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Surge ôsto primeiro número do LAMADRICH, 89830860 8 sichvá de tzofin
.
como um esfôrço na intenção do ajudar Equelos chavorim que $20 ros?ponsão
vois na educação o formação desta camada om nosso movimento.

4 falta, de um órgão que servisso da guia auxiliar, c ao mosmo tenpo

do veículo para aexpressao de nosso ponsamonto a respoito dos problonas

quo nos deparamos om nosso trabalho educativo, para a melhor comprocnsao

o estudo deles, levou-nos A nocessidade de criar o Lamadrich, Contudo. não
podemos dizer que encontramos o "ponto fraco” na procura das soluções dos
problemas de chinuçh, Bem ao contrário , Servo O Lamadrich mais para apone
tá-los, ao om voz de trazor formulas magicas, pois quando so trata de pro

blomas educativos, nada melhor quo a exporiônçia: pratica, acumulada no

tompo o na atividado para forneçor rospostas as porguntas quo so lovantams
Do qualguor forma é um contribuição a mais, para facilitar a tnua,
em realizar plonamento o quo mais a tom preocupado ultimamgnto: a dofinie
tiva normalização do sua vida o ostrutura oducativa om nome de uma maior
eficióncia nos fins que visamos atingiry E ôsto o mérito da publicação; 9
nada maior do que êste imporativo para justificar a sua oxisténcias Quo a
colaboragáo irrostrita, atravóz de artigos ou matorial, ou nosmo atravóz
da opiniao crítica por parte de todos .os chavorim do movimonto, seja o ma

,
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ior ostimulo para a continua publicação do 282862102 00100 oducativo :

aos madriçhim do movimentos
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Ao analisarmos a shichvá de tzofim do movimento não queremos nos deter na análise dos fatos psíquicos que se manifestam nêste período, mas procurar interpretar o desenvolvimento evoluti
vo do espírito da criança. FÉ necessário dizer que além de conhecer
as modificações que o treino cducativo pode produzir, precisamos
também corhecer as bases naturais ou impulsos naturais que permitem
estas molificações e em que direção as transformações deverão ser
orientadas para um melhor ec maior rendimento.
O conceito “Infância” variou considerâvelmente desde os sé
culos passados aos nossos dias. Não há muito tempo era a criança
eprsiderada como uma redução do homem adulto, com tôdas as faculdades espirituais

já constituidas (a sensibilidade,

a inteligón-

cia, a vontade), necessitando apenas de exercício pera se desen-

volveren.

Não apenas quantitativamente, nas tanbém qualitativamente,
6146026 a criança do adulto. Há diferença quantitativa, porque tan=
to sob o aspeeto físico cono mental, difere a crianga do adulto:
o ser infantil está sujcito ao crescimento, ao aumento do suas ca
pacidades em extensão c profundidade. E há diferença qualitativa
porque juntanentc com as transformações corporais e psíquicas muda o seu modo de sentir e pensar, de querer e de agir,

En cada una das ctapas do desenvolvimento humano, salicnta-se sempre una qualidade específica: por vêzes são as emoções
sentimentais, outras vêzes salienta-se o desenvolvimento dos sen-

tidos, ou então 02080 ser a fala o fator predominante de determina
do período. Notamos tambén que em cada uma das etapas da formação

do indivíduo, é o desenvolvimento físico que determinará quase

que totalmente a evolução do resto da personalidade e dos carac-

terísticos em evidência,

Como qualquer outra fasc, a idade da shichvá de tzofin,
apresenta um determinado estado no formato físico da eriança que

precisa ser abordado em primeiro lugar para facilitar a compreen-

são dos outros aspectos que se seguem,

A idade dc 8 a 12 anos constituc na rcalidade a época na

qual o desenvolvimonto das energias físicas e da fôrça vitalícia

choga ao seu mais alto grâu. Por observações e estatisticas fcitas, vemos de que nesta idado rogistra=sc o indice mais baixo de

nortalidade,

c em nenhum outro poríodo encontra-se no indivíduo

tamanha resistência física para qualquer tipo de doença, O resul-

todo disto é que a próprio criança sente-so conscicntc do sua fôr
ça ce é para cla que dedica o seu interôssc ce a sus atividade,

a

Nota-se que até a idade dc 8-9 anoa aproximadenente, as
crianças senten noccssidado de sc novinontar livrencnto, qualquer
que seja o objetivo ou o cause, pois na realidado satisfazen-so
con o próprio movimonto e agitação. "No nono c décimo ano, 2 mobi-
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lidade

da criança coneça a concentrar-se em movinentos cfetivost

a quer fazer ben un esporto." Será desta mencira que consoguitra por cn atuação tôda a vitalidade e cnorgia interior.
Como exenmplo natural desta importância que representa

o
esporte para esta idade, pode-se tomar o fato  סגוף0 04820  גוס+1
der expontânco, eleito pelas próprias crianças, será sempre aquê
le que possuir as maiores habilidades esportivas ou a maior fôr-

ça fisica que o resto. Da mesma forma, uma criança que não gos-

tar de esportes ou estiver impossibilitada de praticá-los, terá

nêste periodo as maiores dificuldades para com seu grupo.

É interessante observar ainda de que até a idade de 12 anos,
8 0808018886 ₪846 esportivo, se educado convenientemente,
equivale nos dois sexos, começando sômente nesta idade a surgir
as diferenças entre os dois,

9-8 ardee
$
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O fator social tem grande importância na idade que estamos considerando. Mesmos nos jogos esportivos, dos quais falamos
anteriormente,

nota-se o grande e quase exclusivo interêsse pela

atividade em comum e pelo jôgo realizado em grupo.

É raro encontrar-se nesta idade uma criança que não queira
participar de um grupo, e principalmente, ajudar na sua elaboração e organização. Gostam de se organizar sózinhos, de eteger seus
próprios chefes, os quais respeitam no seu cargo, de criar leis e

códigos cuja observância lhes é de grande importância. Começam a

frabalhar com mais responsabilidade naquilo que lhes foi conferi-

do, ea criticar o trabalho dos outros, de acôrdo com o seu julga
mento.

Apesar de que as relações entre os indivíduos na verdade

então são fracas e pouco profundas, assim mesmo são indispensáveis para cada um, É exatamente também nestas relações que as pró
prias crianças estabelecem,

que podemos ver até aonde chega o seu

desenvolvimento de caráter nesta idade. Notamos de que a consciên
cia moral das crianças se afirma muito nêstes anos; começam 6168

a fazer distinção clara daquilo que a sociedade considera certo e

errado e tentam aplicá-lo em suas atividades constantes; começa a

aparecer também o caracterítico tão importante que é a fôrça de

vontade, o qual pode ser melhor educada nesta idade do que em qual
quer outra. Vemos, porém, de que muitas vêzes a honestidade dos
tzofim é fraca, de que êles mentem constantemente, de que podem

ser falsos e desleais,. O motivo disto é em parte explicado pela

grande vontade que existe em cada umdêles de se exibir perante o
grupo, de ser aceito e admirado por êle; Também pelo medo que ge-

ralmente possuem dos mais velhos,

e pela fraqueza que sentem em

gua presença. Sabemos também que o excessivo egoísmo que notamos

a
entre os nossos tzofim, é resultado da educação que receberam des
de o seu primeiro contáto social com outras crianças; nas escolas
ou fora das mesmas, valia sempre aquêle que podia comprar mais
cousas e possuia mais objetos. Nunca lhes foi ensinado a dividir

ou compartilhar com outros, sendo êste o motivo pela qual se opõem a qualquer socialização de suas posses.

