล้วกำหมัด) 
เริ่มทะเลาะและตีกัน (สองหมัดสู้กัน!ปมา) 
วันทั้งวันไม่สุขเลย 
ทั้งสองถูกสอนไว้เล่นอย่างไรจงจะค 
เจ้าคนขวาจงละอายอยากหายหน้า (ลดหมัดขวาลงแล้วหันหนไป) 
เจ้าคนซ้ายก็เช่นกันแสนกังวล (ลดหมัดซ้ายลงแล้วหันหนไป) 
คนแรกพูด "ฉันร้ว่าจะทำอะไรดี" (ปรบมือ) 
ขอโทษทีโปรดคืนดีฉันเถิดนา 
ขอโทษห้วยเด็กอีกคนพูดเสริมมา 
มาเล่นกันให้สุขใจทุกวันเอย (กอดอกแล้วนั่งลง) 

3. ทำเข็มกลัดติดเสื้อง่าย ๆ ให้เด็กแต่ละคนไปติดที่บ้านเขยนบนเข็มกลัดว่า ฉันสามารถใหั 
อภัย ไค' 



31 ฉันขอบพระทัย 
สำหรับบ้านของฉัน 

เพื ่อกระตุ้นเด็กแต่ละคนให้รูสืกกตัญญที่เขามบ้านและให้ช่วยดูแลบ้าน 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ให้เด็กคูภาชนะใส่นา หรือภาพแหล่งนํ้า แห้วถามว่ามแมลงหรือสัตว์อะไรห้างที่อาศัยอยู่ในนั้า ช่วยเด็ก ๆ 
ให้คิดมากที่สุคเท่าที่ทำไค้ ให้เด็กคูดินและกิ่งไม้ และช่วยเด็กคิดว่ามสัตว์และแมลงอะไรห้างที่อาศัย 
อยู่ในดินและบนต้นไม้ 
• หนูคิดว่าจะเป็นอย่างไรห้าหนูมีห้านอยู ,ในนํ้า? 

• อาจเกิดอะไรขนห้าห้านของหนูอยู ่บนต้นไม้? 
มบ้านแบบต่าง ๆ มากมาย 
อธิบายว่าสัตว์และแมลงต่าง ๆ อาศัยอยู่ในห้านหลายแบบ คนก็อาศัยอยู่ในห้านแบบต่าง ๆ 
แสดงภาพ 1-60 ลไฮและผู้คนของเขามาถงแผ่นดินแห่งคำสัญญาและแสดงพระคัมภร์มอรมอนในขณะที่ 
ท่านเล่าเรื่องลีไฮกับครอบครัวของเขา และห้านแบบต่าง ๆ ที่เขาเคยอาศัยอยู่ (คู 1 นีไฟ 2:2-6; 17:7-
8 และ 18:6, 23) ครอบครัวของลไฮเคยมีบ้านที่สุขสบายอยู่ในเยรูซาเล็ม แต่เมื่อพระเจ้าบอกพวกเขาให้ 
ออกจากเยรูซาเล็ม พวกเขาก็ออกเดินทางไปในทะเลทราย และอาศัยอยู่ในกระโจม หลายปีผ่านไปพระ-
เจ้าทรงบัญชานิไฟบุตรชายของลีไฮให้สร้างเรือขนลำหนึ่ง ลีไฮกับครอบครัวอาศัยอยู่ในเรือขณะที่พวกเขา 
เดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งคำสัญญา ที่ซึ่งพระบิคาบนสวรรค์กับพระเยซูทรงเตรียมไว้ให้พวกเขาอยู่อาศัย 
เมื่อมาถงแผ่นดินแห่งคำสัญญาแล้วลไฮกับครอบครัวก็อาศัยอยู่ในกระโจมอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งพวกเขา 
สร้างบ้านที่ถาวรขื้น 
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กจกรรมเพฺอ 
การเรียน! 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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จุดประสงค์ 

การเตรยม 1. ศกษา 1 นิไฟ 2:2-6; 17:7-8 และ 18:6, 23 ค้วยการสวดอ้อนวอน 

2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภืร์มอรมอน 
ข. ภาชนะใส่นา ภาชนะใส่ดิน และกิ่งไม้เล็ก ๆ ห้าท่านต้องการอาจนำภาพของทะเลสาบ ดินและ 

ต้นไม้มาค้วย 
ค. กระดาษกับสืเทยนหรือดินสอ 
ง. ภาพ 1-60 ลไฮและผู้คนของเขามาถงแผ่นดินแห่งคำสัญญา (ชุคภาพพระกิตติคุณ 304; 62045) 

รูปภาพ 1-61 การอพยพจากนอวู (ชุคภาพพระกิตติคุณ 410; 62493) 
3. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 



• มีบ้านแบบต่าง ๆ อะไรบ้างท่ีสิไฮกับครอบครัวเคยอาศัยอยู่? 
แสดงภาพ 1-61 การอพยพุจากนอวู เล่าเรื่องสมาชิกของศาสนาจักรฯ ในยุคแรกซ่ึงสร้างเมืองหน่ึงช่ือว่า 
นอวู พวกเขาทำงานหนักเพ่ือสร้างบ้าน และพระวิหารท่ีสวยงาม แต่พวกผู้คนที่อยู่รอบ ๆ นอวูไม่ชอบ 
สมาชิกของศาสนาจักรฯ และบบบังคับพุวกเขาให้ออกไป^ สมาชิกศาสนาจักรฯ ออกเดินทางพร้อมกับส่ิง 
ของที่พวกเขาสามารถใส่ไห้ไว้ในกวียนที่มผ้าใบคลุมเท่านั้น เนื่องจากเกวียนที่มีผ้าคลุมของพวกเขาเล็ก 
มาก เด็ก ๆ หลายคนจงห้องท้ิงของเล่นไว้เบ้ืองหลง ผู้คนเหล่านี้บางคนต้องอาศัยอยู่ในเกวียนและกระ-
โจมเป็นเวลานาน 
• ทำไมจึงเป็นการลำบากที่ห้องอาศัยอยู่ในเกวียนหรอกระโจม? 
ให้เด็ก ๆ ยืนขื้น ทำท่าทางประกอบคำกลอนดังต่อไปนี้: 
เด็กยุคบุกเบิก เดินคุยไปมา (เดินอยู่กับที่) 
เล่นเกุมหรรษากระโดดเขย่งขยับ (เขย่งหรอกระ!คดอยู่กับที่) 
ยามคาลงแสงคาวประกายระยับ (ขยับนิ้วมือขี้นลง) 
ง่วงแห้วนอนหลับฝืนอยู่ในเกวียน (หลับตาเอยงศิรนะกับมือ) 
ฟ้านเป็นที่ที่เราได้รับความรัก 
อธิบายว่าชนิดของบ้านที่เราอาศัยอยู่นั้นไม่สำคัญ เราอาจอยู่ในบ้านใหญ่โต บ้านหลังเล็ก ห้องเช่า กระ 
โจมกระท่อม หรอในเรือ แต่ส่ิงสำคัญก็คอบ้านของเราเป็นท่ีท่ีสมาชิกในครอบครัวรักกันและกัน เล่าเรื่อง 
บ้านของท่านเองและสิ่งที่ท่านทำเพื่อให้บ้านเป็นที่ที่มีความรัก 
• ทำไมหนูจึงชอบอยู่บ้าน? 
• หนูร้ไค้อย่างไรว่าครอบครัวรักหนู? 
• หนูเคยไปค้างคืนที่อื่นซึ่งไกลจากบ้านไหม? 
• แห้วหนูนอนท่ีไหน? 
• หนูรูสืกอย่างไรเมื่อกลับมาที่บ้านของตัวเองอีก? 
เสือนเด็ก ๆ วามันคเพยงไรที่ไห้กลับมาที่ห้านและที่นอนของเราเอง 
ให้เด็กยืนขนและตั้งใจฬง ขณะที่ท่านท่องคำร้องของเพลง "บ้าน"(English Children's Songbook, 
p.92) บอกให้เด็กกอคตัวเองทุกครั้งที่ไห้ยินคำว่า บ้าน ห้าท่านห้องการอาจกล่าวชํ้าและให้เด็ก ๆ 
ร้องเพลงหรือท่องคำร้องไปพร้อม ๆ กับท่าน 

บ้านเป็นที่ที่หัวใจพัก 
อบอุ่นนักรักห้นเหสือ 
บานมีอ้อมแขนอุ่นเอื้อเฟือ 
คาจุนเจือปลอบทุกคน 
(Copyright© 1975 by Sonos Music, Orem, Utah. All rights reserved. Used by permission) 
เราสามารถช่วยครอบครัวของเราดูแลบ้าน 
อธิบายว่า เราจำเป็นห้องดูแลบ้านของเราเพ่ือให้บ้านเป็นสถานท่ีท่ีคสำหรับการอยู,อาศัย สมาชิกทุกคนใน 
ครอบครัวควรจะช่วยรักษาบ้านให้สะอาดและเรียบร้อย 
ให้เด็ก ๆ ทำท่าบางอย่างที่พวกเขาทำไห้ในการรักษาบ้านของตนเองให้สะอาดเรียบร้อย เช่น เก็บของ_ 
เล่น กวาดบ้าน พับผ้าและนำเสื้อผ้าของตนเองไปเก็บ 
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กิจกรรม 

กิจกรรม 

กิจกรรม 



เชิญเด็กให้ออกมายืนข้าง ๆ ท่านทีละคน อธิบายให้เด็กแต่ละคนฟ้งถงสถานการณ์ที่เด็กสามารถจะเป็น 
ผ้ช่วยที่คในห้าน ถามเด็กว่าเขาจะช่วยทำอะไรในสถานการณ์นั้น ใช้ตัวอย่างต่อไปน หรอคิคสถานการณ์ 
ขนเองเพื่อให้เข้ากับสมาชิกชั้นเรียน 
• หไ;}บังเอิญทำนาหกบนพ้ืน หนูควรทำอย่างไร? 
• หนูเล่นตัวต่อลูกบาศก์อยู่ตลอดบ่าย เมื่อถงเวลารับประทานอาหารหนูควรจะทำอย่างไรกับของเล่น? 
• คุณแม่กำลังรีบเร่งจัดอาหารเย็นบนโต๊ะ ท่านต้องการใครสักคนช่วยจัดโต๊ะก่อนที่ครอบครัวจะรับประ-

ทานอาหาร หนูสามารถทำอะไรไค้ห้าง? 
• เสื้อผ้าของหนูซักและพับเรียบร้อยแห้ว ตอนนี้หนูควรทำอะไรกับเสอผ้า? 
• หนูออกไปเล่นนอกบ้านมาและรองเท้าขฺองหนูเปีอนโคลน หนูควรทำอย่างไรก่อนที่จะเข้าไปในบ้าน? 
• ที่นอนของหนูไม่เป็นระเบียบเมื่อหนูตื่นในตอนเช้าลุกขี้นจากเตยงแห้ว หนูควรจะทำอย่างไร? 
กระตุ้นเด็กให้พูดคุยถงสิ่งต่าง ๆ ที่พวกเขาทำเพื่อรักษาบานให้สะอาดเรียบร้อย เล่าให้เด็กฟิงวิธที่ท่านรัก-
ษาบ้านของท่านให้สะอาดเรียบร้อย 
แจกกระดาษกับสีเทียนหรอดินสอให้เด็ก ให้เด็กแต่ละคนวาดรูปสิ่งที่เขาจะทำในระหว่างสัปดาห์เพื่อช่วย 
งานที่ห้าน เขียนบนรูปแต่ละใบว่า ฉันขอบพระพสำหรับบ้านของฉัน 
เล่าความร้สืกที่ท่านมต่อห้านของท่าน และแสดงความขอบคุณต่อพระบิดาบนสวรรค์กับพระเยซูที่ทรง 
ประทานพรให้ท่านมบ้าน 

เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. นำของใช้ในบ้านบางอย่างใส่ไว้ไนกระเป้า (อย่างห้อยที่สุคหนึ่งชิ้นต่อเด็กหนึ่งคน) ให้เด็กแต่ละคน 

เสือกของจากกระเป้า แห้วอธิบายว่าจะใช้ของนั้นอย่างไรเมื่อช่วยงานที่บ้าน ยกตัวอย่าง เช่น ผ้า 
ผ้าสามารถใช้!]คฝ่นหรือเช็คจาน ช้อนใช้เมื่อจัดโต๊ะอาหาร ของเล่นสามารถนำไปเก็บเข้าท่ีเม่ือทำ 
ความสะอาดห้อง 

2. ร้องหรอท่องเนื้อเพลง "แสนสนุก''( หนังสือเพลงเด็ก หห้า 122) โดยใช้ข้อความต่อไปนี้ "การจัคท่ี 
นอนช่างแสนสนุก" หรือ "จัดโต๊ะอาหารช่างแสนสนุก" ขณะที่ทำท่าทางประกอบ 

3. วาดรูปมือสองข้างของเด็กแต่ละคนโดยวิธทาบมือบนกระดาษ ให้เด็กนำกลับห้าน เขิยนบนกระคาษ 
ว่า ฉันปีปีอที่ช่วยเหสือ ให้อธิบายว่ามือของเด็ก ๆ สามารถช่วยทำอะไรไค้ห้าง 

4. ให้เด็กสมมติว่าเก้าอี้ของตนเป็นเกวิยนที่คลุมค้วยผ้าใบ ให้เด็กลากเก้าอี้มาห้อมเป็นวงกลมเหมือน 
อย่างที่ผู้บุกเบิกทำในตอนกลางคนเพื่อป้องกันตนเองจากคนที่ไม่เป็นมิตรและสัตว์ป่าต่าง ๆ ให้เด็กทำ 
เป็นว่าก่อกองไฟ ทำอาหารเย็น ร้องเพลง และเต้นรำหลังจากอาหารเย็น แล้วปีนขนไปนอนบน 
เก'วยน (เห้าอี้) 

5. นำรูปห้านแบบต่าง ๆ มา หรือวาดรูปบนกระคานหรือบนกระดาษ สนทนากับเด็กว่าห้านแต่ละแบบ 
สร้างค้วยอะไร และห้าไค้อยู่ในนั้นจะเป็นอย่างไร ท่านอาจหารูปกระโจม กระท่อมนาแข็ง ปราสาท 
กระท่อมและบ้านใต้ถนสูง 

1 2 6 

กิจกรรม 

ประจักษ์พยาน 

กิจกรรมเสริม 



1. ร้องหรือท่องเนื้อเพลง "เม่ือเราช่วยเหลือ" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 106) ให้เด็กทำท่าว่าเขา 
สามารถช่วยทำอะไรที่บ้านให้ห้าง 

2. ช่วยเด็กทำท่าทางโดยใช้นิ้วประกอบคำกลอนตามข้างล่างนี้: 

นิ้วน้อยน้อยไม่ค่อยว่างเลย (กำมอทั้งสองข้างชูขี้น) 
แห้วใครกันเอ่ยช่วยฉันเชื่อฟ้ง? 
"ฉันน่ีแหละ" "ฉันน่ีแหละ" "ฉันน่ีแหละ" "ฉันน่ีแหละ" "ฉันนี่แหละYพี?นิ้วขนiบพละนิ้ว ทุกครั้ง 
ที่พูดว่า ฉันน,แหละ" จนเหยียดครบทุกนิ้ว) 
พวกนิ้วงานแยะเป็นผ้บอกมา 
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กิจกรรมเพิ่มเติม 
สำหรับเด็กเล็ก 



ฉันขอบพระทุ้ยสำหรับ 
อาหารและเคร่ืองนุ่งห่ม 

ช่วยให้เด็กแต่ละคนแสดงความร้สืกกตัญณูฟ้าหรับอาหารและเครื่องนุ่งห่ม 

กิจกรรมเพฺอ 
การเรึยนรู 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เช็ญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ถามเด็ก ๆ ด้วยข้อความข้างล่างนี้ เติมคำในช่องว่างด้วยอาหารเช้าธรรมคา ๆ 
ใครชอบทาน เป็นอาหารเช้า ยกมือขี ้น 
ใครชอบทาน เป็นอาหารเช้า ยกมืออีกข้างหนึ่งขี้น 
ใครชอบทาน เป็นอาหารเช้า ยืนขี้น 
ให้ไช้ท่าทางอ่ืน ๆ ต่อไปอีกจนกระทั่ง ท่านได้บอกชื่ออาหารที่เด็กชอบครบทุกคนอย่างห้อยคนละหนึ่ง 
อย่าง แล้วจึงบอกว่า "ใครขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับอาหารท่ีเรารับประทานแล้ว ให้น่ังลงและ 
กอดอก" 
เราใช้พชและสัตว์เป็นอาหาร 

• มีอาหารอื่น ๆ อะไรอีกท่ีเด็ก ๆ ชอบ? 
• เราเอาอาหารมาจากไหน? 
• ใครเป็นผู้สร้างพืชและสัตว์ต่าง ๆ ที่เรานำมาเป็นอาหาร? 
พูดถงอาหารบางอย่างที่ท่านรับประทานว่ามาจากไหน อธิบายว่าเราได้อาหารหลายชนิดมาจากพืช 
ผ่าผลไห้หรือผักที่ท่านนำมาแล้วชี้ให้คูเมล็ดข้างใน 

• นี่คออะไร? • ทำไมพืชจึงมเมล็ด? 
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จุดประสงค์ 

การเตรึยม 1. ศกษา ปฐมกาล 1:11-12 และ 1 พงศ์กษัตริย์ 17:8-16 ด้วยการสวดอ้อนวอน 

2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภิร์ไบเบิล 
ข. ผลไม้หรือผักที่มีเมล็ดอยู่ข้างใน 
ค. ถุงถั่วหรือของนิ่ม ๆ 
ง. ภาพตัด 1-5 ปลา ภาพตัด 1-7 หมู ภาพตัด 1-8 แกะ ภาพตัด 1-9 วัว ภาพตัด 1-22 ไก่ 

(ภาพตัคท่ีคล้ายกันน้ีมีในทัศ'นปกรณ์ปฐมวัยประเภทภาพตัด ชุดที่ 4) หรือหาภาพสัตว์ต่าง ๆ ที่ 
เป็นอาหารและเครื่องนุ่งห่มในห้องที่ของท่าน 

จ. ภาพ 1-15 การขอพรอาหาร ภาพ 1-50 ฉันแต่งตัวเองได้ 
3. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 



อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงวางแผนให้พืชมีเมล็ด เพื่อที่เมล็ดพืชจะไห้เติบโตเป็นต้นพืชอีกหลาย ๆ 
ห้น เพื่อเป็นอาหารสำหรับเรา (ดู ปฐมกาล 1:11-12) เมื่อพืชอย่างเช่นผลไม้ หรอผัก เติบโตขื้นมันจะ 
สร้างเมล็ดเพิ่มขี้นอีก 
ทำท่าทางประกอบคำกลอนตามข้างล่างนี้กับเด็ก ๆ: 
เมล็ดตงลงไป 

เมล็ดสืงลงไป (ปีอหนึ่งกำนิ้วชี้ของอิกมอหนึ่ง) 
หลับให้พื ้นดินค 
ตะวันส่องแสงสิ (ทำแขน(เป็นวงกลมเหนือศีรษะ) 
หยาดฝนรเบาเบา (ทำนิ้วกระคุกกระคิกพร้อมกํบลคมอลง) 
ลมอ่อนอุ่อนพัดเสริม (โบกมอไปมาเหนือศีรษะ) 
เมล็ดก็เริ ่มงอกแห้วเรา (ค่อยคันนิ้วชีไห้โผล่ออกมาจากกำปีน) 
• หนูเคยช่วยปลูกพืชห้วยเมล็ดไหม? 
• หนูปลูกต้นอะไร? 
• เราไห้อาหารอะไรห้างจากพืช? 

ช่วยให้เด็กคิดถงผลไม้ ผัก และเมล็ดธัญญพืชหลาย ๆ อย่าง อธิบายว่าขนมปีง และอาหารเช้าบางอย่างก็ 
ทำมาจากธัญญพืช บอกเด็ก ๆ ว่าท่านร้สืกขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์เพืยงใดสำหรับเมล็ดพืชที่เติบโต 
เป็น ผัก ผลไม้และธัญญพืชชนิดต่าง ๆ 

ให้เด็ก ๆ คูเมล็ดพืชอีกครั้งหนึ่ง 
• เมล็ดพืชต้องการอะไรเพื่อที ่จะเติบโต? 
เล่าเรื่องเอลิยาห์กับหญิงม่ายชาวเศราฬท ตามที่พบใน 1 พงศ์กษัตริย์ 17:8-16 ช่วยอธิบายให้เด็กเข้าใจว่า 
มิการขาดแคลนอาหารเพราะฝนไม่ตก เมื่อไม่มิฝนซึ่งให้นํ้า ก็ปลูกอาหารไม่ไห้ 
• เด็ก ๆ จะร้สืกอย่างไรห้าไม่มีอาหารกิน? 
• หญิงม่ายผู้นั้นไห้รับพรอย่างไร จากการที่ไห้ยกอาหารที่มิอยู่เพิยงเล็กห้อยให้เอสิยาห์? (คู 1 พงศ์ 

กษัตริย์ 17:15-16) 
อธิบายว่าอาหารบางอย่างก็ไม่ไค้มาจากพืช 
• เราไห้นมมาจากไหน? 
• เราไค้ไข่มาจากไหน? 
• เราไค้เนื้อสัตว์มาจากไหน? 
สนทนาถงการที่เราไห้อาหารบางอย่างมาจากสัตว์ ใช้ภาพตัดหรือรูปภาพตามความเหมาะสม พูคถงสัตว์ 
ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นอาหารในพื้นที่ของท่าน 

เราใช้พชและสัตว์ทำเครื ่องนุ ่งห่ม 
ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่เราไค้จากพืชและสัตว์มิใช่เพยงแต่อาหารเท่านั้น แสดงภาพ 1-50 ฉันแต่งตัวเองไค้ 
• เด็กชายคนนี้กำลังทำอะใรอยู ่? 
• เวลาที่หนูแต่งตัวหนูสวมใส่อะไรห้าง? 
ให้เด็ก ๆ ทำทำสวมใส่เครื่องนุ่งห,เมชนิดต่าง ๆ เป็นต้นว่า เส้ือเชิร็'ต กระโปรงชุด รองเท้า เสื้อคลุม 
และหมวก 
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กิจกรรม 

เรื่องเล่า 

กิจกรรม 



• ทำไมเราจึงต้องใส่เสื้อผ้า? (เพื่อปกคลุมร่างกาย ป้องกันร่างกายของเรา และทำให้เราอบอุ่นเมื่อ 
อากาศหนาว) 

• เครื่องนุ่งห่มทำมาจากอะไร? 
ห้าเด็กสามารถบอกชื่อวัสดุบางอย่างที่ใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม ให้ท่านถามเด็ก ๆ ว่า!ไหมวัสดุเหล่านั้นมาจาก 
ไหน อธิบายว่าเราไควัสดุ'ในการทำเส้ือผ้า ร้องเทามาจาก พืชและสัตว์ บอกเด็กวามพืชและสัตว์อะไรห้าง 
ที่ให้วัสดุในการทำเครื่องนุงห่มทั่ว ๆ ไปในพ้ืนท่ีของท่าน ยกตัวอย่างเช่น สืาย และลินินไค้มาจากพืช 
ไหมไต้มาจากตัวไหม ขนสัตว์ไค้มาจากแกะ และหนังสัตว์ส่วนใหญ่ไค้มาจากวัว 
เราสามารถขอบพระทัยสำหรับอาหารและiครองนุ่งห่ม 
บอกให้เด็ก ๆ คิดถงอาหารที่พวกเขาร้สีกขอบพระทํย โยนห!อยื่นลุงถั่ว 1ห!อของนิ่ม ๆ ให้เด็ก ทํละคนุ 
ให้เด็กแต่ละคนบอกช่ืออาหารท่ีเขาร้สิกขอบุพระทัย แห้วโยนหรอยนลุงถ่ัวกลับให้ท่านสนทนาว่าอาหารท่ี 
เด็กบอกมาจากไหน ก่อนที่ท่านจะโยนถุงถั่วให้เด็กคนต่อไป ยํ้าเด็ก ๆ ให้ระลกว่าพระเยซูเป็นผู้สร้าง 
สัตว์และพืชทุกชนิด ภายใต้พระบัญชาของพระบิดาบนสวรรค์ 
ทำกิจกรรมซํ้าอีก โดยขอให้เด็กบอกช่ือเคร่ืองนุ่งห่มแทนช่ืออาหาร 
แสคงภาพ 1-15 การขอพรอาหาร 
• เราควรขอบคุณใครสำหรับอาหาร? 
• เราควรขอบคุณใครส่าหรับเครื่องนุ่งห่ม? 
• เราจะขอบพระทัยพระบิคาบนสวรรค์อย่างไรสำหรับส่ิงเหล่าน้ี? (วิธีหนึ่งคอ กล่าวขอบพระทัยในการ 

สวคอ้อนวอนประจำวัน) 
แสดงความกตัญณูที่ท่านมต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูที่ทรงทำไห้^ามเสื้อห้าสวมไส่ และมีอาหาร 
รับประทาน 

เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. แจกกระดาษให้เด็กคนละแผ่น เขียนเห้นแบ่งครึ่งุหห้ากระดาษตามยาว เขียนกลางหัวกระดาษว่า 

ฉันขอบพระทัยสำหรับ ให้เด็กวาดรูปอาหารซิกหน่ึง และวาดรูปเสื้อผ้าอีกซิกหนึ่ง 
2. ช่วยให้เด็กร้องห!อท่องคำร้องสองข้อแรกของเพลง "ขอบพระทัยพระบิดา" (หนังสือIพลงเด็ก หห้า 

15) 

3. ให้เด็กสมมติว่าตัวเองเป็นเมล็ดพืช ให้เด็กห่อตัวลงทำเป็นว่าเขาถูกเพาะลงในดิน แห้วค่อย ๆ ลุกขื้น 
เมื่อพระอาทิตย์ขื้นและเมื่อฝนตกเบา ๆ ลงมาถูกพวกเขา ท่านอาจให้เด็ก ๆ ผลัดกันเป็นพระอาทิตย์ 
และฝนก็ไค้ 

4. นำผลไม้ห!อผักมาสักอย่างหนึ่งและให้เด็กลองชิมชิ้นเล็ก ๆ บรรยายว่าผลไม'และผักน้ันมาจากเมล็ด 
และพืชชนิดใด (ถามผู้ปกครองให้แน่ใจก่อนว่าไม่มเด็กคนไหนแพ้อาหารที่ท่านนำมา) 

5. บรรยายลักษณะของอาหารที่เด็กคุ้นเคยดี แห้วไห้เด็กทายว่าอาหารที่ท่านกำลังพูดถงนั้นคออะไร 
ตัวอย่างเช่น "อาหารชนิดน้ีมีเปสือกสิขาวห!อสินวลออกไนเห้า มนุคออะไร?" (ไข่) ทำขาไค้หลาย 
ครั้งเท่าที่ท่านต้องการ ท่านอาจจะนำตัวอย่างอาหารแต่ละชนิดที่ท่านบรรยายมาด้วยก็ไค้ 

6. นำเครื่องแต่งกายชนิดต่าง ๆ เช่น เส้ือ กางเกง กระโปรง หมวก ถุงเท้า มา ไห้เด็ก ๆ ลองใส่คู ขณะ 
ที่ท่านพูดถงเสื้อผ้าที่เด็ก ๆ รูสืกขอบพระทํย 

1 3 0 

กิจกรรม 

ประจักษ์พยาน 

กิจกรรมเสริม 



1. ช่วยให้เด็กร้องหรอท่องเนื้อเพลง ''สำหรับร่างกายที่แข็งแรง"( หนังสือเพลงเด็ก หน้า 15) 

2. ให้เด็กทำท่าใส่เสื้อผ้า ขณะท่ีท่านกล่าวคำกลอนประกอบท่าทางต่อไปน้ี: 
เด็ก ๆ มาใส่ กางเกง กางเกง กางเกง 
เด็ก ๆ มาใส่ กางเกง หน่ึง สอง สาม 
เด็ก ๆ มาใส่ กระโปรง กระโปรง กระโปรง 
เด็ก ๆ มาใส่ กระโปรง หน่ึง สอง สาม 

เด็ก ๆ มาใส่ เส้ือเชิร์ต เสื้อเชิร์ต เสื้อเชิร์ต 
เด็ก ๆ มาใส่ เส้ือเชิร์ต หน่ึง สอง สาม 
เด็ก ๆ มาใส่ ลุงเห้า ลุงเท้า ถุงเท้า 
เด็ก ๆ มาใส่ ลุงเท้า หน่ึง สอง สาม 
เด็ก ๆ มาใส่ รองเท้า รองเท้า รองเท้า 
เด็ก ๆ มาใส่ รองเท้า หน่ึง สอง สาม 
เด็ก ๆ แต่งตัวเสร็จแห้ว เสร็จแล้ว เสร็จแห้ว (ปรบมอ) 
เด็ก ๆ แต่งตัวเสร็จแห้ว ไปเล่นไห้ ! 

