A CRIAÇÃO
ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL
JUNHO DE 2017

AULA 12
6 DIA da Criação continuação
INTRODUÇÃO
Vamos lá, esta quase terminando, hoje vamos aprender o que Deus criou no sexto dia.
PARA O PROFESSOR (A)
Professor já percebeu a evolução dos bebes durante essa campanha? O Senhor tem te usado
para marcar a vida deles, e ensina-los a amar e cuidar de tudo que Deus criou.
BASE BIBLICA
Base Bíblica Gênesis 1:1. 31.

VERSICULO
Gênesis 1:25 e 26.
Criou Deus os animais selvagens e domésticos e todos os repteis da terra.
Disse Deus façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
SUGESTAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA E ATIVIDADE
Olha só como nosso Deus criou o homem...
Materiais:
Massinha comestível- Farinha de trigo
Sal
Agua
Gelatina para colorir
Vamos fazer junto com eles a massinha explicando como Deus fez o homem, pegou o pó da terra
(representado pela farinha) e formou o homem, misture todos os ingredientes e deixe os bebês se
divertirem com a massinha.

CONTANDO A HISTORIA
Hoje vamos aprender o que o nosso Deus fez no sexto dia da criação. Já estamos no sexto dia!
Vamos contar? 1, 2, 3,4, 5, 6
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A CRIAÇÃO
No sexto dia Deus fez todos os animais selvagens da terra, o leão a girafa o elefante (faça uma
página nova na bíblia sensorial com imagens de animais), fez também os animais domésticos,
gato, cachorro...
E sabe o que mais Deus criou? Criou o homem e a mulher e disse eu dou tudo para vocês tudo o
que eu criei é para vocês, Eu fiz para você cuidar.
Ore agradecendo a Deus pelo sexto dia da criação.

ATIVIDADE
Brincar com a massinha.

LEMBRANCINHA
Fantoche de menino e de menina.

BOA AULA!!
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