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TOCHNIT PARA A MACHANÉ DE IZOFIM —- JANEIRO DE 1960
 

TEMA: ANIMAIS QUE TRABALHAM
 

FINALIDADE

Este tochnit tem como principal objetivo transmitir ao chanich tzofé, ogrande valor que o trabalho encerra, sendo ele o fator determinante á sobrevivencia de certos animais e ao mesmo tempo motivo de vida para esses mesmos animais.

Por outro lado, pretende ligar o chanich à natureza, já que êle vive lon-ge, não percebendo mesmo que faz parte dela.

FORMA |

Deve-se aproveitar o cenário natural que poucas vêzes está ao nosso alcan-ce; fazendo coleções de pedras, folhas, insetos, mostrando diferenças na vegetaçãoe tentando levar a machané á visitas em 87182108 e Instituto de Sericultura etc.

KVUTZOT

Propõe-se 4 kvutzot com os seguintes nomes:

1. Dvorim ( abelras)
2. Nemalim ( Formigas)
3. Boné  -— Castor
4. - João de Barro

| A Kvutzá deverá ter a organização social do bicho que representa. Ex. 0maskir da kvutzá das abelhas é a rainha, da de castores é o castor pai etc.A pri-moira sichá a ser recebida, depois da sichá introdutória, será sobre o animal quedeu nome à kvutzá, acompanhada de trabalhos manuais e exposições.

Os nomes serão divididos por sorteio na primeira sichá que será introdutó-ria c geral.

SEQUÊNCIA DAS SICHOT E DOS DIAS

Fica a critério de cada snif, mexer com a ordem das sichot, salvo as que —estão assinaladas no tochnit ( as primeiras: 1 introdução, 2. o nome da kvutzá: a“Ultimas o homem).

| 4 machané está organizada para 10 dias, sendo facultativo aos snifim agre-garom um Iom Sadé ou Haflagá.

DISCIPLINA

| Deve-se exigir um máximo de disciplina 8 chanichim, sendo para isso indispensável : 1. perfeita organização de peulot
2. disciplina de madrichim

IGIENE

À higiene é um dos requisitos fundamentais da machané, começando dos pró-rios madrichim, É obrigetório mifcad e dentro dele inspecção que significa revis-5 de cama, malas e higiene pessoal de chanich e do madrich, é feito com a máximaEdade.

 



 

SINBOLTSMO
O pouco que o movimento usa de simbolismo, deve pelo menos ser bem fei

to o respeitado. Ex.: mifcadim, nomes de kvutzot, tudo com as devidas exigencias

da coisa em si.

Com êsses poucos pontos observados pode-se obter um bom andamento da -

machané, no aspecto de aproveitamento, organização, disciplina, higiene e a oTr-

demo

Recomenda-se uma reunião bastante ampla de análise geral da machané, -

no final dela.

SEDER HAIOM PADRÃO

6,30 - alvorada 14,00 - esportes

6,45 - ginástica 16,00 - tanho

7,15 - higiene e arrumação 16,30 - lanche

7,30 - mifcad 17,00 - chugim

8,00 - peulá 18,45 - mifcad inspecção

10,00 - trabalhos manuais 19,00 - jantar

11,00 —- banho 20,00 - peulá noturna
( ou cont. de trab.) :

12,30 -- almoço 22,00 - mifcad laila tov

DIASIRRENULARES

manhã - viagem para o local
12,00 - almoço, descanço e arrumação
14,30 - tiul pela manhané

jogos
primeira sichã ( geral)
sorteio dos nomes das kKvutzot.

16,30 - lanche
17,00 - chuguim, preparação para a medurá
18,45 - mifcad inspeção
19,00 - jantar
20,00 - medurá

Dia do Lagartos

Programa normal até as 8 horas.

8,00 - ginkana
( de grande duração, participação geral e cansativa).