Deve-se ainda observar de que a diferença aparente que exis
te entre os grupos de meninas e meninos, é na realidade devido

mais ao meio ambiente do que a qualquer característico inato, Sabe-se de que é esta uma idade tipicamente imitativa e portanto,

não será de extranhar de que enquanto o líder dos meninos é um
tipo forte, geralmente mal educado, mas que sabe brigar o vencer
sôzinho, o ídolo das meninas será aquela que for a mais bonita,

que se vestir melhor, e que souber melhor imitar aquilo que costu

mam fazer e falar as mocinhas dos romances.
Desenv o livalmien dio

à n je dueno bu al

Quanto ao desenvolvimento intelectual nesta idade é o pen-

samento lógico, a inteligência e a erítica que mais se salientam,
Mesmo antes desta fase sabia a criança pensar; o raciocínio e a
memória são qualidades que a criança desenvolveu- e fez-se acom-

panhar em tôdo o período escolar, mas na idade de 10 a 13 anos,

transformam-se em característicos acentuados. Quando uma eriança
de 8 anos, por exemplo, quer 00220002 0 mundo, procura sempre valer-se da riqueza de sua imaginação. Assim ela explica, por exemplo, que o íman atrai o ferro porque possue uma infinidade de "pe

quenas mãos". Esta explicação não seria mais dada por uma criança

de 10 anos. Ela quererá saber o porquê dos acontecimentos 0 8 0%-

plicação dos mesmos.

 ב0214108 - Nos últimos anos da infância, estendem-se as agas da

crítica, e principalmente da auto-crítidai Até a idade
de dez anos não sabe a criança duvider de seu próprio
"eu"; está sempre disposta a realizar tudo, sem na

verdade saber qual a extensão de sua tarefa. A auto-

crítica, porém, aumenta com a idade e geralmente aos 10 anos deixam elas de acreditar em suas grandes qualidades, começam a recusar-se da participação de algumas atividades,

envergonham-se de

apresentor seus desenhos ou outros trabalhos c não se oferccem
mais para qualquer ocupação que apareças

Mas não sômente o si aprende à criagiça a criticar. Começa

ncsta idade e criticar o próximo, o julgar o justo e o injusto e
a perceber as contradições dos "grandes", criticando-lhos algumas
dc suas idéias, se bem que não conseguem ainda pereebor c ligar
cfeitos é
a cousas, sendo que suas críticas sfío maig cmotivas do que
racionais.

a natureza começa a se transformor onte scus olhos

Também
sebor
críticos. Não se contentoré meis om observá-la, mas querorá

comprcendê-la, conhecer a razão do seus fenômenos. Começam assim a
procuror as causas. Dai O interêsse, principalmente dos meninos,

pclas descobertas físicas,

pela mecânica,

pela técnica. As meninas

por outro ledo, 000008 a intercsser-se pelo lado orgânico da na-

tureza. Assim a boncca, que era 2 seus olhos um verdadeiro ser hu

mano,

começa a transformar-se num objeto vazio,

chcio do trepos

5 8 10860 608 jogos simulados, de família, ondo a preocupação
imitar sêres vivos.

.

é

Apesar disto, não cstão aptas as grianças a compreendor

verdadciramente a realidade que as cerca, nesta idade. Conseguem
sdmente ver os traços salientes e extremos da mesma. A simplicidade (primitivismo) e o pensamento unilateral são característicos
dêsses anos. Para elas não existem as pessoas "um pouco" boas ou

“um pouco" ruins. Seu herói é herói em tudo. Por isso escolhem os

herois que tem uma qualidade distinguível: grande guerreiro, gran

de inventor, moça infeliz, madrasta malvada ou órfão sofredor.

Apesar de já conheceren a crítica, as crianças estão longe

de serem racionalistas nesta idade.

Sabem adnirar-se e enlevar-se

pelas cousas sobrenaturais. Ao lado de tudo trabalha senpre sua

inaginação e fantasia. Acreditam geralmente (apesar de não querer

aduití-lo) que diabos, espíritos mnéus e anjos fazem parte da vida

do homem. Deus é para êles wi: elemento en quen creen, porque pres

sentem en tóda a parte o seu castigo pelas nás ações. Acreditam

nos nilagres, nas nagias, etc», principalnente na recompensa dos
bons.

Oonseguem fhcilnente inventar histórias fantásticas, inagi
nando-se como protagonistas das nesnas. Gostam de criar situações
inaginárias, de representar personagens! dai o seu Ens pelas
pecas nas quais lhes é dadd representar diferentes papéis.

A Leitura - Interessa» espccificanonte a esta idade as histórias
de grandes heroisnmos, grandes sofrinentos, coragel,
aventuras fantásticas, viagens, etc.
A criança que aspira por novimento agora, não se satisfaz
nais con o rundo ingênuo ce simples, que lhe parece infantil, És-

te mundo tão próximo no tempo e no espaço não nais lhe serve.

Não encontra mais as suas figuras ideais no ambiente que a rodeia c seus centros de initação acha-se agora en outros povos,

cr outros países; seus horizbáAtes se anplien, necessiten ver
mais cousas, viver mais, conmhcccr novas pessoas e novos lugares.
E coro na realidade de sua vida pouco disso consegue fazer, fa16-58 por ncio de seu intclccto, da sua inaginação e fantasia. O
torna-se o substituto da nova vida que aspire.
jlivro assin
Nesta idade afasta-se dos contos de fadas e livros irre-

ais. preferen aventuras, descricdcs, indo se indentificar con os
descobridores, inventores e homens de inteligência. Enquanto que

os neninos se satisfazem cor esta literatura "robinsoniana",

as

neninas geralmente nanifestamn gostos diferentes (são mois desenvolvidas de que os meninos, de un ano € meio); scu interôsse con

centra-se no scr humano, principalmente de sua idade.

Gostam

das histórias de heróis sofredores, de crianças pobres, de nadras
tas injustas, ote.

Histórias que falam de crianças atraen os dois sexos. Dai
Lobato, Mark
ver o segredo do êxito das histórias de Monteiro
.
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A vida sentinentol em crianças. desta idede € nuito pobre,

conparada cor a sua vida nental. Dirigom quese tódo o seu intorós
Se para conquistas, conhecimentos, 8080. Não conhecer grandes
tristezas, saudades ou amor. Os sentinentos cimndo estão estéticos
e seu estado de espírito não sc deixa levar por grandes paixões.
Assim mesmo possuem sentimentos,

cujo tor é quese

te, deconfiança própria e de alegria de viver:

senpre otinis-

A criança está sempre ocupada, não tendo tempo para anágli-

ses espirituais; seus gostos e amores são fracos e mesmo a perda
de um amigo é fâácilmente substituida. Não devemos ali esquecer

das exceções: existem também crianças neuróticas, com complexos

diversos, etc., porém sabe-se que nesta idade a percentagem é
muito pequena.

