
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: Tan-awa ang video nga Respect Jehovah’s Authority
(mabatonan sa DVD o anaa sa www.jw.org ubos sa PUBLICATIONS
˛ VIDEOS). Dayon hisgoti kining mga pangutana ingong pamilya:
(1) Sa unsang mga paagi si Kore ug kadtong misunod kaniya wala
magmaunongon? (2) Sa unsang paagi ikapakita nato kang Jehova
nga kita nagtahod sa iyang awtoridad?

HIMOONON PARA SA PAMILYAHANONG PAGSIMBA � GIYA SA GINIKANAN

Si Kore Mirebelde
NUMEROS KAPITULO 16-17

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

BASAHA ANG NUMEROS KAPITULO 16-17

UBANG HIMOONON NGA MA-PRINT
HULAGWAY NGA KALINGAWAN
PANID NGA KOLORAN Basaha ang Exodo 28:15-21. Dayon tabangi ang
imong mga anak sa pagkolor sa mahalong mga bato diha sa tabon sa
dughan. Unya, tabangi sila sa paggunting sa tabon sa dughan ug sa
pagsul-ob niini.

LEKSIYON
PUZZLE Ipagunting ug ipatibuok sa gagmayng bata ang puzzle sa kampo
sa Israelitas. Dayon ipagunting niya ang mga karakter sa Bibliya. Ipasulat
ang iyang ngalan ug ipadrowing ang iyang kaugalingon diha sa ubang piraso
sa puzzle. Ug gamita ang mga piraso ug ang kompleto na nga puzzle sa
pagdrama sa estorya bahin kang Kore. Sa matag esena, pangutan-a ang
imong anak: “Kon atua ka pa didto, kang kinsa ka modapig?”

TIGOMA UG TUN-I
CARD SA KARAKTER SA BIBLIYA Basaha ang kaagi. Isukna ang
mga pangutana diha sa card. Gamita kini nga card ug uban pang Bible card
diha sa www.jw.org/ceb sa pagtabang sa imong anak sa pagpangita sa lima
pa ka karakter sa Bibliya nga sakop sa tribo ni Levi: (1) usa ka manalagna
nga bata pang nag-alagad sa tabernakulo, (2) tulo ka anak ni Amram, ug
(3) anak nga lalaki sa usa ka saserdote ug nagsulat ug upat ka basahon sa
Bibliya.—CLUE: Basaha ang 1 Samuel 3:1; 1 Cronicas 6:1-3, 33, 34;
Jeremias 1:1.

Tubag:1.Samuel.2.Aaron,Moises,Miriam.3.Jeremias.
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