11,30 - banho
12,30 - almoço
13,30 - reunião geral: combinação da atividade. Pequena intro-

dução sobre o lagarto. Livro o Pica-Pau
Amarelo ( Monteiro Lobato).

 



 

 
.
z
ã
z
ã
z
õ
ã
õ
ã
õ
Ã
ã
í
Ã
ã
Ã
ã
ã
Ã
ã


ו

13,45 -

15,400 oé

1606

toque de silêncios chanichim ficam imóveis, jogados pela grama
o unico que podem fazer é pensar.

redação: chanichim voltam ao chadar haochel para escrever im-
pressões.

normal

Observação: Se madrichim perceberem que esta 20018 das 13,45 é difícil

Shabat:

de fazer em âmbito geral, que se faça por kvutzot.

Tiul de caminhão.
Local : 1. Instituto de sericultura

2. Apiaário
3. Local qualquer com programa

Dia do Camaleão:

Para ser feito no dia que segue ao tiul leili

עו. 30 -banho

12,00 —- almoço
14,00 - reunião geral. Explicação do jogo. Algo sôbre o

camalcão ( o material acompanha as sichot). Algo
sobre camuflagem.

14,30 - jogo
17,00  - banho
17,30 - lanche

18,00 —- chugim
18,45 - mifcad inspecção
19,00 - jantar
20,00 - peulá noturna

Jogos Divide-se em dois grupos. O primeiro sai na frente para
o local, deixando sinais de pista. O segundo dirige-se
ao local 30 minutos depois, fica a certa distância é ten
ta encontrar com os olhos os camuflados ( o primeiro gru
po ao chegar ao local camuflardo-se).

Local: deve ser grande e bastante acidentado.

Iom Sadós
A criteri

e competi

PEULOT NOTURNAS

1. medurá

o de cada chug agregá-lo à machanó. Propõe-se aprendizado
ções tzofiuticas.

do primeiro dias

jogos

canções, ensino
tishbatim sobre machanot.
danças, ensino
parte de chanichim.

2. noite de contos:םסכבלש “econtos

Fazer de maneira que chanichim não percebam que houve prepa-
ração e também e também participem.

Forma: apos o jantar começa-se a dançar no chadar haocel, -
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“quando um madrich resolve contar algo, seguidos por outres nadrichim.

Contess sôbre animais.
Materials mais adiante.

3. audição musical:

1. Vôo do besouro
2. Carnaval dos animais

( Material do explicação na contra-capa dos discos).

4. Torneio Cultural:

Temas: Sichot

Judaismo

Natureza

deTiul loilis

E feito às 3 horas com exercicios de sadaut.4 horas

saida par2 ver o sol nascer

6. Jogo oscautico.

T. Juri simulado: material mais adiante.

8. Oneg Shabat :
Tema: Tu BeShvat

Shabat

Materials mais adiante

9. Fantoches

10. Messibã de encerramento

Observação: A ordem das peulot noturnas fica a critério de
cada snif,

TRABALHOS MANUAIS

Serão quase que exclusivamente sobre o tema das sichot, sendo a hora mais
, . . . . . .

propicia logo apos as peulot, quando os conhecimentos adquiridos ainda es-

tao bem vivos.

ho lado de cada provosta de trabalho damos uma resposta de duração do mesmo
sendo assim mais organizado, não precisando o madrich preocupar--se com a

sequencia de trabalhos.

Materials 1. Material ilustrativo do programa
2. Material vivos

tipos de formigas
tipos de abelhas
madeira cortada por castores ( procurar

no zoológico local)
casulos, seda, o bicho, a borboleta.

- argila
lápis de cera e quarela
cadernos

compensado, serras, lixas e tinta.
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Trabalhos s

1: Exposição fotográfica sobre o tema da kvutsa.

duraçãos um dia
épocas primeiro dia de trabalhos manuais

Deve ser feito por kvutzot

2. Lton Kir

| duração suum dia

| épocas segundo dia de trabalhos

| Deve ser feito por Kvutzá, aproveitando a natureza.