Apesar de ser esta a idade da crítica, idade na qual comecam a duvidar em algunas cousas daquilo que ouvem dos adultos, os
sentimentos religiosos e as crenças aumentam nêste período. Acre-

ditam que em alguma parte vive uma fôrça escondida - que os senti

dos não presenciam - que sabe de tudo e tem poderes para tudo
מממ

cujo nome é Deus. Repetem às vêzes o que ouvem dos mais velhos,

e

dizendo que o amam e o temem; na realidade, porém, têm sômente mê
do do seu poder, dos castigos pelas suas más ações. A religiosida

de nesta idade tem mais um caráter de subjugação a uma autoridade.
Nota-se aqui também a procura de causas de diversos fenómenos, ge

הח

ralmente da natureza, cuja falta de respostas os faz atribuí-las
a fôrças divinas.
Ag relações entre os dois sexos
e o problema da coeducação.

Como vimos até agora, na análise dos característicos da

Shichvá Tzofé, as diferenças entre os interêsses, entre a maneira de pensar e de agir dos dois sexos é quase mínima. Das obser-

vações feitas podemos concluir que estas aparentes diferenças são

devidas quase que exclusivamente à educação recebida e aos exem-

plos oferecidos às crianças pelos adultos. Parece mesmo extranho,

que antes da adolesceência, período no qual há as maiores desseme
Jhancas entre meninos e meninas, exista uma tamanha identificação
nesta idade que se lhe precede. Claro está que mesmo nesta idade
notam-se diferenças inatas entre os dois 86388, 0000 seja, a ma-

jor agressividade dos meninos, a maior ativização, 115108,
sendo que no fundo são divergências de intensidade.

Quanto ao interêsse pela vida sexual, vemos que é mais uma

neste icuriosidade pelo sexo opôsto, que começa a se manifestar

dade; como já deixaram de acreditar há algum tempo na cegonha e em
outras histórias parecidas, querem saber explicações verdadeiras

para tudo. Infelizmente são poucos os pais que dão as respostas
certas e as crianças em geral vão colhê-las em fontes não muito
o in
ssdias. É necessário compreender porem, de que nêste período
terêsse nas questões sexuais é uma das manifestações do interêsse
funda
geral. Não existe entre êste e outros interêsses diferenças

sê-lo,
mentais; sôdmente 0 tom que acompanha as perguntas parece

-
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pois e criança sente que os adultos o tratam com dissimulação.
8

.

,

Os psicólogos (principalmente a escola freudiana) chamam

ste periodo de "encoberto", pois os desejos, principalmente
os

Sexuais estão como que encobertos. Desta maneira as crianças tratam o sexo opôsto com indiferença e dão-se perfeitament
e bem em”

sua companhia.

São devemos também esquecer de que a convivência dos meninos e meninas nesta idade facilitará muito mais
suas relações na
E
2
.
.
,
shichv
á de solelim,
complexos.

onde os problemas tornam-se mais difíceis e

INTERÊSSES EM GERAL
Notamos de que os interêsses e capacidades até a idade
de

12 a 15 anos continuam sendo gerais e raramento específicas
para
um determinado campo.
Vemos,

por exemplo,

que apesar da capacidade musical estar

bastante desenvolvida aos 10 anos (praticamente não há evolução

das capacidades musicais inatas entre esta idade e a de 15 anos,
a não ser a do aperfeiçoamento técnico), assim mesmo sdmente
de-

pois dos 12 ou 15 anos é que a criança começará s denonstror um

gôsto ou interêsse pessoal e especial por êste campo se realment
e
tiver talento.
Não se deve portanto, confundir interêsses próprios de uma
idade, como seja, desenho, música, etc., mesmo nas crianças que o

executem bem,

com verdadeiros talentos específicos,

que geralmen-

te só aparecem mais tarde. Sabemos também de que nãá há vantagens

quando êstes talentos se demonstram muito cedo, como acontece com

as crianças prodígios, pois que isso acarreta um desenvolvimento
mais vagaroso em tôdo o resto do organismo.

Na idade de
tão se dirigiam na
lhor, a reprodução
se encaminhar para

tzofim, notamos como os interêsses que até ensua maioria para a atividade artística, ou medas coisas como desenhos e músicas, começam a
um campo diferente. Querem as crianças agora

criar e produzir sôzinhas. Especialmente os meninos interessam-se

por assuntos técnicos, querem construir e fazer pequenas cousas
por conta própria e tem portanto, um grande gosto por qualquer ti
po de trabalhos manuais. A menina, que no campo de trabalhos mecá

nicos desenvolve-se muito devagar,

tem nesta idade uma predilecáo

Esse

EE mo

por trabalhos domésticos, costuras, cozimha, arrumação da casa,
etc. (gostos êstes que irão desaparecer logo que entrar no período da adolescência).
Enfim, podemos concluir que as crianças nêste periodo diri
gem seus interêsses para o prático e o diário, sendo que querem
executar seus trabalhos autonomamente, sem ajuda dos mais velhos.

00180668 - Costumam os meninos e meninas colecionar uma diversida

de de objetos, como: fotografias de artistas, sêlos,
figurinhas diversas, nomes de carros, borboletas, pe-

dras, fôlhas, etc. É interessante notar que a criança

=

ao colecionar não se interessa pelo valor do objeto, nem monetário
nem artístico, mas sim, quer preencher logo 0 álbum, comerciar
com os amigos e exibir perante outros o que possue.

INFLUENIIADAFAMÍLIA SOBRAAORTANCA
A família é o ambiente que mais próximo se encontra da

criança e também o que maior influência exerce sôbre ela. Mesmo

em nossos dias quando notamos o declíneo e esfagelamento da" fami—
lia tradicional", tem esta ainda o poder de formar espiritualmen-

CrTeen meie

te o indivíduo até uma certa idade.