กิจกรรมเพิ่มเติม 
สำหรับเด็กเล็ก 



33 ฉันเป็นเพื่อนได้ 
เพื ่อช่วยให้เด็กแต่ละคนปรารถนาที่จะเป็นเพื่อนที่คีต่อกัน 

กิจกรรมเพฺอ 
การเรืยนรู 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เพลง 

เรื่องเล่า 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิค 
ชี้ตัวเองและถาม "ฉันเป็นใคร?" เด็กอาจตอบชื่อของท่านหรอคำว่า ครู อธิบายว่าท่านเป็นเพื่อนของเขา 
ด้วย และพวกเขาก็เป็นเพื่อนของท่าน อธิบายว่าเพื่อนคอคนที่รักชอบกัน 
ให้นั่งห้อมเป็นวงกลมกับเด็ก ๆ มองดูเด็กท่ละคนและกล่าวว่า "(ชื่อเด็ก) เป็นเพ่ือนของฉัน" ให้เด็ก 
แต่ละคนผลัดกันทำอย่างนี้ ให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนไห้รับการเรียกชื่อ 
เรามึเพ่ือนมากมาย 
• เพื่อนของเด็ก ๆ มใครห้าง? 
อนุญาตให้เด็กพูคถิงเพื่อน ๆ ของเขา ชี้ให้เห็นว่าเพื่อนอาจมีอายุเท่าไรก็ไห้ คนในครอบครัวของเรา 
สามารถเป็นเพื่อนที่คีที่สุดของเรา เน้นว่าแต่ละคนในชั้นเรียนเป็นเพื่อนคนหนึ่งของเรา 
แสดงภาพ 1-3 พระเยซูพระคริสต์ อธิบายว่าบุคคลในรูปเป็นเพื่อนที่ดีมากของทุกคนในชั้นเรียน 
• เพื ่อนของเราในรูปนี ้คือใคร? 
• หนูรูได้อย่างไรว่าพระเยซูเป็นเพื่อนของหนู? 
ร้องหรอท่องเนื้อเพลง "พระเยซูเป็นเพื่อนรักเรา" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 23) 
พระเยซูเป็นเพื่อนรักเรา 
พระทรงเนาชิดใกล้ 
พระทรงนำเมื่อเราทูลขอ 
พระพอใจเด็กเด็ก 
เล่าเรื่องพระเยซูทรงยกลาซารัสขื้นจากความตาย ตามที่พบใน ยอห์น 11:1-7, 17-44 เน้นว่าลาซารัสกับ 
พี่สาวของเขาเป็นเพื่อนของพระเยซู เมื่อพระเยซูอยู่ในหมู่ห้านเบธานี พระองค์ทรงพักที่ห้านของพวกเขา 
และเสวยพระกระยาหารเย็นกับพวกเขา 
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จุดประสงค์ 

การเตรียม 1. ศกษา ยอห์น 6:1-13 และ 11:1-7, 17-44 ด้วยการสวดอ้อนวอน 

2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์ไบเบิล 
ข. ภาพ 1-3 พระเยซูพระคริสต์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 240; 62572) 

3. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 



• พระเยซูทรงรูสืกอย่างไรกับลาซารัส? (คู ยอห์น 11:3, 35-36) 
• พระเยซูทรงทาอะไรให้กับลาซารัส? (คู ยอห์น 11:43-44) 
• หใ,(คิดวา ลาซารัส มารีย์และมารธา ร้สืกอย่างไรกับพระเยซู? 

เราสามารถเป็นเพื่อนที่ดได้ 
• เราควรปฏิบัติต่อเพื่อนของเราอย่างไร? 

อธิบายว่าเมื่อเราเป็นเพื่อนทุคี เราจะช่วยคนุอื่นทำสิ่งต่าง ๆ ที่สื เราจะเอาใจใส่เพื่อนของเราและอยากให้ 
เขามความสุข พูดถงการที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่เราห้องการ1ให้เขาปฏิบi ต่อเรานี้น^ๅกัญ 0 ย ' ๅ ง ั ^ ๓ ม 

เด็ก ๆ ว่า เขาจะเป็นเพื่อนที่คอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้: 
• หนูกำลังเล่นุอยู่กับเพื่อนคนหนึ่ง แห้วมเด็กอิกคนมาขอเล่นห้วย 
• เด็กคนหนึ่งเพิ่งมาชุนเรียนเป็นครั้งแรก เขารู้สืกอายและกลัว 
• เด็กคนหนึ่งถูกคนอื่นห้อ เขาเสก ,ไม่ติเลย 
ร้องห!อท่องเนื้อเพลง "ความเมตตาเริ่มที่เรา,, ( หนังสือเพลง1ด็ก หห้า 89) 
ฉันจะเมตตาต่อผู้คนห้วนหน้า 
เพราะว่านั่นเป็นสิ่งคี 
ฉันพูดกับตัวเองว่า 
"จำไวไห้คความเมตตาเริ่มที่เรา' , 

• หนูเสกอย่างไรเมื่อเพื่อนทำคิต่อหนู? 
• หนูคิดว่าเพื่อนจะร้สืกอย่างไรเมื่อหนู ทำคกับเขา? 

ช่วยให้เด็กเข้าใจว่าห้าเขาอยากจะฐเพื่อน ตัวเขาเองต้องเป็นเพื่อนที่คีก่อน 
เพื่อนย่อมแบ่งฟ้นกัน 
• ห้าหนูกำลังเล่น (บอกชื่อของเล่นห!ออะไรบางสิ่งที่เจาะจง) แห้วมเพื่อนคนหนึ่งมาเล่นห้วย หนูควร 

จะทำอย่างไร? 

อธิบายว่าเมื่อเรายอมให้คนอื่นเล่นกับเรา ห!อเมื่อเราแบ่งของที่เราฐให้คนอื่น เราก็กำลังแบ่ง!]น บๅงทํ 
ของที่เรามีก็แบ่งแยกออกไม่ไห้ ดังนั้นเราควรผลัดกันเล่น สิ่งนี้ก็เรียกว่า การแบ่งปีนห้วย 
• ห้าเพื่อนของหนูหิว และหนูมอาหาร หนูควรจะทำอย่างไร? 

ให้เด็กดูพระคัมภิรํใบเบิล และเล่าเริ่องพระเยซูปุระทานอาหารเลี้ยงคนห้าพันคนตามที่พบในยอห์น 6:1-
13 เห้นว่าเพราะเด็กชายคนหนึ่งแบ่งปีนอาหารที่เขามี พระเยซูจงทรงสามารถใช้อำนาจที่ทรงมีทำให้มี 
อาหารเพียงพอสำหรับคนทั้งหมด 

เติอนเด็กถงเรื่องเอลียาห์กับหญิงม่ายแห่งเมองเศราฟิท (ที่เคยเล่าในบทที่ 32) หญิงม่ายนั้นไห้รับพรเพราะ 
ว่าเธอแบ่งปีนอาหารที่เธอมีแม้ว่าเธอมีไม่มาก 
• เราสามารถแบ่งอะไรให้เพื่อนไค้ห้าง? 
• เราสามารถแบ่งปีนอะไรให้ครอบครัวของเราห้าง? 

ให้เด็ก ๆ ยนขี้นและร้องเพลง "แสนสนุก,, (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 122) ใช้คำว่า "การแบ่ง (ของเล่น 
หนังสือ ห!ออะไรก็ตามที่เด็กแนะนำ) ช่างแสนสนุก" ให้เด็กคิดท่าทางประกอบให้เข้ากับเนื้อเพลง 
การแบ่งของเล ่น ช่างแสนสนุก 
แสนสนุก สนุก สนุก! 

เพลง 

เรื่องเล่า 

เพลง 
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การแบ่งของเล่น ช่างแสนสนุก 
แสนสนุก สนุก สนุก! 
(Copyright © 1963 by D.c. Health and Company. Reprinted by permission.) 

เสือนเด็ก ๆ ว่าเพื๋อนย่อมช่วยเหลือกัน กระตุ้นเด็ก ๆ ให้ช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่และจัดห้องให้สะอาด 
เรียบร้อยทุกครง 
แสดงประจักษ์พยานของท่านถงความสำคัญของการมเพ่ือนท่ีคี ท่านอาจเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับ 
เพ่ือนของท่าน ยรกับเด็ก ๆ ว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงเป็นเพื่อนของเราและทรงรักเรา 
กระตุ้นเด็ก ๆ ให้ทำคกับเพื่อน ๆ ในสัปดาห์น 

เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. ร้องหรอท่องเนื้อเพลง "ลำธารห้อยพูดว่า "จงให้" (หนังสือเพลงIด็ก หน้า 118) ห!อเพลง "พระเยซู 

ตรัสจงรักทุกคน" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 37) 
2. ให้เด็ก ๆ ยนข้ีน ทำท่าทางประกอบคำกลอน "เพ่ือนรักตัวน้อย" 

ฉันมเพื่อนรักที่สุดตัวน้อย (กอคตัวเอง) 
ฉันคอยเจอเธอทุกวัน 
ฉันรักเพื่อนตัวน้อย ๆ ของฉัน 
เล่นกันสุขอุรา 
เล่นตุ๊กตา ( ทำท่ากล่อมตุ๊กตาไนออมแขม) 
เล่นปาลูกบอล (ทำท่าขว้างลูกบอล) 
สวนสนามเดินตะลอน (เดิมสวมสมามอยู่กับที่) 
บางตอนโล้ช ิงช ้า (ทำท่าเล่มชิงช้า) 
คุยคล่องร้องเพลง 
เป็นกันเองดุจเพื่อนยา (กอคอกและผงกศีรบะ) 

3. นำขนมชิ้นเล็ก ๆ มาในช๊ันเรียน (สอบถามผู้ปกครองของเด็กให้แน่ใจว่าไม่มีเด็กคนใคแพ้อาหารที่ 
ท่านนำมา) วางขนมน้ืนไวในท่ีท่ีเด็กมองเห็นไห้ พูดถงขนมนั้นว่าดูน่ารับประทาน แล้วถามเด็ก ๆ 
ว่าอยากให้ท่านแบ่งให้พวกเขาห้างไหม ถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขาจะร้สืกอย่างไรห้าท่านแบ่งขนมให้เพียง 
บางคน สนทนากันว่าคนส์นที่ไม่ไค้รับแบ่งขนมจะเสืกอย่างไร แล้วแบ่งขนมนั้นให้เด็ก ๆ 

4. ให้เด็กวาดภาพตัวเองแบ่งปีนกับเพื่อน เขียนที่รูปแต่ละใบว่า ฉัมสามารถแน่งป็มกับเพื่อมไค้ 
5. เล่าเรื่องจริงต่อไปนี้ห้วยคำพูดของท่านเอง 

รองเท้าหัวทองแดง 
สมัยท่ีผู้บุกเบิกมาอาศัยในยูท่าห์ พวกเขาส่วนใหญ่ยากจน พวกเขาไค้ใช้เงินทงหมคที่มีซือสิ่งของ 
ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการเดินทางอันยาวไกล และซ๊ือเคร่ืองมือท่ีจำเป็นในการสร้างห้านและทำสวน 
และเนื่องจากว่าพวกเขาไม่มีเงินมากนี้เอง เด็ก ๆ หลายคนจงมีรองเท้าเพียงแค่คู่เคยวซึ่งเอาไว้ใส่ใน 
ในวันอาทิตย์ วันอื่น ๆ ในสัปดาห์เด็ก ๆ จะไม่ใส่รองเท้า 
มีเด็กหญิงผู้บุกเบิกคนหนึ่งชื่อ เมสินคา เธอมีรองเท้าหัวทองแดงที่หนักและน่าเกลยคอฺยู่คู่หนึ่ง ซึ่งเธอ 
ไค้สวมมาตลอดฤดูหนาว พอถงฤคูร้อนครอบครัวของเมลินคาก็ซอรองเท้าใหม่คู่หนึ่งซึ่งสวยและใส่ 
สบายให้เธอเอาไว้ใส่ในวันอาทิตย์ และเธอก็กำลังจะใส่รองเท้าคู่นี้ในการเดินสวนสนาม 

134 

ประชกษ'พยาน 

กิจกรรมเสริม 



อามันคา เพ่ือนสนิทของเมลินคา ไม่มีรองเท้าเลยสักคู่ เมลินคาเสกสงสารอามันดา จงขออนุญาตคุณ-
แม่ท่ีจะเอารองเท้าคู่หน่ึงของเธอไปให้อุามุ้นคายืมใส่ไปเดินสวนสนาม ขณะท่ีเมสินคาหยิบรองเห้าหัว 
ทองแดงคู่หนักและน่าเกลิยคข้ืนมา เพื่อที่จะเอาไปให้เพื่อนนั้น แม่ก็พูคขี้นว่า ''ห้าลูกจะแบ่ง!]น ลูก 
ควรจะให้สิ่งที่ตัวลูกเองก็อยากไห้รับ'' 
เมลินคาคิดหนักอยู่สองสามนาทิ เธอคิดถงว่าพระเยชุจะทำอย่างไรในกรณเช่นนี้ เธอคิดว่าตัวเองอยาก 
จะใส่รองเท้าคู่ไหน แห้วเธอก็ตัดสินใจ เมสินดาเอารองเท้าคู่ใหม่สำหรับใส่วันอาทิตย์ไปให้เพื่อนใส่ 
แล้วเธอก็ไปเดินสวนสนามห้วยรองเห้าทองแดงที่หนักอี้งและน่าเกลิยคแทน แต่เมลินคาก็มีความ 
สุขมากเหลอเกิน! เธอเว่าตัวเองกำลังแบ่งปีนตามท่ีพระเยชุทรงต้องการให้เธอทำ 
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กิจกรรมเพมเติม 
สำหรับเด็กเล็ก 1. จัคของเล่นหลาย ๆ อย่างมาให้เด็กเล่น พูดถงฺความสำคัญของการพูดคำว่า ''โปรค', และ "ขอบคุณ" 

กระต้นเด็ก ๆ ให้แบ่งปีนของเล่นกันในขณะท่ีเล่น และให้ช่วยกันเอาของเล่นไปเก็บเมื่อเลิกเล่นแล้ว 

2. เม่ือท่านท่องคำกลอนต่อไปน้ี ให้นำเด็ก ๆ ทำท่าทางประกอบ ทำซํ้าอีกครั้งห้าเด็กห้องการ 
สร้างสรรค์วันสุข 

สองตามองหาสิ่งที่น่าทำ (ชี้ที'ตาทั้งสอง) 
แย้มยิ้มงามลํ้าตฺลอดวันนี้ (ยิ้มกว้าง) 
สองหูคอยฟ้งเพื่อนพ้องพาทิ (เอามอป้องหู) 
สองมือที ่ม ี เก ็บของเล่นไป (ทำท่าเก็บของเล่นเข้าที') 
ลิ้นเอยล้วนเอ่ยคำหวานทุกวัน (ชี้ที่ปาก) 
ใจรักงานรักเล่นหาลืมไม่ (วางมอไว้เทนอหัวใจ) 
สองเห้าห้อย ๆ วิ่งเหยาะวิ่งไว (ชี้ที'เท้า) 
สร้างสรรค์วันสุขให้ทุก ๆ คน 

3. ร้องหรอท่องเนื้อเพลง "ฉันมีสองมือน้อย 'ๆ' ('หนังสือเพลงเด็ก หน้า 126) 



บทที ่ ฉันรักคนอื่นได้ 
เพื่อกระตุ้นเด็กแต่ละคนให้แสคงความรักต่อผู้อื ่นด้วยคำพูดและการกระทำที่เมตตา 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปีค 
แสดงภาพ 1-48 เด็ก ๆ เล่นลูกบาศก์ไห้ 
• เด็กเหล่านี้กำลังทำอะไร? 
• หนูคิดว่าเด็ก ๆ เหล่าน้ีเป็นเพ่ือนกันหรอเปล่า? 
• คนที่เป็นเพื่อนกันจะปฏิบัติต่อกันอย่างไร? 
เตือนเด็ก ๆ ว่า เพ่ือนควรปฎิบัติดต่อกัน เมื่อเราทำคีกับผู้อื่นเราก็กำลังแสดงความรักต่อเขานั่นเอง 

ร้องหรอท่องเนื้อเพลง ''พระเยซูตรัสจงรักทุกคน', (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 37) กับเด็ก ๆ ทำท่าทาง 
ประกอบตามที่ได้อธิบายไว้ข้างล่าง: 
พระเยซูตรัสให้รักกัน (กางแขนกว้าง) 
แบ่งปีนเมตตาให้ (ผงกศิรษะขื้นล4) 
เมื่อควงใจเธอเปียมด้วยรัก (วางมอที่หัวใจ) 
คนอ่ืนจะรักเธอ (กอดตัวเอง) 

กิจกรรมเพฺอ 
การเรืย'น! 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เพลง 
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จุดประสงค์ 

การเตรึยม 1. ศกษาข้อพระคัมภีร์ต่อไปน้ีด้วยการสวดห้อนวอน ะ ม'ทธิว 7:12; มาระโก 10:13-16; ลูกา 10:30-37 
และยอห์น 13:34 

2. ทบทวนเร่ืองจากบทท่ี 19 พระเยซูทรงรักษาคนตาบอด (คู ยอห์น 9:1-7) 

3. ทำหัวใจกระดาษให้เด็กแต่ละคนในชั้นเรียน เขียนว่า ฉันรักเธอ บนหัวใจทุกควง 

4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์ไบเบิล 
ข. ภาพ 1-3 พระเยซูพระคริสต์ (ชุคภาพพระกิตติคุณ 240; 62572) ภาพ 1-43 พระเยซูทรงรักษา 

คนตาบอด (ชุดภาพพระกิตติคุณ 213; 62145) ภาพ 1-48 เด็ก ๆ เล่นลูกบาศก์ไห้ ภาพ 1-62 
ชาวสะมาเรียผู้ใจคิ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 218; 62156) 

5. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านห้องการใช้ 



พระเยซูแสดงความรักต่อผู้อื่นด้วยความเมฅฅา 
แสดงภาพ 1-3 พระเยชูพระคริสต์ บอกเด็กว่าพระเยซูบอกให้เราปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนดังที่เราอยากให้ 
ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา ให้เด็กดูพระคัมภีร์ไบเบิลและอ่านมัทธิว 7:12 จนถง ให้เขาปฏิบติต่อท่าน อธิบายว่า 
พระคัมภีร์ข้อน้ีหมายความว่า ห้าเราต้องการให้คนอื่นทำคีกับเรา เราก็ต้องทำคีกับเขาก่อน 
ให้เด็กดูภาพ 1-43 พระเยซูทรงรักษาคนตาบอด ให้เด็ก ๆ ช่วยท่านเล่าเรื่องโดยดูจากภาพ (ดู ยอห์น 
9:1-7) 
• พระเยซูทรงเมตตาต่อคนตาบอดอย่างไร? 
พระเยซูให้พรเด็กเล็ก ๆ ตามท่ีพบใน มาระโก 10:13-16 
• พระเยซูทรงเมตตาต่อเด็ก ๆ อย่างไร? 

เห้นว่าพระเยซูทรงดำเนินชีวิตในการช่วยเหลือผู้อื่น ทรงแสดงความรักต่อผู้อ่ืนห้วยความเมตตา อธิบายว่า 
พระเยซูทรงให้พระบัญญัติแก่เราให้รักกันและกัน อ่านยอห์น 13:34 ให้เด็ก ๆ หัเง ให้เด็กพูด "เรารัก 
เจ้าทั้งหลายมาแห้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกันต้วยอย่างน้ัน" ซาสักสองสามครง 
ร้องหรอท่องเนื้อเพลง "จงรักกันและกัน" (หนังสัอเพลงเด็ก หน้า 72) กับเด็ก ๆ 

จงรักกันและกัน 
ดังเรานั้นรักเจ้า 
นี่เป็นบัญญัติใหม่ 
ให้รักกันและกัน 
ปวงชนจะร้ว่า 
เจ้าเป็นสาวกของเรา 
หากว่าพวกเจ้า 
เฝืารักกันและกัน 
(Copyright © 1961, 1989 by Luacine c . Fox. Used by permission.) 
เราสามารถแสดงความรักต่อผู้อื่นควยความเมตฅา 
แสดงภาพ 1-62 ชาวสะมาเริยผู้ใจคิ และเล่าเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจคีตามที่พบในลูกา 10:30-37 
• ในเรื่องนี้ใครเป็นคนรใจเมตตา? 
• ชาวสะมาเริยทำอะไรห้างในการช่วยเหลอชายที่ไห้รับบาดเจ็บ? 

ช่วยเด็ก ๆ คิคถงวิธิที่จะแสดงความเมตตาต่อผู้อื่น ให้เด็ก ๆ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ ใน 
ชั้นเรยน 
อธิบายว่า บางครั้งก็เป็นการยากที่จะแสดงความเมตตากับบางคน เพราะคนน้ันอาจมองดูแห้วไม่เป็นมิตร 
หรือไม่เหมือนเรา ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าทุกคนจำเป็นต้องไค้รับการปฏิบัติห้วยความเมตตา แม้ว่าบางคน 
อาจคูเหมือนไม่เป็นมิตร หรือไม่เหมือนเรา (เช่นคนที่รสีผิวไม่เหมือนเรา หรือคนพิการ) แต่เราก็ควร 
ปฏิบัติต่อเขาห้วยความเมตตา 
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เรื่องเล่า 

เรื่องเล่า 

เพลง 

เรื่องเล่า 



พูดถึงความสำคัญของการแสดงความรักและความเมตตาในครอบครัวข©งเรา 

• หนูจะแสดงความรักต่อคุณพ่อ คุณแม่ และพี่น้องได้อย่างไร? 
เน้นว่าเมื่อเรามิความเมตตาต่อครอบครัวของเรา ไม่เพยงแต่ครอบครัวของเราเท่านั้นที่จะมความสุข 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูก็ทรงมีความสุขด้วย 
อธิบายว่า บางคร้ังเด็กทารกหรอน้องตัวเล็ก ๆ เอาของของเราไปหรือทำของเราเสีย ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจ 
ว่าเด็กที่เล็กมาก ๆ มักไม่เข้าใจว่าตัวเองกำลังทำอะไรเสมอ เราห้องปฏิบัติต่อน้องเล็ก ๆ ด้วยความเมต-
ตาและไม่โกรธ ห้าเรามีของที่อาจแตกหักเสืยหายได้ เราก็ควรเก็บของไปไว้ในที่ที่เด็กเล็ก ๆ หยิบไม่ถึง 
• เราจะแสดงความรักต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุได้อย่างไร? 

เน้นว่าเราแสดงความรักที่เรามิต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูไห้โดยการรักษาพระบัญญิต โดยการมี 
ความคารวะท่ีโบสถ์ โดยการมีเมตตาและช่วยเหลอผู้คนที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา 
เราแสดงความรักได้ด้วยการพูดอย่างอ่อนหวาน 

บอกเด็ก ๆ ให้ทำตามคำแนะนำข้างล่าง เมื่อเด็ก ๆ ทำท่าทางแต่ละอย่างแห้ว ให้ขอบคุณพวกเขาสำหรับ 
การทำตามคำแนะนำ 

1. กรุณายืนขี้น 

2. โปรดนั่งลง 
3. โปรดยืนข้ีนและหมุนตัว กรุณาน่ังลง กรุณายืนข้ีนอิกคร้ัง 
4. โปรดยกมอขื้นเหนือศีรษะ 
5. กรุณานั่งลงเงียบ ๆ 
• ครูได้พูดคำอะไรห้างท่ีสุภาพ อ่อนโยน? 
• เด็ก ๆ รูสีกอย่างไรเมื่อมีคนพูด ''โปรด กรุณา,, และ ''ขอบคุณ', กับเด็ก ๆ ? 

ช่วยเด็กให้เข้าใจว่า ห้าเราห้องการให้คนอื่นพูดอ่อนหวานกับเรา เราควรพูดอ่อนหวานกับเขาก่อน 
เตือนให้เด็ก ๆ นืกถึงคำสุภาพอื่น ๆ เป็นห้นว่า ''หนูขอโทษ'' และ ''ขอโทษนะครับ (ค่ะ)' , ''กรุณา''และ 
โอกาสท่ีเราควรใช้คำพูดเหล่าน้ี ถามคำถามต่อไปน้ีหรอคำถามท่ีคห้าย ๆ กัน ซึ่งเหมาะกับวัฒนธรรม 
ของท่าน: 
• ห้าหนูจะขอนํ้าดื่มอย่างสุภาพ หนูจะพูดอย่างไร? 
• ห้ามีคนเอาของขวัญมาให้ หนูควรพูดว่าอะไร? 
• ห้ามีคนทำให้หนูเสียใจ หนูอาจพูดว่าอะไร? 
• การจะเรียกใครคนหน่ึงให้หันมาสนใจ ควรพูดอย่างไรจงจะสุภาพ? 
อธิบายว่าแห้บางทีคนอื่นอาจพูดไม่คิกับเรา เราก็ควรพูดตอบเขาอย่างอ่อนหวาน 
ร้องเพลง "พระเยซูตรัสจงรักทุกคน" กับเด็ก ๆ อิกครั้ง 
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กิจกรรม 

เพลง 



ชมเชยเด็ก ๆ เมือท่านสังเกตเห็นว่าพวกเขามเมตตา อธิบายว่าเนื่องจากพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู 
ทรงรักทุกคน พระองค์จงทรงพอพระทัยเมื่อเห็นเราเมตตาต่อกัน แสดงประจักษ์พยานว่าพระบิดาบน-
สวรรค์และพระเยซูทรงต้องการให้เราเป็นคนรเมตตา แจกหัวใจกระดาษให้เด็กคนละหนึ่งอัน บอกเด็ก ๆ 
ว่าข้อความบนหัวใจอ่านว่าอะไร และแสดงความรักกับเด็ก ๆ 
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ประจักษ์พยาน 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. อ่านตัวอย่างตามข้างล่างนี้ (หรือคิดขนเอง) และบอกให้เด็กชูหัวใจกระดาษของตนขี้นห้าตัวอย่างที่ 

ท่านบอกเป็นการแสดงความเมตตาหรือแสดงความรัก และห้าการกระทำนั้นไม่แสดงความเมตตา 
หรือไม่แสดงความรักให้เด็กวางหัวใจกระดาษไว้บนตัก 
• ผลัดกันเล่นเกม 
• ชอบโวยวาย 
• ช่วยเหลอเด็กที่เจ็บ 
• ตคนที่ทำให้เราโกรธ 
• เดินอย่างสงบเสงี่ยมในอาคารประชุม 
• พูด "กรุณา" และ "ขอบคุณ" 
• จับประตูให้เปีคไว้เพื่อคนอื่น 
• ทำเสียงดังหนวกหูที่โบสถ์ 
• ช่วยทำความสะอาด 
เตือนเด็ก ๆ ให้ระลกว่าเมื่อเราแสดงความเมตตาต่อผู้อื่น เรากำลังแสดงความรักและพระบิดาบน-
สวรรค์กับพระเยซูก็จะทรงมีความสุขกับเรา 

2. คิดถงหลาย ๆ สถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ีนไห้บ่อย ๆ ซึ่งเด็กจะมีโอกาสแสดงความรักและความเมตตา 
ต่อผู้อื่น เขยนสถานการณ์ต่าง ๆ นั้นบนกระดาษชิ้นเล็ก ๆ แห้วให้เด็กหยิบคนละชิ้น อ่านสถานการณ์ 
นั้น แห้วให้เด็กคนที่หยิบไห้บอกว่าจะทำอย่างไรในสถานการณ์ดังกล่าว ท่านอาจใช้ตัวอย่างต่อไปนี้ 
ไต้: 

• หนูกำลังเล่นอยู่กับเพื่อนคนหนึ่ง แล้วรเด็กอิกคนเข้ามาในห้อง หนูควรทำอย่างไร? 
• หนูกับน้องต้องการเล่นของเล่นอันเคืยวกัน หนูควรทำอย่างไร? 
• น้องชายเล็ก ๆ ของหนูเอาของบางอย่างของหนูไป หนูควรทำอย่างไร? 

3. ยกตัวอย่างในวอร์คหรือห้องที่ของท่านพูดถงวิธที่จะแสดงความเมตตาและความรักต่อผู้ที่พิการช่วย 
เด็กให้คิดถงวิธีต่าง ๆ ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งพวกเขาสามารถช่วยคนพิการไห้ 
• เราจะแสดงความรักต่อคนที่มองไม่เห็นไห้อย่างไร? 
• เราจะแสดงความรักต่อคนที่ไม่ไต้ยินไห้อย่างไร? 
• เราจะแสดงความรักต่อคนที่นั่งเก้าอี้รถเข็นหรือใช้ไม้คํ้ายันไค้อย่างไร? 

