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The Month of Nisan Historic Timeline 
By: Torah Umesorah Chaim and Chaya Baila Wolf Brooklyn Teacher Center 

 
Grade Level: Middle School, High School 
 
Description: 
A clear timeline charting the events that took place in Mitzrayim during the month of Nisan 
2448. Major events leading up to Shibud Mitzrayim are displayed generally and events such as 
Korban Pesach, Yetzias Mitzrayim, and Kriyas Yam Suf are laid out in full detail. Each event is 
represented by a date, an illustration, and a passuk. Includes a detailed teacher’s guide and a 
student worksheet. Available in a print-and-hang format and in conventional bulletin board 
pieces. 
 
How to Download: 

 Download the print-ready PDF. (includes lesson plan/instructions) Please note: File is large 
and may take long to download! 

 OPTIONAL: Download the print and hang jpg. 

 OPTIONAL: Download the Publisher file to edit the text on the plaques. 
 
Goals/Objectives: 
Students will detail and organize the events that took place in the month of Nisan. 
 
Materials Needed: 

 Orange or yellow bulletin board paper 

 Color printer 
 
Instructions: 

1. Hang the bulletin board paper.  
2. Print the necessary pieces. Lay out and hang the bulletin board pieces as shown. 
3. Use the teacher’s guide to explain the material on the bulletin board. 
4. Give out a blank worksheet and have the students fill out the relevant information. 





 

 חודש ניסן







2018 



2238 



2309 



2332 



2447 



2447/2448 



 ברית בין הבתרים

 יעקב ובניו ירדו למצרים

 פטירת יוסף

-פטירת לוי   
 התחלת קושי השעבוד



למשה‘ צווי ד-הסנה  
ללכת לפרעה   

 מכות



 מכת חשך

ט אדר“כ  

 החדש הזה לכם ראש חדשים.

ניסן ‘א  



ניסן ‘א  

 צווי לקרבן פסח



ניסן ‘א  

 צווי סדר תהליך קרבן פסח



ניסן ‘י  

 ויקחו להם איש שה לבית אבות.



 

ד ניסן“י-‘י  

והיה לכם למשמרת עד ארבעה 
 עשר יום לחודש הזה.



 

ד ניסן“י  

 ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל.



 

ד ניסן“י  

ולקחו מן הדם ונתנו על שתי 
 מזוזות ועל המשקוף.



ויהי בחצי הלילה והיה הכה  
 כל בכור.

 ו ניסן“ליל ט



 וישא העם את בצקו טרם יחמץ.

ו ניסן“ט  



וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי 
 זהב ושמלת.

ו ניסן“ט  



 

ו ניסן“ט  

 יציאת מצרים

 ויסעו בני ישראל מרעמסס סכתה



 ארץ

 ישראל

ז ניסן“ט  

ויסעו מסוכות ויחנו באיתם   



 ארץ

 ישראל

ז ניסן“י  

 וישבו ויחנו לפני פי החירות



 ויגד למלך מצרים כי ברח העם

 ארץ

 ישראל

ח ניסן“י-ז“ט  



ט ניסן“י  

את לב פרעה וירדף אחרי ‘ ויחזק ה
 בני ישראל. וירדפו מצרים אחריהם.



 

ניסן ‘כ  

 וירדפו מצרים אחריהם



 

ניסן ‘כ  

וירדפו מצרים אחריהם וישיגו 
 אותם חנים על הים.



א ניסן“כ  

 ויט משה את ידו...ויבקעו המים.
 ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה.

 



א ניסן“כ  

את מצרים בתוך הים.‘ וינער ה  



א ניסן“כ  

אז ישיר משה ובני ישראל את 
‘השירה הזאת לה  
