Em nosso contáto com criancas nas escolas ou no movimento,
A
não é raro encontrarmos as chamadas "problemas", que não conseguem acompanhar o desenvolvimento natural do grupo, adultas por
demais para a sua idade, amarguradas ou nervósas, etc. Se formos

verificar as causas devemos primeiramente procurar conhecer a situação familiar. Podemos dividir os problemas que resultam das con
dições familiares em dois grupos: crianças excessivamente mimadas

que ge
e crianças abandonadas. No primeiro caso temos o exemplo de

ralmente acontece com o filho único, cuja fôrça de vontade é muitas
vêzes estragada pelos mimos nêle depositados; quando entra em con
a
táto com outros, pode tornar-se agressivo, querendo sempre ser
figura principal em tudo, conforme estava costumado, ou entáo,
em
sentindo a falta de carinho e afeição exagerada que recebia
e não
casa, torna-se intr-vertido, perde a confiança em si próprio
tem mais coragem de fazer algo sózinho. Também o fato de estar
de
constantemente em contáto com mais velhos e não com crianças
exterior—
sua idade, faz com que ela comece a ter uma mentalidade
mente adulta, não goste de brincar, ete.

de famiAs crianças abandonadas, que não tiveram uma vida
parte
por
se
interes
ou
afeição
o
recebid
118 normal, nunca tendo

fato dos
dos mais velhos, devido às condições econômicas, ou ao
as
pais estarem demais ocupados consigo mesmos,

assim como também

a. Desconfiam
crianças órfãs, podem constituir un grande problem

interêsses
de todos, não acham possível que alguém goste delas sem

mesmos e geralmente
escondidos, não tem confiança e coragem em si
crianças que muiestas
São
outros.
os
com
para
hostís
tornam-se
no fundô bastansendo
tas,
desones
são
e
tas vêzes roubam, mentem
te infelizes.

INFLUSNOIA DAS CONDIÇÕES SOOTAIS E OULTURAIS
as cujos pais
são conhecidas as diferenças entre crianç
ilidades eco
possib
cujas
s,
sociai
rias
catego
as
pertencem a divers
diferentes.

m cuidados
nômicas são diversas e que portanto recebe

em geral por serem mais
As crianças pobres caracterizam-se
para enfrentarem a viaptas
mais
e
independentes, mais práticas,
familia de sua ajuda,
da
parte
da real. A exigência constante por
dades organizacionais são
quali
as
m
També
em.
corag
a
desperta-lhes
acostumadas a

pobre, pois estão
mais desenvolvidas na criança mais
s. Sabem, por exemplo, or
velho
mais
dos
ajuda
sei
s
coisa
fazer as
(roubos, quandá caem
tos
assal
de
s
bando
ganizar grupos ou então
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no extremo). Esta independência torna-os indisciplinados, não sa-

bendo obedecer as ordens na escola, na kvutzá, etc.
E

A pobreza pode também influenciar para que a criança se sin

ta inferior e deprimida quando em contáto com outras de classes

mais ricas. Acontece também que êste sentimento pode provocar uma.
reação contrária,

despertar sua coragem e atividade,

tornando a

criança revoltada contra tudo e todos, pois na realidade não co-

nhece as causas da injustiça que se lhe faz sentir. As dificulda-

Eeeag

des econômicas podem também resultar num atrazo mental da criança;

isto manifesta-se através da inteligência pouco desenvolvida, vocabulário pobre, pouca imaginação e interêsses que não vão além
dos assuntos de tôdo o dia. Por estar em contáto constante com a
rua, apercebe-se mais cedo da vida e dos seus problemas, torna-se
mais curiosa e mesmo o seu instinto sexual desenvolve-se mais. Em
geral tem pouco interêsse pelo livro,

já que a vida em si,

faz-lhe muitas vêzes as necessidades espirituais.
A ESCOLA

-

satis-

Quanto à escola, como um dos maiores ambientes que

maior influência tem sôbre 2s crianças, não há mui

to dg novo a dizer. Sabemos que sendo ela uma das
maiores representantes das idéias e fundamentos sô

bre os quais a sociedade burguesa se bascia, lôógicamente irá preparar o indivíduo para uma vida nesta sociedade.

Além do que, como já foi dito inúmeres vêzes, sous métodos servem

para instruir os alunos c não cducá-los integralmente. Transmite
assim uma bagagem de conhocimentos, sem ensinar desde cedo o alu—
no a rectociner e deduzir por si próprio. Na idade que estamos
considerando, nota-se que geralmente a criança não pode c não
quer acompanhar os estudos normalmente, tanto devido ao programa
em si, como cos professores 0 808 livros 680010208 que estão acima de sua compreensão c longe de seu interóssc. Resulta dali o ge
ral desgôsto pelas aulas, o uso da cola.

5-99-9 8-9 9300 REN

4

- 40 -

NOSSOS OBJETIVOS PARA 00% 4
SHIOHVA
,

Ao considerarmos os fins que queremos alcangar com a shich

vá de Tzofim devemos nos lembrar em primeiro lugar,

de que sendo

o fim último do movimento a formação de um homem íntegro, com uma

concepção de vida própria e preparado para construir uma nova 80ciedade, deve-se portanto iniciar êste trabalho desde a menor
shichva.

Encontramos a crianca na idade de Tzofim, completamente Ji

gada ao ambiente burgués em que vive; como emotiva e racionalmente ainda não sente a necessidade de se revoltar nem contra a famí
lia, nem contra qualquer outra instituição que a cerca, achámo-la
geralmente satisfeita com a vida que levas

Conhecemos, porém, as falhas que existem nêste ambiente
que rodeia a criança! uma escola, sob todos os pontos de vista in
suficiente, uma família que por diversos motivos não lhe é capaz

de forneçer a necessária educação e pela sua própria maneira de
viver não lhe pode oferecer um exemplo de vida certo, e além disso, clubes, organizações escoteiras e outras cujo conteúdo não ca
be aqui discutir. Tentamos assim, ao introduzir o tzofé no movimas
mento, não sômente dar-lhe aquilo que lhe faltava por fora,
sim substituir o que lá recebia, criar-lhe um meio onde êle possa
se desenvolver melhor, onde êle comece a pensar, a agir e a sentir de uma forma diferente.
Queremos assim que o tzofé seja ensinado a encarar o mundo
a
de uma maneira nova, mais viva e mais intensa. Deve 8le comcar

ver e a sentir aquilo de belo e ruim que o cerca; comegar a for=
mar juízos sôbre o justo e o injusto nos detalhes diários que se
1מ6 sucedem; deve-se tentar desenvolver nele uma maior sensibili=
lidade tanto para a arte, adaptada à sua compreensão, como para a
natureza, a sociedade, a vida em si.
Dividiremos aqui a educação que queremos desenvolver,

em

três campos diferentes: Educação intelectual, do caráter e física.

EDUCAÇÃO

INTELBOZUAL

Wosso objetivo primeiro na educação intelectual do tzofé,
apoiaé dar-lhe uma base ampla e sólida de conhecimentos gerais,

nar probledo na qual mais tarde êle poderá compreender e solucio

s dar
mas particulares nossos. Nos programas elaborados, tentamo
às crianças uma visão geral do mundo,

da sociedade,

da natureza,

de viver, das
dos povos € nações, dos trabalhadores e de seu modo
de tudo, enfim, que posgrandes invenções que o homem realizou e

isso, difere daquêsa interessar o tzofé. E o nosso objetivo com Queremo
s que todos
.
crianças
as
r
instrui
ao
a escola tem,

le que
se liguem o mais pos
os conhecimentos que transmitimos aos tzofim

vida,
sível, diretamente à vida e principalmente à sua própria

/

--

ie
ainda tão limitada. Não nos adiantaria em nada dar-lhes noções abg
tratas sôbre aquilo que a sua inteligência não consegue ainda absorver e que tódo o seu ser não consegue sentir como realidade.

