
Læs derefter den bibelske tegneserie (enten online eller

p
˚
a en udskrift af pdf-filen), og drøft de spørgsm

˚
al der stilles

til sidst.

PRØV DETTE: F
˚
a dine børn til at lave en tegning af den

lange kjortel som Jakob fik lavet til Josef. Du kan f
˚
a flere

oplysninger om denne kjortel og hvad den kan have

symboliseret, under emnerne „Klædedragt“ og „Josef“

i Indsigt, som er tilgængelig p
˚
a hjemmesiden www.jw.org

under PUBLIKATIONER ˛ ONLINEBIBLIOTEK.�

� P
˚
a nogle sprog kan man lytte til et hørespil om Josef, der har titlen

„Bevaret i live under hungersnød“. Dette hørespil omfatter ogs
˚
a de

begivenheder der vil blive illustreret i kommende tegneserier. Du kan

downloade dette hørespil p
˚
a www.jw.org.

PROJEKTER TIL DEN TEOKRATISKE FAMILIEAFTEN � GUIDE TIL FORÆLDRE

Jakobs sønner
1 MOSEBOG 37

Vælg de aktiviteter der passer til dit barns behov og interesser. Lav aktiviteterne sammen i familien.

LÆS 1 MOSEBOG 37

FLERE AKTIVITETER DER KAN UDSKRIVES

TEGNING

HVILKE FEJL ER DER P
˚

A TEGNINGEN? Til mindre børn: Lad dem

gætte hvilke to ting p
˚
a tegningen der er forkerte. De kan skrive deres

svar p
˚
a de tomme linjer og s

˚
a farvelægge tegningen. Spørg dem om

hvad de ser p
˚
a tegningen.

STUDIEPROJEKT

HVEM ER JEG? Til større børn: Lad dem læse vinkene og skrive hvad

Jakobs sønner hed.

GEM OG LÆR

BIBELKORT Læs profilen. Stil spørgsm
˚
alene p

˚
a kortet. F

˚
a dit barn

til ved hjælp af tidslinjen p
˚
a dette og de andre bibelkort at dele de

bibelske personer i to kategorier: (1) dem der blev født før Jesus,

og (2) dem der blev født efter Jesus.

s
Download
denne pdf-fil
p

˚
a www.jw.org
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