3. Exposição viva
duração s um dia

| época 3 terceiro dia

Ex.s evolução da abelha, tipos, favo.

" do bicho da seda, casa, sede.
" da formiga.

4. Trabalho em argila

duraçãos um dia
ópoca s quarto dia

5. Aquarela

duraçãos um dia

| época s quinto dia

es ma E ” .

Observaçãos Se não surgirem outros trabalhos típicos de machanot

devem ser repetidos os dois ultimos trabalhos.

0 IM
as eme

Livre escolha dos chanichims

Os chuguim sãos 1. danças
2 .teatro

3. coro

A. pirâmide

Os chuguim serão feitos em funçao 63 messibã de encerramento

1. Danças:

1. Shualim ktanim 6. Ieled, icled

2, Or chava tzalot 7. Iam tzatzá

3. Ve David iafé cinaim 8. Avu Lanu

4. Iesh Lanu tajish 9. Simi iadeich

5. Tabana 10. Iemira, icmina

2. Canções:

1. Avu lanu sussim 7. Hakukit

2. Shir hashual 8. Adarim

3. Banu al canfei nesharim 9. Chanan VeAliza

4. Shualim ktanim 10. Ail-ail

5. Guemalim possim 11. Iesh Lanu taish

6. 816

Observação: À serem ensaiadas em peulot normais, noturnas e no

chugs

3. Teatro.

O julgamento dos pássaros.

  



 

INTRODUÇÃO GERAL ÁS SICHOT

Cada sichá esta bastante desenvolvida, feita mais para O madrich do que pa-

ra o chanich. A parte principrl da sichã é a do animal em si, sendo o resto curiosi

08008 0005

Goralnonto a sichá não está acompanhada de jogo 8 canção, tendo que o madrich

uscar para cada peula, um jogo e uma cançao nas partes correspondentes

A primeira sicha é geral, dada pelo rosh ou merakez.

la. SICHÍ INTRODUTORIA - OS PEQUENOS OBREIROS DA NATUREZA

y& superioridade de homem sôbre os animais provém de sua inteligência «*

Ele nasce ignorante 0 inábil, ce tem de aprender uma infinidade de cuisas, mas, pelo

raci 10 é capaz de fixar O nclhor modo de atingir os fins a que almeja. Os ani-

mais são diferentess já nascem sabondo quasi tudo por instinto, sem necessidade de

raciocinar nem de aprender. Em compensação trabalha maquinalmente, sem saber para -

que: são apenas capazes de atos inteligentes muito rudimentaros, & não podem, como

homem, adaptar-se tão eficazmente a circunstâncias novas, nem imaginar novos 00-

jotivos para seus esforços. Por isso são incapazes de " civilizar-se". Esto capítu-

lo nos mostrará quão desenvolvido é o instinto de construção em alguns animais. Exa

minaremos as habitações curiosas que eles fazem através dos rios q torrentes, nas

marcons das lagoas 68 debaixo do solo: e por serem arquitetos de nascença não preci-

saron egtudor nem usar 8 inteligência e suas obras nos parecerao maravilhosas.

Soc oxaminássemos uma lista de todos os ofícios a que se dedicam os homens,

ficariomos surpreendidos com 2 natureza de alguns deles, por nuner os termos ouvido

mencionar; pois se estudarmos os diferentes modos como os pequinos obreiros da na-

tureza se sustentam e constroem suas habitações, ficaremos, talvez, ainda mais sur-

preendidos. Nós dispomos do carvao, da eletricidade, de ferramentas ₪ máquinas para

nos auxiliar, enquanto os animais so tom o que a natureza lhes dá, o isso lhes ê

suficiento. Há no rio Amazonas, um peixe com eletricidade a seu dispor, e a cujo -

contato se recebe um choque, mais forte que o da corrente elótrica usada, em nessas

casas. Nós temos alfaiates: entre as aves também os há, fabricando clas próprias O

fio o cosondo com os bicos. O homem para caçar, usa espingarda, paus ou pedras mas

hã puixes que apanham moscas lançando-lhes um jacto ds água que as faz cair, molha-

das, no Ddoea do erçador .

