
Dayon basaha ang gidrowing nga estorya sa Bibliya (online

o sa na-print nga PDF), ug hisgoti ang mga pangutana human

sa pagtuon.

HIMOA KINI: Padrowinga ang imong mga anak ug taas nga

sinina nga gipahimo ni Jacob para kang Jose. Alang sa dugang

impormasyon bahin niini nga sinina ug kon unsay gisimbolohan

niini, basaha ang mga ulohang “Dress” ug “Joseph” diha sa

Insight, sa PUBLICATIONS ˛ ONLINE LIBRARY sa

www.jw.org.�

� Sa pipila ka pinulongan, makapamati ka ug gidrama nga pagbasa niini

nga estorya nga nag-ulohang “Preserving Life in Time of Famine.” Kini nga

audio recording naglakip ug mga estorya nga hisgotan sa umaabot nga

gidrowing nga mga estorya. Imong ma-download kini gikan sa www.jw.org.

HIMOONON PARA SA PAMILYAHANONG PAGSIMBA � GIYA SA GINIKANAN

Mga Anak ni Jacob
GENESIS KAPITULO 37

Pagpilig mga himoonon diin malingaw ug makakat-on ang imong anak. Hisgoti kini uban sa pamilya.

BASAHA ANG GENESIS KAPITULO 37

UBANG HIMOONON NGA MA-PRINT

HULAGWAY NGA KALINGAWAN

UNSAY SAYOP NIINI NGA HULAGWAY? Para sa gagmayng bata:

Ipapangita ang duha ka sayop niini nga drowing. Dayon ipasulat ang

ilang tubag diha sa blangko ug pakolori ang drowing. Ipasaysay kanila

kon unsay nahitabo diha sa drowing.

LEKSIYON

KINSA KO? Para sa dako-dakong mga bata: Ipabasa ang mga clue

ug ipasulat ang ngalan sa mga anak ni Jacob.

TIGOMA UG TUN-I

CARD SA KARAKTER SA BIBLIYA Basaha ang kaagi. Isukna ang

mga pangutana diha sa card. Gamit ang time line diha sa card ug sa

uban nimong mga card, tabangi ang imong anak sa paghan-ay sa mga

karakter sa Bibliya sa duha ka grupo: (1) kadtong nangatawo sa wala pa

si Jesus ug (2) kadtong nangatawo sa panahon nga wala na si Jesus.
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