
Pagkatapos, basahin ang Isinalarawang Kuwento sa Bibliya

(online o mula sa naka-print na PDF), at pag-usapan ang mga

tanong sa dulo ng kuwento.

SUBUKAN ITO: Ipadrowing sa iyong mga anak ang mahabang

kasuutan na ipinagawa ni Jacob para kay Jose. Para sa higit

pang impormasyon tungkol sa kasuutang ito at kung ano ang

maaaring isinasagisag nito, tingnan ang mga paksang “Damit”

at “Jose” sa Kaunawaan sa PUBLIKASYON ˛ ONLINE

LIBRARY sa www.jw.org/tl.�

� Sa ilang wika, mapapakinggan mo ang kuwentong ito na pinamagatang

“Preserving Life in Time of Famine.” Kasama rin sa audio recording na ito

ang mga pangyayari na itatampok sa susunod na mga isinalarawang

kuwento. Puwede mo itong i-download sa www.jw.org.

MGA ACTIVITY PARA SA PAMPAMILYANG PAGSAMBA � GUIDE NG MAGULANG

Mga Anak ni Jacob
GENESIS KABANATA 37

Pumili ng mga activity na magugustuhan ng iyong anak at makakatulong sa kaniya.

Pag-usapan ang mga ito bilang pamilya.

BASAHIN ANG GENESIS KABANATA 37

IBA PANG ACTIVITY NA MAPI-PRINT

LARO AT LARAWAN

ANO ANG MALI SA LARAWAN? Para sa mga batang edad 3

hanggang 5: Pahulaan ang dalawang bagay na mali sa larawan.

Ipasulat ang kanilang sagot sa mga patlang at pakulayan ang larawan.

Ipakuwento sa kanila ang nangyayari sa larawan.

ACTIVITY PARA SA PAG-AARAL

SINO AKO? Para sa mga batang edad 6 hanggang 10: Ipabasa ang

mga clue at ipasulat ang pangalan ng mga anak ni Jacob.

IPUNIN AT PAG-ARALAN

BIBLE CARD Basahin ang maikling impormasyon. Itanong ang mga

tanong sa card. Tingnan ang mga petsa sa card na ito at sa naipon

ninyong mga card, at tulungan ang iyong mga anak na ayusin ang mga

karakter ng Bibliya sa dalawang grupo: (1) mga nabuhay bago isilang

si Jesus at (2) mga nabuhay pagkatapos isilang si Jesus.
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