 
| Qutro peixe pesca os seus semelhantes tão astuciosamente como os homens

tem nº cabeça umas excrescências, parecidas com vermes, muito apreciados pelos pei-

8 pequenos. O pescador deixa-se cair no fundo, oculta-se no loão c entre as algas,

.
. .

א . . Es

E tondc » cuidado de que fiquem ה vista as mencionadas exerescencias; os peixes, atral

dos pelo quo julgam ser o manjar predileto, pulam em redor. Então o pescador não tem

: E .
+

mais do que abrir a boca e enguli-lose

 

 



 

 

SICHOT-2

Nãosomos nós apenas que conservamos os alimentos: o mesmo fazem certos
quadrúpedos, aves e insetos. Construimos casas também os animais fazem suas tocas
na vorre. O homem gosta de ver confortáveis suas residôncias:; o mesmo fazem algu-
mas aves. Assim o joão de barro constrói com argila sua casa, como as constroem -
com tijolos os homens, Os bcija-flôres enfeitam os ninhos com liguenes de varias -
cores, oc outras nves arranjam uma especie de salão, enfeitam-no com pedras brancas
0 conchas, com penis vistosas de outros pássaros, enfim, com tudo quanto acham que
pode enbclezar-lhes a viventa, Isto, porém, não é o ninho propriamente dito, que
616 prepara no outro lugar, n=s uma espécie de sala de reunião onde passa alegremen
te o tompo, com os seus 0000201208. Há muitas outras maravilhas semelhantes.

( Extraído do Tesour- da Juventude - vol 6 - pag. 251)

SICIÍ SOZRE CASTORES

Todos têm ouvido falar, por exemplo, de castor, mas poucos já o viram. -
Encontra-se; principalmente, na AméricadoNorte, mas isso não significa que não
existisse outrora em outros países: a preseguição cruel, feita pelo homem, quase os
extorminou ali. Na verdade, seria perigosa a existência dos castores, omgrande nú-
mero, nos países onde os homens vivem a beira dos rios, porque essesanimaische-
gemo motificar o curso das correntes, causando inundações.

Como os castores constroom suas habitações.

O castor é parecido com um grande rat3o-do-banhado; o corpo tem cerca de
60 contínctros e a cauda 25. Esta não se perece com a de nenhum outro animal: tem

טת 0806016 6escamas, em ץ62 00 pelos, ce pesa uns 10 quilos , Utiliza-a o castor
como apoioquando se senta para trabalhar ou comer: quandonada, serve-lhe de leme
e, se surge inimigo, bate com ele na água para avisar og companhciros.

Vamos agora examinar a vida desse interessante animal e o modo como 6
trabalha. Cuando um casal de castores decide, fazer uma habitação procura um lugar
próxin: da água, porque ôles gostam muito de nadar possuindo membranas nos dedos -
des patas posteriores à maneira dos patos. Além disso, é na água que os castores
encontram o principal alimento,

Natando ao sabor da corrente, Lá vão eles em procura de algum bosque onde
. à 0 , “Io .haja sºljgueiros ou outras arvores suas prediletas. Uma vez escolhido o sitio, decide

9 na - ב : . 5 0 ms - - .por mãos à obra. Tudo seria muito fácil se as condições não mudassemn; então poderiam
fazer uma ou duas tocas com entrada abaixo Co nível da água e si vivorem felizes.

