
Dayon basaha ang Gidrowing nga Estorya sa Bibliya (online o sa
na-print nga PDF), ug hisgoti ang mga pangutana sa kataposan sa
estorya.

HIMOA KINI: Sayra kon nganong tukma ang Bibliya sa paghubit
sa kinabuhi sa karaang Ehipto. Tan-awa ang video nga The Bible
—Accurate History, Reliable Prophecy, nga ikatulong presentasyon
nga makita sa DVD nga The Bible—A Book of Fact and Prophecy.
Human matan-aw ang sinugdanang bahin mahitungod sa karaang
Ehipto, hisgoti ninyo kini nga mga pangutana: (1) Unsa nga suba
ang kakuhaag pagkaon ug tubig sa mga Ehiptohanon? (2) Unsang
mga diyos ang gisimba sa mga Ehiptohanon? (3) Unsay mga
gituohan ug kostumbre sa karaang Ehipto nga makita usab sa
mga relihiyon karon?

HIMOONON PARA SA PAMILYAHANONG PAGSIMBA � GIYA SA GINIKANAN

Giluwas ni Jehova ang mga Israelitas
EXODO 13:17–15:21

Pagpilig mga himoonon nga mohaom sa panginahanglan ug interes sa imong anak.
Hisgoti kini uban sa imong pamilya.

BASAHA ANG EXODO 13:17–15:21

UBANG HIMOONON NGA MA-PRINT
HULAGWAY NGA KALINGAWAN
UNSAY NAKULANG? Basaha ang duha ka teksto nga gisitar. Dayon
ipasulat sa gagmayng bata ang mga ngalan sa mga butang nga nakulang
ug ang mga ngalan sa karakter sa Bibliya nga anaa sa drowing. I-drowing
ang nakulang nga mga butang, ug kolori ang mga drowing.

LEKSIYON
GEOGRAPHY Para sa dakodako nang mga bata, ipasulat nila ang ngalan
sa mga dapit nga giagian sa mga Israelitas sa pagbiya sa Ehipto. Alang sa
mga clue, basaha ang mga teksto.

TIGOMA UG TUN-I
CARD SA KARAKTER SA BIBLIYA Basaha ang kaagi. Isukna ang mga
pangutana diha sa card. Gamita ang timeline (petsa sa kasaysayan) sa
tanang card sa karakter sa Bibliya nga anaa sa www.jw.org/ceb sa
pagtabang sa imong anak sa pagpilig mga karakter sa Bibliya nga nabuhi
sa panahon ni Paraon sa 1513 B.C.E.
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