A Criação – Lição 14 – Animais Marinhos

Objetivo:

Mostrar às crianças que Deus criou os animais marinhos.

Versículo:

Gênesis 1:21a: “Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos ...”

Referência
Bíblica:

Gênesis 1:20a “Disse também Deus: Povoem-se as águas de enxames de seres
viventes ...”

Sugestão
para a
Aula:

· No quinto dia Deus criou todos os animais marinhos. Ele também criou todas as
aves, que serão abordadas em outra lição.
· Nesta história, as crianças podem ficar interessadas por fotos e vídeos de
animais marinhos. Quais tipos de criaturas podem ser encontradas no oceano?
Que tal baleias, tubarões, peixes e focas? E os golfinhos? Há muitas outras
criaturas no mar, como lontras e tartarugas marinhas. Pergunte às crianças se elas
se lembram de outro animal marinho... Que tal polvo ou arraia? Ou crustáceos,
como lagostas e camarões? Ou moluscos, como conchas, mariscos e mexilhões?

Sugestão
para as
Atividades:

· Corrida do peixe: Corte alguns peixes de papel. Divida as crianças em

equipes para fazer uma corrida de revezamento. Cada criança pega o peixe e o
agita no chão. O peixe pode ser preso a um barbante para tornar a brincadeira
mais fácil e divertida.
· Colagem do Oceano: Crie uma colagem de diversos animais marinhos, de
preferência em papel com fundo azul. Cole animais marinhos de diferentes
tipos ou faça desenhos coloridos. Também pode-se enriquecer o trabalho
usando areia ou conchas de verdade, compradas em lojas de artesanato para
colar no papel.
· Bolsas Submarinas:
Materiais: Ziploc, figuras autoadesivas de peixes, água, corante azul
alimentício, glitter verde e um conta-gotas.
Depois de misturar um pouco de água com o corante azul, peça às crianças para
colocar um pouco da água dentro do ziploc usando o conta-gotas. Adicione um
pouco de glitter, e com muito cuidado retire o ar de dentro do ziploc e feche-o.
As crianças podem colar as figuras de peixes do lado de fora do ziploc para
criar um cenário submarino.

Material adaptado das Lições para as Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.

