
Nato preberite svetopisemsko zgodbo v slikah (na spletu ali

z natisnjenega PDF-a) ter razpravljajte o vpra
ˇ
sanjih na koncu

zgodbe.

POSKUSITE NASLEDNJE: Recite otrokom, naj nari
ˇ
sejo

dolgo obleko, ki jo je Jakob dal narediti za Jo
ˇ
zefa. Ve

ˇ
c

informacij o tem, kak
ˇ
sna je bila morda videti obleka, najdete

v 19. in 21. zgodbi Moje knjige biblijskih zgodb.�

� V nekaterih jezikih je za poslu
ˇ
sanje na voljo drama, ki temelji na tej

zgodbi in ima naslov »Ohraniti
ˇ
zivljenje v

ˇ
casu lakote«. Ta zvo

ˇ
cni posnetek

govori tudi o dogodkih, ki bodo obravnavani v naslednjih zgodbah v slikah.

Prenesete si ga lahko z www.jw.org.

PROJEKTI ZA DRU
ˇ

ZINSKO
ˇ
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ˇ
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ˇ

CENJE � NAVODILA ZA STAR
ˇ

SE

Jakobovi sinovi
1. MOJZESOVA 37. POGLAVJE

Izberite aktivnosti, ki ustrezajo potrebam va
ˇ
sega otroka in bi ga zanimale. O vsebini u

ˇ
cnih listov se

pogovarjajte vsi dru
ˇ
zinski

ˇ
clani skupaj.

PREBERITE 1. MOJZESOVA
37. POGLAVJE

VE
ˇ

C U
ˇ

CNIH LISTOV, KI JIH LAHKO NATISNETE

AKTIVNOST S SLIKAMI

KAJ JE NA TEJ SLIKI NAROBE? (za majhne otroke) Naj uganejo,

kateri dve podrobnosti sta na sliki narobe. Odgovora naj napi
ˇ
sejo na

prazni
ˇ
crti in sliko pobarvajo. Recite jim, naj vam opi

ˇ
sejo dogajanje

na sliki.

RAZISKUJEMO SVETO PISMO

KDO SEM? (za ve
ˇ
cje otroke) Naj preberejo namige in napi

ˇ
sejo

imena Jakobovih sinov.

ZBIRAJ IN ODKRIVAJ

KARTICA S SVETOPISEMSKO OSEBO: Preberite kratek opis.

Postavite vpra
ˇ
sanja, ki so na kartici. Pomagajte si s

ˇ
casovno premico

na tej kartici in drugih, ki jih imate, da bi skupaj z otrokom

svetopisemske osebe razvrstili v dve skupini: 1. tiste, ki so se rodili

pred Jezusom, in 2. tiste, ki so se rodili za Jezusom.

s
Prenesite ta PDF
z www.jw.org/sl
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