ATIVIDADES DE FÉRIAS
REDE KIDS – Para todas as idades

LÍDER DO PG, COMO TRABALHAR A PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS?
1. Líder, chame os escalados, sente-se com eles, faça a escala do mês todo. Não faremos as lições
com a estrutura de costume e sim atividades e brincadeiras;
2. Líder e voluntários, planejem juntos, as atividades das crianças;
3. Para cada semana, escolha duas ou três atividades – selecione junto com voluntários. Cada
voluntário deve se preparar antecipadamente para aplicar as atividades;
4. Para cada semana, selecione dois ou três versículos para serem relembrados. Para a
memorização, aplique o POTE DOS DESAFIOS que foi usado no mês de maio.
_________________________________________________________________________________
FAÇA UM CONVITE PARA UM AMIGO!




Entregue um convite em branco para cada criança
Elas devem desenhar um convite para um amigo para
participar um dia de domingo aqui no PG Kids com ela!
Use cola colorida, lantejoulas, glitter, o que tiver em mãos,
para deixar o desenho atraente.

MATERIAL: convite impresso ou desenhado, giz de cera, cola branca, cola colorida, glitter,
lantejoulas
_________________________________________________________________________________
DEDOCHES DE PAPEL



Cada criança vai pintar seu DEDOCHE
Faça um teatro no final da aula com alguma história
da Bíblia que eles escolherem

MATERIAL: dedoches impressos, tesoura sem pontam giz de cera
_________________________________________________________________________________
PINTADO SUA MOEDA




Cada criança vai receber uma ou duas moedas para pintar
As moedas devem vir já recortadas
Enquanto pintam, converse com as crianças sobre dinheiro, coisas para
comprar e ofertas dada a Deus; explore o coração delas.

MATERIAL: moedas impressas, tesoura sem ponta, giz de cera

_________________________________________________________________________________

MESTRE MANDOU


Você começa como sendo o mestre. Dê comandos simples e os demonstre, como: "Seu mestre
mandou colocar a mão na cabeça". A criança tem que imitar você. Vá fazendo coisas
engraçadas: "Seu mestre mandou mostrar a língua", ou "Seu mestre mandou fazer a careta
mais feia do mundo!" Para incrementar a brincadeira, dê alguns comandos sem dizer "Seu
mestre mandou" antes, e aí a criança não vai poder obedecer. É uma ótima maneira de
exercitar a comunicação e a observação, e para ensinar o nome das partes do corpo. Seja
bastante criativo!

_________________________________________________________________________________
BLOCOS CONSTRUTOR



Brinque de fazer várias casas com os blocos construtores
Brinque de hora de destruir e hora de construir

MATERIAL: blocos construtor
_________________________________________________________________________________
CONTORNANDO O CORAÇÃO DO AMOR DE DEUS POR NÓS






Dê uma folha de atividade para cada criança
Faça-os pintar com giz de cera de modo a preencher todo o branco
interno do desenho do CORAÇÃO DO AMOR DE DEUS POR NÓS
Com cola branca, ajude cada criança a passar uma linha de cola no
contorno do CORAÇÃO DO AMOR DE DEUS POR NÓS já pintado
Ajude a criança a fixar o barbante por cima da linha da cola, até
fechar o contorno
Deixe secando

A criança vai levar para casa – é o CORAÇÃO DO AMOR DE DEUS POR NÓS
MATERIAL: coração impresso, giz de cera, fios de novelo de lã ou barbante, cola branca
_________________________________________________________________________________
PICOLÉ DE MASSINHA DE MODELAR





Pegue de preferência massinha já usada
Deixe as crianças montarem
Se não tiver olhinhos, use bolinhas de papel
Deixa as crianças à vontade para brincar com seu picolé

Obs.: as crianças devem levar os picolés para casa.
MATERIAL: massinha para modelar, olhinhos ou bolinhas de papel, palitos de sorvete
_________________________________________________________________________________

DIA DO VERMELHO
Nesta brincadeira, você deve mostrar qual cor é a cor vermelha!!




As crianças devem apontar tudo que é de cor vermelha na sala: roupas, brincos, brinquedos,
cor do tapete de EVA da sala, presilhas etc.
Pergunte para as crianças o que mais elas sabem que é vermelho? (Maçã, sangue, parede da
sala da casa dela, a blusa que a mamãe usa)
Recorde da história do CORAÇÃO VERMELHO

_________________________________________________________________________________
SIGA A LINHA ATÉ O CORAÇÃO VERMELHO







MARQUE o chão de sua sala com linhas
Coloque o coração VERMELHO no final de uma das linhas
Faça as crianças andarem sobre ela, com a sola do pé tocando a fita
adesiva, até chegar no CORAÇÃO VERMELHO.
Repita mas mude o coração VERMELHO para outra linha, assim por
diante.
Eles podem andar rápido, devagar, com música, fazendo estátua no
meio... use a criatividade
Repita a atividade várias vezes.

