สาระการเรี ยนรู้ คริสต์ ศาสนา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 5 การภาวนา เรื่ อง บทภาวนาประจาวันแบบง่ าย ๆ
ออกแบบโดย นายสั นติ นงค์ สวัสดิ์
โรงเรี ยน เซนต์ โยเซฟ บางนา จ. สมุทรปราการ
วันที่
28 กุมภาพันธ์ 2017
1. การให้ ภาพรวม
1.1 วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. สามารถบอกได้วา่ ควรภาวนาเมื่อใดบ้าง? และเพื่อใคร?
2. สามารถบอกจุดมุ่งหมายของการภาวนาได้
3. สามารถทาสาคัญมหากางเขน สวดภาวนา “ราพึง” จากใจและร้องเพลงได้
1.2 ความจาเป็ น (Needs)
การภาวนา คื อ การยกจิ ตใจขึ้ นสนทนาหรื อการติ ดต่อสัมพันธ์ กบั พระเจ้า เพื่อสรรเสริ ญ ขอพร
ขอบคุณ และขอโทษพระเจ้า โดยเราจะภาวนาตามบทสาเร็ จ หรื อ “ภาวนาจากใจตามแต่ใจเราปรารถนาได้”
และสามารถแต่งบทภาวนาสาหรับตนเองและผูอ้ ื่นได้แบบง่ายๆ
1.3 หัวข้อและเนื้อหา (Range)
1. การภาวนาด้วยบท “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย”
2. การภาวนาจากใจ
1.4 การสร้างความน่าสนใจ (Interest)
ในแต่ละคาบ ดังนี้
1. ร้องเพลง สาคัญมหากางเขน
2. ร้องเพลง ทาด้วยความรัก
1.5 เวลา (Time)
- ชัว่ โมงที่ 3 (คาบละ 50 นาที)

1

บทพระวรสาร นักบุญมัธทิว บทที่ 6 ข้ อที่ 14-15
ท่านทั้งหลายจงอธิ ษฐานดังนี้ “เพราะถ้าท่านให้อภัยผูท้ าความผิด พระบิดาของท่านผูส้ ถิตในสวรรค์
ก็ จะประทานอภัย แก่ ท่ า น แต่ ถ้า ท่ า นไม่ ใ ห้ อภัย ผูท้ าผิ ด พระบิ ดาของท่ า นก็ จะไม่ ป ระทานอภัย แก่ ท่ า น
เช่นเดียวกัน”
2. การประเมินผลและวัดผล
1. สังเกตพฤติกรรม/ ความสนใจ ตั้งใจเรี ยนและร่ วมกิจกรรม
2. ถามถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น/ การอภิปราย
3. นักเรี ยนแต่งบทภาวนา/ นาเสนอ
3. สร้ างบรรยากาศ
ในแต่ละคาบ ดังนี้
1. ร้องเพลง สาคัญมหากางเขน
2. ร้องเพลง ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
3. ร้องเพลง ทาด้วยความรัก
4. นาเสนอบทเรียน
4.1 คาบที่ 1
4.1.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
1. ครู ชวนนักเรี ยนพูดคุยว่า “แต่ละวันนั้นตอนเช้า และตอนเย็นของทุกวันนั้นนักเรี ยนสวดภาวนา
หรื อสวดมนต์บทอะไรบ้าง? เพราะอะไรโรงเรี ยนถึงต้องให้มีการสวดมนต์ทุกเช้าและเย็น?”
2. นัก เรี ย น “เคยหรื อไม่ ที่ ก่ อน - หลัง รั บ ประทานอาหาร หรื อก่ อนเข้า นอนหรื อ ตอนตื่ นนอน
นักเรี ยนจะสวดภาวนา?”
4.1.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
1. ครู อธิ บายให้นกั เรี ยนฟังว่า ทุกศาสนามีบทสวดภาวนาที่ไม่เหมือนกัน ศาสนาพุทธมีบทสวดที่
เป็ นภาษาบาลี ศาสนาคริ สต์มีบทสวดที่เป็ นทั้งภาษาไทยและภาษาละติน (ภาษาอังกฤษด้วย) ศาสนา
อิสลามก็มีบทสวด และแต่ละบทสวดของแต่ละศาสนาก็มีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน
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2. ครู อธิบายจุดประสงค์ของการสวดภาวนา ในแต่ละจังหวะเวลาให้นกั เรี ยนฟังว่า เพราะเหตุใดจึง
ต้องทาการสวดบทนั้น ๆ มีความหมายว่าอย่างไร?