4. ช่วยให้เด็กเข้าใจว่าแม้จะมีบางคนพูดภาษาไม่เหมือนเรา หรือมีผิวคนละสีกับเรา แต่เราทุกคนก็เป็น 
ลูกของพระบิดาบนสวรรค์เหมือนกัน เราควรมีเมตตาต่อกัน เราควรปฏิบัติต่อทุก ๆ คนอย่างที่เรา 



ต้องการให้เขาปฏิบัติต่อเรา อธิบายว่าทุกคนย่อมแตกต่างกันไม่อย่างใคก็อย่างหนึ่ง 

1. ร้องหรอท่องเนื้อเพลง ''ความเมตตาเริ่มที่เรา,, (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 89) 
2. ช่วยเด็กทำท่าทางประกอบคำกลอนต่อไปนี้ 

ยิ้มพาใครใครให้ยิ้มตาม ( ไช้นิ้วคงมุมปากขึ้นไห้เป็นรอยยิ้ม) 
จนเม่ือยามท่ีฉันเศร้า ( คงมุมปากลง ไห้หน้าเศfๆ) 
ห้องส่งยิ้มเข้าไว้ไห้บรรเทา ( คงมุมปากขึ้นไห้ยิ้ม) 
ไม่นานเนากลับยินค (วางมอทั้งสองไว้เหนัอห้วไจ) ! 
(Adapted from Pat Graham, "Feeling Glad", Friend, Mar. 1990, P-21) 

1 4 0 

กิจกรรมเพมเติม 
สำหรับเด็กเล็ก 



ฉันเป็นคนเมตตาสัตว์ได้ บทที่ 

เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจความสำคัญของการมความเมตตาต่อสัตว์ 

กิจกรรมเพฺอ 
การเรึยนรู 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เรื่องเล่า 

เรื่องเล่า 

เ ชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดห้อนวอนเปิด 

ทำท่าเป็นสัตว์ที่เด็ก ๆ ร้จ'กคิ ให้เด็ก ๆ ทายว่าท่านเป็นสัตว์อะไร ให้เด็กผลัดกันทำท่าเป็นสัตว์และให้ 
เด็กที่เหลอทายว่าเด็กคนนี้เป็นสัตว์อะไร 

อาดัมฅั๊งชื่อสัตว์แต่ละชนิด 
เสือนความจำเด็ก ๆ^ ว่า พระบิดาบนสวรรค์ทรงเป็นผู้วางแพนและพระเยซูทรงเป็นผู้สร้างสัตว์ ปลา นก 
และแมลงต่าง ๆ ขนบนโลก ให้เด็กดูพระคัมภีร์ไบเบิล แห้วอธิบายว่าพระคัมภีร์บอกเราว่าอาคัมตั้งชื่อ 
สัตว์ทุกชนิด (คู ปฐมกาล 2:19-20) แสดงภาพ 1-28 การสร้าง-สิ่งที่มีชีวิต 
• อาคัมตั้งชื่อสัตว์ต่าง ๆ ในภาพนี้ว่าอะไรห้าง? (ให้เด็ก ๆ ผลัดกันชี้สัตว์อย่างหนึ่งในภาพแห้วบอกชื่อ 

สัตว์นั้น ๆ) 
พระบิดาบนสวรรค์แสะพระเยชุทรงต้องการให้!ราเมตตาสัตว์ 
ให้เด็กคูภาพ 1-30 โนอาห์กับเรือและสัตว์ต่าง ๆ แห้วทบทวนเรื่องโนอาห์กับเรือ ตามที่พบในปฐมกาล 
6-8 เห้นว่ามสัตว์ชนิดละสองตัวเป็นอย่างห้อยที่ถูกช่วยให้รอดจากการจมนํ๊ๅตาย พระบิดาบนสวรรค์กับ 
พระเยซูทรงรักสัตว์และทรงห้องการให้สัตว์ต่าง ๆ อยู่บนโลก 
• ทำไมโนอาห์จงนำสัตว์ไปไ^ไนเรือ? 
• หนูร้สืกขอบคุณโนอาห์สำหรับสัตว์อะไรห้างที่ท่านนำไปไวัในเรือ? 
• หนูคิคว่าพระบิดาบนสวรรค์กับพระเยซูทรงห้องการให้เราปฎิบติต่อสัตว์อย่างไร? 
เล่าเรื่องของประธานสเป็นเชอร์ คับเบิลยู. คิมบัลล์ ประธานคนที่สิบสองของศาสนาจักรฯ ดังต่อไปนี้ 
ห้วยคำพูดของท่านเอง: 

สมัยท่ีประธานคิมบัลล์เป็นเด็ก^ ท่านมงานคือห้องพาวัวไปเลี้ยงที่ทุ่งหญ้า ซึ่งห่างจากห้านราว ๆ หน่ึงไมล์ 
วันหนึ่งท่านไห้ทำหนังสะติ๊กขี้นอันหนึ่งซึ่งเป็นของเล่นที่ท่านใชยงเสารั้วและต้นไห้ห้วยก้อนหิน ท่านยิง 
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จุดประสงค์ 

การเตรยม 1. ศกษาปฐมกาล 2:19-2; 6-8 ห้วยการสวดอ้อนวอน 

2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์ไบเบิล 
ข. ภาพ 1-28 การสร้าง-สิ่งที่รชีวิต (ชุดภาพพระกิตติคุณ 100; 62483) ภาพ 1-30 โนอาห์กับเรือ 

และสัตว์ต่าง ๆ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 103; 62305) 
3. เตรยมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 



ได้แม่นมาก และสามารถยิงถูกต้นไม้หรอเสาท่ีอยู่ไกล ๆ ได้ 
ตลอดข้างทางท่ีท่านพาวัวไปเล้ียงมต้นไม้สูง ๆ ขี้นอยู่ สเป็นเซอร,สังเกตเห็นว่ารนกตัวเล็ก ๆ อยู่บนต้น 
ไม้มากมาย พอท่านเห็นนก มันก็ล่อใจท่านให้ลองแมือกับนก ว่าท่านจะยิงแม่นแค่ไหน แต่แห้วท่านก็นก 
ถึงเพลง เพลงหน่ึงท่ีท่านเคยร้องในปฐมวัยข้ีนมาได้ เพลงร้องว่า "จงอย่าฆ่านกเล็ก ๆ ...โลกน้ีเป็นทรัพย์ 
สินของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงจัดหาอาหารไว้ให้ส่ิงมีชิวิตตัวเล็ก ๆ เช่นเคียวกับตัวใหญ่" สเป็นเซอร์ 
คิดถึงเนื้อเพลงที่ท่านเคยร้องท่านจงคิดว่านกเล็ก ๆ ก็สำคัญต่อพระบิดาบนสวรรค์ และเป็นการไม่ถูกต้อง 
ที่จะไปฆ่ามัน ดังนั้นท่านจงระมัดระวังเวลายิงหนังสะติ๊กไม่ให้ไปโคนนกเข้า (See Conference Report, 
Apr. 1978, p. 71; or Ensign, May 1978, p. 47) 
• สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ แสดงความเมตตาต่อนกอย่างไร? 
บอกเด็กว่า พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงต้องการให้เราเมตตาสัตว์ทุกชนิด 
ร้องหรือท่องเนื้อเพลง "ความเมตตาเร่ิมท่ีเรา" (หนังสือเพลงเด็ก หห้า 89) 
ฉันจะเมตตาต่อผ้คนถ้วนหน้า 
เพราะว่านั่นเป็นสงคี 
ฉันพูดกับตัวเองว่า 
"จำไว้ให้คี ความเมตตาเร่ิมท่ีเรา" 
• หนูมีสัตว์เลี้ยงห้างไหม? 
เชิญชวนเด็ก ๆ ให้พูดถึงสัตว์เล้ียงของเขา และวิธีที่เขาดูแลมน อ่านข้อความข้างล่างนี้ แห้วใหุ้เด็ก ๆ ยก 
นื้วหวแม่มือขี้นถ้าข้อนั้นเป็นการเมตตาต่อสัตว์ และให้ช้ีน้ีวหัวแม่มือลงถ้าเป็นการกระทำท่ีไม่เมตตา 
ต่อสัตว์ 
• ให้อาหารด ๆ แก่มันทุกวัน 
• สืมให้อาหารสัตว์ 
• สืมให้นื้าสัตว์ 
• หานื้าใหม่ ๆ ไว้ให้มันด่ืมได้เสมอ 
• หาที่ปลอดภัยและสบายไว้ให้มันนอน 
• ขังมันไว้ในที่ร้อนทั้งวัน 
• รักและเอาใจใส่มัน 
เตือนเด็ก ๆ ว่าสัตว์ทั้งหลายถูกสร้างขี้นโดยพระเยซู และเป็นส่วนหน่ึงในแผนของพระบิคาบนสวรรค์ 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงต้องการให้เราเมตตาสัตว์ แสดงความร้สีกท่ีท่านมีต่อสัตว์เล้ียงหรือ 
สัตว์ทั่ว ๆ ไป 
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เพลง 

กิจกรรม 

ประจักษ์พยาน 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. ทำสำเนาภาพกระต่ายที่อย่ห้ายบทเรียนนี้ให้เด็กทุกคุน ให้เด็ก ๆ ระบายสีรูปกระต่ายของตน เอาก้อน 

สำลีเล็ก ๆ ทากาวติคทํหางกระต่ายแต่ละตัว เพ่ือให้มันแลคูปุกปุย 
2. ร้องหรือท่องเนื้อเพลง "พระบิคาบนสวรรค์ทรงรักฉัน" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 16) 

3. ใช้เบ็คตกปลาจากบทที่ 11 และภาพตัดสัตว์ต่าง ๆ ที่มีมากับคู่มือนี้'ให้เด็ก ๆ ผุลัคุกันจับุสัตว์คนละ 
ตัว เม่ือเด็กแต่ละคนจับสัตว์ได้แห้วให้เด็กผลัดกันอวดสัตว์ท่ีตัวจับได้ และบอกส่ิงท่ีเขารูเก่ียวกับสัตว์ 
นั้น ๆ 



4. ทำเข็มกลัดติดเสื้อ เขียนว่า ฉันจะเมตตาสัตว์ ให้เด็กแต่ละคนติดกลับบ้าน 
5. ให้เด็กทำท่าทางโดยใช้มอประกอบคำกลอนต่อไปนี้: 

แมวห้อยของฉัน 
แมวห้อยของฉัน ผลนผลันข้ีนห้นไห้ (เอานิ้วมอขวา "วิ่ง" ขึ้นบนแขนซ้าย) 
นั่งตาแป้วอยู่บนกิ่งนิ่งมองฉัน ( ให้ปีอขวานั่งบนไหล'ซ้าย) 
ฉันร้องเรียก "เหรยวเหมียว" วิ่งมาพลัน (เอานิ้ว ''วิ่ง'' ลงมาจากแขน) 

แมวห้อยน้ันกินอาหารหมดจานเลย ( ทำมึอซ้ายเป็นรูปห้วย ให,'ปีอขวาทำท่าแมวกำลังกินอาทา T) 
6. ไห้เด็กยนขี้น และทำท่าทางประกอบคำกลอนต่อไปน้ี ขณะที่ท่านเป็นผู้กล่าวคำกลอน: 

โนอาห์ 
โนอาห์สร้างเรอใหญ่ศักดิ''สิทธิ (เหยียดแขนออก ไป) 
ท่านประดิษฐ์เพียงที่ร้ (เอานิ้วชี้แตะที่หน้าผาก) 
ท่านตอก ท่านเลื่อย กะวัคคู (ทำท่าตามคำกลอน) 
ท่านร้คังพระองค์บัญชา (ผงกศีรบะ) 
แห้วโนอาห์เรียกครอบครัวของท่าน (กวักมอ) 
ชวนกันลงเรือเทียบท่า(เดินแถวอยู ่ทับที ่เงียบ ๆ) 
สัตว์ห้อยใหญ่เป็นคู่คู่ขื้นมา ( ชูนิ้วมอคู่ทัน) 
ขี้นนาวาเพื่อลอยไป (ทำมอลอยไปลอยมา) 
เมฆดำคลํ๊ามืดมัวทั่วฟ้า (วางมอเหน้อศีรบะ) 
ฝนเริ่มตกมาห่าใหญ่ (ทำนิ้วเหมอนmมนิ้าลงมา) 
ทั่วทั้งแผ่นดินโลกโชกชุ่มไป (ทำท่ากวาด ไปมาห้วยมอและแขน) 
หาไม่พบแผ่นดินคอน (มองหาไปมา) 
เรือศักดิสทธิลอยรอดปลอดภัย (ทำมอลอย ไปลอยมา) 
คืนวันผ่านไปหลายตอน (ประกบสองมอแนบไวัข้าง ๆ ใบหน้า) 
จนฟ้าผันเผยพระทินกร (ทำแขนเป็นวงกลมเหน้อศีรบะ) 
ส่องแสงอบอุ่นสว่างเก 

แห้วน้ัาลคแห้งเหือดแห้งพลัน ( ไขวัแขนเหน้ออก) 
แผ่นดินน้ันเห็นกะตา (เป็ดแขนแลัวเหยยดมอออก) 
ครอบครัวโนอาห์ไซร้ขอบพระทัยวันทา (ทัมศีรบะแลัวกอดอก) 
ทุกเวลาพระเป็นเราทรงอยู่เคิยง 
(Adapted from a verse by Beverly Spencer). 
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กิจกรรมเพมเฅิม 
สำหรับเด็กเล็ก 

1. ให้เด็กพูคถงสัตว์เลี้ยงที่ตนเองมหรือที่อยากจะไห้ สนทนากับเด็กถงวิธิที่เราควรปฏิบัติและเอาใจใส่ 
ต่อสัตว์เลี้ยง 

2. ท่องเนื้อเพลง "โลกน้ีแสนกวัางใหญ่" (English Children's Songbook, p.235) ทำท่าทางตามที่ไห้ 
อธิบายไวัห้างล่าง: 



โลกนี้แสนกว้างใหญ่ และกลมกระไร (ทำแขนเป็นวงโทญ่) 
พระสร้างสมสรรพส่ิงพบท่ัวไป 
ภูเขา ( ทำรณป็นฺรูป/)เขาเทนือศีรษะ) 
และทุบเขา (ความอลงอยู่ทนาลำคัว) 
ต้นไม้สูงไสว (เทยิยคแขนขึ้นสุง) 
เหล่าสัตว์โตใหญ่ (เอื้อมมอขึ้น) 
และเหล่าสัตว์น้อยทั ่วไป (เอื้อมมอลง) 
โลกนี้แสนกว้างใหญ่ และกลมกระไร (ทำแขนเป็นวงไทถ/) 
ทรงรักให้พรมากทั่วทุกคนเอย (ไขว้แขนกอดคัวเอง) 

3. ให้เด็กดูภาพตัดรูปสัตว์สักสองสามภาพทละภาพ และให้เด็กบอกสิ่งที่เขาร้เกี่ยวกับสัตว์แต่ละชนิด 
เป็นต้นว่ามันอาศัยอยู่ที่ไหน มันร้องเสียงอย่างไรและว่าเด็ก ๆ ชอบมันตรงไหน 
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กิจกรรมเพื่อ 
การเรยน? 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวคห้อนวอนเปิด 
ท่องเนื้อเพลง "ทำอย่างท่ีฉันทำ,' (English Children's Songbook, p. 276) กับเด็ก ๆ ให้เด็ก ๆ 
ทำท่าทางทุกอย่างตามท่าน เช่น ห้วนแขน ปรบมือ หรอทำท่าบินเหมือนนก 
ทำอย่างที่ฉันทำ 
ทำตาม ทำตามฉัน! 
ทำอย่างที่ฉันทำ 
ทำตาม ทำตามฉัน! 
ห้าฉันยกมอขื้นหรอลง 
ห้าฉันทำเรฺว ๆ หรือช้า 
ทำอย่างที่ฉันทำ 
ทำตาม ทำตามฉัน! 
ทำอย่างที่ฉันทำ 
ทำตาม ทำตามฉัน! 
(Copyright ๏ 1963 by D.c. Heath and Company. Reprinted by permission.) 

อธิบายให้เด็ก ๆ ฟ้งว่าเมื่อพวกเขาทำทำทางตามท่าน พวกเขากำลังทำตามตัวอย่างของท่าน เม่ือเราทำ 
ตามตัวอย่างของใครเราจะทำอย่างท่ีเขาทำ บอกเด็ก ๆ ว่าพระเยชุตรัสว่า "จงตามเรามา'' (คู มัทธิว 4:19) 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงส่งพระเย,เมายังโสกนึ้เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เรา 
แสคงภาพ 1-3 พระเยชุพระคริสต์ อธิบายว่าเหตุพลหน่ึงท่ีพระเยชุเสด็จมายังโลกน้ีก็สือเพ่ือเป็นตัวอย่าง 
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ฉันเป็นตัวอุย่าง 

ที่ดี,ได้ จุดประสงค์ เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนเป็นตัวอย่างที่คีแกํแอื่นโดยการทำตามตัวอย่างของพระเยชุ 
การเตรึยม 1. ศกษาขอพระคัมภีร์ต่อไปน๋ิห้วยการสวดห้อนวอน: มัทธิว 4:19; ลูกา 19:1-10; ยอห์น 13:15 และ 

3 นไฟ 17:11-24 
2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอรมอน 
ข. ภาพกระคาษตัครูปรอยเห้าหลาย ๆ แผ่น 
ค. ภาพ 1-3 พระเยชุพระคริสต์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 240; 62572) ภาพ 1-63 ศักเคยสบนห้นไห้ 

ภาพ 1-64 พระเยชุทรงสวดห้อนวอนกับชาวนีไฟ (62542) 
3. เตรยมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านห้องการใช้ 



แก่เรุาและทำให้เราเห็นว่าควรจะคำรงชีวิตอย่างไร พระเยจุ(ทรงคพร'อม นั่นหมายความว่าพระองค์ทรงทำ 
ทุกสิ่งห้วยวิธีที่ถูกต้อง วิธที่พระองค์ทรงดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้ คือวิธีที่พวกเราควรจะพยายามดำรงชีวิต 
ตามนั้น 

เปิคพระคัมภรไบเบิลแห้วอ่าน ยอห์น 13:15 ให้เด็ก ๆ ฟิง บอกเด็ก ๆ ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพระคำของ 
พระเยซู ยาว่าเราต้องการเป็นเหมือนพระเยซู และทำตามตัวอย่างของพระองค์ 
ช่วยให้เด็ก ๆ ร้องหรอท่องเนื้อเพลงท่อนแรกของเพลง "ฉันพยายามเป็นเหมือนเยซู" 
(หนังสือเพลงเด็ก หน้า 38) 
ฉันพยายามเป็นเหมือนเยซู 
ฉันร้ทางพระฉันเดินตาม 
ฉันพยายามรักดังพระทำ 
ทั้งคำพูคและการกระทำ 
( Copyright © 1980 by Janice Kapp Perry. Used by permission.) 

• เราควรจะทำสิ่งใคบ้างห้าเราพยายามจะเป็นเหมือนพระเยซู? 
แสดงภาพ 1-63 ศักเคิยสบนต้นไม้ และเล่าเรื่องของพระเยซูกับศักเคิยส ในหนังสือลูกา 19:1-10 
อธิบายว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นตัวอย่างที่คแก่เราที่ทรงกรุณาต่อศักเคิยส แห้ว่าคนอื่น ๆ จะไม่ชอบ 
ศักเคียส แต่พระเยซูกลับต้องการไปที่บ้านของเขาและเป็นมิตรกับเขา 
• พระเยซูทรงกรุณาต่อสักเคยสอย่างไร? (คู ลูกา 19:5) 
• หนูคิดว่าศักเคิยสร้สิกอย่างไรที่พระเยซูทรงกรุณาต่อเขา? 
ร้องหรอท่องเนื้อเพลง "พระเยซูตรัสจงรักทุกคน " (หนังสือเพลงเด็ก หห้า 37) ทำท่าทางประกอบตาม 
ที่ไห้อธิบายไว้: 
พระเยซูตรัสให้รักกัน (กางแขนกว้าง) 
แบ่งปีนเมตตาให้ (ผงกศรมะขึ้นลง) 
เมื่อควงใจเธอเปียมห้วยรัก ( วางมอที่หัวไจ) 
คนอ่ืนจะรักเธอ (กอดตัวเอง) 
แสดงภาพ 1-64 พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนกับชาวนีไฟ และเล่าว่าพระเยซูทรงสวดอ้อนวอนเพื่อเด็ก ๆ 
ชาวนิไฟอย่างไร ตามท่ีพบใน 3 นิไฟ 17:11-24 อธิบายว่าพระเยซูทรงเป็นตัวอย่างห้วยพระองค์เองว่าเรา 
ควรจะสวดอ้อนวอนให้คนอื่น 
• พระเยซูทรงสวคอ้อนวอนให้ใครห้าง? (คู 3 นิไฟ 17:21) 
• หนูคิดว่าเด็ก ๆ รูสิกอย่างไรบ้างเมื่อพระเยซูทรงสวดอ้อนวอนให้พวกเขา? 
• เราสวดอ้อนวอนให้ใครไห้บ้าง? 
สนทนาถึงผู้คนท่ีเราจะสวคอ้อนวอนให้ เช่น สมาชิกในครอบครัว คนป่วย ผู้สอนศาสนา และผู้นำใน 
ศาสนาจักรฯ ของเรา 
แสคงภาพ 1-63 ศักเคิยสบนต้นไม้ และภาพ 1-64 พระเยซูทรงสวคอ้อนวอนกับชาวนิไฟ ไว้ท่ีค้านตรง 
ข้ามของห้อง วางภาพกระคาษตัดรูปรอยเห้าบนพื้นเรียงไปยังภาพทั้งสองแต่ละภาพ ให้เด็ก ๆ ร้องหรือ 
ท่องเนื้อเพลงท่อนแรกของเพลง "ฉันพยายามเป็นเหมือนเยซู" อกครั้ง พร้อมกับเดินตามรอยเท้าที่เรยงไว้ 
ไปที่ภาพแต่ละภาพ 
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หยุคที่ภาพแต่ละภาพแล้วให้เด็ก ๆ เล่าเรื่องนั้นเท่าที่จะจำไค้ ช่วยเด็ก ๆ ให้คิดถงวิธิท่ีพวกเขาจะเป็น 
ตัวอย่างที่คีไห้เหมือนที่พระเยชุทรงเป็นในแต่ละเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น เด็ก ๆ สามารถแบ่งของเล่น หรอ 
เล่นกับเด็กคนหน่ึงท่ีต้องการเพือน (ศักเคยส) และเด็ก ๆ อาจสวดห้อนวอนให้ใครก็ไค้ท่ีป่วย หรือจำเป็น 
ห้องไค้รับความช่วยเหลือพิเศษ (การสวดห้อนวอนเพ่ือเด็ก ๆ ชาวนไฟ) 
ช่วยให้เด็ก ๆ ตระหนักว่าเม๋ึอเด็ก ๆ แสคงความรักต่อผู้อ่ืนอย่างมิน้ืาใจและโดยการสุวคห้อนวอนเพ่ือ 
พวกเขา เด็ก ๆ กำลังทำตามตัวอย่างของพระเยชุ และกำลังเป็นตัวอย่างที่คให้กับคนอื่น ๆ ค้วย 
ร้องหรอท่องเนื้อเพลงในท่อนสร'อย ของเพลง ''ฉันพยายามเป็นเหมือนเยชุ'' (หนังสือเพลงเด็ก หห้า 
38) ทำท่าทางประกอบคำร้องตามที่ไห้อธิบายไ'?: 
จงรักกันและกันดังเยชุรักท่าน (กอดตัวเอง) 
จงม่ันเมตตาในทุกส่ิงทท่านทำ (จับมอกับคนอื่นและเขย่า) 
ทั้งความคิดและการกระทำ (มอหนึ่งทำเป็นหัวสัตว์ อกมอหนึ่งลูบเหมือนลบสัตว์เลี้ยง) 
รักและอาทรเพราะเป็นสิ่งที่เยซูทรงสอน (ประสานมือ'หงสอง หงายฝามือขน เหมือนพระกัมภีว์) 
(Copyright © 1980 by Janice Kapp Perry. Used by permission.) 

เราสามารถเป็นตัวอย่างที่ดนก่ผู้อื่น 
อธิบายว่า เช่นเคิยวกับที่เด็ก ๆ ทำตามตัวอย่างของพ่ระเยซู คนอ่ืนจะมองดูเด็กๆ และทำตามตัวอย่าง 
ของพวกเขา 
ให้เด็กคนหน่ึงออกมาหน้าช้ันเพ่ือเป็นผู้นำ ให้เด็กคนน้ีนำเด็กคนอ่ืน ๆ ทำท่าทางต่าง ๆ เช่น ปรบมือ 
หมุนตัว หรือกระโดคข้ีนลงให้โอกาสเด็กคนอ่ืน ๆ ไค้เป็นผู้นำห้าง 
อธิบายว่ามีวิธีที่สำคัญมากกว่าการเคลอนไหวร่างกายของเราในการเป็นตัวอย่างที่คี บอกเด็ก ๆ ว่าพวก 
เขาเป็นตัวอย่างที่ด็ไค้โดยทำสิ่งคื เช่น พูดความจริง เช่ือหัเงแม่และพ่อ แบ่งของเล่นให้คนอื่น รความ 
คารวะท่ีโบสถ์ และช่วยเหลอครอบครัวของตน 

• มอะไรห้างที่เราจะทำเพื่อเป็นตัวอย่างที่คีแก่ผู้อื่น? 
ให้เด็ก ๆ ช่วยกันคิดว่ามิวิธีใดห้างที่จะเป็นตัวอย่างที่คิไค้ และให้บอกกับชั้นเรยนค้วยว่าแต่ละคนกำลัง 
จะทำเรื่องไหน 
เล่าเรื่องที่ครั้งหนึ่งท่านเคยทำตามตัวอย่างของใครบางคน แบ่งปีนความเสกเกี่ยวกับความสำคัญของการ 
ทำตามตัวอย่างของพระเยซู กระตุ้นเด็ก ๆ ให้เป็นตัวอย่างท่ีคีแก่ผู้อ่ืนโดยการทำส่ิงท่ีพระเยซูทรงทำ 

เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. ทำมงกุฎหรือหมวกจากกระดาษให้เด็กแต่ละคน บนมงกุฎเขียนว่า ฉันเป็นตัวอย่างที่คีใกั สนทนากัน 

ถงวิธีที่เด็ก ๆ จะเป็นตัวอย่างท่ีคีในระหว่างสัปดาห์ 
2. ร้องเพลง "คร้ังหน่ึงพระเยซูเคยเป็นเด็ก" (หนังสือเพลงเด็ก หห้า 47) "พระเยซูอยากให้ฉันเป็นลำแสง" 

(หนังสือเพลงเด็ก หห้า 36) หรือ "ฉันเป็นเหมือนควงคาว" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 85) 
3. ให้คูไฟฉายเล็ก ๆ เปิดไฟฉายและสนทนากันว่าแสงจากไฟฉายช่วยคนเราไค้อย่างไร อ่าน 3 นีไฟ 

12:16 ประโยคแรกดัง ๆ อธิบายว่าเมื่อพวกเขาเป็นตัวอย่างที่คี พวกเขาก็เป็นเช่นเคียวกับไฟฉาย 
กระบอกเล็ก ๆ เพราะว่าคนอื่น ๆ จะมองดูและทำตามพวกเขา ให้เด็กคนหน่ึงถอไฟฉายแห้วนำเด็ก 
คนอื่น ๆ เดินไปรอบ ๆ ห้อง ทำซาจนกว่าเด็กที่ห้องการจะเป็นผู้นำไค้ทำคนละหนึ่งรอบ 
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4. ให้เด็ก ๆ ยืนขี้นและทำท่าทางประกอบคำกลอนต่อไปนี้; 
พระเยซูทรงรักเด็กเล็ก ๆ 

ถนนฝ่นคห้งเด็กเล็กมุ่งว่ิงร่ี ( วิ่งOjjกับที่) 
เท้านุ้อย ๆ ซอยถี่ ๆ เร่งรี่มา (ชีที่เท!) 
หาที่แทรกแหวกฝ่าฝูงประชา (ทำทำแหวกเ!เาฝูงชน) 
อยากเห็นหห้าพระเยซูอยู่ใกห้เคยง (ปีนเพ่งมองไปรอบ ๆ) 
ผู้ใหญ่ว่า "พาเด็กไปใหห่าง" (ยื่นมอออกไปเหมอนหุ้ามไห "หอุ^) 
ท่านไม่ว่างวันนี้เด็กเล็กห้ามเข้า (ทำหนัาบื้งและสนศีรบะ) 
พระเยซูบอก ''ให้เด็กมาหาเรา', (กวักมอ) 
เด็กเล็กเขาสำคัญนัก เรารักเด็กจริง', (กอดตัวเอง) 
(Adapted from Margaretta Harmon in Bible Story Finger Plays and Action Rhymes 
[Cincinnati, Ohio: Standard Publishing, 1964 ], p.27) 

1. ให้เด็ก ๆ พูดกำว่า**พุ?* ซํ้า ๆ บอกเด็กว่าตัวอย่างที่คคอุคนที่ เราอยากจะเป็นเหมอนเขาเมื่อโต 
ขน พ่อแม่เป็นตัวอย่างที่คของเราไห้ ให้เด็กบอกสิ่งต่าง ๆ ที่พ่อแม่ของพวกเขาทำเพึ่อดูแลเอาใจใส่ 
หเอทำให้พวกเขามความสุข 

2. ให้เด็ก ๆ จับมือแห้วเคลื่อนไหวเป็นวงกลมขฌุะที่ร้องหรอท่องเนื้อเพลง ''เมื่อเราช่วยเหลอ1' (หนังสอ 
เพลงเด็ก หห้า 106) ร้องเพลงนี้ไห้หลายเที่ยวตามต้องการแทนคำว่า ////'ห้วย พ่อ พี่ชาย พี่สาๆ 
คฌฅา คุณยาย หรอ คุณ^ คุณย่า) 

3. เล่นเกม ''ทำตามผู้นำ',1 กับเด็ก ๆ ให้เด็ก ๆ ยืนเข้าแถว เด็กคนแรกในแถววิ่งเขย่งกระโดด เ ข ย ่ ง 

สลับเห้าหรอทำท่าทางอ่ืน ๆ ไปอิกห้านหน่ึงของห้อง เด็กอื่น ๆ ทำตามเด็กคนแรกในสิ่งที่เขาหรอ 
เธอทำ จากนั้นให้เด็กคนแรกไปต่อห้ายแถว เด็กคนต่อไปในแถวจะเป็นผู้นำคนใหม่ เล่นต่อไปจน 
เด็กทุกคนไห้เป็นผู้นำคนละหนึ่งครั้ง 