MATERIAL: coração vermelho, fita crepe ou adesiva
_________________________________________________________________________________
FAZENDO BONECOS DOS LEPROSOS








Cada criança deve receber material para um boneco
(cabeça e roupa colada no palito de sorvete)
Crianças pequenas devem ser ajudadas
Cada criança vai colar as bandagens da lepra em seu
boneco
Cada criança vai desenhar os olhos, nariz e boca de seu
boneco
COLOCAR NOME ATRÁS
Ao final, cada um levará seu boneco para casa
Explique para as crianças que são pessoas doentes que Jesus curou

MATERIAL: papel colorido, palitos de sorvete, tesoura sem ponta, cola branca, caneta hidrocor
_________________________________________________________________________________
JOGO DA MEMÓRIA



Brinque com as crianças de jogo da memória.
Fale os nomes dos discípulos para as crianças.

MATERIAL: 2 cópias do arquivo do jogo impressos; recortar antecipadamente

_________________________________________________________________________________

BRINCANDO DE SINAL!!
Diga que vamos brincar de SINAL: PARE, PENSE, SIGA









Prepare um semáforo de trânsito (pode ser desenhado,
pintado, impresso da internet, ou como você criar).
Faça eles repetirem: OS SINAIS VÃO ME LEVAR A
JESUS!
Faça uma fila com elas e vá andando. Você pode
levantar a placa com as cores de cada sinal e ir
executando as ações abaixo.
No sinal vermelho – as crianças farão uma “estátua” - Faça eles
repetirem: OS SINAIS VÃO ME LEVAR A JESUS!
No sinal amarelo – as crianças devem vão cruzar os braços - Faça eles repetirem: OS SINAIS
VÃO ME LEVAR A JESUS!
No sinal verde – a crianças devem recitar o versículo - Faça eles repetirem: OS SINAIS VÃO ME
LEVAR A JESUS!
Se você estiver em local com espaço, pode planejar um trajeto, como de uma rua, onde as
crianças devem executar a atividade. Você pode montar o trajeto com fita adesiva no chão.
Repita algumas vezes

MATERIAL: figura de Jesus, semáforo e bolinhas amarelas impressas
_________________________________________________________________________________
COLAGEM





Separe papel crepom colorido e cola branca
Elas devem colar pequenas bolinhas de papel crepom no
desenho: nas uvas e nas folhas
Coloque o nome de cada criança e envie a atividade com a
criança para casa
Fale que precisamos ser uvas enxertadas em Jesus.

MATERIAL: desenho para cada criança, papel crepom ou outro papel mole, cola branca
_________________________________________________________________________________
OVELHAS NO PALITO DE SORVETE





Entregue uma ovelha para cada criança pintar (já
recortada)
Cole no palio de sorvete
Fale sobre como somos ovelhas de Jesus
AS OVELHAS PERTENCEM ÀS CRIANÇAS.

MATERIAL: ovelha para cada criança, tesoura sem ponta, cola branca, palitos de sorvete
_________________________________________________________________________________

COMPOSIÇÃO E COLAGEM






Dê para as crianças os peixes e as algas
Estenda o TNT azul sobre a mesa
Diga a elas fazerem um grande mar!
Você pode colar outros objetos que
representem fundo do mar
Diga que alguns discípulos de Jesus
eram pescadores e que Ele os chamou
para serem pescadores de homens

MATERIAL: peixes impressos (ou cada criança pode desenhar seus peixes), recortes de coisas do
fundo do mar, TNT ou papel craft cola colorida
_________________________________________________________________________________
COLOCANDO COTONETE NO FURINHO




Tenha em mãos caixas de ovo previamente furadas no fundo
Cotonetes
As crianças devem colocar os cotonetes nos furinhos das
caixas

MATERIAL: caixa de ovo vazia e furada, cotonetes
_________________________________________________________________________________

RELEMBRE VERSÍCULOS
UTILIZE O POTE DE DESAFIOS USADO NO MÊS DE MAIO:
Neste mês de maio vamos usar a ATIVIDADE DE MEMORIZAÇÃO POTE DE
DESAFIOS!




Coloque dentro do pote os desenhos dobrados que possam lembrar O
VERSÍCULO de hoje (em anexo no e-mail – mas você pode colocar mais
figuras se quiser)
A criança retira a imagem do pote, desdobra e repete com o facilitador o versículo do dia com
a referência
Repita algumas vezes

Escolha dois ou três para cada dia de ministração:
1. Mt.22.14 "Porque muitos são chamados, mas poucos, escolhidos"
2. Mateus 28.19 "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações"
3. Marcos 5.36 "Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas,
crê somente".

4. "... não seja o que eu quero, e sim o que tu queres" Marcos 14.36
5. Lc. 6.46 "Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando?"
6. “Amarás ao teu próximo como a você mesmo. ” Gálatas 5:14
7. “Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. ” João 8:36
8. “Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que tu tens. ” Hb 13:16
9. Lucas 17. 19 “Levanta-te e vai; a tua fé te salvou"
10. Efésios 6:2 “Honra teu pai e tua mãe”
11. Lucas 22.19b “fazei isto em memória de mim”
12. João 1:17b “Apascenta as minhas ovelhas”
13. João 6.35a "Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida;
14. João 10.11 "Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas"
15. João 15.5a "Eu sou a videira, vós, os ramos;
16. Atos 2.17 "...diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito...”
_________________________________________________________________________________________

