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Księga Ksiąg - Sezon 1 odcinki 4-6 (DVD) - dubbing,
napisy PL
Cena

29,00 zł

Dostępność

Dostępny

Stan magazynowy

40 szt.

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

DVDP 236

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 2 - odcinki 4 - 6:
4. Wypuść Mój Lud (Mojżesz)
Krzyś, Ola i Gizmo nie mogą zdecydować, która przygoda z Księgą Ksiąg była najbardziej ekscytującą ze wszystkich – i
właśnie wtedy zostają zabrani w kolejną, niezwykłą podróż!
Dołącz do nas, by poznać Mojżesza - księcia, który musiał uciekać do miejsca, gdzie został pasterzem. Zobacz, jak Bóg powołał
go, by rzucił wyzwanie faraonowi i wyprowadził Izraelitów z niewoli w Egipcie. Bądź świadkiem cudów oraz plag i zobacz jak
Morze Czerwone się rozstępuje. Przekonaj się, że kiedy Bóg jest z nami, nie ma rzeczy niemożliwych!
5. Dziesięć Przykazań
Krzyś, zmęczony przestrzeganiem regulaminu parku, prowadzi Olę i Gizmo w głąb niebezpiecznej jaskini – gdzie cała trójka się
gubi!
Dołącz do przygody z Księgą Ksiąg, która przenosi naszych bohaterów na pustynię Synaj, gdzie spotkają Mojżesza i Aarona,
prowadzących lud Izraelski do ziemi obiecanej. Nasi bohaterowie doświadczą, jak Bóg w niezwykły sposób daje Izraelitom
Dziesięć Przykazań. Dołącz do nich i zobacz jak niszczące potrafią być skutki ludzkiego nieposłuszeństwa wobec Boga i Jego
prawa. Odkryj również Jego miłosierdzie i miłość. Bohaterowie uczą się, że Bóg stworzył pewne zasady dla ich bezpieczeństwa
i szczęścia!
6. Olbrzymia Przygoda (Dawid i Goliat)
W trakcie przesłuchania na gitarzystę szkolnego zespołu, Krzyś wpada w panikę. Jego rezygnacja zmienia się dopiero wtedy,
gdy spotyka odważnego chłopca, stawiającego czoła olbrzymiemu wyzwaniu!
Dołącz do przygody, w jaką zabiera nas Księga Ksiąg. Razem z Krzysiem Olą i Gizmo, spotkasz Dawida na wzgórzach
starożytnego Betlejem. Zostań świadkiem, jak Goliat – wielki, szydzący z Boga wojownik, nie może się równać z wiarą młodego
pasterza. Odkryj, że ufając Panu Bogu, możesz przezwyciężyć każdy strach!
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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