Queremos, portanto, que a criança comece 8 pensar e a opi-

nar sôbre aquilo que ouve, desenvolvendo assim o
seu próprio 28ciocínio;

e

que os conhecimentos que lhe conseguimos dar, sejam apli

caveis nos seus pensamentos e vida diária, c que sejam complota- —
mente compreendidos por cla. De outro lado, também devemos aproveitar a sua grande vontade de estender os horizontes de seu 00nhecimento, dando-lhe noções gerais de tudo, pois que sua inteligência ainda não consegue prolongar-se no particular c específico.
Finalmente, devemos satisfazer à sua fantasia e imaginação dandolhe campos onde ambas possam trabalhar, recomendando livros e ofe
recendo possibilidade de expressão própria.
de
Estes dois últimos pontos devem ser mais explicados. Como
na realidade o contáto do madrich com os chanichim não 6 0 bastan
te grande para poder transmitir-lhe todos os conhecimentos que de
sejariamos, a leitura deverá nos ajudar nisso. Porisso achamos in
dispensável a criação do hábito da leitura orientada e adaptado

para a idade. Além da literatura geral, deve-se também orientar
os tzofim para acompanhar os estudos escolares com bibliografia
separada.
Quanto à expressão própria dos tzofim, é necessário que

o

madrich comece a ensinar e a acostumar o chenich a saber exprimir
seus pensamentos de uma maneira clara e qgrganizada. Deve-se dar

ao tzofé oportunidades para escrever e paba falar sôbre difcren-

tes assuntos de interêsse. Isto

ordenará meis o seu modo de pen

sar e o fará sentir-se mais seguro de si mesmo.

Ao lado de tudo isto é necessário começar desde esta shich
vá, 8 desenvolver o sentimento nacional da criança. Que êlc próprio veja, através dos conhecimentos que adquire, como na verdade
a solução para nós é Eretz Isracl e uma Erctz Israel bascada na
maior justiça social.
Queremos transmitir-lhe valores
nacionais
e pô-lo em contá
+
+
>
to com alguns personagens de nossa história.

Finalmente, devemos ter em mente, o hebráico, cujo ensino
.

z

por métodos sugeridos mais adiante,

nesta shichvá.

EDUCAÇÃO

DO

L

+

.

deverá ser iirtiroduzido tembénm

OARATER

frendo indivíduo
Entendemos por caráter, o comportamento
ה
A
te a idéios, a situações e a outros individuos.A Asez iscmos- elguns
7
dos seus fatores vendo o trabalho em cada um délos, na shichvá de

Tzofim.

A atividado ¿ a característica mais fácilmente desenvolvi-

da ncsta shichvá, principalmente porque O próprio organismo

da

criança o requer. O que devemos fazor, porém, € canalizar esta a-

e
tividado om trabalhos de tôda a espócio, que estejam ao aleanco

s,
intcrôêsse dos tzofim. No ceso seriam trabalhos curtos e variado
do tzomas constantes. Deve-se preencher o mais possível o tompo

£é

(náo

porém Planificá-lo
.

2

die]
37

dando-lh
a

-

e

ocupações

diversas
0

0
deixando
próprio escolher e desenvolver à gua mencira; o
é preciso 81e
evitar $ doix

que
ar a criança passar dias sem tor o
que fa-

zer c nem mesmo sôbre
o que pensar,

Esta ativização dará À criança una

maior auto-confiança no
seu trabalho e consequentemente
, uma maior vontade pera roalizá-

lo no futuro. Também desenvolverá nela com o tempo, o espí
rito do
coletivo, já que os seus trabalhos serão diri
gidos para a ajuda
do mesmo. A fôrça de vontade, como já
diss
ve ter práticamente o seu verdadeiro come emos anteriormente, deco,
Deve-se acostumar o tzofé a pensar por sí própna idade de tzofim.
rio, a náo ter medo
de novas situações e idéias, mesmo no seu
mundo bastante pequeno
e fechado, e principalmente, deve-se ensi
ná-lo a pensar e a tomar
suas próprias decisões, levando-as até o seu
fim.
Quanto ao temperamento, é na realidade o traço
mais difícil de se desenvolver na criança, pois como vimos
carece ela ainda da energia e da paixão afim de realizar algo com
muita intensi

- dade. Devemos,

porém,

começar a exigir dela maior concentração

e

constância no trabalho e transmitir-lhe, através do exemplo pessoal, a maneira de fazer as coisas com entusiasmo e energi
a.

Existem ainda os casos do excessivo egoísmo, de desonestidade, de mentira, etc., muito frequentes nas crianças. Para elimi
ná-los gradativamente é preciso criar ambiente favorável para tan
to; é necessário fazer a criança se sentir parte de um grupo,
do
qual ela recebe muito e para o quel deve algumas obrigações, e de
que suas ações se refletirão no mesmo. Deve-se eliminar o medo
que ela possue dos mais velhos, fazendo-a sentir que existem pessoas que acreditam e esperam muito dela, não através de castigos
e constantes reprovações. Finalmente, temos que mostrar-lhe que

não damos valor à posses materiais do indivíduo e de que seu ego-

“Ísmo e vontade de possuir as coisas de nada lhe serão úteis para
ser melhor reconhecida, O ponto fundamental é:

começamos a educá-

la para a resposebilidade para com o conjunto, atribuindo-lhe tra
,

balhos dentro da kvutzá, necessários para esta.

Deve-se ainda incluir aqui a necessidade que existe em co-

meçar a criar uma série de hábitos pequenos que scriam mais difi-

cilmente adquiridos nas shchavot maiores. Temos entre outros a
pontualidade, a órdem nas suas coisas, a auto-disciplina, que se
verifica em conter pequenos desejos e impuãsos desnecessários,
etc.

Vestuário
EA

-

Como já sabemos de que o tzofé é muito imitativo,

especialmente da pessoa que admira e com quem es=
tá em contáto, 6 necessário que o madrich se 46
apresente também exteriormente de uma maneira sim

ples e agradável. As meninas então verão de que

há pessoas para as quais adornos e enfeites nada significam e os

meninos compreenderão da mesma forma de que a limpeza e higiono

podem acompanhar a sua "masculinidade". Para tudo isto é preciso

que se introduza o uso do uniformc nas peulot, tiulim, haflagot o
demais rcalizagdes.

