A Criação – Lição 21 – Insetos – Formiga e Abelha

Objetivo:

Mostrar às crianças que além dos animais terrestres, aquáticos,
selvagens e domésticos Deus também criou todos os insetos.

Versículo:

Provérbios 6:6 : “Vai ter com a formiga... considera seu caminho e
sê sábio”.

Referência
Bíblica:

Gênesis 1:24: “Disse também Deus: Produza a terra seres viventes,
conforme a sua espécie: animais domésticos, répteis e animais
selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez.”

Sugestão
para a
Aula:

· Os insetos são pequenos; alguns voam, outros não. Vamos

abordar nesta lição as formigas e as abelhas.
· Pergunte às crianças: Vocês já viram uma formiga? Como ela é?

Grande ou pequena? Onde vivem? As formigas são insetos que
sentem o cheiro das coisas através de suas antenas. Num
formigueiro existe total organização, sendo que as tarefas são bem
divididas entre as formigas e elas trabalham muito, coletando
comida, e não são preguiçosas. As formigas conseguem carregar
um peso até 100 vezes maior do que o seu próprio peso. Elas
vivem em colônias. Devemos tomar muito cuidado para não
chegarmos perto de formigueiros. Com as formigas também
podemos aprender a não ser preguiçosos ao fazer nossas tarefas.
· E as abelhas? O que fazem? Quem já viu uma colmeia? A abelha

faz algum som? Qual? As abelhas são responsáveis pela
polinização das plantas. São os únicos insetos que produzem um
alimento que é consumido pelo homem: o mel. Quem gosta de
mel? Também devemos ser cuidadosos para não mexer com
nenhuma colmeia de abelhas.
Sugestão
para as
Atividades:

· Formiga – pode ser feita com círculos de tamanhos diferentes

colados juntos para fazer a cabeça e o corpo. Desenhe a antena.
· Abelha – Pode desenhar uma colmeia ou flores e colar abelhas

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