149 

กิจกรรมเพิ่มเติม 
สำหรับเด็กเล็ก 



37 ฉันเป็นคนซื่อสัตย์ได้ 
จุดประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความปรารถนาที่จะเป็นคนชื่อสัตย์ของเด็กแต่ละคน 
การเตรยม 1. ศกษาข้อพระคัมภีร์ต่อไปน้ีด้วยการสวคอ้อนวอน: อพยพ 20:15-16; แอลมา 53:16-22; 56:44-57 

และหลักแห่งความเชื่อข้อ 13 คู หลักธรรมพระกิตติคุณ (31110 425) บทท่ี 31 ด้วย 
2. ทำแถบคาคศีรษะง่าย ๆ ด้วยผ้าหรอกระคาษสำหรับเด็กแต่ละคน เขียนบนแถนทุกอันว่า oi'นเป็นคน 

ซื่อสัตย์ไค้ 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภฺร์มอรมอน 
ข. กระคุมหรือวัตถุเล็ก ๆ อย่างอ่ืน 
ค. ภาพ 1-3 โจเซฟ สมิธ (ชุคภาพพระกิตติคุณ 400; 62449) ภาพ 1-65 นักรบหนุ่มสองพันคน 

(ชุดภาพพระกิตติคุณ 313; 62050) 
4. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 

กิจกรรมเพอ 
การเรียน! 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ให้เด็กคนหนึ่งออกมาหน้าชั้นเรียน ประกบมือของท่านเข้าด้วยกันโดยมีกระดุมหรือวัตถุช้ินเล็ก ๆ อย่าง 
หนึ่งอยู่ในมือ ให้เด็กคนอ่ืน ๆ ที่เหลอประกบมือเข้าด้วยกัน จากน้ันให้ท่านไปหาเด็กทีละคนย่ืนมือของ 
ท่านไปที่ระหว่างมือของเด็ก แล้วปล่อยกระดุมไว้ในมือเด็กคนหน่ึง ให้เด็ก ๆ ประกบมือไว้อย่างนน 
ทำเป็นว่าทุกคนมกระดุมอยู่ในมือ และถามว่า "กระดุม กระดุม กระคุมอยู่ท่ีใคร?" ให้เด็กท่ีอยู่หน้าช้ัน 
ทายว่ากระดุมอยู่ท่ีใคร โดยถามว่า "(ชื่อ) รกระดุมไหม? บอกให้เด็ก ๆ ตอบตามความจริง "ฉันไม่ร 
กระดุม" หรือ "ฉันมีกระคุม" 
เล่นเกมนี้หลาย ๆ ครั้ง เสือกเด็กคนอ่ืน ๆ ให้เป็นคนทาย และเป็นคนส่งผ่านกระดุม กล่าวชม 
เด็ก ๆ สำหรับการเป็นคนซื่อสัตย์ 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงต้องการให้เราซื่อสัตย์ 
แสดงภาพ 1-13 โจเซฟ สมิธ บอกเด็ก ๆ ว่า ศาสดาโจเซฟ สมิธ เขียนไว้ว่า "เราเช่ือในการเป็นคน 
ชื่อสัตย์" ในหลักแห่งความเช่ือข้อ 13 ช่วยเด็ก ๆ ท่องจำข้อความนี 
• การเป็นคนซือสัตย์หมายความว่าอะ ไร? 
อธิบายว่า การเป็นคนซ่ือสัตย์หมายรวมถึง การพูดความจริง การไม่เอาของของคนอื่น และการปฏิบัติต่อ 
ผู้อื่นอย่างยุติธรรม 

•โ. 0 



กิจกรรม 

เรื่องเล่า 

กิจกรรม 

ประจักษ์พยาน 

ให้เคีกดู'พระกํมภิรํใบเบิล แห้วบอกเด็ก ๆ ว่าโมเสสนำพระบัญญ้ติสิบปรุะการมาให้ผู้คนของท่ๅน (ดู 
อพยพ 20) อธิบายว่าพระบิดาบนส-วรรคและพระเยซู,ให้'พระบัญญติ1ในเร่ืองความซ่ือสตย์แก่"โมเสสสอง 
ข้อ คอ "เจ้าจะ,ไม่'ขโมย" และ "เจ้าจะไม่เป็นพยานเท็จ,' อ่าน อ พ ย พ 20:15-16 ดัง ๆ 
• การขโมยหมายถงอะไร? 
อธิบายว่าการเป็นพยานเท็จหมายถงการพูดสิ่งที่ไม่เป็นความจริง 
ท่องเนื้อเพลง "ฉันเชื่อในการเป็นคนซื่อสัตย์,, (English Children's Songbook, p.149) 
ฉันเชื่อในความเป็นคนซื่อสัตย์ 
ฉันเชื่อถอ มั่นในความจริง 
ความซ่ือสัตย์น้ัน ควรเร่ิมท่ีฉันก่อน 
ห้องซื่อสัตย์จริง ทั้งพูดและทำ 
บรรยายการกระทำบางอย่างให้เด็ก ๆ ทัเง ให้เด็กยนข้ืนห้าการกระทำน้ันเป็นการซ่ือสัตย์ และให้น่ังลงห้า 
การกระทำน้ันไม่ซ่ือสัตย์ ใช้ตัวอย่างข้างล่างน้ี หรือ คิคขี้นมาเอง: 
• ทำเพื่อเอาใจแม่ เมื่อแม่ขอไม่ให้ทำอะไรบางอย่าง 
• บอกความจริงในส่ิงท่ีเราทำ 
• เอาของที่ไม่ใช่ของเรามา 
• สารภาพว่าไห้ทำผิด 
• บอกว่าคนอื่นทำบางอย่างผิดทั้ง ๆ ที่ตัวเองเป็นคนทำ 

• พบเงินหรือส่ิงของของคนอ่ืน แห้วนำไปสืนให้เจ้าของ 
ขอให้เด็กเล่าถงประสบการฌทเขาไห้เป็นคนซื่อสัตย์ 
• หนูรูสืกอย่างไรเมื่อตัวเองซื่อสัตย์? • หนูรูสืกอย่างไรเมื่อตัวเองไม่ซื่อสัตย์? 

• ทำไมบางครั้งหนูจงกลัวที่จะเป็นคนซื่อสัตย์? (หนูอาจถูกทำโทษหรือทำให้ใครบางคนไม่สบายใจ) 
ช่วยเด็กให้เข้าใจว่าเราจะเสืกคีกว่าเมื่อเราซื่อสัตย์ แห้ว่าบางครั้งมันจะยากก็ตาม 
เราได้รับพรเมอเราซื่อสัคย์ 
แสดงภาพ 1-65 นักรบหนุ่มสองพุ้นคน เล่าเร่ืองนักรบหนุ่มสองพันคน ตามที่พบในแอลมา 53:16-22 
และ 56:44-57 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอลมา 53:20-21 อธิบายว่าเหตุผลหนึ่งที่คนหนุ่มเหล่านี้พิเศษกว่า 
ใคร ๆ เพราะว่าเขาซ่ือสัตย์ อ่านุส่วนห้ายของแอลมา 53:20 ดัง ๆ (จาก/ขาเป็นคนที่เอาจริร) อธิบาย 
ว่าการเอาจริงหมายถงการเป็นคนซื่อสัตย์ เพราะว่า นักรบหนุ่มเหลานเป็นคนซื่อสัตย์เขาจงไครับการปก 
ป้องในสงคราม พวกุเขาไห้รับพร เพราะความซ่ือสัตย์ ศรัทธา และความกห้าหาญของพวกเขา เราก็จะไห้ 
รับพรเช่นกันห้าเราซื่อสัตย์ 
• นักรบหนุ่มสองพันคนไห้รับพรอะไรจากการที่พวกเขาซื่อสัตย์? (คู แอลมา 56:54-56) 
ใส่แถบคาดศีรษะให้เด็ก ๆ ให้พวกเขาสมมติว่าตัวเองเป็นนักรบหนุ่มสองพันคน แห้วเดินสวนสนามไป 
รอบ ๆ ห้อง ตามจังหวะตบมือของท่าน ให้เด็กหยุดเดิน เมื่อท่านหยุดตบมือ แห้วขอให้เด็กบอกว่าเขาจะ 
เป็นคนซ่ือสัตย์ไห้อย่างไร เร่ิมตบมืออิก ทำกิจกรรมนี้ชํ้า ๆ จนกว่าเด็กทุกคนจะไห้ผลัดกันตอบ 
แสดงประจุ้กษ์พยุานของท่านว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุทรงห้องการให้เราซื่อสัตย์ และเราจะมิ 
ความสุขเมื่อเราซื่อสัตย์ 
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เสือทกิจกรรมบางอยางเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. เล่าเรื่องของจาคอบ ฮัมบลินกับลูกชายของเขา ดังต่อไปน ด้วยคำพูคของท่านเอง: 

จาคอบ อัมบลินเป็นผู้บุกเบิกรุ่นแรกสุดคนหนึ่งที่ไปยังตอนใต้ของรัฐยูท่าห์ เขารักชาวอินเคยนที่อาศัย 
อยู่ที่นั่นและเขาเรียนพูดภาษาอินเคียน เขาซื่อสัตย์ต่อชาวอินเคียนเสมอและพวกนนก็เรียนรู้ว่าไว้ใจเขา 
ไค วันหนึ่งจาคอบได้ส่งลูกชายของเขาไปพบอินเคียนคนหนึ่งเพื่อขอแลกลูกม้ากับผ้าห่ม อินเคียน 
คนน้ันสำรวจตรวจตราลูกม้าอย่างละเอียดละออแล้วก็จัคผ้าห่มให้มัดหน่ึง ลูกชายของจาคอบก็ตอบว่า 
"ยังไม่พอ" คนอินเคียนก็เพ่ิมผ้าห่มให้อีก จนกระท่ังลูกชายของจาคอบคิดว่าเขาไห้ผ้าห่มพอแล้ว เขาจง 
ขี่ม้ากลับห้านด้วยความภาคภูมิใจที่เอาลูกม้าไปแลกผ้าห่มมาได้มากมาย คร้ันจาคอบรู้ว่าลูกชายของเขา 
เอาผ้าห่มมากี่ฝืน เขาก็ไม่พอใจ ลูกม้ามีด่าไม่มากเท่าผ้าห่มมากมายเช่นนั้น จาคอบจึงให้ลูกของเขาเอา 
ผ้าห่มครึ่งหนึ่งไปคน เม่ือเด็กหนุ่มกสับไปหาคนอินเคียนผู้น้ัน คนอินเคียนหัวเราะและพูดว่า "ขารู้อยู่ 
แล้วว่าจาคอบจะส่งมันกลับคนมา" (See Jacob Hamblin, Jr., as told to Lousie Lee Udall, in 
A Story to Tell [Salt Lake City ะ Deseret Book Co., 1945], 359-60) 
อธิบายว่า คนอินเคียนรู้ว่าจาคอบ เมบลิน เป็นคนซ่ือสัตย์และจะต้องส่งผ้าห่มส่วนท่ีเกินคนให้เขา 
คนอินเคียนไว้ใจจาคอบได้เพราะเขาซื่อสัตย์เสมอ ให้เด็ก ๆ แสดงท่าทางประกอบเพื่อเล่าเรื่องอิก 
คร้ังหน่ึง 

2. ร้องหรือท่องเนื้อเพลง "คร้ังหน่ึงพระเยซูเคยเป็นเด็ก" (หนังลือเพลงเด็ก หห้า 47) 
3. ใช้หุ่นมือง่าย ๆ อย่างเช่น หุ่นมือที่ทำจากถุงเท้าหรือถุงกระดาษ แสดงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ใครคน 

หนึ่งสามารถเสือกระหว่างการซื่อสัตย์และการไม่ซื่อสัตย์ ใช้ตัวอย่างข้างล่างนหรือคิดขนเองก็ได้: 
• หนูทำจานแตก แล้วคุณแม่ถามว่าใครทำ 
• หนูกำลังช่วยเก็บเงินที่คนทำตก และถูกล่อใจให้หยิบเอาไปห้าง 

• หนูกินคุกก้ี,ไปสองช้ิน ทั้ง ๆ ที่คุณพ่อบอกแห้วว่าไม่ให้กิน คุณพ่อถามว่าหนูกินคุกกหรือเปล่า 
ให้เด็กผลัดกันใช้หุ่นมือบอกว่าตัวเองควรทำอย่างไรในแต่ละสถานการณ์ 

1. ถามเด็กว่ามีม้าอยู่ในห้องนี้หรือไม่ บอกเด็กว่าแม้เด็กจะหาคูอย่างละเอียดถี่ห้วนแล้ว ก็คงหาไม่พบ 
เพราะว่าไม่มีม้าอยู่ในห้อง เป็นการไม่ซื่อสัตย์ที่จะบอกว่ามีม้าอยู่ในห้อง ถามว่าเด็กเห็น  
หรือไม่? (บอกชื่ออะไรสักอย่างที่เด็กมองเห็นได้ง่าย ๆ) อธิบายว่า เม่ือเด็กพูดส่ิงท่ีมจริงหรือพูดความ 
จริง เด็กก็เป็นคนซ่ือสัตย์ 

2. ขอให้เด็กยกมือท้ังสองข้ืนเม่ือท่านพูดส่ิงท่ีจริง และเอามือลง เม่ือท่านพูดส่ิงท่ีไม่จริง พูดสิ่งที่ง่าย ๆ 
และเห็นไห้ชัด เช่น "ครูมีดอกไม้แซมผมอยู่" "ครูใส่กระโปรง" "กางเกงของตุ๊คตู่สิแดง" หรือเด็ก ๆ 
นั่งอยู่บนเกาอ" เป็นต้น 

3. ร้องหรือท่องเนื้อเพลง "กล้าทำส่ิงท่ีถูก" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 79) 

กิจกรรมเพมเติม 
สำหรับเด็กเล็ก 

กิจกรรมเสริม 
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ฉันเป็นคนที่มีความคารวะได้ 
เพื ่อกระตุ ้นเด็กแต่ละคนให้แสดงความรักต่อพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูโคยการแสคง ค ว า ม ค า ร ว° 

1 ศกษาอพยพ 3:1-10 ควยการสวดอ้อนวอน 

2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภิร์ไบเบิล 
ข. ภาพ 1-19, พระคริสต์กับเด็ก ๆ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 216; 62467) ภาพ 1-66 โมเสสกับพุ่มไห้ 

ที่ลุกไหม้ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 107; 62239) ภาพ 1-67 ชั้นเรียนที่มีความคารวะ 

3. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านห้องการใช้ 

กิจกรรมเพฺอ 
การเรยนรู้ 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ข อให้เด็ก ๆ กอดอก แห้วน่ังเงียบ ๆ ในขณะที่ท่านร้องหรือท่องเนื้อเพลง "ห้วยเคารพอย่างสงบ,' 
(หนังสือเพลงเด็ก หห้า 11) ห้วยเสียงที่นุ่มนวล ห้าเด็ก ๆ เจกเพลง พวกเขาจะร้องไปห้วยก็ไค 
ด้วยเคารพ อย่างสงบ ด้วยรักคิคฺถงพระห่วงใย 
ด้วยเคารพ อย่างสงบ เบาเบาเมื่อเราร้องเพลงไป 
ด้วยเคารพ อย่างสงบ เราสวคด้วยถ่อมใจ 
ขอให้พระวิญญาณสถิต ในควงจิตวันน้ี 

เม่ือร้องจบ ให้ขอบคุณเด็ก ๆ ที่นั่งเงียบ ๆ 
เรามีความคารวะได้เมออยู่ฑโบสถ์ 
แสคงภาพ 1-67 ชั้นเรียนที่มีความคารวะ 

• เด็ก ๆ เหล่าน้ีอยู่ท่ีไหน? 
• พวกเขากำลังทำอะไร? 
• หนูคิดว่าพวกเขากำลังคิดเรื่องอะไร? 
• หนูปฏิบัติตนอย่างไร เม่ือมาช้ันเรียนปฐมวัย? 
อธิบายว่า เมื่อเรามาโบสถ์เราควรจะปฏิบัติตนอย่างหนึ่ง เรียกว่า การให้ความคารวะ 
ใหเด็ก ๆ ท่องคำว่าความคารวะ หลาย ๆ ครัง 
• หนูคิคว่าความคารวะหมายถึงอะไร? 
อธิบายว่าการให้ความคารวะหมายถึงการทำสิ่งต่าง ๆ ที่แสดงความรักและความเคารพฺต่อพระบิคาบน-, 
สวรรค์และพระเยซู เราแสดงความรักต่อท้ังสองพระองค์ด้วยวิธีต่อไปน้ี (ไห้เด็ก ๆ ทำสิ่งบางอย่างเหล่านี้ 
ขณะที่ท่านพูดถึงการกระทำดังกล่าว): 

1 5 3 
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• เดินเงยบ ๆ และพูคเบา ๆ 
• นั่งเงยบ ๆ และฟิงคำสวดห้อนวอนและบทเรยน 
• ยกมือเมื่อห้องการพูด 
• กอดอก • รักษาความสะอาดของอาคารประชุม 

อธิบายว่า เม่ือเราท่าส่ิงต,าง ๆ เหล่าน้ี พระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุทรงทราบว่าเรารักพระองค์ และเรา 
จะมความสุขที่โบสถ์ 
ท่องคำร้องเพลง ''ฉันจะเป็นคนคารวะ" (English Children's Songbook, p. 28) กับเด็ก ๆ ร้องชาตาม 
ห้องการ 
ฉันจะเป็นคนคารวะ 
ให้พระร้ว่าฉันรัก 
ฉันจะ?โงอย่างเงียบ ๆ 
เพราะความคารวะเริ่มที่ฉัน 

• ทำไมเราห้องให้ความคารวะในชั้นเรยนปฐมวัย? 
เตอนเด็ก ๆ ว่าเมื่ณราให้ความคารวะ เราจะไห้ยินครูของเราพูดและเรยนร้เก่ียวกับพระบิดาบนสวรรค์และ 
พระเยชุ เมื่อเราให้ความคารวะ เราจะช่วยให้คนอื่น ๆ มความคารวะห้วย 
• ตอนนี้เราอยู่ในอาคารอะไร? 
• นี่เป็นห้านของใคร? 
อธิบายว่า อาคารประชุมของเราเป็นของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุ เป็นสถานท่ีท่ีเรามาเริยนรู้เร่ือง 
ของท้ังสองพระองค์ และส่ิงท่ีทรงมีพระประสงค์ให้เราทำ 
ทำท่าทางโดยใช้มือประกอบคำกลอนต่อไปนี้กับเด็ก ๆ คิดท่ามือต่าง ๆ เพื่อแสดงส่วนต่าง ๆ ของ 
อาคารประชุม 
อาคารประชุม 
กำแพงสูงอาคารสวยดูงามสม 
สูงห้าลมยอดแหลมสูงลิบลิ่ว 
แสงสว่างหน้าต่างเผยลมผ่านพลิ้ว 
เปิดประตูรับทิวแถวคนผ่าน 
มือแหฺงรักร่วมร่างสร้างเรือนนี้ 
เป็นที่มีเพลงสวดห้อนวอนหวาน 
กอดอกห้มศรษะทุกวันวาร 
ขอบพระทัยพระประทานอาคารนี้ 
• มีอะไรห้างทุเด็ก ๆ ควรทำในอาคารประชุม? 
• มีอะไรห้างที่เด็ก ๆ ไม่ควรทำในอาคารประชุม? 
ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่ามีบางบริเวณและบางเวลาที่สามารถวิ่งเล่น และเล่นเกมต่าง ๆ ไคในอาคารประชุม 
แต่ในบริเวณส่วนใหญ่ของอาคารและในวันอาทิตย์เราควรให้ความคารวะ บอกให้เด็ก ๆ รู้ว่านอกจากใน 
ชั้นเรยนปฐมวัยและในห้องนมัสการแห้ว เราห้องเดินและคุยกันเบา ๆ ในห้องโถงห้วย 
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เล่าเรื่องของเด็ก ๆ ในช้ันเรยนของท่าน ที่มาชั้นเรยนปฐมวัย ให้เล่าว่า เด็ก ๆ ตื่นเห้นเพิยงใด ในขณะที่ 
วิ่งห้าง 1เขย่งสลับเห้าห้าง ระหว่างทางมาสู่อาคารประชุมและเม่ือถึงอาคารประชุมพวกเขาเดินเงียบ ๆ 
อย่างไรเพื่อเข้ามาห้างใน และพวกเขาทำอะไรห้างในช่วงการประชุมศลรุะลก และในช้ันเรียนปฐมวัย 
และหลังจากนั้นในห้องโถง เห้นว่าเด็ก ๆ ควรให้ความคารวะอย่างไรเมื่อพวกเขามาโบสถ์ 
ท่องเนื้อเพลง ''สองเท้าสุขสันต์" (English Children's Songbook ,p. 270) ในขณะที่เด็ก ๆ เดินไป 
รอบห้องอย่างเงียบ ๆ และระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียงดัง 
ฉัน มสองเห้าห้อยแสนสุขสันต์ 
ทุกวันพาไปโน่นนี่ 
กระโดดเขย่งสลับคล่องค 
และส่งเสียงดัง ฉันร้ 
แต่ในห้านพระบิดาสวรรค์ 
เห้าฉันค่อยวางห้าวนำ 
แห้เดินมาไปไร้เสียงห้วยซา 
สองเท้าฉันทำไห้เอย 
• หนูจะควบคุมเท้าของหนูอย่างไรในห้องโถงท่ีโบสถ์? ในห้องนมัสการ? ในช้ันเรียน? 
• หนูจะควบคุมมือของหนูอย่างไร? 
• หนูจะควบคุมเสียงของหนูอย่างไร? 
เราสามารถมิความเสีกคารวะได้ 
แสดงภาพ 1-19 พระคริสต์กับเด็กเล็ก ๆ และบอกว่าท่านร้สีกอย่างไรเมื่อท่านคิดเรื่องพระเยซูและคิคว่า 
พระองค์ทรงรักเราเพยงใด อธิบายว่าการคิดเช่นน้ีคอความร้สีกคารวะ เชิญเด็ก ๆ ไห้แสดงความร้สีกเก่ียว 
กับพระเยซู 
แสดงภาพ 1-66 โมเสสกับพุ่มไม้ท่ีลุกไหห้ และเล่าเรื่องที่อยู่ใน อพยพ 3:1-10 เห้นถึงความร้สีกคารวะ 
ที่โมเสสมขณะที่พระเจ้าตรัสกบท่านจากพุ่มไม้ที่ลุกไหม้ และเรียกท่านให้เป็นผู้นำลูกหลานแหงอิสราเอล 
ออกจากอียิปต์ อ่านพระคัมภีร์ไบเบิลตอนนี้ดัง ๆ และอธิบายพระคัมภีร์ข้อ 5 ในส่วนท่ีบอกว่า "ถอดรอง 
เห้าของเจ้าออกเสีย เพราะว่าท่ีช่ึงเจ้ายืนอยู่น้ีเป็นท่ีศักดิสทธ" 
• ทำไมโมเสสห้องถอดรองเท้า? 

อธิบายว่าน่ันเป็นวิธท่ีจะแสดงความคารวะ ห้องแน่ใจว่าเด็ก ๆ เข้าใจว่าเราไม่จำเป็นห้องถอครองเท้าเพื่อ 
แสดงความคารวะ เรามวิธิอ่ืน ๆ มากมายท่ีจะทำเช่นน้ีน 
• หนูจะแสดงความคารวะไห้อย่างไร? 
เราสามารถแสดงความคารวะท่ีบ้านได้ 
บอกเด็ก ๆ ว่า ที่ที่เราตองแสดงความคารวะไม่ไห้มเพิยงที่อาคารประชุมเท่านั้น 
• หนูจะทำอะไรเมื่อที่ห้านมีคนกำลังสวดห้อนวอน? 
• หนูทำอะไรเมื่อที่ห้านมการลังสรรค์ในครอบครัวอยู่? 
อธิบายว่าเมื่อเราฟ้งอย่างเงียบ ๆ ในขณะท่ีมิการสวดอ้อนวอนหรอมการสอนบทเรียนท่ีห้าน เรากำลัง 
แสดงความคารวะเช่นกัน นี่เป็นการแสดงให้พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซทรงทราบว่าเรารักพระองค์ 
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แสคงความรักของท่านที่มต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุและว่าท่านมความกตัญญมากจนต้องแสดง 
ความรักน้ันออกมาห้วยการแสดงความคารวะ กระตุ้นให้เด็ก ๆ แสดงความรักของพวกเขาท่ีมีต่อพระบิดา 
บนสวรรค์แสะพระเยชุห้วยการแสดงความคารวะในช้ันเรียนปฐมวัย ในการประชุมศีลระลก และในระ 
หว่างการสวดห้อนวอน และการสังสรรค์ครอบครัวท่ีบ้าน 

เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. พาเด็ก ๆ เดินห้วยความคารวะฝานห้องโถงของอาคารประชุม ห้าเป็นไปไห้ให้ไปที่ห้องนมัสการด้วย 

เมื่อกลับมาที่ห้องเรียน ให้ชมเชยเด็ก ๆ ที่แสดงความคารวะและสนทนากันว่าความคารวะของพวกเขา 
ช่วยคนอื่น ในอาคารประชุมเคียวกันให้มความคารวะในชั้นเรียนของพวกเขาอย่างไร 

2. ร้องหรอท่องเนื้อเพลง "ฉันจะต้ังใจม่ันจะเคารพ', (หนังสือเพลงเด็ก หนา 14) "พระบิดาข้าฯ จะ 
เคารพ" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 10) 

3. ลอกรูปเท้าจากเท้าจริงของเด็กลงบนกระคาษที่มข้อความว่า "สองเห้าสุขสันต์" ให้เด็กแต่ละคน 
ระบายสีรูปเท้าของตัวเองแห้วเอากลับบ้าน 

4. ให้เด็กแต่ละคนผลัดกันแสดงวิธต่าง ๆ ที่จะให้ความคารวะในชั้นเรียนคนละหนึ่งวิธี เช่น การน่ัง 
เงียบ ๆ กอดอก หรือยกมอก่อนพูดในช้ันเรียน สนทนากันถงเหตุผลท่ีเราต้องให้ความคารวะในบ้าน 
ของพระผู้เป็นเจ้า 

5. ช่วยเด็ก ๆ ให้ท่องเน้ือความของกลอนต่อไปน้ีหน่ึงหรือท้ังสองบท คิดท่าทางประกอบคำกลอนตาม 
เหมาะสม 
กำกำ แบแบ [มือ] 
กำกำ แบแบ 
กำกำ แบแบ 
แห้วก็ปรบมือพลัน 
กำกำ แบแบ 
กำกำ แบแบ 
และวางไวับนตัก 

ฉันเขย่ามือ 
ฉันเขย่ามือ 
และหมุนเป็นวงกลม ๆ 
แห้วปรบมือให้หน่ึงทิ 
ฉันยกมือขื้น 
และวางลงทันที 
วางไว้บนตักของฉัน 
เท้าจงอยู่เฉย 
เท้าเอยหยุดพัก ^ 
เมื่อยนักนั่งเก้าอี้พลัน 
ก้มศีรษะลง 
แห้วหลับตาพลัน 
ตัวฉันพร้อมสวดห้อนวอน 182 

ประจักษ์พยาน 

กิจกรรมเสริม 



ให้เด็ก ๆ หลับตา แห้วให้ยกมือห้าไห้ยินเสียงฟานหย่อนเหรียญหรือกระดุมลงกับพื้น จากน้ันให้หย่อน 
เหรียญหรือกระคุมลงบนพื้นหรือบนโต๊ะ แห้วให้ห่อเหรียญหรือกระดุมนั้นห้วยผ้าเช็คหห้าหรือผ้าผืนเล็ก ๆ 
ให้เด็ก ๆ หลับตาไว้เช่นเดิม และฟิงอย่างตั้งใจ และยกมือขี้นห้าไดยนเสียงเหรียญหรือกระคุมหล่นอิกใน 
คร้ังน้ี หย่อนเหรียญหรือกระดุมที่ห่อไว้ลงกับพื้นหรือโต๊ะ ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า มอีกหลายส่ิงท่ีเราจะไค้ 
ยินห้าเราตั้งใจฟิง 
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39 เพลงทำให้ฉันมีความสุข 

เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่าเพลงที่ดิสามารถทำให้เรามีความสุข และเตือนเราให้ระลกถึงพระบิคาบน 
สวรรค์และพระเยซู 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวคอ้อนวอนเปิด 
ให้เด็กยืนหรอนั่งเป็นวงกลม เองเพลง ''หากว่าเราน้ันมีความสุข'"(หนงสัอเพลงเด็ก หน้า 130) หลาย ๆ 
คร้ัง ใช้คำอย่างเช่น "ปรบมือ'' "เคาะน้ิวเห้า', และ "กระพริบตา" ทำทำทางประกอบตามเนื้อเพลง 
ห ากว่าเรานั้นรความสุขจงปรบมือพลัน 
หากว่าเรานั้นมีความสุขจงปรบมือพลัน 
หากว่าเรานั้นมีความสุขไม่มีทุกข์ใคใคทุกสิ่ง 
จะประวิง อะไรกันเล่า จงปรบมือพลัน 
• หนูรู้สีกอย่างไรเวลาfองเพลง? 
เพลงทื่สีช่วยใฟ้เรามความสุข 
อธิบายว่าเพลงท่ีแสดงถึงความสุข ความงดงาม และ ความสงบ สามารถช่วยเรารูสีกคิภายในใจ เมื่อเรา 
เสียใจ โกรธ หรือตกใจกลัว เพลงท่ีคีสามารถช่วยให้เรามีความสุขไห้อิกคร้ัง 
แสคงภาพ 1-68 คาวิดเล่นดนตรีถวายกษัตริย์ซาลูล เล่าเรื่องคาวิดดีดพิณถวายกษัตริย์ซาลูล เม่ือกษัตริย์รู 
สีกไม่ค ตามท่ีพบใน 1 ชามูเอล 16:19-23 
• หนูคิดว่าทำไมเพลงของคาวิดจึงทำให้กษัตริย์ทรงสำราญขี้น? 
• หนูชอบฟืงเสียงจากเครื่องคนตรีชนิดใด? 