Mas cles sabem que o curso da água não é sempre o mesmo: no verão, é escas
So o insuficiente para eles nadarem, as aberturas das tocas ficariam então à | dom
coberto, e, por consequência, os seus inimigos - entre os quais se contam a lontra,
“Osrlutõos e o homem - facilmente os descobririam.

Como obtem a madeira para a construção dos seusdiques.

Parece impossível que os castores saibam levantar diques tão bem como os
homens e se disponham a oerstruí-los, com a segurança de engenheiros consumados. Co
meçam vor erguer um muro para evitar que a água se cscape nas ocasiocs de secas na
êvoca das choias fazem nele um buraco, por onde ela sai, prevenindo-so assimcontra

"“& inunóação das suas tocas.
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Mas onde vão eles buscar os materiais? nas margens dos lagos. As árvores

são a principal matéria-prima; eles a abatem com seus poderosos dentes, cujo bordo

externo é constitiido pelo mais duro esmalte, enquanto é formado de marfim, de on-

de resulta que é a parte interna que se gasta mais depressa, porque estes animais

room muito, ficando a parte externa dura e cortánte como uma lâmina de aço.

É com os dentes que o castor derruba as árvores que encontra à beira dos

rios. Começa por se sentar nas patas traseiras e, apoiando os membrôs anteriores -

no tronco da árvore, roendo-o em redor, descrevendo um anel, cada vez mais profun-

do.

kh Executa esses trabalhos com tal perfeição que, pedamos de madeira corta-

dos por eles, nos jardins zoológicos, parecem 08 sido pela mão do homem. Quando

“v6 que o tronco está prestes a cair, lança-se à agua ou foge para lugar seguro.

Caída a árvore, corta-lhe os ramos, sempre com os dentes, e divide-os cm m” deiras. À

Como os castôres lançam um dique contr=sa corrente.

Em seguida começam a construção: para isso poem os troncos ao lado uns -

dos outros, em pilha, ec mergulhando ate o fundo do rio, ou procurando nas suas mar

pons, trazem lodo e pedras p ra cimentar. Agarram o 1660 ססת 38 patas dianteiras e

transportam-no - "cochegando-o de encontro ao queixo. Trabalham com grande atividade

embora à noite, de modo que bem depressa aparece o muro. Arrancam os ramos. à cascas,

que lhe serve de alimento e entretecem-nos nos troncos: em breve está erguido conta

R corrente, um muro de troncos e ramos, cimentados com lodo e pedras, Se a água cor

ro lenta, o dique é construido em linha reta, de uma margem á outra. Mas se é rári

da: os castores tratam de dar maior resistência ao dique, fazendo-o em forma de ar

00 com a convexidade voltada para o lado de onde vem a agua.

xXComo a corrente traz consigo pedaços de m deira e outros detritos, o cas=

tor vai colhendo--os para com les reforçar o dique, em breve transformado muma for-

te barreira.

A Costumam deixar uma abertura na parte superior, para a sair: uma porção

desta estende-se para a terra de ambas as margens do rio, e isso é, afinal, o que

Os castores querem.

X Ao fim de algum tempo abateram já todas as árvores mesmo à beira do rio,

& torna-se-lhes difícil empurrar os troncos que se encontram longe. Então esperam

que a agua se estenda para as márgens, abfem canais apropriados ou aprofundam os

ja foitos pela 48 2, rodando os madeiros até 0188, conduzom-nos, flutuando ,-

Btê o lugar do dique. E assim conseguem fazer um lago, em frente das suas tocas,

bastante“profundo para que, durante o inverno, a água não gele inteiramento. Agora

já podem dedicar-se a construir a habitação. x

A casinha do castor e o túnel que a cla conduz

A casa tem o aspecto de uma chouvana e é feita com os mesmos materiais

do que do dique: troncos, ramos, pedras, cuidadosamente ligados e recorbertos com

ima camada de lódo. Quando chega o frio, este 1660 adquire a dureza de uma rocha,  
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protegendo. o castorcontra os seus inimigos. Mas por onde é que entra em seu abri-

go e sai dele? Não ha camínho por terra. Constroi dos túneis da casa até a agua ,

im para servir nas circunstâncias ordinárias e o outro, que vai desembocar mais -

fundo, para ser utilizado quando o primeiro estiver obstruido pelo ₪910. ₪ 0010 -

gogundo que, no inverno, o castor se encaminha até o depósito de ramos e caseas

escondido debaixo do dique.

