PROSJEKTER FOR FAMILIESTUDIEKVELDEN  FORELDREGUIDE

Jehova redder israelittene
2. MOSEBOK 13:17 TIL 15:21
Velg aktiviteter som passer til de behovene og interessene som barnet ditt har.
Drøft aktivitetene sammen som familie.

LES 2. MOSEBOK 13:17 TIL 15:21
˚
˚
Les sa den bibelske tegneserien (enten pa nett eller fra en
˚
˚
utskrift), og drøft spørsmalene som star helt til slutt.
PRØV DETTE: Lær om hvor nøyaktig Bibelen beskriver livet
i det gamle Egypt. Se dokumentaren Bibelen – nøyaktig
˚
˚
historie, palitelige profetier, den tredje filmen pa dvd-en
Bibelen – en sann og profetisk bok. Etter at dere har sett den
første delen, som handler om det gamle Egypt, kan dere
˚
snakke om disse spørsmalene som familie: (1) Hvilken elv var
den viktigste kilden til mat og vann i Egypt? (2) Hvilke guder
tilbad egypterne? (3) Hvilke trosoppfatninger og skikker fra det
gamle Egypt finner vi i dagens religioner?

˚
FLERE AKTIVITETER A SKRIVE UT
BILDEOPPGAVE
HVA ER DET SOM MANGLER? Les de to skriftstedene det er henvist
˚
˚
til. Sa kan de mindre barna skrive navnene pa de tingene som mangler,
˚
og pa de bibelske personene det er bilde av. De kan tegne de tingene
som mangler, og fargelegge bildene.

STUDIEPROSJEKT
˚
GEOGRAFI For større barn: La dem skrive navnene pa de stedene
˚
som israelittene kom til etter at de hadde dratt ut av Egypt. Sla opp
˚
hvert av skriftstedene for a finne svarene.

SAMLE OG LÆR
˚
˚
˚
BIBELKORT Les faktaene. Still de spørsmalene som star pa kortet.
˚
˚
Bruk tidslinjen pa alle de bibelkortene som finnes pa www.jw.org,
˚
og hjelp barnet ditt til a plukke ut de bibelske personene som levde
samtidig med den faraoen som levde i 1513 fvt.
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