ขณะท่ีเด็กบอกช่ือเคร่ืองดนตรีท่ีเขาชอบ ให้เลยนแบบท่าทางของเครื่องดนตรีชนิดนันสัน ๆ 

กิจกรรมเพุอ 
การเรียน? 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เรื่องเล่า 

จุดประสงค์ 

การเตรียม 1. ศกษาข้อพระคัมภีร์ต่อไปน้ีห้วยการสวดอ้อนวอน: 1 ซามูเอล 16:19-23; อีเธอร์ 6:2-12 และคำสอน 
และพันธสัญญา 25:12 

2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์ไบเบิล พระคัมภีร์มอรมอน และ พระคัมภีร์คำสอนและพันธสัญญา 
ข. ภาพ 1-61 การอพยพจากนอวู (ชุดภาพพระกิตติคุณ 410; 62493) ภาพ 1-68 คาวิดเล่นดนตรี 

ถวายกษัตริย์ซาอูล ภาพ 1-69 เรือห้องแบนของชาวเจเร็ค 

3. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านห้องการใช้ 
หมายเห«3ถึงครู: ท่านอาจต้องการเชิญผู้นำเพลงของปฐมวัยมาช่วยท่านในบทเรียนนิ 
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กิจกรรม 

เพลง 
เรื่องเล่า 

เพลง 

เรื่องเล่า 

ประจักษ์พยาน 

ให้เด็กแต่ละคนทำท่าว่ากำลังเล่นเครื่องดนตร อย่างเช่น เปียโน ไวโอลิน กิห้าร์ หรอ พิณ ขณะท่ีท่าน 
ร้องเพลงปฐมวัย หรอเพลงสวดท่ีเด็กรู้จักค 
อธิบายว่าการร้องเพลงสามารถทำให้เรามีความสุขไห้เช่นกัน 
• เพลงปฐมวัยเพลงไหนห้างที่ทำให้หนูมีความสุข? 
ให้เด็กเลือกเพลงหนึ่งเพลง แห้วร้องด้วยกัน 

แสดงภาพ 1-61 การอพยพจากนอวู แห้วเล่าเรื่องต่อไปนี้ด้วยคำพูดของท่านเอง: 
เมื่อผู้บุกเบิกละทิ้งห้านเรือนของตนในนอวู แห้วย้ายไปทางตะวันตก พวกเขาเก็บข้าวของทุกอย่างเท่าที่ 
สามารถเอาไปได้ ใส่เกวืยนที่คลุมด้วยผ้าใบ หรือไม่ก็เกวียนลากห้วยมือ พวกเขาห้องท้ิงข้าวของหลาย 
อย่างไว้เพราะไม่มีที่จะบรรทุก การเดินทางเต็มไปด้วยความยากลำบาก และเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีพอตก 
เย็นบรรดาผู้บุกเบิกก็เหน็ดเหนื่อยมากทุกวัน เวลาคาผู้บุกเบิกจะรวบรวมเอาสัตว์เลี้ยงและเกวียนของพวก 
เขามาล้อมเป็นวงกลมแล้วก่อไฟกองใหญ่ขึ้นกลางวงนั้น ศาสดาบริคัม ยัง รู้ว่าคนเหล่านั้นจะมีความสุข 
มากขึ้นในการเดินทางห้ามีเสียงเพลง ท่านจงกระต้นพวกเขาให้ร้องเพลงและเตนรำ ผู้บุกเบิกที่นำซอ ปี 
และกลองไปห้วย ได้เล่นเพลงห้วยเคร่ืองดนตรีน้ัน ทุกคนร้องเพลงและเห้นรำรอบ ๆ กองไฟ เพลงหน่ึง 
ที่พวกเขาชอบมากคือ ''สุทธิชนมา'' เพลงทำให้ผู้บุกเบิกเข้มแข็งขึ้นและมีกำลังใจ เมื่อพวกเขาเข้านอน 
ตอนกลางคน หลังจากที่ร้องเพลงและเต้นรำมาแห้ว พวกเขาก็มีความสุข 

ให้เด็ก ๆ นั่งห้อมวงกันสมมติว่าเป็นผู้บุกเบิกนั่งอยู่รอบกองไฟ ร้องเพลง ''ผู้บุกเบิกห้อยร้องเพลงเม่ือพวก 
เขาเดินไป'' (•หนังสือเพลงเด็ก หน้า 137) หรือเพลงปฐมวัยอื่นที่เด็กชอบเป็นพิเศษกับเด็ก ๆ 
เพลงช่วยใฟ้เราระลึกดึงพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุ 
อธิบายว่าเพลงในโบสถ์เตือนเราให้ระลิกถงพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู ขอให้เด็กหลับตาสมมติว่า 
ไคยนเสียงเพลงที่เล่นในโบสถ์ก่อนการประชุมศลระลก 
• เสียงเพลงช่วยให้เรามีความคารวะในโบสถ์ไห้อย่างไร? 
อธิบายว่าพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูทรงชอบฟิงเราร้องเพลง อ่านข้อความสองประโยคแรกของ 
คำสอนและพันธสัญญา 25:12 (รพปีนการอ้อนวอนเร?) อธิบายว่าการร้องเพลงในโบสถ์ก็เหมือน 
การสวดห้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์ เป็นการขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับพรต่าง ๆ ที่ 
พระองค์ประทานให้เรา การร้องเพลงเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุเสือนเราว่าพระองค์ทรงรัก 
เราและต้องการจะช่วยเรา อธิบายว่าเพลงที่เราร้องในการประชุมศิลระลกเรียกว่า เพลงสวด 
• ทำไมเราจงร้องเพลงสวดในโบสถ์? 

แสดงภาพ 1-69 เรือห้องแบนของชาวเจเร็ค แห้วเล่าเรื่องการเดินทางของชาวเจเร็คมายังแผ่นดินแห่ง 
คำสัญญา ตามท่ีพบในอิเธอร' 6:2-12 อธิบายว่าชาวเจเร็คร้องเพลงสรรเสริญพระบิคาบนสวรรค์ และ 
พระเยซู ระหว่างที่พวกเขาอยู่ในเรือห้องแบน 
• หนูคิดว่าทำไมชาวเจเร็คจงร้องเพลงในการเดินทางของพวกเขา? 
• หนูคิดว่าชาวเจเร็ครู้สีกอย่างไรเมื่อลมและคลื่นซัดใส่เรือของพวกเขา? 
• การร้องเพลงช่วยชาวเจเร็คให้หายกลัวอย่างไร? 
• หนูเคยร้องเพลงเวลาที่กลัวไหม? การร้องเพลงช่วยหนูไห้อย่างไร? 
เล่าถงช่วงเวลาที่เพลงทำให้ท่านมีความสุข เตือนเด็ก ๆ ว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงชอบฟ้ง 
เด็ก ๆ ร้องเพลงที่คี เมื่อเด็ก ๆ ร้องเพลงพวกเขาจะมีความสุข และจดจำไห้ว่าพระบิดาบนสวรรค์และ 
พระเยซูทรงรักพวกเขา 
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เสือกกิจกรรมบางอยางเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. เองเพลง ''แสนสนุก" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 122) หรอ "ฉันคิดว่าโลกเราน้ีย่ิงใหญ่" (หนังสือเพลง 

เด็ก หน้า 125) 
2. ห้าชั้นเรียนมีเด็กไม่มากให้เด็กแต่ละคนเสือกเพลงปฐมวัยที่ตนเองชอบแห้วเองด้วยกันทั้งชั้น 
3. ทำเครื่องเขย่าจังหวะห้วยแห้วกระดาษให้เด็ก ๆ ใช้เป็นเครื่องให้จังหวะโดยใส่ข้าวสาร หเอทรายลงใน 

แห้วกระดาษเล็กน้อย ประกบแห้วกระดาษอกอันกับอันแรก โดยหันปากเข้าหากันแห้วเอาเทปกาวติด 
เพื่อมิให้ของข้างในรั่วออกมา เองเพลงปฐมวัยห้วยกันขณะที่เด็กเขย่าเครื่องให้จังหวะไปด้วย ท่านอาจ 
ใช้วัสดุอย่างอ่ืนทำเป็นเคร่ืองให้จังหวะไห้ห้วย เป็นห้นว่ากระด่ิง กิ่งไม้เรียบ ๆ ใช้ตีเข้าด้วยกัน หรอ 
ก้อนลูกบาศก์ไห้ใช้เคาะกัน 

4. เล่าเรื่องต่อไปนี้ด้วยคำพูดของท่านเอง ตอนท่ีศาสดา โจเซฟ สมิธ และผู้นำ1ในศาสนาจักรฯ คน 
อื่น ๆ ถูกคุมขังในคุกคาร์เทจ คนชั่วเายจับพวกท่านไปขังคุกทั้ง ๆ ที่พวกท่านมิไห้ทำผิดอะไร 
ศาสดาเว่าชีวิตของท่านตกอยู่ในอันตราย ท่านเสิณศเาโศกมาก ท่านจึงขอให้จอห์น เทย์เลอร์เอง 
เพลงให้ท่าน?}ง จอห์นก็เศเาใจมากเช่นกัน จอห์นบอกโจเซฟว่า เขาไม่มีอารมณ์ที่จะเองเพลง แต่ 
โจเซฟก็ให้กำลังใจเขา เมื่อจอห์นเองเพลงเกี่ยวกับพระเยชุ ทุกคนที่อยู่'ในคุกก็เสีกดี'ขน เพลงน้ัน 
เตือนพวกเขาว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงรักพวกเขา เพลงทำให้พวกเขาเข้มแข็งขนและ 
มีกำลังใจ 

1. เองเพลงที่เด็ก ๆ ชอบกับพวกเขา ให้เด็ก ๆ ตบมือเบา ๆ ไปด้วยขณะที่เองเพลง คุยกับเด็กว่าเพลง 
ทำให้พวกเขามีความสุขอย่างไร 

2. เตรียมอัดเสียงเพลงประเภทต่าง ๆ ให้เด็กฟ้ง ตรวจคูให้แน่ใจว่าเพลงนั้น ๆ เป็นเพลงท่ีเหมาะสมกับ 
วันแซบ'ธ 

3. บอกเด็ก ๆ ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงประทานเพลงให้เราหลายประเภท บางเพลงก็เป็นเพลงที่คนแต่ง 
ขื้น เพลงบางเพลงก็เกิดจากสิ่งต่าง ๆ ในโลกรอบตัวเรา บอกชื่อสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติท่ีให้เสียง 
เหมือนดนตรี เช่น ลม ฝน นก ผื้ง และฟ้าเอง ให้เด็ก ๆ เสียนเสียงแต่ละอย่าง 

กิจกรรมเพิ่มเตม 
สำหรับเด็กเล็ก 
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กิจกรรมเสริม 



ฟิธึศีลระลึกช่วยให้ฉัน 
ระลึกถึงพระเยซู 

เพื่อกระต้นเด็กแต่ละคนให้ระitaถงพระเยซูในระหว่างพิธศีลระลก 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวคห้อนวอนเปิด 
แสดงภาพ 1-8 การส่งผ่านศีลระลก บอกเด็ก ๆ ว่าในการประชุมวันอาทิตย์ที่เรามักจะประชุมร่วมกันเป็น 
ครอบครัวเรียกว่า การประชุมศีลระลก 
• ทำไมเราจงเรียกการประชุมนี้ว่าการประชุมศีลระลก? 
แนะนำสมาชิกโควรัมฐานะปุโรหิตกับเด็ก ๆ ให้เขาเล่าเรื่องความรับผิดชอบของฐานะปุโรหิตแห่งแอรันต่อ 
พิธีศีลระลก ให้เขาแสดงความรูสืกท่ีมต่อบทบาทของตนเองในพิธีการศักดิสทธน้ี ขอบคุณเขาที่มาเยี่ยม 
และอนุญาตให้เขากลับไปที่การประชุมโควรัม หเอชั้นเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์ 
พระเยซูทรงประทานสืลระลึกแก'เรา เพ่ือช่วยใท้เราระลึกถึงพระองค์ 
แสดงภาพ 1-3 พระเยซูพระคริสต์ เตอนความจำเด็กว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระบิดาบนสวรรค์ 
เนื่องจากพระเยซูทรงรักเรามากพระองค์จงมายังโลกนี้เพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระองค์ทรงรักษา 
คนเจ็บป่วย ทรงสอนพระกิตติคุณ และแสดงวิถทางของชิวิตที่ถูกต้องชอบธรรมแห้วพระองค์ก็สิ้น 
พระชนม์เพื่อเรา 

กิจกรรมเพื่อ 
การเรียนรู 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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40 

จุดประสงค์ 

การเตรียม 1. ศกษา สูกา 22:19-20 และ 3 นไฟ 18:1-11 ห้วยการสวดห้อนวอน ดู หลักธรรมพระกิตติคุณ 
(31110 245) เบทท่ี 23 ห้วย I 

2. โดยไค้รับความเห็นชอบจากประธานปฐมวัย ขอให้อธิการจัดสมาชิกคนหน่ึงจากโควรัมฐานะปุโรหิต 
ให้มาในชนเรียนของท่านก่อนเริ่มสักสองสามนาที สมาชิกโควรัมฐานะปุโรหิตคนน้ีควรเตรียมมาเล่า 
เรื่องความรับผิดชอบของเขาในการปฏิบัติพิธีศีลระลึก และความรู้สึกท่ีเขามีต่อพิธีการศักดิสิทธิ'ใน้ี 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์ไบเบิล และพระคัมภีร์มอรมอน 
ข. ภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตของพระเยซู อย่างเช่นภาพ 1-16 พระประสูติกาล (ชุดภาพพระกิต-

ติคุณ 201; 62495) ภาพ 1-17 พระกุมารเยซูในพระวิหาร (ชุดภาพพระกิตติคุณ 205; 62500) 
ภาพ 1-19 พระคริสต์กับเด็กเล็ก ๆ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 216; 62467) ภาพ 1-43 พระเยซูทรง 
รักษาคนตาบอด (ชุดภาพพระกิตติคุณ 213; 62145) และภาพอื่น ๆ ที่ท่านต้องการใช้ 

ค. ภาพ 1-3 พระเยซูพระคริสต์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 240; 62572) ภาพ 1-8 การส่งผ่านศีลระลก 
(62021) ภาพ 1-44 พระเยซูทรงสอนในซิกโลกตะวันตก (ชุดภาพพระกิตติคุณ 316; 62380) 
ภาพ 1-70 พระกระยาหารม้ือสุดห้าย (ชุดภาพพระกิตติคุณ 225; 62174) 

4. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านห้องการใช้ 



เรื่องเล่า 

กิจกรรม 

กิจกรรม 

กิจกรรม 

แสดงภาพ 1-70 พระกระยาหารม้ือสุดท้าย เล่าเร่ืองพระกระยาหารม้ือสุดท้าย ตามท่ีพบในลูกา 22:19-
20 อ่านจากพระคัมภิร์ไบเบิลดัง ๆ ในประโยคสุดท้ายของข้อ 19: ''จงกระทำอย่างน้ีให้เป็นท่ีระถึกถึงเรา', 

อธิบายว่าพระเยชูทรงสั่งอัครสาวกของพระองค์ให้ประชุมกันทุกวันแชบัธและระสกถึงพระองค์ด้วยการรับ 
ศีลระถึก 
แสดงภาพ 1-44 พระเยซูทรงสอนในซิกโลกตะวันตก อธิบายว่า เมื่อพระเยซูเสด็จเยือนชาวนิไฟ 
พระองค์ทรงส่ังชาวนิไฟให้ประชุมกันทุกวันแซบัธด้วย และระถึกถึงพระองค์โดยรับศีลระถึก (ดู 3 นิไฟ 
18:1-11) 

• เหล่าอัครสาวกควรจะระถึกถึงใครเมื่อรับศีลระถึก? 
• ชาวนิไฟควรจะระถึกถึงใครเมื่อรับศีลระถึก? 
• เราควรระลกถึงใครเมื่อรับศีลระถึก? 
• เรารับศีลระลกเมื่อไร? 
ทำท่าทางประกอบคำกลอนต่อไปนี้: 
ฉันยินดีที่มาโบสถ์ในวันนี้ 
ฉันยินดีที่มาโบสถ์ในวันนี้ ( ประสานมอทั้งสองใช้นิ้วชี้สองข้างจรดกันเป็นยอดแหลมของ โบสถ์) 
เรียนฟ้งให้ดี (เอพอป้องหู) 
และสวดอ้อนวอน (กอดอกกัมศิรบะ) 
คิคถึงพระเยซูผู้ประทานพร ( ชี้ไปข้างบน) 
และทรงส่ังสอนด้วยรักปรานิ (กอดตัวเอง) 
ให้เด็กคูภาพชวิตของพระเยซูทีละภาพ ห้าเด็กรูว่าภาพนั้นเป็นเรื่องอะไรก็ไห้เขาเล่าเรื่องนั้น ห้าเด็กไม่รูว่า 
เป็นเรื่องอะไร เล่า'ให้เด็กฟ้งเพยงย่อ ๆ พยายามให้เด็กหลาย ๆ คนได้มส่วนร่วมในการเล่าเรื่อง 
• หนูคิดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับพระเยซูได้ห้างในระหว่างพิธีศีลระถึก? 
ให้เด็ก ๆ เล่าเร่ืองอ่ืน ๆ เกี่ยวกับพระเยซูที่เขาสามารถคิดไห้ในระหว่างศีลระถึก ห้าเด็กคิคไม่ได้เลย ก็ 
ไห้ท่านเล่าเรื่องของพระเยซูสักหนึ่งหรอสองเรื่องที่ท่านชอบคิดถึงในระหว่างศีลระถึก 
เราแสดงความคารวะในพิธสีสระลึกได้ 
ช่วยเด็ก ๆ พูดบทกลอนต่อไปนี้และทำท่าทางประกอบตามที่บอกไว้: 
ฉันกอดอกตัว (กอดอก) 
กมหัวหลับตา (กัมศิรบะ) 
นั่งเงียบตลอดเวลา (กระซิบว่าเงิยบ ๆ) 
ศีลระลกกำลังอวยพร 
สังวรฌ์จคจำพระองค์ 
อธิบายว่าเนื่องจากพระเยซูทรงประทานศีลระถึกแก่เรา เพื่อช่วยให้เราจดจำพระองค์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เรา 
จะระลกถึงพระเยซู และช่วยให้คนอ่ืนระถึกถึงพระองค์ด้วย เราทำอย่างนี้ได้ด้วยความคารวะในพิธี 
ศีลระลก 
กระซิบบอกข้อความต่อไปน้ีหน่ึงข้อกับเด็กคนหน่ึง แห้วให้เขาพูดให้ชั้นเรียนฟิง ทำต่อไปด้วยข้อความอื่น 
กับเด็กคนอื่น ๆ 
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1. เราเตรียมพร้อมสำหรับศีลระลึกโดยการร้องเพลงสวดท่ีแสดงความคารวะ ซึ่งเตอน1ให้เราระลึก 
ถึงพระเยซู 

2. เราตั้งใจฟ้ง เม่ือผู้สวด สวดให้พรขนม!]ง 
3. เม่ือขนมปีงส่งผ่านมายังเรา เราหยิบเพียงชิ้นเคยว 
4. เราตั้งใจฟ้ง เม่ือผู้สวด สวดให้พรน้ํา 
ธ. เราด่ืมน้ีาห้วยความคารวะ แห้วใส่ห้วยน้ําคนในถาด 
6. เราจะไม่เล่นขนม?]ง หเอห้วยนี้าศีลระลึกโดยเด็ดขาด 
อธิบายว่าการทำสิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงว่าเรามีความคารวะ เม่ือรับศีลระลก 
• เราจะแสดงความคารวะในพิธีศีลระลึกไค้อย่างไร? 

ให้เด็ก ๆ ตั้งใจแง กริยาอาการต่าง ๆ ที่ท่านจะบรรยาย บอกให้เด็กยืนข้ีนห้าท่านบอกส่ิงท่ีเด็ก ๆ ควร 
ทำหรอคิดถึงในระหว่างศีลระลึก บอกให้เด็กนั่งลงห้าท่านบอกสิ่งที่เขาไม่ควรทำหเอคิดถึงในระหว่าง 
ศีลระลึกใช้ตัวอย่างต่อไปนี้ หเอตัวอย่างที่ท่านคิดขื้นเอง: 
• ตั้งใจฟ้งคำสวดศีลระลึก 
• จดจำว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงรักเรา 
• คิดถึงการไปเที่ยว 
• คิดถึงการที่พระเยซูทรงรักษาคนป่วยให้หายดี 
• คุยกับพฺหเอน้อง 
• นั่งไม่นิ่ง กระดุกกระดิกไปมา 
• คิดถึงการที่พระเยซูทรงให้พรเด็ก ๆ 
แสดงประจักษ์พยานว่าท่านรูสืกกตัญณูเพิยงไรที่มีศีลระลึกที่จะช่วยให้เราจดจำพระเยซู และส่ิงท่ีพระองค์ 
ทรงทำเพื่อเรา อธิบายว่าท่านจะขอบคุณเป็นพิเศษเมื่อทุกคนแสดงความคารวะในพิธีศีลระลึก เพื่อที่ท่าน 
จะสามารถจดจ่ออยู่กับความคิดเรื่องพระเยซูไห้ 

เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. ให้เด็กแต่ละคนวาดภาพตัวเองขณะรับศีลระลึก เขียนที่ภาพทุกใบว่า ฉันระลึกถึงพระเยซูเมื่อฉับรับ 

ศีลระลึก 
2. นำถาดขนมป็ง และถาดน้ีาศีลระลึกมาในช้ัน ให้เด็ก ๆ ดูและจับถาด ให้เด็ก ๆ บรรยายว่ามีอะไร 

เกิดขี้นห้างระหว่างการปฏิบัติศีลระลึกในการประชุมศีลระลึก 
3. ให้เด็ก ๆ แสดงละครบางเรื่องที่พวกเขาชอบจากชีวิตของพระเยซู 
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กิจกรรม 

ประจักษ์พยาน 

กิจกรรมเสริม 

กิจกรรมเพิ่มเตม 
สำหรับเด็กเล็ก 1. อธิบายพิธีศีลระลึกอย่างง่าย ๆ ให้เด็กดูภาพพระเยซูและบอกว่ามีช่วงเวลาหนึ่งในวันอาทิตย์ที่เราระลึก 

ถึงพระเยซูในทางที่พิเศษ บอกเด็กว่านั่นคือเวลาที่เรากินขนมป็งชิ้นเล็ก ๆ และด่ืมน้ีาห้วยเล็ก ๆ ใน 
ระหว่างการประชุมศีลระลึก อธิบายว่าในระหว่างพิธีศีลระลึกนั้นเราระลึกว่าพระเยซูทรงรักเรามากเพียง 
ใด และคิดถึงหลายส่ิงหลายอย่างท่ีพระองค์ทรงทำเพ่ือให้เรามีความสุข 

2. ร้องหเอท่องเนื้อเพลง "บอกฉันถึงเร่ืองของพระเยซู" (หนังสอเพลงเด็ก หน้า 35) หรือ "พระเยซูอยาก 
ให้ฉันเป็นลำแสง" (หนังสอเพลงเด็ก หน้า 36) 



3. ช่วยให้เด็ก ๆ ทำท่าทางประกอบคำกลอนดังต่อไปนี้ ขณะที่ท่านเป็นผู้กล่าวคำกลอน: 
การสร้าง 
พระเยซูส่ังพลันตะวันฉาย ( ทำแขนเป็นวงเหนอศีรษะ) 
ฝนสาดสาย (เลื่อนมือจากสูงลงมาตา โดยขยับนิ้วมือไห้ลํ่นพริ้ว) 
มุวคิมาลีคลี่กลีบเผย ( ทำมือเป็นรูปห้วย โดยหงายฝามือขี้น) 
สั่งนกร้องเพลงเพราะจริงเอย (ขยับนิ้วปีค ๆ เป็ด ๆ เหมือนปากนก) 
ทุกสิ่งเลยต่างเป็นไป (กอดอก) 
(Johnie B. Wood, in Sing, Look, Do, Action Songs for Children, ed. Dorothy M. 
Peterson [Cincinati: Standard Publishing CO., 1965) 
เตือนเด็ก ๆ ว่าพระเยซูทรงประทานหลายสิ่งหลายอย่างแก่เราเพื่อให้เรามีความสุข ในพิธีศีลระลก 
สามารถแสดงความขอบคุณต่อพระเยซูห้วยการระลกถงพระองค์ 
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พระป็ดาบนสวรรค์และพระเยซู 
ทรงประทานพระคัมภีร์ให้เรา 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ก่อนเริ่มชันเรยน ให้คลุมพระคัมภีร์ทั ้งสี ่เล่มไว้ห้วยผ้าหเอห่อด้วยกระดาษ วางพระคัมภีร์ที ่คลุมแห้วไว้บน 
โต๊ะ หรือเห้าอที่เด็ก ๆ จะเห็นได้ อธิบายว่าท่านคลุมบางสิ่งไว้ซึ ่งสิงนึ ๋สำคัญต่อเด็ก ๆ และทุกคน ให้ 
เด็ก ๆ เคาว่าสิ ่งนั ่นคืออะไร 
หลังจากปล่อยให้เด็ก ๆ สองสามคนเคาแล้ว ให้เด็ก ๆ มาคลำไคยเอามือลอดผ้าเข้าไป ถ้ามีเด็กคนหนึ่ง 
ตอบว่า หนังสือ บอกพวกเขาว่าถูกแล้วมันคือหนังสือแล้วก็เปิดผ้าที ่คลุมออก บอกเด็ก ๆ ว่าหนังสือ 
เหล่านเรยกว่าพระคัมภีร์ ให้เด็กๆ พูดคำว่าพระคัมภีร์ชํ้า ๆ สักสองสามครั้ง 

พระคัมภืร์คอหนังสือที่ศักดิ๋สิทธิ๋ 
อธิบายว่า พระคัมภีร์เป็นหนังสือสำคัญที่แตกต่างจากหนังสืออื ่น ๆ พระคัมภีร์คือหนังสือที่คักคิสิทธิ เตอน 
เด็ก ๆ ว่าสิ่งที่ศักดิสิทธิช่วยให้เราระสิกถงพระบิดานนสารรค์นละพระเยซู อธิบายว่า พระคัมภีร์บอกเรา 
ให้รูเรื ่องของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู และบอกเราด้วยว่าทั ้งสองพระองค์ทรงรักเราเพียงใด พระ 
คัมภีร์บอกเราว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูมีพระประสงค์ให้เราทำสิ่งใดเพื่อที่เราจะมีความสุข 
ให้คูและบอกชื่องานมาตรฐานทั้งสี่ทีละเล่ม ห้าเล่มใดเย็บรวมกัน ให้ชี้ที่ด้านข้างสันหนังสือที่มีชื่อพระ 
คัมภีร์แต่ละเล่มปรากฎอยู่ หรือเปิดไปที่หห้าปกด้านในของงานมาตรฐานแต่ละเล่ม 

กิจกรรมเพฺอ 
การเรยนเ 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

1 6 5 

บทที่ 

จุดประสงค์ เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่าพระคัมภีร์ต่าง ๆ มีพระคำของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ 
และนั่นทำให้เราสามารถเริยนรู้เกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์โดยสืกษๅปีๅทพระคัมภีร์ 

การเต!ยม 1. ศกษาข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ด้วยการสวดห้อนวอน: ลูกา 22:19-20; 3 น!ฟ 18:21 คำสอนและพันธ-
สัญญา 59:6 และโมเสส 7:11 หลักธรรมพระกิตติคุณ (31110 425) บทที่ 10 ด้วย 

2. เตรียมเล่าเรื่องที่ท่านชอบจากพระคัมภีร์ต่าง ๆ ห้าเป็นไปไคให้ใช้ภาพประกอบด้วย 
3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระคัมภีร์หนึ่งชุด (พระคัมภีร์ไบเบิล พระคัมภีร์มอรมอน พระคัมภีร์คำสอนและพันธสัญญา และ 
ไข่มุกอันลํ ้าค่า) 

ข. ผ้าหนึ่งชิ้นเพื่อคลุมพระคัมภีร์หรืออาจจะใช้กระดาษห่อแทนก็ได้ 
ค. ภาพ 1 - 3 พระเยซูพระคริสต์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 240; 62572) ภาพ 1-18 ยอห์นผู้ถวาย 

บัพติศมาให้บัพติศมาพระเยซู (ชุดภาพพระกิตติคุณ 208; 62133) ภาพ 1-44 พระเยซทรงสอน 
ในซิกโลกตะวันตก (ชุดภาพพระกิตติคุณ 316; 62380) ภาพ 1-70 พระกระยาหารมอสุดห้าย 
(ชุดภาพพระกิตติคุณ 225; 62174) 

4. เตรยมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 



บอกเด็ก ๆ ว่าเราควรดูแลพระคัมภีร์อย่างค และเปิดพระคัมภีร์อย่างระมัดระวัง ให้เด็กออกมาหน้าชน 
ทีละคนเพื่อแสดงว่าพวกเขาจะถือและเปิดพระคัมภีร์อย่างระมัดระวังไค้อย่างไร 

อธิบายว่าพระคัมภีร์มเร่ืองราวต่าง ๆ ที่เป็นความจริง เร่ืองราวเหล่าน้ีช่วยให้เราทราบถึงส่ิงท่ีพระบิดาบน 
สวรรค์และพระเยซูรพระประสงค์ให้เราทำ เร่ืองราวในพระคัมภีร์ช่วยเราไนการดำรงชวิตด้วย 
เล่าเร่ืองท่ีทำนชอบจากพระคัมภีร์ โคยใช้ภาพประกอบห้วยห้าเป็นไปปไค้ เนุ้นว่าส่ิงท่ีสอนไว้ในเร่ืองราว 
จากพระคัมภีร์น้ีช่วยท่านอย่างไรห้าง แสดงให้เด็ก ๆ เห็นว่า ท่านรักการอ่านเรื่องราวในพระคัมภีร์เพยงไค 
ช่วยให้เด็ก ๆ รองหรือท่องร้องเพลง "บอกฉันถึงเร่ืองของพระเยซู" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 35) เตอน 
เด็ก ๆ ว่า* เร่ืองราวจากพระคัมภีร์ท่ีเรียนจากช้ันเรียนปฐมวัยเป็นเร่ืองจริง 
บอกฉันถึงเรื่องของพระเยซูฉันนี้นชอบฟิง 
ถึงสิ่งที่ฉันอยากถามหากพระองค์อยู่ที่นี่ 
ตำนานที่ทะเลสาบกาลิล 
ซึ่งรเรื่องของพระโปรดเล่าฉันที 
พระคัมภืรํ่ประกอบด้วยคำสอนของพระเยซู 
อธิบายว่า พระคัมภีร์บางตอนเขียนโดยผู้ท่ีรูจักพระเยซูและมชิวิตอยู่ในุสมัยเคียวกับพระองค์ พวกท่านไห้ 
เห็นและไห้ฟิงส่ิงท่ีพระเยซูทรงสอน ชายเหล่าน้ีเขียนพระคัมภีร์ข้ืนเพ่ือให้ทุกคนไห้เรียนรู้เก่ียวกับพระเยซู 
และคำสอนของพระองค์และให้รู้ว่า พระองค์คือ พระบุตรของพระบิดาบนสวรรค์ 
แสดงภาพ 1-70 พระกระยาหารม้ือสุดท้าย ให้เด็ก ;ๆ บอกว่าพวกเขารู,อะไรห้างเก่ียวกับภาพน้ี ให้คูพระ-
คัมภีร์ไบเบิลแห้วไห้เด็ก ๆ บอกช่ือพระคัมภีร์เล่มน้ีอิกคร้ังเปิดพรุะคุ้มภร์ไบเบิลไปท่ี ถูกา 22 อธิบายว่า 
พระเยซูทรงสอนไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลว่า เราควรรับศีลระถึกเพ่ือท่ีจะระถึกถึงพระองค์ พระเยซูทรงเอุา 
ขนมปีงมาให้พรแห้วประทานแก่บรรดาสาวก (ผู้ช่วย) ของพุระองค์ พระองค์นำห้วยมาแห้วให้พวกเขาด่ืม 
อ่านข้อ 19 ตอนท่ีพระเยซูตรัสว่า ''จงกระทำอยางน้ีให้เป็นท่ีระถึกถึงเรา', ชี้ให้เห็นว่านี้เป็นพระดำรัสของ 
พระเยซู 
แสดงภาพ 1-44 พระเยซูทรงสอนในชีกโลกตะวันตก และยํ้ากับเด็ก ๆ ว่ามีอะไรเกิดขี้นตามภุาพนี้ ให้ 
คูพระคัมภีร์มอรมอน และให้เด็ก ๆ บอกช่ือของพระคัมภีร์อกคร้ัง เปิดพระคัมภีร์มอรมอน ไปท่ี 3 นีไฟ 
18 อธิบายว่าพระเยซูคริสต์ทรงสอนหลายส่ิงแก่ผู้คนท่ีน่ัน อ่านข้อ 21 ตอนท่ีพระเยซูตรัสว่า "จงสวด 
อ้อนวอนในครอบครัวของเจ้า', 

• พระเยซูคริสต์บอกให้เราทำอะไรกับครอบครัวของเรา? 
แสดงภาพ 1-3 พระเยซูพระคริสต์ ให้เด็ก ๆ คูคำสอนและพันธสัญญา และให้เด็ก ๆ บอกช่ือพระคัมภีร์ 
อิกครั้ง เปีคคำสอนและ,พนธสัญญาภาค 59 อธบายว่า เร่ืองหน่ึงท่ีพระเยซูทรงสอนคอ เราควรรักทุก ๆ 
คน อ่านข้อ 6 ตอนท่ีพระเยซูตรัสว่า "จงรักเพ่ือนห้านของเจ้า" 
• พระเยซูทรงตรัสให้ทำอะไร? 
• เพื่อนห้านของหนูคือใคร? 
• หนูรูสืกอย่างไรเมอไห้แสดงนํ้าใจและแสดงความรักต่อผู้อื่น? 
ช่วยให้เด็ก ๆ ร้องหรอท่องเนื้อเพลง ''พระเยซูตรัสจงรักทุกคน" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 37) ใช้ท่าทาง 
ตามที่ไค้อธิบายไว้ข้างล่าง: 

กิจกรรม 

เรื่องเล่า 
เพลง 

เพลง 
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พระเยซูตรัสให้รักกัน (กางแขนกว้าง) 
แบ่ง!]นเมตตาให้ (ผงกศีรมะขึ้นลง) 
เมื๋อดวงใจเธอเปียมคัวยรัก (วางปีอทื่หัวใจ) 
คนอื่นจะรักเธอ (กอคตัวเอง) 

แสดงภาพ 1-18 ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา'ให้'บัพติศมาพระเยซู ให้เด็ก ๆ บอกเก่ียวกับภาพน้ี ยํ๊าว่าพระเยซู 
ทรงรับบัพติศมา และยาด้วยว่าพระองค์ทรงห้องการให้ทุกคนรับบัพติศมาห้วย ให้คูไข่มุกอันล้ําค่า และให้ 
เด็ก ๆ บอกช่ืออกคร้ัง เปีคไปที่โมเสส 7 และเล่าว่าพระเยซูทรงสอนชายผู้มีนามว่าอินิคถงวิธีที่เขาจะไป 
หาผู้คนและให้บัพติศมาพวกเขา อ่านข้อ 11 ในตอนท่ีพระเยซูตรัสว่า "ให้บพติศมาในพระนามของพระ-
บิดาและของพระบุตร...และของพระวิญญาณบริสุทธิ" 

ย กงานมาตรฐานท้ังส่ีเล่มข้ีน ยํ้าว่าคำสอนของพระเยซูมอยู่ในนี้ทั้งหมด 
• หนังสือเหล่านี้คออะไร? 
• ในพระคัมภีร์เหล่านี้เป็นคำสอนของใคร? 
• พระคัมภีร์เขิยนขื้นเพื่อจุดประสงค์ใด? 
• การที่หนูรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงรักเราและประทานพระคัมภีร์แก่เรา ทำให้หนูรู้สืก 

อย่างไรห้าง? 
แสดงความกตัญณูและความรักของท่านท่ีมต่อพระคัมภีร์ แสดงประจักษ์พยานว่าพระคัมภีร์คือพระคำของ 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู และว่าเราสามารถเรียนร้ว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูรพระประสงค์ 
ให้เราทำสิ่งใดได้โดยการศกษาพระคัมภีร์ 

เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. เอากระดาษแผ่นหน่ึงมฺาพับคร่ึงสมมติว่าเป็นปกพระคัมภีร์แต่ละเล่มของงานมาตรฐานท้ังส่ีเล่ม หน่ึงชุด 

ต่อเด็กหนึ่งคน พิมพ์ชื่อของงานมาตรฐานทั้งสี่เล่มบนปก ๆ ละหน่ึงช่ือ เจาะรูท่ีมุมของปกท้ังส่ีแห้วผูก 
ห้วยเชือกหรอไหมสวย ๆ เข้าห้วยกัน 
ห้านในของปกแต่ละอัน ให้พิมพ์ข้อพระคัมภีร์ท่ีได้สอนไปในบทเรียนน้ี: 
พระคัมภีร์'ไบเบิล:พระเยซูทรงสอนเราเกี่ยวกุบพิธีศีลระลึก (ลูกา 22:19) 
พระคัมภีร์มอรมอน:พระเยซูทรงสอนเราเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอนในครอบครัว (3 นไฟ 18:21) 
พระคัมภีร์คำสอนและพันธสัญญา:?ทะเยซูทรงสอนเราให้รักเพื่อนบ้าน (ค.พ. 59:6) 
พระคัมภีร์ไข่มุกอันลาค่า:พระเยซูทรงสอนเราให้รับบัพติศมา (โมเสส 7:11) 
แจกปกที่เตรียมไว้แก่เด็กคนละหนึ่งชุดเพื่อเอากลับบ้าน ขณะท่ีแจกให้ทบทวนคำสอนของพระเยซูท่ี 
ได้สนทนากันไปในบทเรียน 

2. ช่วยให้เด็ก ๆ ท่องจำส่วนหนึ่งของหสักแห่งความเชื่อข้อที่แปด: "เราเช่ือว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นคำ 
ของพระผู้เป็นเจ้า" และ "เราเช่ือด้วยว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นคำของพระผู้เป็นเจ้า" 

3. หาภาพเก่ียวกับเร่ืองราวของพระคัมภีร์มอรมอน จากภาพต่าง ๆ ที่อยู่ในคู,มอเล่มนี้ หรือจากห้องสมุด 
อาคารประชุม ให้เด็ก ๆ ดูแต่ละภาพพร้อมกับเล่าเรื่องราวของภาพนั้นฺ ๆ อย่างย่อ ๆ เตอนให้เด็ก ๆ 
จำไว้ว่า เร่ืองราวในพระคัมภีร์เป็นเร่ืองจริง ให้เด็ก ๆ ร้องเพลง "เร่ืองในพระคัมภีร์มอรมอน" 
(หนังสือเพลงเด็ก หห้า 64) 
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ประจักษ์พยาน 

กิจกรรมเสริม 



4. เล่าให้เด็ก ๆ ฟิง ถงครงหน่ึงในชีวิตของท่านท่ีพระคัมภีร์มีความหมายเป็นพิเศษ อธิบายว่าพระคัมภีร์ 
ไค้ช่วยเหลอท่านอย่างไรและทำให้ท่านมีความร้สีกอย่างไร 

5. หาพระคัมภีร์ข้อส้ัน ๆ ที่เป็นพระคำของพระเยซู เหมือนที่นำมาไช!นบทเรยนนี้ ท่องข้อพระคัมภีร์ 
แต่ละข้อ เร่ิมห้วยคำว่า พระเย1$ตรัสว่า ตัวอยางเช่น "พระเยซูตรัสว่า "จงตามเรามา" โยนหรือย่ืน 
ถุงถั่วห!อของนิ่ม ๆ ให้เด็กคนหน่ึงแล้วให้เด็กคนน้ันพูคข้อพระคัมภีร์ตามท่าน โยนหรอย่ืนลุงถ่ัวต่อ 
ไปจนกระทั่งเด็กแต่ละคนไค้ทำหนึ่งครง 

1. ร้องหรือท่องเนื้อเพลง "บอกฉันถืงเรื ่อง ,ของพระ(หนังสือเพลงเด็ก หน้า 35) ขณะท่ีท่านุถอ 
พระคัมภีร์ไบเบิลให้คู หรือ "เร่ืองในพระคัมภีร์มอรมอน" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 64) ในขณะท่ีถอ 
พระคัมภีร์มอรมอนให้คู 

2. เล่าเรื่องชายโรคเรื้อนสิบคนย่อ ๆ (คู ลูกา 17:11-19) และจากน้ันให้ทำท่าทางโคยใช้มือประกอบคำ 
กลอนดังต่อไปน: 

ชายสิบคนป่วย (ยื่นนิ้วออกมาทั้งสิบนิร) 
พระคริสต์ช่วยรักษา 
หายป่วยทันตาวันเคียวหนาพระเพียงถั่ง (ทำท่าโบกมอไล่) ! 
ช่างน่าฉงนชอบกลเสียจัง (เอานิ้วแตะขมับและทำหน้างง ๆ) 
ชายคนเคียวอยู่ยั้ง (ยื่นนิ้วหนึ่งนิ้ว) 
ขอบพระทัย 
และสรรเสริญพระองค์ (ยกแขนทั้งสองขน'บางบน) 
(Adapted from Jean Shannon in Bible Story Finger Plays and Action Rhymes 
[Cincinati, Ohio: Standard Publishing Co., 1964], p. 27) 

ให้เด็ก ๆ ดูว่าเรื่องนี้อยู่ตรงบทไหนของพระคัมภีร์ไบเบิล 
3. ถามเด็ก ๆ ว่าชอบเรื่องไหนไนพระคัมภีร์ห้าง ห้าทำไค้ให้เด็ก ๆ คูว่าเรื่องนั้นอยู่ที่บทไหนของพระ 

คัมภีร์ 
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กิจกรรมเพมเติม 
สำหรับเด็กเล็ก 



ฉันเป็นส่วนหนึ่งของ 
ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ 
แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย 

1. ศกษาข้ลพระคัมภีร์ต่อไปน้ีด้วยการสวดอ้อนวอน: มาระโก 1:9-11 คำสอนและพันธสัญญา 115:4 
และโจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:5, 10-19 ดู หลักธรรมพระ'กิตติ.คุฌ (31110 425) บทท่ี 17 ด้วย 

2. ตัดกระดาษแผ่นใหญ่หเอแผ่นโปสเตอร์เป็นชิ้น ๆ เพื่อทำภาพต่อปริศนาให้มีจำนวนชินเท่ากับจำนวน 
คนในช้ันเรียน (เด็กและครูรวมกัน) เขยนช่ือของสมาชิกช้ันเรียนแต่ละคนลงไปบนภาพต่อปริศนา 
แต่ละชิ้น 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์หนึ่งชุด 
ข. ภาพ 1-4 ภาพปรากฎคร้ังแรก (ชุดภาพพระกิตติคุณ 403; 62407) ภาพ 1-8 การส่งผ่านศลระลึก 

(62021) ภาพ 1-12 เด็กหญิงไห้รับการยืนยัน (62020) ภาพ 1-18 ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา ให้ 
บัพติศมาพระเยซู (ชุดภาพพระกิตติคุณ 208; 62133) ภาพ 1-39 การให้พรเด็ก ภาพ 1-40 การ 
ปฏิบัติต่อผู้ป่วย (62342) ภาพของศาสดาท่ีมีชิวิตอยู่ 

4. เตรยมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 

กิจกรรมเพื่อ 
การเรียนรู 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปีด 

ยกชิ้นส่วนภาพปริศนาชิ้นที่มีชื่อของท่านให้เด็กดู บอกว่ามันเป็นส่วนหน่ึงของภาพต่อปริศนาภาพุหน่ึง 
แจกช้ินส่วนภาพปริศนาช้ินอ่ืน ๆ ให้เด็กและช่วยเด็ก ๆ ต่อภาพปริศนานี้'นุ ใน1ขณะท่ี,ท่านชไปท่ี,ช่ือบน 
ภาพปริศนาท่ีต่อเสร็จแห้วน้ีน อ่านชื่อให้เด็กฟิงดัง ๆ อธิบายว่าเช่นเคียวกับที่ชิ้นส่วนภาพปริศนาแต่ละชน 
เป็นส่วนหน่ึงของภาพปริศนาใหญ่ เด็กแต่ละคนก็เป็นส่วนหน่ึงของช้ันเรียนน้ี อธิบายว่า การเป็นส่วนหน่ึง 
หมายถึงการเป็นส่วนประกอบของส่วนหนึ่งชึ่งใหญ่กว่า 
• เด็ก ๆ เป็นส่วนหน่ึงของอะไรอีกห้าง? 
อธิบายว่า เราเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น ครอบครัว หรือเพ่ือนบ้าน เราเป็นส่วนหนึ่งของศาสนา-
จักรของพระเยซูคริสต์ด้วย 
แสคงภาพ 1-39 การให้พรเด็ก 
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จุดประสงค์ เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่าเขาหรือเธอเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชน-
ยุคสุดท้าย 

การเตรียม 



• มีอะไรเกิดขื้นในภาพนี้? 
อธิบายให้เด็ก ๆ ฟิงว่าพวกเขาส่วนใหญ่ได้รับการตั้งชื่อและการให้พรตอนที่เป็นเด็กทารก โดยพิธีการต้ัง 
ชื่อและการให้พรเด็ก ชื่อของพวกเขาจะอยู่ในบันทกของศาสนาจักรฯ และพวกเขาสามารถพูดได้ว่า "ฉัน 
เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดห้าย', 

ช่วยให้เด็ก ๆ พูดว่า ''ฉันเป็นส่วนหน่ึงของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดห้าย'' สัก 
สองสามเที่ยว 
ทำกิจกรรมท่าทางประกอบคำกลอน ''ฉันยินดีท่ีมาโบสถ์วันน้ี', กับเด็ก ๆ: 
ฉันยินคที่มาโบสถ์ในวันนี้ ( ประสานมือทั้งสองไชนิ้วชี้สองข้างจรดกัน(ปีนยอคนหลมของ โบสถ์) 
เรียนฟ้งให้ค (พามือปองห) 
และสวดห้อนวอน (กอดอกกัมศีรษะ) 
คิดถึงพระเยซูผู้ประทานพร (ชี้ไปข้างบน) 
และทรงส่ังสอนด้วยรักปราน (กอดตัวเอง) 
อธิบายให้เด็ก ๆ ฟ้งว่า เรามาโบสถ์และร่วมการประชุมเพื่อเริยนรู้มากขื้นเกี่ยวกับพระเยซูและสิ่งที่พระ-
องค์ทรงมีพระประสงค์ให้เราทำ บอกเด็ก ๆ ว่าในบทเรียนนี้ พวกเขาจะได้เรียนรูเกี่ยวกับสิ่งสำคัญหลายสิ่ง 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาจักรของพระเยซู 
คาสนาจักรของพระเยซูมฐานะปุโรหิต 

แสดงภาพที่ 1-8 การส่งผ่านศีลระลก ภาพ 1-12 เด็กหญิงไห้รับการยืนยันและภาพ 1-40 การปฏิบัติต่อ 
ผู้ป่วย ให้เด็ก ๆ เล่าเกี่ยวกับสิ่งที่เขารู้ในเหตุการณ์ของแต่ละภาพ อธิบายว่าพิธีต่าง^ๆ แต่ละอย่างเหล่าน้ี 
ต้องใช้ฐานะปุโรหิต ฐานะปุโรหิตคืออำนาจของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู ท,งสองพระองค์ทรงให้ 
ชายที่ชอบธรรมใช้อำนาจนี้ร่วมกับพระองค์ เพ่ือท่ีเขาจะไห้ช่วยงานของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู 
บนโลกน้ี ชี้ให้เห็นว่าคนไหนสือผู้ดำรงฐานะปุโรหิตในแต่ละภาพ ให้เด็ก ๆ พูดคำว่า ฐานะปุโรหิต 
สักสองสามเที่ยว 
• หนูรู้จักใครที่มิฐานะปุโรหิตห้าง? 
ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า ชายท่ีดำรงฐานะปุโรหิตให้พรและส่งผ่านศิลระลก ให้บัพติศมา ให้พรบุคคลต่าง ๆ 
และทำส่ิงท่ีสำคัญอ่ืน ๆ แสดงภาพ 1-39 การให้พรเด็กอีกครั้งหนึ่งและบอกเด็ก ๆ ว่าเด็กทารกจะได้รับ 
พรโดยการวางมือจากชายผู้ที่ดำรงฐานะปุโรหิต 
แสดงภาพ 1-18 ยอห์นผู้ถวายบัพติศมาให้บัพติศมาพระเยซู ให้เด็กบอกว่าจำอะไรได้ห้างเกี่ยวกับภาพนี้ 
เล่าทบทวนเรื่องนี้อย่างย่อ ๆ ตามท่ีพบใน มาระโก 1:9-11 
• ใครคอผู้ให้บัพติศมาแก่พระเยซู? (คู มาระโก 1:9) 
• ยอห์นห้องมีอำนาจอะไรในการให้บัพติศมาพระเยซู? (ฐานะปุโรหิต) 

อธิบายว่าการรับบัพติศมาจากผู้ที่ดำรงฐานะปุโรหิตเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของศาสนา-
จักรของพระเยซู บอกเด็ก ๆ ว่าเมื่อพวกเขาอายุแปดขวบพวกเขาจะได้รับบัพติศมา เป็นสมาชิกของ 
ศาสนาจักรของพระเยซู 
ศาสนาจักรของพระเยซูมึศาสดา 
แสดงภาพ 1-4 ภาพปรากฏครั้งแรก แห้วเล่าเรื่องของโจเซฟ สมิธและภาพปรากฎครั้งแรกจาก ไจเซฟ 
สมิธ-ประวัติ 1:5, 10-19 
• ใครมาสนทนากับโจเซฟ สมิธในป่าละเมาะ? (คู โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:17) 

กิจกรรม 

เรื่องเล่า 
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อธิบายว่า เพราะพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุทรงสนทนากับ โจเชฟ สมิธ เราจึงเรียกท่านว่า ศาสดา 
ศาสดาบอกเราให้รู้ว่าอะไรบ้างที่พระบิดาบน^วรรค์และพระเยซูมีพระประสงค์ให้เรารู้ 
• ศาสดาคออะไร? (คือชายคนหน่ึงท่ีมีการเรียกพิเศษให้สนทนากับพระบิดาบนสวรรค์ และพระเยซู 

และบอกเราว่าทั้งสองพระองค์มีพระประสงค์ให้เรารู้สิ่งใด) 
แสดงภาพศาสดาที่มีชีวิตอยู่ เล่าเรื่องของศาสดาให้เด็ก ๆ ฟิง อธิบายว่าศาสนาจักรของพระเยซูจะม 
ศาสดาที่มีชีวิตอยู่ เพ่ือสอนเราว่ามส่ิงใดบ้างท่ีพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงมีพระประสงค์ให้เรารู้ 
และทำ 
ช่วยให้เด็ก ๆ ร้องหเอท่องสร้อยเพลง "ทำตามศาสดา" (หนังสือเพลงเด็ก หห้า 62) 
อธิบายว่า การหลงผิดหมายถืงการทำในส่ิงท่ีผิค ให้เด็กคนหนึ่งถือภาพของศาสดาที่มีชีวิตอยู่ในขณะที่ 
ท่านร้องเพลง 
ทำตามศาสดา ทำตามศาสดา ทำตามศาสดา อย่าออกนอกทาง 
ทำตามศาสดา ทำตามศาสดา ทำตามศาสดา ท่านรู้หนทาง 
ศาสนาจักรของพระเยซูมีพระคัมภีร์ 
ยกพระคัมภีร์ขื้น 
• สิ่งที่ครูถือคืออะไร? 
ให้เด็ก ๆ บอกส่ิงท่ีพวกเขารู้เก่ียวกับพระคัมภีร์ เตอนให้เด็ก ๆ จำไ^ว่าพระคัมภีร์คือคำสอนของพระบิดา 
บนสวรรค์และพระเยซู พระคัมภีร์มีเรื่องจริงมากมายเกี่ยวกับพระเยซู ศาสดา และผู้คนอื่น ๆ พระคัมภีร์ 
เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของศาสนาจักรของพระเยซู 
เราเปีนส่วนหนึ่งของศาสนาจักรของพระ!ยซูคริสต์แห่งสิทรชนยุคสุดท้าย 
• เราเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาจักรของใคร? 
• เราเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาจักรที่มีชื่อเรียกว่าอย่างไร? 
อ่านคำสอนและพันธสัญญา 115:4 ให้เด็ก ๆ ฟ้ง อธิบายว่าชื่อนี้หมายความว่า นี่คือศาสนาจักรของ 
พระเยซูในเวลาที่เรากำลังมีชีวิตอยู่นี้ ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าทั่วโลกมีผู้คนมากมายที่เป็นส่วนหนึ่งของ 
ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย 
ท่านอาจห้องการอธิบายว่าในโลกปีจชุบันนี้มีศาสนาจักรอื่น ๆ อกทฺสอนเกี่ยวกับพระเยซูและสอนให้ผู้คน 
ดำรงชีวิตอย่างด แต่ศาสนาจักรเหล่าน้ีนไม่มีฐานะใ]โรหิต ศาสดาที่มีชีวิตอยู่ หเอพระคัมภีร์ที่ครบทุกเล่ม 
ขอให้ทุกคนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของศาสนาจักรของพระเยซูยืนข้ีน เตอนเด็ก ๆ ว่าทุกคนควรจะยืนขี้นให้ 
เด็ก ๆ พูดตามว่า "ฉันเป็นส่วนหน่ึงของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดห้าย" 
ทบทวนอย่างย่อ ๆ โดยใช้ภาพและข้อพระคัมภีร์ประกอบว่าฐานะljโรหิต ศาสดาที่มีชีวิตอยู่ และพระ 
คัมภีร์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของศาสนาจักรของพระเยซู 
แสดงประจักษ์พยานของท่านเก่ียวกับความจริงของพระกิตติคุณ ช่วยให้เด็ก ๆ รู้สีกว่าการเป็นส่วนหนึ่ง 
ของศาสนาจักรที่แห้จริงของพระเยซูนี้นมีความสำคัญและน่าอัศจรรย์เพยงใด 
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เพลง 

กิจกรรม 

ประจักษ์พยาน 



เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. ท่าแถบติดเสื้อที่มีข้อความฉันเป็นส่วนหนึ่งของmสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดทำย 

ให้เด็ก ๆ ติดเสื้อกลับห้าน ให้เด็ก ๆ ระบายสีแถบติดเสื้อของเขา 
2. ทำท่าโดยใช้นิ้วประกอบคำกลอนต่อไปนี้กับเด็ก ๆ|: 

นี่คือศาสนาจักร 
นี่โบสถ์ของเรา (ประสานมอทั้งสอง) 
ยอดแหลมเสาสูงเสียดฟ้า ( ใช้นิ้วชี้สอง'บางจรดกัน) 
เปิดประตูห้า (เป็ดฝาปีอออกแต่ประสานนิ้ว ไว้) 
เห็นผองชนมานมัสการ ( ทำนิ้วกระดกกระคิก) 
ปิดประตูแว่วเสียงสวดหวาน (กำมือให้นิ้วอ{เข้างในแล้วยกมาพงที่หูข้างใคข้างหนึ่ง) 
เปิดประตูไม่นานผองเพื่อนเดินจากไป (แบมือ ทำนิ้ว"เดิน"จากไป) 

3. เล่าเร่ืองเด็กคนหน่ึงท่ีเป็นส่วนหน่ึงของศาสนาจักรของพระเยชุคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย กำลังไป 
โบสถ์ ให้รวมกิจกรรมท่ีเด็ก ๆ ในช้ันสามารถร่วมทำไห้ด้วยเช่น การน่ังกับครอบครัวในการประชุม 
ศีลระลก การรับศีลระลก การน่ังอย่างคารวะในช้ันเรียนปฐมวัย การสวดห้อนวอน และการร้องเพลง 
ท่านอาจให้เด็กคิดเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ด้วยก็ไห้ โดยใช้คำถามในทำนองว่า ''เด็ก ๆ ที่เป็นส่วนหฺนึ่ง 
ของศาสนาจักรควรทำอะไรในวันอาทิตย์?,, "พวกเขาควรปฺฎิบัติต่อครอบครัวของตนอย่างไร? ต่อเพื่อน 
อย่างไร? ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าเด็กชายและเด็กหญิงที่เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาจักรของพระเยซูควร 
ทำอะไรห้าง 

4. ให้เด็ก ๆ คิดถึงกลุ่มอื่น ๆ ที่มีเขาเป็นส่วนหนึ่งเช่น ครอบครัวหรือช้ันเรียนปฐมวัยเป็นต้น ให้เด็ก ๆ 
เล่าว่ามีอะไรท่ีเด็กชอบท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มน้ัน ๆ จบการสนทนาน้ีด้วยการถามถึงส่ิงท่ีเด็ก ๆ 
(และครู) ชอบที่เกี่ยวกับการเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดห้าย 

5. ร้องหรอท่องเนื้อเพลง "ศ-า?ทภจัเกร,ของพระเยซูคริสต์', (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 46) 