O interior da cas» é muito limpo-e confortavel; tem cérca de um metro de

ltura e 1,80m. a 2,40mn. de largura, e as paredes são muito ospêssas, dando à to

à, O àBdto de uma fortaleza. Ervas e ramos atapetam o solo, e ai gozam o pai e

mão e os filhos de uma comodidade e uma ventura bem merecidas pela sua atividade

e sua arte. Atualnente escasseciam os castores porque são muito perseguidos peloho.

pen, que lhes utiliza a pole no fabrico de chapéus, guernições e agasalãos,

| UM dique de crstores que produziu, no Canada, grandes inundações.

E

| 28168 animais conseguem alterar o aspecto do lugar onde vivem, pelo que

eria impossível a sua camaradagem ocom os homens. Como costumam reter as águas dos

jos, sucede que as rogiõesa são inundadas. Certa vez se estabeleceram -

gs castores num rio junto 2 uma estrada de ferro no Canadá.

Os seus trabalhos provocaram uma inundação quo submergiu parte da linha

ב disto resultariam grandes perigos se não tratasse de destruir o dique, O

se fez.

Os enstores repararam a avaria: é os operários de companhia cortaram no-

mente o dique: repetiu-so o caso umas quinze vezes, até os castores, convencidos

inutilidade de seus esforços, abandonaram o lugar. Recentemente, porem o gover-

o dos Estados Unidos fez dos castores seus aliados, soltando milhares delas 30 -

ongo dosrios onde se pescam trutasº é que a dámpresas são necessárias para impe-

tir que esses peixes subam ao rio, e fica muito caro para o governo construí-las.

|

|
|

Os castores e gsurg crias.
 

| Talvez não lhes pareça natural que tenham todos os jovens castores de

iprender a executar os trabalhos proprios de suas espécio '» contudo pode-se afirmor

e og aprendem pouco apouco e não os executam senão depois de acabado o verão, du-

nte o qual passaram o tempo brincando nos bosques. São, ontão, levados pelos pois

era as margens dos rios; e enquanto aqueles prossegom no seu trabalho, acumulando

ovisões e preparando a toca para o inverno, os pequenos castores diverten-se .a

nitar o trabalho dos pais, aarrancando pequenos ramos que transportam de um lado --

ra outro, fazendo montinhos de barro nos nuros do 2 ou na habitação constrvi,

| pelos pais. Parecer-lhes-ia decerto uma brincadeira, divortida: mas na reealidade

que fazem é prepararem-se para a taref» que terão de0

) 24428160 do Tesouro da Juventudo -vol.6.Pgs.252/6)

( Os castores e suas-crias - Obra cit vol. 8 )
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81084 SOBRE A VIDA DAS FORMIGAS

Há muito tempo-se mantém uma discussão permanente em torno

da vida das formigas. As formigas vivem agrupadas em comunidades

admiravelmente organizadas. Destroem plantas mas como matam uma

infinidade de insetos daninhos, tornam-se algumas vezes benefi-

cas.

Quanto a inteligênciana formigaétao grande que alguns obser

vadores lhe concedem o segundo lugar na natureza, depois do homem.

Há mais do que 5.000 espécies de formigas em todo mundo ( mais a

diante serao citadas as mais importantes e comuns).

Em que sao as formigas superiores, por exemplo: ao cavalo,

ao cão e ao elefante? São-no por viverem em cidades, edificando -

habitações maravilhosas, por dividirem o seu trabalho por colherem

e armazenarem as provisões. Além disso, possuem exércitos para com

paterem as formigas inimigas.

