Como usar este livro
Se você é o pastor das crianças
1. Leia as “Opções de programação” nas páginas 10 e 11 para entender
as formas de utilizar o Grande livro da criação de Deus.
2. Se o Grande livro da criação de Deus for usado como base contínua
de uma programação fundamentada neste livro, talvez você queira
designar um coordenador meses antes de a programação começar.
Designe um(a) coordenador(a) para este livro e planeje fazer verificações regulares do material com ele ou com ela. Esteja disponível para
oferecer apoio prático e encorajamento.
3. Se os professores utilizarem as atividades deste livro como apoio a
um planejamento já existente, ofereça-lhes cópias das atividades
para o nível de idade apropriado.
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Se você é o prof
essor ou líder
de um pequeno
grupo
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Pesquisas da primeira infância

PRIMEIRO DIA: luz e trevas
O show
da luz

Material necessário para cada criança

x Uma lanterna com o foco da luz coberto com papel
celofane, preso ao corpo da lanterna com elástico;

x Opcional: CDs de vários gêneros musicais e um
aparelho de CD.

Introdução

crianças responuma lanterna? As
Quando usamos
lanternas para
acender nossas
dem. Hoje, vamos
mpõem a luz.
ntes cores que co
mostrar as difere
seus focos de
u amigo, projetar
Tentem, você e se
a
um nova cor.
cal para compor
luz no mesmo lo

Procedimento
cura.
1. Deixe a sala es
lanternas e
ra acenderem suas
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cr
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2. Pe
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nas paredes ou no
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e os gêne CD para tocar. Mud
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a às crian3. Opcio
s em tempos (peç
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de
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Como funciona
A luz se sobrepõe às
trevas. Mas acontece algo
mais, além disso. Quando
projetamos nosso foco de
luz sobre o foco de outra
fonte de luz, às vezes as
cores se transformam
numa terceira cor.
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Oração e louvor

Indique alguma co
isa que Deus fez qu
e tenha a mesma cor da sua lu
z. As crianças resp
ondem. Deus fez
todas essas core
s! Vamos agrade
cer a ele pelas co
res. As crianças se
revezam para dize
r: “Obrigado, Deus
pela (cor da sua lu
,
z)” enquanto rapida
mente acendem
suas lanternas. (O
pcional: as crianç
as fazem desenhos
de objetos cujas
cores combinam
co
m sua cor de luz
e mostram os dese
nhos enquanto re
petem a oração.)
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