1. ก่อนเริ่มชั้นเรียนให้เตรียมวาดรูปง่าย ๆ สี่รูปที่ม หน่ึงตา หน่ึงมือ หน่ึงหู หน่ึงปาก โดยวาดแยกไว้บน 
กระดาษคนละแผ่น 
บอกเด็ก ๆ ว่ามีหลายสิ่งที่เราทำได้ที่โบสถ์ (ติดรูปตาหนึ่งตา) เราอ่านเร่ืองราวพระคัมภีร์ประกอบ 
ภาพไห้ (ติดรูปมือ) เราสามารถเล่นกับเพื่อน ๆ อย่างมีน้ํา[ใจ (ติดรูปหู) เราสามารถรับฟิงครูของเรา 
อย่างตั้งใจ (ติครปปาก) เราสามารถพูดเบา «] ขณุะอยู่ท่ีโบสถ์ ให้เด็กแต่ละคนลุกขี้นมาชี้ภาพใด 
ภาพหน่ึง เมื่อชี้ที่ภาพใด ให้บอกเด็ก ๆ อกคร้ังหน่ึงว่าภาพน้ันแทนอะไร 

2. ให้เด็ก ๆ ร้องเพลง "เร่ืองในพระคัมภีร์มอรมอน', (หนังสือเพลงเด็ก หห้า 64) คิดท่าทางให้เข้ากับ 
เนื้อเพลงหรอให้เด็ก ๆ เดินสวนสนามไปรอบ ๆ ห้องในขณะที่ร้องเพลง 

กิจกรรมเพิ่มเติม 
สำหรับเด็กเล็ก 
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กิจกรรมเสริม 



เรามีศาสดาท่ีมีชีวิตอยู่ 43 

จุดประสงค์ เพื่อให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่าเราจะได้รับพรเมื่อเราทำตามศาสดา 
การเตรืยม 1. ศกษา 1 ซามูเอล 3:1-10, 19-20 ด้วยการสวคห้อนวอน คู หลักธรรมพระ'กิตติ.คุฌ (31110 425) 

บทท่ี 9 ด้วย 

2. รวบรวมคำสอนหลาย ๆ หัวข้อของศาสดาที่มชีวิตจากคำพูดในการประชุมใหญ่หรอข้อความที่พิมพ์ใน 
วารสารของศาสนาจักรฯ เตรียมเขียนเฉพาะหัวข้อคำสอนลงบนแผ่นกระดาษให้มจำนวนเท่ากับจำนวน 
ของเด็กในชนเรียน พับแผ่นกระดาษเป็นชิ้นเล็ก ๆ แห้วใส่ไว้ในห้วยหรือตะกร้า หัวข้อคำสอนอาจม 
ดังนี้-
• เรียนรู้จากพระคัมภีร์ทุกวัน 
• รักษาวันแชบิ'ธให้ศักดิสทธิ 
• สวดอ้อนวอนทุกวัน 
• จงไปประชุมศลระลกและปฐมวัย 
• จงซ่ือสัตย์ 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์ไบเบิล 
ข. ภาพ 1-4 ภาพปรากฎคร้ังแรก (ชุคภาพพระกิตติคุณ 403; 62470) ภาพ 1-29 การสร้านเยของ 

โนอาห์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 102; 62053) ภาพ 1-42 เด็กชายชามูเอลได้รับการเรียกจากพระเจ้า 
(ชุดภาพพระกิตติคุณ 111; 62498) ภาพ 1-66 โมเสสกับพุ่มไห้ท่ีลุกไหม้ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 
107; 62239) ภาพศาสดาที่รชีวิตอยู่หนึ่งภาพ 

4. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 

กิจกรรมเพื่อ 
การเรยน? 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหนึ่งไห้สวดห้อนวอนเปิค 
แสดงภาพต่อไปนี้ทีละภาพตามลำดับ โนอาห์ (ภาพ 1-29) โมเสส (ภาพ 1-66) และโจเชฟ สมิธ 
(ภาพ 1-4) เชิญเด็ก ๆ ให้เล่าว่าพวกเขารู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เกิคขี้นในภาพแต่ละภาพห้าง 
หลังจากการสนทนาว่าเด็ก ๆ ร้อะไรห้างเกี่ยวกับภาพเหล่านั้น ให้อธิบายย่อ ๆ ว่าพระเยซูทรงบอก 
โนอาห์ให้สร้างแอศักดิสิทธิเพื่อที่ครอบครัวของท่านจะได้รอดจากนั้าท่วม พระเยซูทรงบอกโมเสสให้ 
ปลดปล่อยลูกหลานอิสราเอลจากความเป็นทาส พระเยซูทรงบอกโจเซฟ สมิธว่าท่านไม่ควรเข้าร่วมกับ 
ศาสนาจักรใด ๆ บนโลกน้ี 
ศาสดาพูดกับพระบิดาบนสวรรค์แอะพระเยซู 

อธิบายว่าโนอาห์ โมเสส และโจเซฟ สมิธ เป็นศาสดาทุกคน ศาสดาคอชายท่ีพคกับพระบิดาบนสวรรค์ 
และพระเยซู เนื่องจากพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูไม่ได้ประทับอยู่บนโลกนเพื่อสอนเรา ทั้งสอง 
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พระองค์ทรงมีศาสคาเป็นผู้ช่วย พระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุทรงสอนศาสดา และศาสดาสอนเราให้เ 
ถึงสิ่งที่ควรทำเพื่อที่เราจะไค้รับพรและมีความสุข 

แสดงภาพ 1-42 เด็กชายซามูเอลไค้รับการเรียกจากพระเจ้า และเล่าเรื่องของซามูเอลซึ่งไค้รับการเรียกให้ 
เป็นศาสดา ตามท่ีพบใน 1 ชามูเอล 3:1-10, 19-20 อ่าน 1 ซามูเอล 3:10 ให้เด็ก ๆ ฟิง 
• ใครเรียกชื่อของซายูเอลขณะที่ท่านนอนอยู่? (พระเยชุ ดู 1 ซามูเอล 3:4) 
• ซามูเอลคิคว่าใครเรียกท่าน? (ดู 1 ซามูเอล 3:5) 
• เอลบอกให้ซามูเอลทำอะไร? (ดู 1 ซามูเอล 3:9) 
• ซามูเอลทูลพระเยชุว่าอย่างไร? (คู 1 ซามูเอล 3:10) 

อธิบายว่าครั้งแรกที่พระเยซูตรัสกับซามูเอลนั้นซามูเอลยังเป็นเด็กชายอยู่ เมื่อท่านเติบโตขน ท่านไค้ 
สั่งสอนผู้คนของท่านถึงสิ่งทพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุมีพระประสงค์ให้พวกเขาทำ 
ขอให้เด็กสามคนแสดงเป็น ซามูเอล เอลี และพระเยชุ แห้วเล่นละครไปตามเร่ืองน้ี ลองให้เด็กคนอ่ืน 
มาแสดงบ้างห้าห้องการ 
เรามึศาสดาบนโลกนี้ในฟ้จจุบัน 
แสดงภาพศาสดาที่มีชีวิตอยู่ บอกเรื่องที่ท่าน!เกี่ยวกับศาสดาให้เด็ก ๆ ฟิง 
ให้เด็ก ๆ ยืนขื้นและพูดว่า "(ชื่อของศาสดาที่ยังมีชีวิตอยู่) เป็นศาสดาของพระผู้เป็นเจ้า" 
• ทำไมเราจงห้องมีศาสดาที่มีชีวิต? (เพ่ือท่ีเราจะทราบว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูมีพระประสงค์ 

ให้เราทำสิ่งใด) 
อธิบายว่าศาสดาสอนเราโดยการปราศรัยในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่เป็นการประชุมท่ีสำคัญมีผู้คน 
มากมายเข้าร่วม เราอาจฟิงศาสดาทางโทรทัศน์ วิทยุ หรอเทปบันทํกต่าง ๆ ไค้ คำสอนของท่านมีพิมพ์ 
อยู่ในวารสารของศาสนาจักรค้วย เราอาจขอให้พ่อแม่หรือคนอื่น ๆ อ่านให้เราฟิงไค้ 

ให้เด็กแต่ละคนเสือกกระดาษท่ีใส่ไวในห้วยหรือตะกร้าท่ีท่านเตรียมมา อ่านคำสอนที่อยในกุระดาษแต่ลุะ 
แผ่นแห้วสนทนากันในเร่ืองน้ันอย่างย่อ ๆ กับเด็ก ๆ บอกเด็ก ๆ ว่าคำสอนทงหมดนี้คือสิ่งที่ศาสดาที่มี 
ชีวิตอยู่ขอให้เราทำ 
ขอให้เด็ก ๆ ช่วยกันคิดถึงวิธที่จะทำตามศาสดา โยนหรือย่ืนถุงถ่ัวหรือของน่ิม ๆ ให้เด็กแต่ละคนและ 
พูดว่า "ฉันจะทำตามศาสดาโดย " ให้เด็กแต่ละคนพูดต่อท้ายประโยคถึงสิ่งที่เขาหรือเธอจะ 
ทำตามศาสดา 
เราไดรับพรเมอเราทำตามศาสดา 
ให้คูภาพของ โนอาห์ โมเสส โจเซฟ สมิธ และศาสดาที่มีชีวิตอีกครั้ง อธิบายว่าเพราะครอบครัว 
ของโนอาห์ทำตามท่าน พวกเขาจงรอดจากนั้าท่วม เพราะลูกหลานอิสราเอลทำตามโมเสส พวกเขาจง 
ถูกนำออกจากอียิปต์เพื่อเข้าสู่ดินแคนที่คีกว่า เพราะผู้คนทำตามโจเซฟ สมิธ พวกเขาจงเป็นสมาชิกของ 
ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดทาย 

ช่วยให้เด็ก ๆ ร้องหรือท่องสร้อยเพลง "ทำตามศาสดา" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 62) อธิบายว่า การ 
หลงผิดคอการทำในส่ิงท่ีผิค ให้เด็ก ๆ ถึอภาพของศาสดาที่มีชีวิตอยู่ ในขณะที่ท่านร้องเพลง 
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เรื่องเล่า 

กิจกรรม 

กิจกรรม 

กิจกรรม 

เพลง 



ทำตามศาสดา ทำตามศาสดา ทำตามศาสดา อยำออกนอกทาง 
ทำตามศาสดา ทำตามศาสดา ทำตามศาสดา ท่านรู้หนทาง 

แบ่ง!]นประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับศาสดาที่มีชีวิตอยู่ เล่าให้เด็ก ๆ ฬงว่าท่านรู้ว่าเมื่อเราทำตาม 
ศาสดา เราจะไห้รับพรและมีความสุข 

เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. นำเทปบันทกเสียงหเอภาพของศาสดาที่มีชีวิตอยู่มาเปิดให้เด็กหัเง หรอให้คูภาพของท่านท่ีมาจาก 

วารสารของศาสนาจักร 
2. ร้องหเอท่องเนื้อเพลง "เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา'' (เพลงสวด บทท่ี 10) ให้เด็ก ๆ ฟิง 

3. เล่าเรื่องภาพปรากฏของพระผู้ช่วยให้รอดที่มาต่อประธานลอเร็นโซ สโนว์ อีกครั้ง (คู บทท่ี 26) 
อธิบายว่าพระเยซูมาปรากฏพระองค์ให้ประธานลอเรีนโซ สโนว์เห็นเพื่อบอกท่านว่าจะนำศาสนาจักรฯ 
อย่างไร พระเยซูทรงบอกประธานสโนว์ว่าจะสอนอะไรกับสมาชิกของศาสนาจักรฯ ห้าง 

4. คิคถงสถานการณ์บางอย่างที่เด็ก ๆ จะทำตามคำสอนของศาสดาไล้ บอกรายละเอียดของแต่ละ 
สถานการณ์ แก่เด็ก ๆ ในชน แห้วให้เด็ก ๆ บอกหเอทำให้ดูว่าพวกเขาจะทำอย่างไรในแต่ละสถาน-
การณ์เพื่อเป็นการทำตามศาสดา ตัวอย่างเช่น ''เด็ก ๆ เห็นเงินวางอยู่ในครัว เด็ก ๆ อยากไห้เงิน 
นุน แต่รู้ว่าเป็นของแม่ เด็ก ๆ จะทำอย่างไรจงจะเป็นการทำตามคำสอนของศาสดาท่ีให้เป็นคน 
ซื่อสัตย์?'' 

1. ติดภาพของศาสดาที่มีชีวิตอยู่เพื่อให้ทั้งชั้นเรียนไห้เห็นตลอดเวลา บอกเด็ก ๆ ว่าท่านเป็นใคร อธิบาย 
ว่าศาสดารักเด็ก ๆ และต้องการช่วยให้เด็ก ๆ กลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู ทำซา 
สองสามครั้งในระหว่างช่วงเวลาของชั้นเรียน 

2. เล่มเกม "ทำตามผู้นำ" กับเด็ก ๆ ให้เด็กยืนเข้าแถว เด็กที่อยู่หัวแถว วิ่ง กระโดด เขย่งสลับเท้าหเอทำ 
ท่าทางอื่น ๆ ไปยังอีกค้านหน่ึงของห้อง เด็กคนอื่น ๆ ในแถวทำตามเด็กหัวแถว ทำอย่างเคียวกับที่ 
เขาหเอเธอทำ แห้วให้เด็กหัวแถวไปต่อห้ายแถว เด็กคนต่อไปเป็นผู้นำคนใหม่แทน ทำต่อไปจน 
เด็กแต่ละคนไห้เป็นผู้นำหนึ่งครั้ง 
หลังจากเล่นเกมเสร็จ อธิบายว่าศาสดาคอผู้นำของศาสนาจักรฯ ห้าเราทำตามสิ่งต่าง ๆ ที่ท่านบอกให้ 
เราทำ ท่านจะนำเรากลับไปหาพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซู 

175 

ประจักษ์พยาน 

กิจกรรมเสริม 

กิจกรรมเพมเติม 
สำหรับเด็กเล็ก 



เราทุกคนทำตัวเป็นประโยชน์ 

ได'ท่ีโบสถ์ 

กิจกรรมเพฺอ 
การเรียน? 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 
นำเก้าอี้ตัวหนึ่งมาวางไห้ตรงกลางห้องเรียน แห้วพยายามยกขี้นโดยจับเพียงขาเคียว อธิบายว่ามหลายส่ิง 
ที่เราไม่สามารถจะทำไค้ นอกจากจะร่วมมือกัน เชิญเด็กอิกสามุคนออกมาให้แต่ละคนจับขาเก้าอี้คนละ 
ข้าง แห้วช่วยครูยกเก้าอ้ีข้ีนจากพ้ืนสัก 2-3 นิ้ว อธิบายว่าเมื่อทุกคนทำงานร่วมกัน เราสามารถทำ 
หลายสิ่งที่เราไม่สามารถทำคนเคียวไค้ 
พระบิดาบนสวรรค์แสะพระเยซูทรงตองการใฟ้เราทำงานร่วมกัน 
แสดงภาพ 1-71 การสร้างเรือ แห้วเล่าเรื่องการสร้างเรือของนิไฟและครอบครัวของท่าน ตามท่ีบันทึก 
ไว้ใน 1 นิไฟ 17:7-15 และ 18:1-4 เห้นว่านิไฟห้องการความช่วยเหลอจากพระผู้เป็นเจ้าและจาก 
ครอบครัวของท่านในการสร้างเรือ 
• ทำไมนิไฟไม่สามารถสร้างเรือไค้ห้าไม่ไค้รับความช่วยเหลือ? 
• พระเจ้าทรงช่วยเหสือนิไฟอย่างไร? (คู 1 นิไฟ 17:8-10; 18:1) 
• ครอบครัวของนิไฟช่วยท่านอย่างไร? £ดู 1 นิไฟ 18:1) 
• เมื่อทุกคนทำงานร่วมกัน จะเกิดอะไรขน? (คู 1 นิไฟ 18:4) 
เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ พูดถึงประสบการณ์ที่พวกเขาไค้เคยทำงานร่วมกับคนอื่น 
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ฉุดประสงค์ เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่า สมาชิกทุกคนของวอร์คหรือสาขา ทำตัวให้เป็นประโยชน์ไค้ที่โบสถ์ 

การเตรียม 1. ศกษา 1 นิไฟ 17:7-15; 18:1-4 ค้วยการสวดห้อนวอน 
2. เตรียม บัตรขอบคุณง่าย ๆ ให้เด็กแต่ละคนสำหรับระบายสุ และเอาไว้มอบให้กับประธานปฐมวัยหรือ 

คนอื่นที่ช่วยเด็ก ๆ ที่โบสถ์ ท่านอาจจะวาดรูปดอกไห้ที่แผ่นหน้าของกระดาษพับ แห้วเขียนคำว่า 
"ขอบคุm (ค่ะ) ครับ " ไว้ค้านใน 

3. อปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์มอรมอน 
ข. คันเบ็ดและปลาจากบทที่ 11 บนปลาแต่ละตัวเขียนคำบอกให้เกี่ยวกับ อธิการหรือประธานสาขา 

ไว้ เช่น "ท่านน่ังข้างบนหน้าห้องประชุม" "ท่านช่วยเหสือผู้คนของวอร์ค (หรือสาขา) ของ 
เรา', หรอ "เรามอบซองส่วนสิบให้กับท่านไค้" 

ค. กระบอกใส่สีเทียนหรือดินสอ 
ง. ภาพ 1-18 การส่งผ่านศีลระลก (62021) ภาพ 1-67 ชั้นเรียนที่มความคารวะ ภาพ 1-71 การ 

สร้างเรือ 
4. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 



อธิบายว่า ที่โบสถ์เรากีทำงานร่วมกัน ทุกคนในวอร์ค ^(หรือสาขา) ช่วยุเหลอซึ่งกันและกัน ให้แสคงโดย 
ใช้คำพูดหรือท่าทางเลยนแบบคนที่ช่วยเหลอสมาชิกชั้นเรยนของท่านที่โบสถ์ในแต่ละสัปดาห์ เช่น 
นักเอง'ประสานเสยง ผู้แล่นเปียโน ครู หรือ ประธานปฐมวัย ให้เด็ก ๆ เคาว่าท่านกำลังเลยนแบบใคร 
อยู่เมื่อเด็ก 1 ๆ เคาไห้ว่าท่านเลยนแบบใครแห้ว ให้อธิบายความรับผิดชอบของการเรียกของบุคคล 
ทำซาเท่าที่ท่านห้องการ 
แสดงภาพ 1-8 การส่งผ่านศลระลก 
• มัคนายกในภาพนี้กำลังทำอะไร? 
• หนูรู้จักใครห้างที่ส่งผ่านศลระลก? 
อธิบุายว่าเยาวชนชายที่ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งแอรัน จะเตรียมสวดขอพรและส่งผ่านสีลระถึก สิ่งเหล่านี้สือ 
วิธีที่เยาวชนชายทำตัวให้เป็นประโยชน์ที่โบสถ์ 
อธิบายวำมิบางคนในวอร์คหรือสาขาของท่านที่คอยช่วยเหลอทุกคนที่โบสถ์ พระบิดาบนสวรรค์ทรง 
ประทานงานที่สำคัญให้แก่บุคคลนี้]ให้เด็ก ๆ ผลัดกันตกปลากระคาษที่มคำบอกให้^นมาแห้วส่านแตํ1ละ1บ 
ดัง ๆ ทำต่อไปจนกระทั่งอ่านคำบอกให้ครบทุกใบ แห้วให้เด็กเคาว่า เขาคอใคร 
• อธิการ (หรือประธานสาขา) ของเราชื่ออะไร ? 
• ท่านทำสิ่งที่สำคัญอะไรห้างที่เป็นประโยชน์ต่อเรา? 
ให้สนทนากันถึงงานของคนอื่น 1 ๆ ในวอร์ดหรือสาขาของท่าน เช่น ผู้สอนประจำห้านและผู้เยี่ยมสอน 
ท่านอาจห้องการพูดถึงการเรียกที่สมาชิกในครอบครัวของเด็ก ๆ ใ ^ ต ั ว ย ก ็ ^ 
เราทำตัวให้เป็นประโยชน์ได้ที ่โบสถ์ 
เอาสิเทียนหรือดินสอออกุจากกล่องหรือกระบอกวางกระจายให้ทั่วห้อง ขอให้นักเรียนคนหนึ่งเก็บดินสอ 
หรือสีเทียนเหล่านั ้นเข้าที ่ให้เรียบร้อยแห้วจับเวลาคูว่าใแวลาน า นเท่ๅโค กระจายของไปทั่วห้องอีกครง 
หนึ่งแห้วให้ทุกคนในห้องช่วยกันเก็บคูว่าจะใช้เวลาเท่าใค อธิบายว่าเมื่อทุกคนทำงานร่วมคัน! งานก็จํะ 
ออกมาดกว่า 
• หนูจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ไห้อย่างไรที่โบสถ์? 
ช่วยให้เด็ก ๆ คิดว่ามีวิธใดห้างทฺจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ที่โบสถ์ อาจรวมถึงการรักษาความสะอๅคของ 

อาคารประชุม การมินํ้าใจกับคนอื่น ช่วยเด็ก ๆ ที่เสียใจหรือตกใจ และการมความคารวะโนระหว่างการ 
ประชุม 
• เราจะช่วยรักษุาความสุะอาดในห้องเรียนและอาคารประชุมไห้อย่างไร? 

• เราจะช่วยคนอื่น ๆ ที่โบสถ์ไห้อย่างไรบ้าง? 
แสดงภาพ 1-67 ชั้นเรียนที่มิความคารวะ 
• เด็กเหุล่านี้กำลังทำตัวให้เป็นประโยชน์อย่างไรที่โบสถ์? 
• การที่เรามิความคารวะจะช่วยผู้ร่วมชั้นเรียนของเราให้อย่างไร? 
• เมื ่อทุกคนอยู่ในความคารวะจะช่วยครูไค้อย่างไร? 
• เราร้สีกอย่างไรเมื่อทุกคนมิความคารวะ? 
อธิบุายว่ามิอิกวิธีหนึ่งที่เราจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ไ^โบลุถ์ก็สืฎกๅรพูคว่ๅ "ข 0บคุณ (ค่ะ) flf11" กํ'บ 

คูนที่ทำสิ่งต่าง ๆ ไห้เรา ให้เด็ก ๆ ระบายสีบัตรขอบคุณที่ท่านเตรียมมา แห้วนำไปมอบใหคนทตองการ 
ถ้าเป็นไปไค้ให้มอบในเวลาเรียนนั้นเลย 
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กิจกรรม 

กิจกรรม 

กิจกรรม 

กิจกรรม 



แสดงความกตัญณูของท่านที่มต่อคนที่ให้ความช่วยเหลอในวอร์คหรือสาขาของท่าน บอกเด็ก ๆ ว่าท่าน 
f สีกอย่างไรที่ได้ทำงานของพระบิดาบนสวรรค์โคยการเป็นครูปฐมวัย 

เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรียน 
1. ห้าเป็นไปไห้ให้พาเด็ก ๆ เดินไปที่ห้องนมัสการและให้ดูที่ ๆ ฝ่ายอธิการ (หรือฝ่ายประธานสาขา) จะ 

นั่งในระหว่างพิธศืลระลก ให้เด็ก ๆ ผลัดกันน่ังท่ีน้ัน แห้วพาไปดูห้องทำงานของฝ่ายอธิการ (หรือฝ่าย 
ประธานสาขา) 

2. โยนหรือย่ืนของน่ิมุ ๆ เช่นลูกบอลหรือถุงถั่วให้เด็กคนหนึ่ง แห้วให้เอ่ยช่ือคนในวอร์คหรือสาขาท่ีทำ 
ตัวเป็นประโยชน์ที่สาขา และให้อธิบายห้วยว่าคนนั้นไห้ช่วยโบสถ์อย่างไร ทำต่อไปจนกว่าเด็กแต่ละ 
คนจะไค้ทำหนึ่งครงเป็นอย่างห้อย 

3. โคยความเห็นชอบจากประธานปฐมวัย 'ให้เชิญสมาชิกคนหน่ึง'ในฝ่ายอธิการ (หรือฝ่ายประธานสาขา 
หรือผู้นำในวอร์ดคนอื่น ๆ ให้มาเยี่ยมชนเรียนของท่าน และบอกเด็กถึงสิ่งที่บุคคลนั้นไค้ทำตัวให้เป็น 
ประโยชน์ที่โบสถ์ 

4. วาดรูปหห้าง่าย ๆ ลงบนจานกระดาษหรือแผ่นกระดาษกลม ๆ แจกให้เด็กแต่ละคน แห้วให้เด็กระบาย 
สีผมลงบนใบหห้านั้นให้เป็นสีเคยวกับสีผมของตัวเอง บอกเด็ก ๆ ว่าห้าท่านพูดถึงสิ่งที่เป็นความจริง 
ว่าพวกเขาช่วยทำประโยชน์ที่โบสถ์1!ห้อย่างไรบ้าง ให้เด็ก ๆ ชูใบหน้ากระดาษของตนเองขี้นมา แต่ 
ห้าท่านพูดถึงสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถช่วยไค้ ก็ให้เด็ก ๆ วางหน้ากระดาษไว้บนตักของพวกเขา อาจ 
ใช้ประโยคต่อไปนี้เช่น-

• ฉันควรทิ้งกระดาษลงให้เห้าอี้ 
• ฉันควรขุอบุคุณคนที่ช่วยเหลอฉันที่โบสถ์ 
• ฉันควรวิ่งเพื่อไปเข้าชั้นเรียน 
• ฉันควรจะมความคารวะที่โบสถ์ 

เล่นเกม "ทำตามผู้นำ" กับเด็ก ๆ ให้เด็ก ๆ เข้าแถว เด็กที่อยู่หัวแถววิ่ง กระโดด เขย่งสลับเห้า หรือทำ 
ท่าทางอื่น ๆ ไปยังอกค้านหนึ่งของห้อง เด็กคนอื่น ๆ ในแถว ทำตามเด็กหัวแถวทำอย่างเคยวกับเขา 
หรือเธอทำ แห้วให้เด็กหัวแถวไปต่อท้ายแถว เด็กคนต่อไปเป็นผู้นำคนใหม่แทน ทำต่อไปจนเด็กแต่ละคน 
ไค้เป็นผู้นำหนึ่งครั้ง 
หลังจากเล่นเกมเสร็จให้เตอนเด็ก ๆ ว่าอธิการหรือประธานสาขาเป็นผู้นำของวอร์คหรือสาขา ท่านต้องการ 
ให้เราทำสิ่งที่จะนำเรากลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง 

กิจกรรมเพิมเติม 
สำหรับเด็กเล็ก 
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ประจักษ์พยาน 

กิจกรรมเสริม 



การแนสืนพระชนม์ของ 
พระเยซูคริสต์ (อีสเตอร์) 45 

เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงฟืนคืนพระชนม์ 

กิจกรรมเพื่อ 
การเรยนรู 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เรื่องเล่า 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ถือภาพ 1-3 พระเยซูพระคริสต์ โดยควาไว้บนหห้าตัก บอกเด็ก ๆ ว่าท่านกำลังจะพูดถงบุคคลหนึ่งที่ม 
ความสำคัญย่ิง ขอใหเด็ก ๆ เคาว่าบุคคลนี้เป็นใครโคยท่านจะบอกใบให้ดังต่อไปนี้: 
1. บุคคลนี้รักทุกคนมาก 
2. เขาเคยอยู่บนโลกนี้นานมาแห้ว และไค้จัดตั้งศาสนาจักรของเขาขื้น 
3. เขาสอนเราให้รูว่าจะคำรงชิวิตในโลกนี้อย่างไรจึงจะมิความสุข 
4. เขาอวยพรผู้คนและบอกให้มิเมตตาต่อกัน 

เมื่อเด็ก ๆ เคาถูก (หรือท่านเป็นคนบอก) ว่าบุคคลนั้นคือพระเยซู จึงให้คูรูปภาพ 
พระเยซูทรงรักเรา 
เตอนเด็ก ๆ ว่า พระเยซูคือพระบุตรของพระบิคาบนสวรรค์ พระบิคาบนสวรรค์ทรงส่งพระเยซูมายังโลกน้ี 
เพื่อจุดประสงค์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง 

แสดงภาพ 1-16 พระประสูติกาล เล่าเรื่องพระกำเนิดของพระเยซูอย่างย่อ ๆ ท่านอาจให้เด็ก ๆ ช่วยเล่า 
เร่ืองน้ีห้วยก็ไค้ เตือนเด็ก ๆ ว่าพระเยซูทรงเป็นเด็กทารกที่พิเศษ 
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จุดประสงค์ 

การเตรยม 1 . ศกษาลูกา 2 3 : 3 3 - 2 4 : 1 2 , 3 6 - 4 0 , 51 ค้วยการสวดห้อนวอน ^หลักธรรมพระกิตติคุณ ( 3 1 1 1 0 
425) บทท่ี 12 ค้วย 

2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภิรํไบเบิล 
ข. ภาพ 1 - 3 พระเยซูพระคริสต์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 2 4 0 ; 6 2 5 7 2 ) ภาพ 1 - 1 6 พระประสูติกาล 

(ชุดภาพพระกิตติคุณ 2 0 1 ; 6 2 4 9 5 ) ภาพ 1 - 5 5 การเทศนาบนภูเขา (ชุดภาพพระกิตติคุณ 2 1 2 ; 
6 2 1 6 6 ) ภาพ 1 - 5 9 การตรืงกางเขน (ชุดภาพพระกิตติคุณ 2 3 0 ; 6 2 5 0 5 ) ภาพ 1 - 7 2 พระเยซูทรง 
สวดอ้อนวอนในสวนเกทเสมนี (ชุดภาพพระกิตติคุณ 2 2 7 ; 6 2 1 7 5 ) ภาพ 1 - 7 3 การ^งพระศพ 
พระเยซู (ชุดภาพพระกิตติคุณ 2 3 1 ; 6 2 1 8 0 ) ภาพ 1 - 7 4 พระเยซูทรงแสดงบาดแผลของพระองค์ 
(ชุดภาพพระกิตติคุณ 2 3 4 ; 6 2 5 0 3 ) 

3. เตริยมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 



แสคงภาพ 1-55 การเทศนาบนภูเขา อธิบายว่าเมื่อพระเยซูเติบโตขี้น พระองค์ทรงจัดต้ังศาสนาจักรของ 
พระองค์และทรงสอนประชาชนให้รู้วิธีดำรงชีวิตและรักซึ่งกันและกัน 
ให้เด็ก ๆ ยืนขนและร้องหรือท่องเนอเพลง "พระเยซูตรัสจงรักทุกคน'"(หนังสีอเพลงเด็ก หน้า 37 ) 
โดยใช้ท่าทางประกอบคำร้องดังต่อไปนี้: 
พระเยซูตรัสให้รักกัน (กางแขนกว้าง) 
แบ่งปีนเมตตาให้ (ผงกศีรษะ) 
เม่ือควงใจเธอเปียมด'วยรัก ( วางมือที่หัว!จ) 
คนอนจะรักเธอ (กอดตัวเอง) 
แสดงภาพ 1-72 พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนในสวนเกทเสมนี 
• ในภาพนี้พระเยซูทรงกำลังทำอะไร? 