Uma formiga, que se perde, e tenta entrar em um formigueiro

é logo morta, mas se regressar à casa da sua familia uma formiga,

dali roubada, tendo estado prisioneira durante algum tempo, será

reconhecida e recolhida.

A memoria contribui pouco para 0 reconhecimento das formi-

gas entre elas, guia-as O sentido do olfato, ou por outra o sen-

tido do olor-contato, graças ao qual uma formiga encontra outra -

perdida e pode voltar; é curioso observar a agitação que se produz

numa colonia, como o temor de um perigo, quando se coloca no formi

gueiro um pedaço de casca de laranja, que tenha estado anteriormen

te, durante algum: tempo, em outra toca. Cada comunidade tem um chei

ro característico.

As razoes sao as seguintes- se um OVO é incubado por formi-

gas estranhas, a que dele nasce não é reconhecida pela familia se

a ela regressar. Na vizinhança existem tocas da mesma especie mas

nunca se enganam; nao reconhecem a formiga nascida de um ovo posto

na sua toca, e incubado em outra, nem matam a que nasce na sua to-

ca de um ovo que foi posto em outra.

Entre as formigas há também as rainhas e as obreiras ( como

entre as abelhas). O desenvolvimento da formiga passa por diversas

metamorfoses : ovo, larva, ninfa e adulto. De certos ovos nascem -

rainhas e machos, de outras obreiras. Os primeiros voam e as segun

das não porque não tem asas e não precisam dela para 0 trabalho. A

rainha deixa cair as asas depois do primeiro voo, ficando para sem

pre em casa.

Os deveres da rainha começam após o seu primeiro e último voo

devendo, quando chegar a terra andar com as obreiras, e tem que ser

a primeira a por ovos, numa colonia já existente ou entao fundar u

ma outra.

As rainhas das sauvas sao reconhecidas por iças e no interi-

or do Brasil crianças apanham estas iças, € deste modo fica destru  
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ido um formigueiro que poderia ter milhares de sauvas.

Para a rainha fundar uma nova colônia, ela escolhe obrei

ras e com elas começam a formação da colonia, ou então, as obrei-

ras a capturam e levam consigo para o formigueiro. Há entretanto ,

colonias muito grandes, entao existe duas ou três rainhas cada uma

com sua corte. Quando as otreiras capturam-a formiga, lhe cortam

as asas até que se acostume no formigueiro. Quando a rainha já tem

a sua colonia, as obreiras festejam, manifestando alegria com atos

típicos, por exemplo: pulam em torno da rainha.

Para as formigas os seus formigueiros, - são como cidades,

depósitos etc. Há diversos tipos de formigueiros. No Brasil existem

estes montículos de terra, qua sao habitados, por formigas pretas.

A espécie americana constroi na areia, um ninho profunão

em forma de espiral. Outra especie e a amarela, que seu ninho pare

ce uma cidade subterrânea com muros, galerias e cada coisa está -

posta em seu lugar. A formiga vermelha, amonta pinhas e outras coi

sas em cima do formigueiro, e a sua picada é muito dolorosa.

Há formigueiros enormes como é o caso das castanhas, que

as vezes chega a 40 andares, cada cinco andares mede 3 cms de al-

tura.

As formigas trabalham com a boca e as patas repartindo -

em si o trabalho.

Nos ninhos, vamos encontrar também as formigas soldados.

Essas aparecem com as cabeças peludas, ou munidas de capacátes. Es

tes soldados tem por finalidade guardar o formigueiro, durante 0

trabalho das-obreiras. Quando êste é atacado, elas resistem com as

suas cabeças.

O trabalho das obreiras é muito importante e interessan-

te. Estas, cortam as folhas, e as deixam cair no chao. Quando a co

lonia é pequena qrem transporta as folhas é a que cortou e quando

é grande, o trabalho é repartido.