-5-9-9-9-9-979-979-97979787
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SIMBOLISMO

Ei neoedetutiu sôbre a aplicação de simbolismo,
especial
ente do
zofim. Sabemos de que nesta idade, mais 285
¿0
que qualquer outra no movimento, doixa=se levar pelas
Ee simbólicas; da mesma maneira o
perigo do excessivo simbomig Pode ter,

exatamente

nós, visto que com a falta nesta idade, resultados negetivos para
de raciocínio dosenvolvido,
a criança
raramente entenderá o valor
verdadeiro escondido atrás
da forma

simbólica, sendo

que se prenderá .: firme o
inconscientemen=
te a esta, Resultad
os como êstes podemos obse
rvar cm muitos ou-

tros movimentos juvenfs.

x
Sabemos, por exemplo, de que cxiste entre os próprios tzo=
fim o espirito da exclusividado
para a sua kvutzá, a qual conside
tem acima
de tôdas; geralmente as próprias

crianças não querem se
misturar com cheverim de outras
kvutzot e nem com os cheaverim das
mesmas, jà que não sentem-se ligadas
a úles e falta=lhes a visño
geral e a compreensgo do movimento.
Dai vemos de que as flômulas
e distintivos
das kvutzot iriam fortalecer ainda

éste espírito do
separação e combatividade de uma kvutzá
para com a outra. Da mesma forma que qualquer tentativa para ligar
o tzofém simbdlicamoen=
te ao movimento estaria poste em bases
emotivas e seria na 20813dade de pouco valor para o futuro.

Recomendamos, portanto, de que além dos clemen
tos simbólicos reconhecidos pelo I e II Kinus Chinuchi, ou
seja, o uniforme
e a bandeira do Ichud Hanoar Hachalutzi, não
sc introduza outros

para a Shichvá de Tzofim.

EDUCAÇÃO

FÍSICA

Quanto a esta parte não há muito a dizer. Uma voz reconhecido que o desenvolvimento físico na idade de tzofim é muito gran
de e que a necessidado e gósto pelas atividades físicas é mais
forte do que nas outras shchavot, conclui-se dai que os esportes,
tiulim, atividades escáuticas em geral, etc., devem ser muito 2centuadas ce frequentes.
Deve haver uma comissão especial para organizar as ativida
des esportivas, os diversos teams, etc., e estas atividades constantemente devem ser introduzidas e não ser algo de especial.

$-5-9-8-9-8-5-8-8-5-5-5
1

1
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METODOLOGIA
1) > O MADRIOR DE TZOFIM
Dividimos esta parte em três pontos:
a)

lidade do madrich; b) sua posição na kyvutzá e traços da personac) relações individuais entre ê1e e os chanichim.
a) Quanto à personalidade do madrich deve-s
e compreender
antes de tudo que na realidade não podemos
estabelecer um tipo pa
drão do que seja um perfeito madrich de tzofim
. Existem, no entan
to, alguns traços especiais exigidos do chave
r para êste trabalha
Como já vimos na primeira parte, a criança na idade
de tzo
fim é exteriormente inquieta e agitada; necessita
de movimentação
e de uma atividade constante. Consequentemente
o madrich dever a
daptar-

se a êsses característicos, e para tanto é necessário

que

possua uma grande dose de vivacidade 8 energia
, Sêmente assim con
seguirá compartilhar nas atividades preferidas
pelos seus ahani-

chim, integrando-se realmente entre êles.

Para tentar eduçar intelectualmente seus chanichim, exigese do madrich uma flexibilidade de pengamento bastante acentuad
a,
que lhe possibilitará seguir e entender os proçessos mentais da

criança.

Deverá acima de tudo,

ter um gôsto e uma grande compreen

são pelos próprios interêsses dos tzofim, pois sómente desta
fer=

ma terá vontade e dedicação de orienté-los eom inteligência,

O madrich de tzofim deve aprender a possuir grande persis.

tência no seu trabalho, talvez, mais até do que nas outras shchas
vot. Suas atividades muitas vêzes cansativas e não por demais ine
teressantes como seja, contantes tiulim, dias do tzofé, manuten=
ção da disciplina e etc., exigem de fato grande constância e dedi
cação, sem os quais o trabalho não terá resultado algum.
Quanto à idade do madriep
tos. Deverá êle ser bastante ¿$

-*- se pode fixar limites exanda para poder acómpanhar

com interêsse o próprio espírito ..,

tzofim e bastante velho para

poder afirmar-se entre êles, na sua levida posição de educador.

b) O parágrafo,acima, leventa consigo o problema da real

posição do madrich de tzofim na sua kyutzá Na verdade, raramente
encontramos na shichvá de tzofim do movimento, um madrich que te-

nha alcançado uma posição de fato certa, perante os seus chani-

chim, Caem geralmente em dois êrros: ou assumem ares de professo-

res de escola, transformando as reuniões em aulas q distanciando-

se demasiadamente dos chanichim, ou então, o que é mais frequente

tornando-se demais amigos das crianças, estabelecendo uma tal familiaridade que dificulta qualquer trabalho sério; não conseguem

mais obter disciplina numa nova reunião, seguem sempre a vontade
dos chanichim, tem medo de introduzir qualquer coisa nova que pos
sa ser desaprovada pelos 6808 , desviando-se desta forma,

quase que totalmente, da verdadeira função da kvutzá.

"פב

será

=

pa outro ponto a ser levantado aqui. Sabemos

de que
e o 6 é tipicamente imitativa, e ninguém, na realidade
tão
fácil de se tornar o seu protótipo como
o próprio ma-

drich. Isto poderá constituir ima vantagem se
orientado inte-
ligentemente, mas o madrich deverá se esforçar for
para não criar per
sonalidades refletindo a

sua própria, para não sc tornar insusbti
tuivel, e para que a imitação dos chanichim não signifique
deixar

de pensar por conta própria porque o madrich já pensou por todos»

Não esqueçamos de que a Verdadcira função do madrich é desenvol-

ver tudomo que de bom há no próprio chanich e não moldá-lo
em fun

ção de algo pré-cstabelecido exteriormente.
Es
Além disso, especialmente as madrichot deverão cvita
r tôdas as demonstrações

afetivas externas, tanto por sua parte,
como
por parte dos tzofim, isto é, não introduzir constantes beijo
s e
abraços, completamente desnecessári
os.

0( O contáto entre o madrich 0 8008 chanichim dove ir muiramente, conhccer a família do tzofé: isto facilitará tôdo o
trabalho nas atividades da kvutzá e da shichvá, e fará com que sou
8to além do encontro semanal na reunião, Deverá o madrich;,
primci-

le compreenda melhor tôda a formação da personalidade da criança.

Deverá êlc também intervir em tôdas as atividades diárias do cha-

nich, orientando-o nas mesmas e planejando com Élc outras a serem
feitas. (Não significa isto que o tzofé não deva mais ter tempo
livre à sua ptópria disposição, mas como sabemos, 616 o possuc em
demasia c geralmente, não sabe o que fazer com 8le).
Se por acaso o madrich descobrir numa criança talentos ou
vocações especiais ou mesmo gostos acentuados por qualquer ativi-

dade específica, terá que dirigí-lo pessoalmente ou indicar-lhce
meios necessários para o seu desenvolvimentos.

DISOIPLINA
Afim de que possamos educar no movimento indivíduos o mais
possível disciplinados, tanto nas suas ações, como nos pensamentos, é preciso que as 0018620188 nêste sentido comecem já pela

shichvá de tzofim. Mesmo para os bencfícios da própria shiehvá

disciplina mostrou ser indispensável ao bom andamento dos traba-

a

lhos até agora realizados..
.