อธิบายว่าก่อนท่ีพระเยซูจะทรงส้ินพระชนม์ พระองค์ไค้เสด็จไปสวดอ้อนวอน ณ สวนท่ีเรยกว่าสวน 
เกทเสมนี พระเยซูทรงรับทุกข์ทรมานท่ีน่ันเพราะบาปของเรา เพ่ือให้เราสามารถกลับใจและไห้รับการ 
อภัยจากการกระทำในสิ่งที่ผิคไห้ พระเยซูทรงเป็นบุคคลเพยงคนเคยวที่มอำนาจที่จะทำสิ่งนี้เพื่อเรา 
พระองค์ทรงทำเช่นน้ันก็เพราะพระองค์ทรงรักเรามากจริง ๆ 
พระเยซูทรงฟินคนพระชนม็ ่ 

อธิบายว่า มีคนเป็นจำนวนมากที่รชีวิตอยู่ในสมัยเคยวกับที่พระเยซูทรงอยู่ในโลกนี้ที่รักพระองค์ อย่างไร 
ก็ตามคนบางพวกไม่ชอบพระองค์ พวกน้ีไม่เช่ือว่าพระองค์คือพระบุตรของพระบิคาบนสวรรค์ 
แสดงภาพ 1-59 การตรงกางเขน อธิบายถึงการตรงกางเขนห้วยถ้อยคำง่าย ๆ ดังที่มบรรยายไวใน ลูกา 
23:33-46 อธิบายว่าผู้คนท่ีไม่ชอบพระเยซูโหคร้ายกับพระองค์มาก พวกทหารตอกตะปูเข้าไปที่มือและ 
เท้าของพระองค์จนทะลุและตรึงพระองค์แขวนติคกับไห้กางเขน แล้วทิ้งพระองค์ไว้เช่นนั้นจนสิ้นพระ-
ชนม์ (ให้ใช้ความระมัดระวังในการเล่าเรื่องนี้และทำกิจกรรมคำกลอนข้างล่าง เด็กบางคนอาจสะเทือนใจ 
ไค้ง่ายมากกับเรื่องที่มผู้คนมาทำร้ายพระเยซู) 
อธิบายว่าเมื่อพระเยซูสินพระชนม์ พระวิญญาณของพระองค์ก็ออกจากพระวรกายและไปสู่ฟ้าสวรรค์ 
เตอนเด็ก ๆ ให้จำไว้ว่าเราแต่ละคนมวิญญาณ วิญญาณของเราเป็นสิ่งทื่มองไม่เห็น แต่วิญญาณเป็นส่ิงท่ี 
ทำให้เรารชีวิตอยู่ไค้ 
แสดงภาพ 1-73 การKIงพระศพพระเยซู อธิบายว่าพวกท่ีรักพระเยซูไค้นำพระศพของพระองค์มาห่อค้วย 
ผ้าอย่างเ1ยบร้อย พวกเขาหามพระศพไปยังอุโมงค์ฝืงศพ (สถานที่ซึ่งเหมือนถํ้าสำหรับตงศพ) แล้วค่อย ๆ 
วางพระศพไว้ท่ีน่ันอย่างนุ่มนวล (คู ลูกา 23:50-56) 
แสดงภาพ 1-74 พระเยซูทรงแสดงบาดแผลของพระองค์ อธิบายว่าสามวันหลังจากท่ีพระเยซูส้ินพระชนม์ 
พระองค์ไค้ฟืนคนพระชนม์ ทรงเป็นขนอกครงหนง เม่ือพระองค์ส้ินพระชนม์ พระวิญญาณของพระองค์ 
ออกจากร่างกายไป เมื่อพระองค์ฟืนคืนพระชนม์ พระวิญญาณของพระองค์กลับเข้ามาสู่ร่างกายของ 
พระองค์ พระเยซูทรงเป็นคนแรกท่ีฟืนคืนพระชนม์ 
อธิบายว่ามหลายคนเห็นพระเยซูหลังจากท่ีทรงฟืนคนพระชนม์แล้ว (ดู ลูกา 24) พระเยซูทรงสอน 
เพ่ือน ๆ ของพระองค์และให้เขาดูร่างกายท่ีฟืนแล้วของพระองค์ (คู ลูกๅ 24:36) พระองค์ให้เพ่ือน ๆ 
แตะต้องพระองค์เพื่อที่เขาจะไห้!ว่าร่างกายที่ฟืนคืนพระชนม์แล้วนั้นมีฒื้อหนังและกระคูก (คู ลูกๅ 24: 
39-40) เม่ือทรงสอนผู้คนเสร็จแล้วพระเยซูเสด็จไปอยู่กับพระบิคาบนสวรรค์อกคร้ังหน่ึง (ดู ลูกา 24:51) 
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• ทำไมพระเยซูจึงทรงต้องการใหุ้ผู้คนแตะต้องพระองค์? (คู ลูกา 2 4 : 3 6 - 4 0 ) 
• พระเยซูเสด็จไปไหนหลังจากท่ีทรงจากผู้คนไป? (คู ลูกา 2 4 : 5 1 ) 

อธิบายว,าวันที่พระเยเทรงฟืนคนพระชนม์นั้นเป็นวันอสเตอร์แรก เราฉลองวันอีสเตอร์ทุกปีเพื่อช่วยเรา 
ระลกว่าพระเยซูทรงฟืนคนพระชนม์แล้ว 
ให้เด็กยืนขื้นและทำท่าทางประกอบคำกลอนต่อไปนี้กับท่าน: 
พระเยซูทรงฟืนอีกครั้ง 
สามวันหลังพระอาสัญ (ชูนิ้วสามนิ้ว) 
รอยตะปูท่ีหัตถ์และบาทน้ัน ( ชี้ที่ฝามอและเท้า) 
ชายโครงทรงธรรม์หอกแทงรอยม ( ชี้ข้างลำตัว) 
พระเยซูมาสอนเหล่ามิตร (แยกแขนออกกว้าง) 
จงเดินชีวิตตามทางที่ (กอคอก) 
ความจริงกิตติคุณเยซูชี้ 
เราจะคืนชีวิคังเช่นพระองค์ (ผงกศีรษะชี้มลง) 
เราจะฟินคนชิวิฅ 
ช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าไจว่าพระเยซูทรงกลับมิชิวิตขื้นอีกหลังจากที่ทรงสิ้นพระชนม์ไปแล้ว ปีจจุบันพระเยซูก็ 
ยังทรงพระชนม์อยู่ในสวรรค์และพระองุค์จะไม่สิ้นพระชนม์อีกเลย อธิบายว่าพระเยซูทรงทำให้เป็นไปไคที่ 
เราจะฟืนคืนชีวิตเหมือนพระองค์ นี่หมายความว่าเราทุกคนจะกลับมิชวิตขื้นมาอีกหลังจากที่เราตาย 
• หนูรู้จักใครที่ตายไปแล้วบ้างไหม? 
อธิบายว่าเมื่อคนเราตายไป วิญญาณของเขาจะยังมิชีวิตอยู่ แล้ววันหนึ่งเขาจะฟืนคนชีวิต ซึ่งหมายความ 
ว่าร่างกายและวิญญาณของเขาจะกลับมารวมกันอีกเหมือนพระเยซู ท่านอาจอธิบายให้เด็กฟืงว่า เราอาจจะ 
ไม่ฟืนคนชีวิตในสามวันเหมือนพระเยซู แต่เราก็จะไห้ฟืนคืนชีวิตในวันหนึ่ง 
ให้เด็กพูคคำว่า ฟืนคืนชีวิต ซํ้าสักสองสามครั้งและบอกว่าหมายถงอะไร 

ชี้ให้เห็นว่าช่างน่าอัศจรรยไพียงไรที่รู้ว่าคนทุกคนที่เรารู้จักและรักเช่น พ่อแม่ พี่น้อง ปูย่า ตายาย และ 
เพื่อนของเราจะฟืนคืนชีวิต เราทุกคนจะมิชีวิตอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราตาย พระเยซูทรงทำให้ส่ิงน้ี 
เป็นไปไห้ 
ให้ท่านแสคงประจักษ์พยานว่า พระเยซูทรงรักเราทุกคน เพราะความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงมิต่อ 
พวกเรา ^พระองค์จึงทรงทนทุกข์ทรมานและส้ินพระชนม์ และทรงฟืนคืนพระชนม์ เพื่อที่เราทุกคนจะ 
สามารถฟืนคืนชีวิตในวันหนึ่งห้วย 

เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเรยน 
1. พูดสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์และประเพณต่าง ๆ ของวันอีสเตอร์ที่เด็ก ๆ รู้จักดี แสดงการยอมรับ 

ว่าประเพณอีสเตอร์ในทางโลกนั้นน่าสนุก แต่ช่วยให้เด็ก ๆ แยกความคิดเรื่องเหล่านั้นออกจากความ 
หมายที่แห้จริงของเทศกาลอีสเตอร์ 

2. ให้เด็ก ๆ คูถุงมือหรอถุงนวม เปรยบร่างกายในโลกมนุษย์ของเรานี้เหมือนกับมือที่สวมถุงมืออยู่ ทำให้ 
เด็ก ๆ เห็นว่ามือ (วิญญาณ) ทำให้ถุงมือ (ร่างกาย) เคลื่อนไหวไค้อย่างไร ถอดถุงมือออกและ 
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อธิบายว่า การทำเช่นน้ีก็เหมือนกับ การตายทางร่างกาย วิญญาณและร่างกายแยกจากกัน ทำให้ร่างกาย 
เคล่ือนไหวไม่ไค้ สวมถุงมือกลับอีกคร้ัง และอธิบายว่าการทำเช่นนี้เหมือนกับการฟืนคืนชีวิ^ ตอน 
นี้ร่างกายและวิญญาณกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่ง ให้เด็ก ๆ จำไว้ว่าเพราะพระเยซูคริสต์ทรงฟืนคน 
พระชนม์ มนุษย์ทุกคนจะฟืนคืนชีวิตค้วยเช่นกัน 

3. ทำสำเนาและแจกเอกสาร "พระเยซูเป็นเพ่ือนรักเรา" ที่อยู่ตอนห้ายของบทที่ 6 ให้เด็ก ๆ ระบายสี 
4. โยนหรือย่ืนถุงถ่ัวหรือของนุ่ม ๆ อย่างอ่ืน ให้เด็กคนหน่ึง แล้วให้เขาหรือเธอตอบคำถามหนึ่งในคำถาม 

ข้างล่าง (หรอคำถามคล้าย ๆ กัน) ก่อนที่จะโยนหรือยื่นลุงถั่วกลับมาให้ท่าน ทำต่อไปจนกว่าเด็กทุก 
คนจะไค้ตอบคนละหนึ่งคำถาม 
• ทำไมเราฉลองเทศกาลอีสเตอร์? 
• ใครคือคนแรกที่ฟืนคืนชีวิต? 
• การฟืนคืนชีวิตหมายความว่าอย่างไร? 
• หลังจากพระเยซูสนพระชนม์ เขาเอาพระศพไปไว้ที่ใด? 
• หลังจากพระเยซูฟืนคืนพระชนม์ รหลายคนไค้เห็นพระองค์ใช่หรือไม่? 
• ทำไมพระเยซูให้ผู้คนสัมผัสร่างกายที่ฟืนคืนพระชนม์แล้วของพุระองค์? 
• จากการท่ีพระเยซูคริสต์ทรงฟืนคืนพระชนม์ จะรใครอีกห้างที่ฟืนคืนชีวิต? 

5. ช่วยเด็ก ๆ รองหรือท่องเน้ือเพลง "พระเยซูทรงฟืนคืนจริงไหม?" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 43) เพลง 
"พระเยซูทรงฟืน" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 42) 

1. ช่วยเด็กทำท่าทางประกอบคำกลอนต่อไปนี้ ขณะที่ท่านเป็นผู้กล่าวคำกลอน: 
พระเยซูทรงฟืน! 

ร่างพระเยซูวางอยู่ในนี ( เ 5 
อุโมงค์ไม่มหินปิด จงคู 
ก้มมองข้างใน (ก้มลงมองและเอามือป้องตา) 
ร่างพระไม่อยู่ (ปีนขน) 
โอ้พระเยซูฟืนแล้ว ! ไชโย (ปรบมือ) 
(Dana Eynon in Bible Story Finger Plays and Action Rhymes [Cincinnati, Ohio : 
Standard Publishing Co., 1964], 29) 

2. อธิบายว่าพระเยซูส้ินพระชนม์ และฟืนคืนพระชนม์ในฤดูใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงเวลาแห่งชีวิต 
ใหม่ ต้นไม้งอก คอกไม้บานอีกคร้ังหน่ึง สัตว์หลายชนิดออกลูกในฤดูใบไม้ผลิ ให้เด็กแต่ละคน 
วาดภาพคอกไม้หรือลูกสัตว์ ให้เด็กดูภาพ 1-3 พระเยซูพระคริสต์ และอธิบายว่าเนื่องจากพระเยซูทรง 
ฟืนคืนพระชนม์ เราทุกคนจะมีชีวิตอีกครั้งหลังจากเราตาย 

3. ร้องหรือท่องเนื้อเพลง "พระเยซูเป็นเพ่ือนรักเรา" (หนังสือเพลงเด็ก หน้า 23) เตือนเด็ก ๆ ว่าเรา 
ฉลองอีสเตอร์เพื่อระลกถงพระเยซูและการฟืนคืนพระชนม์ของพระองค์ 

กิจกรรมเพิ่มเติม 
สำหรับเด็กเล็ก 

1 8 2 



การประสูติของพระเยซูคริสต์ 
(คริสต์มาส) 
การเตรยม 

กิจกรรมเพฺอ 
การเรยนรู 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เรื่องเล่า 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิค 

ให้เด็กคนหนึ่งยืนข้าง ๆ ท่าน ขณะที่ท่านเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับการเกิดของเขา ท่าดังนี้กับเด็กทุกคน 
ในชนเรียน 
เราฉลองการประสูติของพระ!ยซูในเทศกาลคริสฅ์มาส 

อธิบายว่าเนื่องจากช่วงนี้เป็นเทศกาลคริสต์มาส เราจงมีการฉลองการเกิดของใครคนหนึ่งที่เราทุกคนรัก 
• เรากำลังฉลองการเกิดของใคร? 

เล่าเรื่องเทพองค์หนึ่งมาหามารีย์ตามที่พบใน ลูกา 1:26-35 อธิบายว่าเทพบอกมารีย์ว่าเธอจะไห้เป็น 
มารคาของพระเยซูพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า 
• พระมารคาของพระเยซูชื๋ออะไร? (คู ลูกา 1:27) 
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จุดประสงค์ เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนรู้สืกกตัญณูสำหรับการประสูติของพระเยซูคริสต์ 

1. ศกษา มัทธิว 2:1-12 และสูกา 1:26-35; 2:1-20 ห้วยการสวดอ้อนวอน 

2. หาข้อมูลธรรมดาเกี่ยวกับการเกิดของเด็กแต่ละคนในชั้นเรยนของท่านเช่น เกิดที่ไหน ผมสีอะไรและ 
อาศัยอยู่ท่ีไหนในช่วงสัปดาห์แรกของชืวิต ขอให้ระมัดระวังต่อความรู้สืกของเด็กท่ีเป็นบุตรบุญธรรม 

3. ตัดแถบกระดาษ (ยาว 8 นิ้ว กว้าง 1 1/2 นิ้ว โดยประมาณ) สำหรับทำโซ่คริสต์มาส ตัดแถบให้พอที่ 
เด็กแต่ละคนจะทำโซ่ไคสักสามสี่ห่วง 

4. เขียนข้อความอธิบายเกี่ยวกับโซ่คริสต์มาส (คู ในบทเรียน) ให้กับพ่อแม่ของเด็กเพื่อที่พวกเขาจะ 
ไค้สนับสนุนลูกของเขาให้ทำค 

5. อุปกรณ์ที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร์ไบเบิล 
ข. ฉากเล็ก ๆ เกี่ยวกับการประสูติของพระเยซู ท่านอาจใช้ตุ๊กตาเด็กห่อผ้าวางไว้ในกล่องเล็ก ๆ ตัด 

กระดาษเป็นรูปคาวควงหน่ึงติดไว้เหนือฉากการประสูติ ห้าหาภาพไม่ไห้ให้ใช้ภาพ 1-75 การประ-
สูติของพระเยซู (ชุดภาพพระกิตติคุณ 200; 62116) แทน 

ค. สิเท่ยน และกาว 
ง. ภาพ 1-75 การประสูติของพระเยซู (ชุดภาพพระกิตติคุณ 20; 62116) ภาพ 1-76 ไม่มห้องว่างใน 

โรงแรม (62115) ภาพ 1-77 การแจ้งถงการประสูติของพระคริสต์แก่คนเลี้ยงแกะ (ชุดภาพพระ-
กิตติคุณ 202; 62117) ภาพ 1-78 นักปราชญ์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 203 ; 6 2 1 2 0 ) 

6. เตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านห้องการใช้ 



เรื่องเล่า 

กิจกรรม 

เพลง 

เรื่องเล่า 

เรื่องเล่า 
กิจกรรม 

• ใครเป็นพ่อของพระเยซู? (พระบิคาบนสวรรค์ คู ลูกา 1:35) 

อธิบายว่า ไยเซฟ ไม่ใช่บิคาของพระเยซู เขาเป็นคนคีที่ไค้รับการเสือุกให้เป็นผู้คูแลพระเยซู เทพองค์ 
เคียวกันปรากฎฅ่อโยเซฟในความสืนบอกเขาถึงเรื่องเด็กทารกคนสำคัญที่มารีย์จะให้กำเนิด เทพบอกโย-
เซฟว่าเขาควรรับมา'รย์เป็นภรรยา 
แสคงภาพ 1-76 ไม่มีห้องว่างในโรงแรม แห้วเล่าเรื่องการเดินทางของโยเซฟ แลุะมารีย์ จากนาซาเร็ธ 
ไปเบธเลเฮม ตามท่ีพบใน ลูกา 2:1-7 อ่าน ลูกา 2:7 ดัง ๆ อธิบายคำต่าง ๆ ที่เด็กอาจไม่คุ้นเคย 
ให้เด็กคุกเข่าบนพื้น หน้าฉากการประสูติ ท่านอาจเตรียมผ้าห่มสักผนให้เด็ก ๆ นํ่งุ ส่งผ่าน ภาพ 1-75 
การประสูติของพระเยซูให้เด็กคู และให้เด็กแต่ละคนบอกสักหนึ่งหรือสองอย่างที่เขาเห็นในภาพ 
• ทำไมมารีย์กับโยเซฟ จึงไม่นอนในโรงแรม? (ดู ลูกา 2:7) 
• พระเยซูประสูติท่ีไหน? (ในคอกสัตว์) 
• มารย์ใช้อะไรเป็นที่นอนของพระเยซู? (ดู ลูกา 2:7) 
ช่วยเด็ก ๆ ร้องห!อท่องเนื้อเพลง "ในรางหญ้า" ( หนังสือเพลง!ด็ก หน้า 26) ทำท่าทางโคยใช้มือ 
และแขนประกอบตามเนอเพลง 
พระเยซูทารกอ่อนนอนหลับในรางหญ้า 
ไม่มแม้เปลนอนมาให้ทารกหนุนนอน 
ควงคาวพราวฟากฟ้าสาคส่องตามาอาทร 
พระเยซูทารกอ่อนนอนหลับอยู่บนหญ้า 
แสคงภาพ 1-77 การแจ้งถึงการประสูติของพระคริสต์แก่คนเลี้ยงแกะ และเล่าเรื่องเทพไปหาคนเลียงแกะ 
ตามที่บรรยายไว้ใน ลูกา 2:8-20 
• ทำไมคนเลี้ยงแกะจึงกลัว? (ดู ลูกา 2:9) 
• เทพบอกอะไรกับคนเลี้ยงแกะ? (คู ลูกา 2:10-12) 
• คนเลี้ยงแกะทำอย่างไร หลังจากที่ไปหาพระกุมารเยซูแล้ว? (คู ลูกา 2:17, 20) 
แสคงภาพ 1-78 นักปราชญ์ และเล่าเรื่องนักปราชญ์ไปหาพระกุมารห้อยเยซูตามที่พบในมัทธิว 2:1-12 
ให้เด็ก ๆ ยืนขี้น และสมมติว่าขี่อูฐไปรอบ ๆ ห้อง ตามควงคาวที่จะนำพวกเขาไปหาพระกุมารเยซู 
เมื่อเดินไปรอบห้องไค้หลายรอบแล้ว ให้เด็ก ๆ ลงจากอูฐกลับมาท่ีฉากการประสูติ อธิบายว่าตอนท่ีนัก 
ปราชญ์มาพบพระกุมารเยซูนั้น โยเซฟได้พบที่พักที่คกว่าเดิมแล้ว และไค้ย้ายออกจากคอกสัตว์ เตือน 
เด็ก ๆ ว่านักปราชญ์ไค้นำของขวัญเป็น ทองคำ กำยาน และมคยอบมาค้วย ให้เด็กแต่ละคนบอกว่าของ 
ขวัญที่ตนเองสมมติว่าเอามาถวายเป็น ทองคำ กำยาน หริอมคยอบ แล้วให้ทำท่าทางถวายของแก่พระ-
กุมารเยซู 
ของขว้ญที่เราจะถวายพระเยซูคอการเป็นเหมอนพระองค์ 
อธิบายว่าในวันคริสต์มาสของแต่ละปีเราจะฉลองการประสูติของพระเยซู เราสามารถให้ของขวัญแก่ 
พระองค์ไค้ เราไม่สามารถให้ทองคำ มดยอบ และกำยานเหมือนที่นักปราชญ์ถวาย แต่เราสามารถให้ของ 
ขวัญอย่างอื่นไค้ เราให้ของขวัญแก่พระเยซูด้วยการพยายามเป็นเหมือนพระองค์ เราเป็นเหมือนพระเยซู 
เมื่อเราทำคีต่อครอบครัวและเพื่อน ๆ ของเรา 
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ช่วยเด็กแต่ละคนทำโซ่คริสต์มาสขิ้นหลาย ๆ ห่วง ให้เด็ก ๆ ระบายสีห่วงกระคาษของตนแห้วทากาวติด 
ห่วงเขุ้าห้วยกัน (ดู การอธิบายค้วยภาพในตอนห้ายของบทเรยน) บอกเด็ก ๆ ให้ติดโซ่ของเขาไว้ท่ีห้ๅน 
ในที่ที่จะเตือนุพวกเขาให้ทำคต่อผู้อื่นเพื่อเป็นของขวัญแก่พระเยซูห้าทายเด็ก ๆ ให้ทำความดีอย่าง 
ห้อยวันละหนึ่งอย่าง จนกว่าจะถึงวันคริสต์มาส 
ช่วยเด็ก ๆ ให้คิคถุงการกระทำคิท่ีพวกเขาสามารถทำได้ เตือนเด็ก ๆ ว่าเมื่อพวกเขาทำดี ก็เท่ากับว่าเขา 
กำลังให้ของขวัญที่พิเศษสุดแก่พระเยซู ให้กระคาษที่มข้อความอธิบายเกี่ยวกับโซ่แก่เด็กคนละแผ่นเพื่อ 
นำไปไห้พ่อแม่ 
อธิบายว่าการประสูติของพระเยซูคริสต์ เป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุคอย่างหนึ่งซึ่งเคยเกิดขี้นบนโลก แสดง 
ถึงความรัก'ของท่านที่มต่อพระเยซูและความปรารถนาของท่านที่จะเป็นเหมือนพระองคI ไม่เพยงแต่ในช่วง 
คริสต์มาสเท่านั้นแต่ตลอดทั้งปี 

เสือกกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้เพื่อใช้ในบทเริยน 
1. เล่าเร่ืองการประสูติของพระเยซูๆทอกคร้ังหน่ึง โดยให้เด็ก ๆ แสดงเป็นมา'รย์ โย เ ซ ฟ เจ้าของโรง-

เตี๊ยม คนเลี้ยงแกะ และนักปราชญ์ ใช้อุปกรณ์ประกอบฉาก เช่น ตุ๊กตาเด็ก ผ้าห่มผนเล็ก ๆ ผ้าคลุม 
ไหล่ ห้าหากหาได้ 1ให้เด็กทุกคนมโอกาสไห้ร่วมในการแสดง ท่านอาจให้มการแสดงชํ้า โดยให้เด็ก ๆ 
ผลัดกันแสดงบทที่แตกต่างกันออกไป 

2 ช่วยเด็กตัดหุริอวาดรูปคาวง่าย ๆ สำหรับตกแต่ง ให้เด็ก ๆ ระบายสีคาวของตนติดเชือกท่ีคาวแต่ 
ละควง เพื่อที่เด็กจะได้นำไปแขวนที่ห้าน 

3. สนทนุาถึงการเตริยมโฆษณาสินค้าต่า^ๆ สำหรับเทศกาลคริสต์มาสที่เห็นกันทั่วไป ช่วยเด็ก ๆ ให้เข้า 
ใจว่าส่ิงต่าง ๆ เช่น ของขวัญ งานเล้ียงน้ันน่าสนุกสนาน แต่จริง ๆ แห้วคริสต์มาสเป็นเร่ืองของการ 
ปร ะสูตของพระเยซูคริสต์และความสำกัญของคริสตมาสอยู่ทีกๅรมุ่งควๅมสนใจ1'1 ปท่็พระองค์และชวิต 
ของพระองค์ 

4. สนทนากันเร่ืองประเพฌคริสต์มาสท่ีมพระคริสต์เป็นศูนย์กลางท่ีท่านชอบหรอรู้ เชิญชวนเด็ก ๆ ให้พูด 
ถึงประเพณิที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง ที่ครอบครัวของเขาจัคขี้นในเทศกาลคริสต์มาส 

1. ให้เด็กสมมติว่าเป็นคนเลี้ยงแกะกำลังพักผ่อนอยู่ในทุ่งหญ้า ช่วยให้เด็กแสดงท่าทางเป็นคนเลี้ยงแกะที่ 
ตกใจกลัวเมื่อเห็นเทพ แต่แล้วกลับมความสุขเมื่อเข้าใจถึงข่าวคที่เทพบอก ช่วยเด็กจินตนาการว่าไค้ 
ยินเสียงเหล่าเทพร้อุงเพลง และจ้องคูห้องฟ้ายามคาคืนอันสวยงาม และมองเห็นควงคาว เดินไปห้วย 
กันรอบ ๆ ห้องเพื่อหาทารกห้อย คุกเข่าลงหน้าทารกห้อยเยซูในรางหญ้า และร้องเพลงสรรเสริญ 

2 ช่วยเด็กทำท่าทางประกอบคำกลอนต่อไปนี้ ขณะท่ีท่านท่องคำกลอน: 
หน่ึงทารกห้อยในรางหญ้า ( ทำท่าอุ้มเด็กแตะแกว่งวงแขน ไปมา) 
หนึ่งมารคารักเคิยงใกล้ (เหยียดแขนออกไป) 
หนึ่งควงคาวแสงจ้าฟ้าอำไพ (ชี้บนท้อง^าด้วยความประหลาคใจ) 
พระบุตรพระเจ้าอยู่ท่ีน่ีเอย (ตบมอด้วยความยินค) 

กิจกรรมเพิ่มเตม 
สำหรับเด็กเล็ก 
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กิจกรรม 

ประจักษ์พยาน 

กิจกรรมเสริม 



3. faงหรอท่องเนื้อเพลง "พระเย1ชุตรัสชงรักทุกคน,'(หนังสือเพลงเด็ก หน้า 37) เตือนเด็ก ๆ ว่าเรา 
ฉลองการประสูติ1ของพระเยชุในเทศกาลคริสต์มาส 

4. ตัดกระดาษอย่างง่าย ๆ เป็นรปทุารกุน้อยเยชุห่อห้วยห้า หาหญ้าแห้ง ๆ ห!อฟางมาให้เด็ก ๆ ทากาว 
ติคกับ "รางหญ้า" (กระดาษเนสื่เหลี่ยม) ใหเด็ก ๆ ทากาวกระดาษติดเป็นรูปทารกเยชุบนท่ีนอนซ่ึงทำ 
ห้วยหญ้าหรอฟาง 

1 8 0 
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