3. ครู อธิ บายหรื อให้นกั เรี ยนอ่าน “ความหมาย ความสาคัญและรู ปแบบการภาวนา” ตามสาระใน
หนังสื อสาระการเรี ยนรู ้หน้า 20 ให้นกั เรี ยนเข้าใจ
4.1.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
1. ครู สอนนักเรี ยนสวดภาวนาบทสาคัญมหากางเขนโดยใช้บทเพลง “สาคัญมหากางเขน” แล้วให้
นักเรี ยนทาท่าประกอบเพลงด้วย
2. สอนวิธีการทาเดชะพระนามที่ถูกต้องให้แก่นกั เรี ยน โดยให้นกั เรี ยนคาทอลิกที่อยู่ในห้องเรี ยน
ออกมาสาธิตและให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิจนคล่อง
3. ครู ให้นกั เรี ยนสวดก่อนนอนทุกคืนตลอดสัปดาห์ แล้วนาประสบการณ์ ที่ได้รับมาคุ ยกันในคาบ
ต่อไป
4.2 คาบที่ 2
4.2.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ร่ วมกันร้องเพลงสาคัญมหากางเขน
- ครู ทบทวนความสาคัญและรู ปแบบของการภาวนานาเข้าสู่ การภาวนาจากใจ
- ครู ต้ งั คาถามให้นกั เรี ยนระดมความคิดและพูดคาตอบ ครู เขียนคาตอบ แยกตามคาตอบบนกระดาษ
(1) ถ้านักเรี ยนจะบอกรัก คนที่นกั เรี ยนรักมากที่สุด นักเรี ยนจะพูดว่าอะไร?
(2) ถ้านักเรี ยนจะขอบคุณ คนที่ปรารถนาดีและทาดีกบั นักเรี ยนมากที่สุด นักเรี ยนจะพูดว่าอะไร?
(3) ถ้านักเรี ยนจะขอโทษ คนที่นกั เรี ยนรักมากที่สุด แต่นกั เรี ยนบางครั้งทาให้เขาเสี ยใจ ผิดหวัง
นักเรี ยนจะพูดว่าอะไร?
(4) ถ้านักเรี ยนจะขอพร จากคนที่นกั เรี ยนรักที่สุด นักเรี ยนจะขอพรอะไร?
4.2.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ครู อธิ บายความหมายของการภาวนาจากใจว่า เป็ นการพูดคุยกับพระเจ้าด้วยคาง่ายๆ ซึ้ งๆ ของ
นักเรี ยนเอง เมื่อบอกว่าหนู รักพระเจ้า เพื่อขอบคุณต่อสิ่ งดีๆ ที่พระเจ้าให้หนู เพื่อขอโทษหากหนูทา
ความผิด หรื อ เพื่อขอพระพรหรื อขอสิ่ งต่างๆ ที่ดีๆ ที่หนู อยากได้ในชีวติ
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4.2.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ครู ให้นกั เรี ยนเขียนบทภาวนาของตนเอง เพื่อบอกรัก ขอบคุณ ขอโทษและขอพรพระเจ้า โดยใช้
คาพูดตัวอย่างที่อยูบ่ นกระดาน (อาจทาเป็ นกลุ่มก็ได้)
- ให้แต่ละคน/ กลุ่ม อ่านบทที่เขียน โดยทาสาคัญมหากางเขนก่อนและหลัง หลังจากอ่านทุกคน/
กลุ่ม แล้วให้นกั เรี ยนเขียนบทภาวนาใหม่อีกครั้งด้วยคาง่ายๆ ซึ้ งๆ ของตนเอง
- ให้นกั เรี ยนนาบทภาวนาที่เขียน กลับไปภาวนาก่อนนอนที่บา้ นทุกคืน โดยอาจจะภาวนาร่ วมกับ
คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ แ ละสมาชิ ก ในครอบครั ว เน้ น ว่ า หนู อ าจพู ด เพิ่ ม เติ ม จากที่ เ ขี ย นไว้ต ามความคิ ด
ความรู ้สึกที่มีขณะที่สวดนั้นก็ได้
4.3 คาบที่ 3
4.3.3 การลงมือทา (Act)
- ครู ถามนักเรี ยนว่า รู ้สึกอย่างไรที่ได้สวดภาวนาทุกคืน?
