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Um lugar precioso da 

natureza, onde em sua 

nascente há muitos peixes e 

seu líquido é fonte da vida 

entre os seres vivos. 

ADIVINHE O QUE É, 

O QUE É...
Quando natural é composto 

de materiais orgânicos como 

cascas de frutas, de legumes, 

de vegetais e cascas de ovos, 

os quais fornecem nutrientes 

para as plantas crescerem.

Água do Rio

Adubo

Quando voa faz 

um zumbido 

muito forte e 

produz o mel, 

alimento 

saboroso e muito 

doce e nutritivo.

Abelha



É um inseto muito colorido 

com asas delicadas e belas, 

que se alimenta do néctar das 

flores.

ADIVINHE O QUE É, 

O QUE É... Pássaro que voa muito rápido 

e beija muitas flores.

Borboleta

Beija-flor

Um vegetal 

lenhoso que nos 

traz oxigênio, 

sombra e vários 

frutos. Possui 

muitos galhos e 

serve de casinha 

para muitos 

bichinhos.

Árvore



Cai em pé, corre deitada e abastece 
lagos, rios e oceanos.

Chuva

Bichinho que se camufla nas 

folhas, vive rastejando pela 

floresta e muda de cor.

Camaleão

ADIVINHE O QUE É, 

O QUE É...



Vivem na areia da 

praia com muitos 

formatos, tamanhos 

e cores. Quando são 

grandes podemos 

ouvir o som do mar.

Concha

Deixa o jardim mais 

cheiroso e o doce 

gostoso.

Cravo

É um lugar belíssimo com diversas flores, muitas 

árvores, bichinhos, cristais, pedras, conchas, a 

água que bebemos, o ar que respiramos, o sol que 

nos ilumina, a terra que plantamos, os alimentos 

que comemos e de onde vem tudo que precisamos 

para viver.
Dimensão da Natureza

ADIVINHE O QUE É, 

O QUE É...



Plantas que crescem 

no topo ensolarado 

das árvores.

Épífetas

São 4 períodos com 

diferentes 

temperaturas no ano: 

verão, outono, 

inverno e primavera.

Estações

Nascem na primavera, 

são perfumadas e 

trazem beleza para o 

nosso jardim. Quem 

planta conhece as 

borboletas.

Flores

Local onde as árvores 

têm que crescer bem 

alto para receber a 

luz do sol.

Floresta Tropical

ADIVINHE O QUE É, 

O QUE É...



Tem dentes grandes, vive na 

água, mas às vezes rasteja 

pela terra.

ADIVINHE O QUE É, 

O QUE É...

Tem exoesqueleto, seis patas 

e o corpo é dividido em 3 

partes.

Jacaré

Insetos

Quando 

acendemos em 

um incensário, 

traz energia boa 

para meditar e 

tem um cheiro 

agradável.

Incenso



Um objeto feito de papel, que 

as pessoas usam para ler os 

assuntos de seu interesse, para 

estudar e também para se 

distrair um pouco. Suas 

folhas vêm das árvores, e 

sempre tem um na cabeceira 

da cama.

ADIVINHE O QUE É, 

O QUE É... Um objeto de vidro que emite 

luz, e que ilumina os 

ambientes.

Livro

Lâmpada

É um material de 

pintura, feito de 

madeira, que se 

usa para pintar 

dentro do 

desenho no 

papel e criar 

uma arte.

Lápis de cor 



É o líder da orquestra, aquele 

que faz com que os músicos 

toquem com harmonia.

Maestro

Quando ligamos nos vemos 

por inteiro.

Luz

ADIVINHE O QUE É, 

O QUE É...



Um exercício que a pessoa faz em silêncio, para 

entrar em contato com Deus, para relaxar e 

harmonizar sua mente e corpo.

Meditação

São 7 notas que produzem sons diferentes e que 

juntas e em harmonia nos faz cantar, dançar e até 

pular. Na natureza também podemos ouvir o canto 

dos pássaros, o som dos ventos, o barulho da 

chuva e o movimento das ondas do mar.

Música

ADIVINHE O QUE É, 

O QUE É...



Uma esfera que tem uma variedade de seres vivos: 

homens, plantas, animais, flores, abriga toda a natureza. 

E todos vivem juntos neste lugar, buscando sua 

felicidade e evolução na vida.

Planeta Terra

Ajudam as árvores 

crescerem fortes e não 

caírem.

Raízes

É muito perfumada, 

as mamães adoram 

ganhar no dia das 

mães. Mas se colher 

cuide, ela tem 

espinhos.

Rosa

ADIVINHE O QUE É, 

O QUE É...



Muitos que buscam o 

equilíbrio praticam este 

exercício, que depende de 

respiração consciente e muito 

alongamento.

ADIVINHE O QUE É, 

O QUE É...

Ele nasce todos os dias, para 

iluminar e dar vida a todos 

em nosso planeta e sistema 

solar, é amarelo e traz calor.

Yoga

Sol

Elas vêm dos 

frutos das 

plantas. Quando 

bem tratadas são 

colocadas na 

terra para 

produzir todo o 

nosso alimento.

Sementes
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