
Les så den bibelske tegneserien (enten på nett eller fra en
utskrift), og drøft spørsmålene som står helt til slutt.

PRØV DETTE: Se videoen Vis respekt for Jehovas myndighet
(finnes på DVD eller på www.jw.org under PUBLIKASJONER ˛

VIDEOER). Snakk så med familien om disse spørsmålene:
(1) Hva var det Korah og tilhengerne hans gjorde som viste at
de ikke var lojale? (2) Hvordan kan vi vise Jehova at vi
respekterer hans myndighet?

PROSJEKTER FOR FAMILIESTUDIEKVELDEN � FORELDREGUIDE

Korah gjør opprør
4. MOSEBOK, KAPITLENE 16 OG 17

Velg aktiviteter som passer til ditt barns behov og interesser. Drøft aktivitetene sammen som familie.

LES 4. MOSEBOK, KAPITLENE 16 OG 17

FLERE AKTIVITETER
˚
A SKRIVE UT

BILDEOPPGAVE
FARGELEGGING Les 2. Mosebok 28:15–21. Deretter kan du hjelpe
barna dine med å fargelegge edelstenene på bryststykket. Til slutt kan
du hjelpe dem med å klippe ut bryststykket og ta det på seg.

STUDIEPROSJEKT
PUSLESPILL Få de mindre barna til å klippe ut brikkene og sette
sammen den israelittiske leiren. Så kan de klippe ut de bibelske
personene. Be dem skrive navnet sitt og tegne seg selv på den andre
brikken. Til slutt kan du få barna til å bruke brikkene og det ferdige
puslespillet til å lage et lite skuespill av historien om Korah. Ved hver
scene kan du spørre barnet: «Hvor ville du ha stått hvis du var der?»

SAMLE OG LÆR
BIBELKORT Les faktaene. Still de spørsmålene som står på kortet.
Bruk dette og andre kort som finnes på jw.org, for å hjelpe barnet til å
finne fem andre bibelske personer som tilhørte Levi stamme: (1) En
profet som begynte å tjene ved tabernaklet som liten gutt, (2) tre av
Amrams barn og (3) en prestesønn som skrev fire av Bibelens bøker.
– TIPS: Les 1. Samuelsbok 3:1; 1. Krønikebok 6:1–3, 33, 34;
Jeremia 1:1.

Svar:1.Samuel.2.Aron,Moses,Mirjam.3.Jeremia.
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