- ครู ทบทวนความหมายของการภาวนาจากใจและขยายความว่า เราสามารถภาวนาได้ทุกโอกาส
และทุกเวลา เพราะพระเยซู เจ้าทรงอยูก่ บั เราและรับฟังเราตลอดเวลา
- ครู ให้นกั เรี ยนฝึ กพูดภาวนาจากใจ ด้วยการผลัดกันพูดคนละ 1 ประโยค ต่อคาถามและครู เขียน
ประโยคที่ดีๆ บนกระดาน เช่น
(1) พระเจ้าทรงสร้างสิ่ งต่างๆ ให้นกั เรี ยน เช่น ดวงอาทิตย์ โลก ต้นไม้ สัตว์ต่างๆ ฯลฯ (บอกทีละ
อย่าง) ด้วยความรักที่มีต่อหนู หนูจะบอกรักตอบอย่างไร?
(2) พระเจ้าประทานคุณพ่อ คุณแม่ คุณครู เพื่อนๆ ฯลฯ (บอกทีละอย่าง) หนูจะขอบคุณพระเจ้า
อย่างไร?
(3) พระเจ้าพร้อมให้อภัยเมื่อหนูทาความผิด เช่น แอบกินขนม พูดไม่เพราะ ดื้อกับพ่อแม่ ฯลฯ
(บอกทีละอย่าง) นักเรี ยนจะพูดขอโทษพระเจ้าอย่างไร?
(4) พระเจ้าทรงมีอานาจมาก สามารถให้สิ่งดีๆ กับหนูตามความเหมาะสม นักเรี ยนอยากขออะไร
กับพระเจ้าบ้าง?
อธิษฐาน
ให้นกั เรี ยนทาสาคัญบนไม้กางเขน และพูดคุยกับพระเจ้าอะไรก็ได้ที่เขาต้องการตามความคิด เชื่ อ
ความรู ้สึกในขณะนี้ ทุกๆ คนพูดพร้อมๆ กัน เสร็ จแล้วเงียบสักครู่
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- ครู ให้นกั เรี ยนเขียนบทภาวนาขอบคุณพระเจ้าที่ประทานคุณพ่อคุณแม่ให้หนู ขอโทษที่บางครั้ง
หนูทาตัวไม่ดีกบั พ่อแม่ ขอพรให้พอ่ แม่และครอบครัว และให้อ่านแบ่งปั น หากมีเวลาให้นกั เรี ยน
แก้ไขเพิ่มเติม
- ให้นกั เรี ยนนากลับไปสวดที่บา้ นตลอดสัปดาห์ ร่ วมกับสมาชิกในครอบครัว
- ให้นกั เรี ยนราพึงในใจทุกครั้งที่เจอคุณพ่อหรื อคุณแม่หรื อผูใ้ หญ่ที่ดูแลหนูที่บา้ น เพื่อขอบคุณ
พระเจ้าหรื ออวยพรให้แก่พวกเขา แล้วนาประสบการณ์ที่ได้รับมาเล่าในชั้นเรี ยนในคาบถัดไป
5. การไตร่ ตรองก่อนจบคาบเรียน
R: 1. นักเรี ยนรู ้สึกอย่างไรกับการภาวนา?
C: 2. หากนักเรี ยนหมัน่ ภาวนาทุกวัน นักเรี ยนอยากให้ชีวติ ของนักเรี ยนเป็ นอย่างไร?
A: 3. นักเรี ยนรู ้สึกอย่างไร เมื่อรู ้วา่ พระเจ้าทรงรักหนูและอยูก่ บั หนูพร้อมรับฟังหนูตลอดเวลา?
6. สื่ อการสอน
1. วี.ซี.ดี เพลง “ทาด้วยความรัก”

2. คอมพิวเตอร์
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3. บทบทภาวนา

