
Kalpasanna, basaenyo ti Nailadawan nga Estoria ti Biblia

(iti Internet wenno nai-print a PDF) sa pagsasaritaanyo dagiti

saludsod iti ngudona.

PADASENYO DAYTOY: Ipaidrowingyo kadagiti annakyo ti

nagayad a kawes nga impaaramid ni Jacob para ken Jose. Para

iti ad-adu pay nga impormasion maipapan iti daytoy a kawes ken

iti mabalin nga isimbolona, kitaenyo ti suheto a “Kawes” ken

“Jose” iti Pannakatarus, wenno iti PUBLICATIONS ˛ ONLINE

LIBRARY iti www.jw.org iti lengguahe a maawatanyo.�

� Iti dadduma a lengguahe, mabalinyo a denggen ti dramatiko a

pannakaibasa daytoy nga estoria a napauluan iti “Preserving Life in Time

of Famine.” Iti daytoy nga audio recording, nairaman met dagiti pasamak a

masaklaw kadagiti sumaganad a nailadawan nga estoria. Mabalinyo nga

i-download dayta iti www.jw.org.

PROYEKTO PARA ITI PANAGDAYDAYAW TI PAMILIA � INSTRUKSION KADAGITI NAGANNAK

Ti Annak ni Jacob
GENESIS KAPITULO 37

Mangpilikayo kadagiti aktibidad a maibagay iti kasapulan ken paginteresan ti anakyo.

Pagsasaritaanyo dagita a sangapamiliaan.

BASAENYO TI GENESIS KAPITULO 37

DADDUMA PAY NGA AKTIBIDAD A MAI-PRINT

LADAWAN PARA ITI AKTIBIDAD TI PAMILIA

ANIA TI DI UMISO ITI DAYTOY A LADAWAN? Kadagiti ubbing nga

agtawen iti 3-5: Ipabirokyo ti dua a di umiso iti daytoy a ladawan.

Ipaisuratyo dagiti sungbatda kadagiti blangko a linia sa pakoloranyo ti

eksena. Ipadeskribiryo ti mapaspasamak iti ladawan.

AKTIBIDAD PARA ITI PANAGADAL

ASINOAK? Kadagiti ubbing nga agtawen iti 6-10: Ipabasayo dagiti

pamalatpatan ken ipaisuratyo ti nagan dagiti annak ni Jacob.

URNONGEM KEN ADALEM

BIBLE CARD Basaenyo ti impormasion nga adda iti “Kinasiasinona.”

Ipasungbatyo dagiti saludsod iti card. Usarenyo dagiti petsa (time lines)

iti daytoy a card ken iti dadduma pay a card nga adda kadakayo a

mangtulong iti anakyo a mangurnos kadagiti karakter ti Biblia sigun iti

dua a kategoria: (1) dagidiay nayanak sakbay ni Jesus ken (2) dagidiay

nayanak kalpasan ni Jesus.
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