Os madrichim,. devem,.

portanto começar a cxigir nas kvutzot

relativa órdem, silêncio quando necessário, e um cumprimento rigo

roso dos trabalhos e responsabilidades de cada um. No entanto, es
ta disciplina-não deve ser algo imposto artificialmente, imcompre
ensível e forçada para as crianças como o é na sua casa ou na cs-

cola. Deve ela partir do próprio interêôsse que o tzofé tem para

com as atividades da kvutzá, da sun própria vontade para que elas
dêm ccrto, O chanich sentindo-se responsâvel pelo grupo tôdo e
participando ativámente no scu trabalho, reconhecerá por si próprio a necessidade de uma órdem., Indubitâvelmente, pare tudo isto
é precião que o madrich seja o primeiro a manter a disciplina exi
gida.

O madrich devo evitar o máximo possível levantar a sua voz
ou enervar-se com crianças indisciplinadas. Não recomendamos cas=

> 16 ad

Eoameços, & nao ser em casos sérios e sômente de forma
rio
terão utilidade 0 crianças; caso contránão nao
se podem
ou não pe alguma. É antieducativo o uso de ameaças que

tigos

realizáveis »
querem realizar. Só se deve ameaçar com casל
e caso a
proibida se verifique o castigo de
vera ser
E
aplicado . 001500881ação
de ve sempre
e
81
relacionado com a
tigo ser
falta cometida.
T
PE A AR Ó :
N
Em casos de cri
O
as muito inoqui
uietas, ind
beldes, deve o madrichanç
1 iscipl
ipliinadas e retom
cuidados especiais
, pois a causa dêste
comportamento pode muitas ar
vêzes ser com
cessário entao obter a confia

plexa e não aparente, É ne-

nça do tzofé, trabalhar com êle
orientá-14 individualme
e
nte, conhecer a família, etc
.
Um meio dom de

mostrar aos tzof
oequo 6168 mesmos dirijam algumasim o valor da disciplina é fa
atividades, no lugar do ma-

IL)

A

KvUTZÃ

Para os tzofim, que nao possuem ainda
uma noção geral do que
seja o movimento, e que estao longe
de poder abarcar de fato o seu
real sentido, a kvutzá representa algo
de isolado, existente por si
Próprio; nao sao êles capazes de relac
ioná-la a um tôdo exterior
e
raramente, a nao ser por alguns meios
simbólicos e através do seu
madrich, sentem qualquer ligaçao para
com o mesmo.
JO
Nesta shichvá, portanto, muito mais
do que nas outras, a kvu
tzã é o único meio que possibilita desen
volver qualquer trabalho e-

ducativo. Consequentemente também, afim de que
êste trabalho consiga obter os resultados desejados, por menores
que êles sejam,a kvutza

deve tornar-se, na medida do possível, uma
parte integrante 'da
vida afetiva da criança. Para tanto é preci
so que ela adquira, no

seu conteúdo e na sua fprma, alguns caracterís
ticos fundamentais.
Como vimos já anteriormente, o tzofé não encontra em
tôdo

o
seu ambiente exterior uma oportunidade ou um meio
qualquer onde 8le

possa se sentir útil para os outros ou criador de algo
próprio. Nao
confia muito nas suas próprias fôrças e sente-se em tudo, depende
nte

dos mais velhos, Está ab exatamente, a primeira funçao da kvutzá:

tornar-se para a criança um meio de trabalho, de expressão
Btópria

e de desenvolvimento de tôdas as fôrças e capacidades
individuais
que acham-se latentes nela. O ambiente criado numa
kvutzá deverá en

tão fazer com que tódos os tzofim integrantes sintam-se contrib

288705018 para o seu bom andamento; ao mesmo tempo, cada um dos uido
chã
verim deverá encontrar na kvutzá um lugar quê lhe incentive a
sua ”
produção e desenvolvimento individual, devidamente orientados.
Isto poderá ser conseguido, se o madrich,

conhecendo bem

os

seus chanichim, souber organizar a kvutzá de tal modo a dar cargos,
responsabilidades e trabalhos para todos éles, adaptando os mesmos

e as exigências consequentes às próprias personalidades dos tzofinm.

Á segunda fúngao da kvutzá consiste em poder transmitir nela
o espírito geral do movimento, os seus conceitos e valores próprios,
intelectuais e morais. ste espirito, transmitido lógicamente pelo

madrich, deverá fazer com que os tzofim sintam uma determinada dife
rença, embora muito pequena ainda, entre a maneira de se pensar e

de se agór dentro da kvutzáa, e fôra dela. O
plo, a valorizar o trabalho e o trabalhador
delineada ainda, mas já em si, diferente da
mirar no madrich qualidades individuais que

tzofê começará por exem
nao
de uma forma nova
anterior; comccará a ad
nao está acostumado a

encontra

2
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mentos. E gomo seja, por exemplo, maior simplicidade nos pen-

aspecto exteri 2085 e, o que lhe parecerá mais importante, no

sor

ver
eos Ao
também, aprenderá a encarar o cha
de sua kvutzá
y
commesmo
oQ amigotempo,
a ajudá8 lo e a trabal
êle para o provei0 to não
j to cc:
A
própido, mas do grupo tôd har conjun
os
Ê
í ito do movimento para a kvutz
tzofim Esta
nunca transmissã
E o 8 O espir
“de
á
dc

parente, artificial. Os únicos meios
poa começar no entanto esta edubação dos, quais nos podemos servir
; são O próprio madrich, co”

Seu exemplo pessoal; e a orientagao que
podemos dár ao pensamento 6
a observaçao do tzofé, através
de sichot, visitas, trabalhos, jog'
etc., afim de que a própria vida
s
e tudo

o que há ao seu redor conede a ser compreendido e
encarado diferentemente.
x
Finalmente, a kvutzá deve tentar tornar
-se um centro de
interésse intenso, pois, a intensidade
deve compensar o pouco tempo
disponível para

o trabalho educativo e constante, isto é,
poder cfc
Trecer sempre ao tzofé atividades variadas,
diversões, esportes, tcã
tros, etc., que ajudarao assim a ligar o chanich ao movimento.0 sel
ambiente e atividades, sempre renovados, conseg
uirao desta forma s)
as e sobrepor-se áquilo que o tzofé encont
rava no seu mundo ex
erno.
A kvutzá de tzofim náo deve ser algo muito restrit
o

e fecha2
do entre si. Nao deve tornar-se 0 único meio
onde o tzofé possa
sa

sentir seguro e produzir, Para tanto, é necessário que
haja sempre
contátos com outras kvutzot, atividades em conjunto da
shichvá têda
e, acima de tudo, é preciso que o madrich evite a todo
o custo cri-

ar no grupo um espírito exagerado de chevrá que traz
consigo a despersonificaçao de todos os seus componentes e que abafa
tudo o
que

Ba de original e diferente.

