
PROSJEKTER FOR FAMILIESTUDIEKVELDEN � FORELDREGUIDE

Josef i Egypt
1. MOSEBOK, KAPITLENE 39 OG 40

Velg aktiviteter som passer til de behovene og interessene som barnet ditt har, og drøft dem sammen som familie.

LES 1. MOSEBOK, KAPITLENE 39 OG 40

Les s
˚
a den illustrerte bibelfortellingen (enten p

˚
a nett eller fra

en utskrift), og drøft spørsm
˚
alene som st

˚
ar helt til slutt.

PRØV DETTE: La barna dine lage en nyhetsreportasje av

denne beretningen. Be dem fortelle om det som skjedde,

og ta med «intervjuer» med hovedpersonene og øyenvitner.

P
˚
a noen spr

˚
ak kan man høre en dramatisering av denne beretningen.

Den heter «Menneskeliv blir reddet under hungersnød». Dette høre-

spillet har ogs
˚
a med hendelser som senere illustrerte bibelfortellinger

vil handle om. Det kan lastes ned fra www.jw.org. Se under

PUBLIKASJONER ˛ HØRESPILL.

FLERE AKTIVITETER
˚

A SKRIVE UT

BILDEOPPGAVE

FINN FORSKJELLENE. Les 1. Mosebok 40:16,17. For mindre barn:

F
˚
a dem til

˚
a finne de tre tingene som er forskjellige p

˚
a de to bildene,

skriv svarene deres p
˚
a de tomme linjene og be dem fargelegge den

riktige tegningen.

STUDIEPROSJEKT

HVA ER LIKHETENE? For større barn: F
˚
a dem til

˚
a lese ledetr

˚
adene

og skrive ned likhetene mellom Josef og de andre bibelske personene.

SAMLE OG LÆR

BIBELKORT: Les faktaene. Still de spørsm
˚
alene som st

˚
ar p

˚
a kortet.

Hjelp barnet ditt til
˚
a plukke ut bibelske personer som det st

˚
ar om i

1. Mosebok, ved
˚
a bruke dette kortet og de andre bibelkortene dere

har. (Tips: Første Mosebok handler om det som skjedde fram til

1657 fvt.)
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