Minha Bíblia Criativa: para ler e aprender a Palavra de Deus
Livro traz histórias bíblicas com atividades interativas para a criança.
A Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) está lançando Minha
Bíblia Criativa, um livro divertido e surpreendente. As
crianças vão ler, brincar e aprender sobre as cativantes
histórias do Antigo e do Novo Testamentos. Com texto
bíblico na Tradução Novos Leitores, o livro reúne 31
passagens selecionadas, recontadas em textos curtos com
linguagem de fácil compreensão. Ilustrações vibrantes
conferem vida às narrativas apresentadas. Outro
destaque são as atividades, que promovem a interação do
pequeno leitor com o texto bíblico. Ligue os pontos,
ilustrações para pintar e procure e encontre estão entre
as tarefas propostas. A publicação oferece momentos de diversão, reforçando o
conhecimento das histórias bíblicas, ao mesmo tempo em que estimula a criatividade
das crianças. É ideal para aquelas que estão em fase de alfabetização. Tem capa
brochura ilustrada com orelhas e detalhes em glitter.

Recursos

▪
▪

▪ 17 Histórias do Antigo Testamento
▪ 14 Histórias do Novo Testamento
▪ Ilustrações para pintar: ilustrações das histórias bíblicas
para pintar com lápis de cor, caneta hidrocor ou giz de cera.
▪ Ligue os pontos: Com um lápis, ligue os pontos numerados
e crie lindas ilustrações bíblicas. A brincadeira fica ainda
mais divertida pintando o desenho que a criança ajudou a
criar.
▪ Procure e encontre: Encontre as figuras escondidas nas
ilustrações. Elas são clarinhas e difíceis de achar.
Rabisque, desenhe e pinte: Belas ilustrações combinadas com citações bíblicas
inspiradoras estimulam a imaginação e permitem rabiscar, desenhar e pintar.
Ache a diferença: Compare dois desenhos bíblicos e encontre pequenas diferenças.

Acesse as imagens em alta resolução através do link:
https://we.tl/TsPMfWK0u5
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