III)

=

A

PEULA

É esta a atividade mais normal da kvutzá e dela depende,

na

Na preparação prévia de uma peulá, a preocupação máxima

€

maior parte,

o bom andamento do grupo,

madrich deve ser a de uma constante variação e renovação na sus

ma e no seu conteúdo. Tôda peulá precisa ter algo de novo, que de: -

perte o interésse e curiosidade do tzofé e que nao a torne cansativa e rotineira. Seja por exemplo um jogo novo e divertido, seja un
objeto ou fotografia curiosa referente a siché, seja uma visita
brincadeira inesperada, tódas essas coisas sao necessarias para que
os tzofim sintam um gosto e animaçao pelas peulot semanais.

É indispensável de qualquer maneira, que o madrich prepare a

peulá antes e que ordene as atividades devidamente,

A reunião é também a ocasião certa na qual o madrich deve ob
servar bem os chanichim afim de conhecê-los melhor: seu comportam-a

to em geral, sua honestidade nos pequenos detalhes que se sucedem
seus gostos e vontades; tudo isto fará com que 8]e os compreenda
bem e o ajudará na elaboracao das peulot posteriores,

local das

peulot deve ser, na medida do possível, calmo

-

0 po ken guando ha néle outras atividades) e pre-

ferivelmente ao ar livre, nao porém num lugar muito desconcentras

Damos abaixo, uma ôrdem recomendada na preparação de uma p

GS
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lá; ela pode porém,
: unstânci
- 6 as, ser £ 2Acilmenttee vari
as circ
ada e adaptada, de acôrdo com

Nos primeiro 15 minutos deve-se deix
:
5
im falarem
àà
E
s
O que fizeram durante a semaarna oso tzof
ER: Y
resolver os assun=
eenicos da kvy
tzá: OS responsá
veis das diversas machlako
Ar OS seus relatórios
t
)6 recomendável

kot quanto chanichim); Planeja-se depois tambgue haja tantas machla
ras da kvutzá, os tiu
êm as atividades futus
lim

nimar os tzofim.

,

F

as hafle
o

AO

“pôs isto, para despertar maior concentraç
ão dos tzofim deve
se dar um pequeno jógo que exija a sua atenç
ão - 5 a 10 minutos. —
Em seguida:

Sichá - 15 a 20 minutos;

Cançoes - 5 minutos (sempre deve have
r

uma nova, preferivelmente

curta e fácil);

Trabalhos manuais - 0 minu
tos;

Jogos movimentados e dansas - 20
a 30
%
minutos
Cançoes e despedida.

IV)

-

SIoHA

Conforme já foi dito anteriormente, o progra
ma das sichot para a shichvá de tzofim tem a finalidade
primeira de lhes permitir —
conhecimentos gerais e variados, abrangendo
na medida do possivel

tudo o que a sua curiosidade inquieta possa
penetrar e despertando
nêles o interêsso e a observaçao para
a vida em si, que se desenvol
NS a seu redor.

Para tanto é necessário que as sichot sejam dadas
ma expontánea e pessoal, fazendo com que os tzofim acompade uma for
nhem o seu
desenvolvimento ativaments. Deve-se deixá-los fazer
os seus comentá
rios,
pergúntas e discussoes, mesmo se para o madrich pareçam sem
importancia e fora de assunto, pois somente com a participaçao
dire

ta do chanich obteremos o seu interôsse. Os tzofim mais velhos, por

exemplo, podem já começar a preparar pequenas sichot

(5 a 10 minu -

tos), por si próprios, com uma leitura anterior orientada; isto
lhes ocupará o tempo durante a semana, fará com que tomem maior cu-

riosidade pelo assunto, e ajudará a tirar de muitos a timidez de se
manifestar perante um grupo.

As sichot devem ser sempre acompanhadas de desenhos, ilustra

ções, fotografias, objetos 0 etc., 2018 8 ץ08082118081 0

assunto traz consigo melhores resultados. Em muitas sichot êstes de
senhos e ilustraçoes podem ser feitos pelos proprios tzofim, antes
ou depois da peulá, com comentários e observaçoes sôbre a sichá.

Para os pré-tzofim, especialmente, visto que o seu programa

é quasi tódo feito de contos, recomendamos que se faça os chanichim

representar frequentemente os personagens das histórias depois

da

81016, 0 que ajudará para êles sentirem c viverem o assunto pessoal

mente; isto também se adapta às sichot sôbre grandes vultos históri
cos e nacionais, ou para qualquer outro tipo dc assunto, capaz
du
Ser representado.
ig sichot dovem ser curtas, não ultrapassando de 0
minutos,

41
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1

Um tiul possibilita um maior contáto entre
madrichkm e chani

|]asin da entre si, sendo assim um dos melhores meios

t
4900, 48 606 um dos maiores problemas do אאאח+ 0174₪₪ ב6 pou
=
eia de
contáto, Outrossim,
a ocasino em que a kvutzá como —
al vive
- trabalha,
joga; come, é descança
em conjunto; 0 contáto

com a natureza ajuda a desenvolver certos traços do carater - con flança própria, etc., assim como possibilita úteis atividades espor
tivas e estâuticas.
2
2
O conteúdo do tiul é de jogos, trabalhos constr
utivos,
si-

cháx, tzofiut e diversos. Na shichvá de tzófi
m a parte mais

imporê
tante e mais extensa é a de jogos. Devem ser
os jogos de diversos

tipos, de desenvolvimento físico; calmos; desenvolvime
nto dos senti

dos;

fixaçao e aperfeiçoamento de habilidades,
etc;

0

Os trabalhos construtivoscdmpendem, de acôrdo com as possibi
lidades do Local, construçao de barracas, cabanas, mesas, o que
tam

bém depende da idade dos tzofim.

/

₪

A sichá deve ser curta e ligada com o resto das atividades

do dia, isto €,

o tema da órdem do día deve orienter a explicaçao e

motivaçao dos jogos, construções, etc.
-

Tzofiut deve ser dado sob a forma de jogos; se uma explica-

çao oral tem de ser dada, deve imediatamente ser seguida de jógo

que fixe o ensinado.

Diversos compreende o almôço, desganço,ete. Nao se deve es&
quecer de cançoes e dansas,
A organizaçao do programa é de impórtância fundamental para

o bom aproveitamento do 9101, 216  סהם07066 ser demais cansativo, nem
de menos; deve-se pensar em atividades substitutivas para o caso

de imprevistos (chuva, etc.).
Programa exemplo:

Saída

-

8:00 horas

Viagem - 8:00 - 8:30
Caminho com jogos de sinais de pista a
8:30 = 9:00
“comodação, beber água, lanche, trocar de
roupa = 9:00 - 5
Jogos de bola e corrida = 9:15 - 10:30
:
Canções. = 10:80 = 11:00
Construcgao de mesa de troncos e cipós 11:00 = 124500

“lmôço e depois leitura de uma história

2:00 -0
Ensinar duas voltas 06 802810298, mais jogos
de sinalização = 13:80 - 14:30

Jogos tzofiúticos
Cantar e dançar

Lanche _

-

14:30 - 15:30

-

ב0540 - 0

-

15:30 - 15:48

“rrumaçao do local e trocar - 16:80 - 17:00
Volta - 17:00 - 18:00

ys

$

