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Księga Ksiąg - Sezon 1 odcinki 1-3 (DVD) - dubbing,
napisy PL
Cena

29,00 zł

Dostępność

Dostępny

Stan magazynowy

672 szt.

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

DVDP 235

Kod EAN

5903856992541

Opis produktu
Księga Ksiąg to animowany serial dla dzieci wyprodukowany przez CBN (USA) w którym główni bohaterowie: Ola, Krzyś i
Gizmo przenoszą się w czasie i poznają pełne przygód historie Biblijne. Dzieci uczą się prawd Biblijnych oraz moralnych, do
jakich główni bohaterowie dochodzą w trakcie trwania każdej z podróży. Serial, który w TVP i TVP ABC oglądało już kilkanaście
milionów widzów!
Księga Ksiąg to połączenie zabawy i nauki w jednym - każdy odcinek zawiera książeczkę z pytaniami dla dzieci
Sezon 1 zawiera 13 odcinków, zawartych na 4 płytach DVD - dostępne osobno, jak i w całości w formie box'u!
Każdy odcinek trwa ok. 27 minut
DVD 1 - odcinki 1 - 3:
1. Na Początku (Stworzenie)
Kiedy Krzyś, nieposłuszny zakazowi, wkrada się do laboratorium swojego taty, ulega pokusie, która może spowodować fatalne
konsekwencje!
Bądź świadkiem buntu Lucyfera i jego upadku; odkryj piękno Bożego stworzenia w ogrodzie Eden; zobacz, jak Adam i Ewa,
poprzez nieposłuszeństwo, sprowadzają grzech na świat. Ta przygoda uczy naszych bohaterów, że Bóg jest kochający,
wyrozumiały i ma wspaniały plan na przyszłość!
2. Próba! (Abraham i Izaak)
Krzyś jest zafascynowany nową, bardzo popularną konsolą do gier, kiedy dowiaduje się, że pewien chłopiec leżący w szpitalu
nie ma możliwości jej już kupić.
Spotkaj Abrahama, który stoi przed wielką próbą wiary. Zobacz, jak kochający ojciec decyduje, kto jest dla niego ważniejszy –
Bóg, czy jego ukochany syn, Izaak. Dzisiaj odkryjemy, że trudne wybory mogą być źródłem wielkiej radości!
3. Jakub i Ezaw
Podczas walki na wodę, Ola przypadkowo powoduje zwarcie w układzie komputerowym Gizmo. Krzyś mówi, że nigdy jej tego
nie wybaczy.
Spotkaj się z Jakubem i Ezawem, bliźniakami, którzy nie potrafią się ze sobą dogadać. Jakub, po tym jak okłamał swojego ojca i
okradł Ezawa, musi uciekać w obawie o swoje życie. Zobacz, jak po wielu dramatycznych wydarzeniach bracia spotykają się
ponownie! Morał z tej historii jest taki, że nawet relacje, które wydają się całkowicie zerwane, mogą zostać naprawione, dzięki
przebaczeniu!
Dodatki: Poemat Zbawienia, Piosenka Księga Ksiąg, Dobra Nowina

Czas trwania: ok. 80 minut
Rok wydania: Wrzesień 2018
Nośnik: DVD
Gatunek filmowy: Animowany/Dla dzieci
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