As formigas também cultivam os cogumelos. Com as patas e

a boca, retalham a folha que cortam reduzindo a uma massa mole e se

meiam cogumelos.

O corpo das formigas é composto em duas partes. Há as an

tenas, que supoe-se ser os orgaos de comunicações. Algumas possuem

ferroes venenosos.

Veremos como as formigas aquecem os ovos ao sol. Como vi

mos antes um formigueiro é feito de galerias, e estas servem para

porem os ovos. Quando chove as obreiras levam os ovos para as gale

rias mais baixas e quando esta cessa levam para cima, para 0 801 -

esquentar, pois os ovos necessitam de im grau bem grande de calor.  



| 
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O período de incubação leva entre9 e 45 dias ( no máxi

mo). De ovo sai a larva, parecido com um grao de trigo, e as larvas

tecem sua roupagem de seda para nela se envolverem. A larva só se

alimenta com o líquido que é dado pelas obreiras. A larva atinge o

estado de crescimento o tempo todo em em estado de larva e que po-

de durar um inverno todo. Depois se torna crisálida e é bem cuida-

da no formigueiro pois não toma alimento.

Quando uma formiga sai do seu envólucro, tenta aprender-

o mais depressa possível, qualquer trabalho.

Quando abrirmos um formigueiro vamos verificar que não -

há só formigas, mas também outros insetos, e estes são os animais

domesticos das formigas. Há as formigas chamndas"potes de mel" vi

vem na America e na Australia. Elas conserva seu corpo em mel que

as obreiras recolhem. Nunca saem para fora poim o seu peso é muito

grande.

Há as formigas que todos os cereaisque sao ajuntados -

guardam nos celeiros. Temos as formigas que sao desprezadas nos -

formigueiros, estas se juntam e constroem as casas de terra amassa

da que chegam a ter Im a 1,5m de altura. Estas formigas aparecem —

muito nas regioes tropicais, podendo morder até através da roupa e

a sua picada é muito dolorida. Destruindo-se um destes formigueiro s

veremos que elas nos atacarão pois não estão acostumadas à luz.

O cupim produz, estragos enormes pois é capaz roer total

mente a madeira. Temos também as formigas que possuem escravas, 6

as formigas que viajam a noite e que chegam a comer porcos e víbo-

ras. Estas formigas 830 chamadas'cegas" ou visitantes". Estas ata

cam em grupos tendo os capitaos que não param um instante, no meio

vao as menores e de lado as grandes, estas formigas existem na ג

ca comem tudo o que encontram, chegando a aproveitar o nono das vi

boras para se alimentarem.

Bibliografia: Tesouro da Juventude

vol-16.

Ilustrações: O Cruzeiro
Life

Motologia: Durante a machané, e du-

rante a sichá o madrich

deve cortar um formiguei

ro pelo meio com uma vara

e explicar aos chanichim

o que puder),o trabalho qe
está explicado na sichá.

SICHÁA SOBRE ABELHAS

Supém alguns naturalistas que em épocas remotas houve a-

belhas que se nutriam de carne e que depois aparecgram as abelhas
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que nós conhecemos que se alimentam do nectar que sugam das flôres.

Para isso possuem o organismo adaptado: além do instrumento de וס

080, possuem na parte: inferior do corpo um recipiente, para armaze

nar aquela substâncias

E possível que as abelhas construissem, antigamente, suas

casas separadamente e foram se aproximando até chegarem as atuais-

colmeias.

Para acompanharmos melhor o desenvolvimento das abelhas,

isolemos uma abelha rainha e a partir dela, estudemos o conjunto:

Começaremos no momento em que a abelha rainha abandona a

habitação onde nasceu e que seguida por uma multidao de abelhas tra

balhadoras, vai fundar por conta própria uma nova colonia. Essas a

belhas trouxeram consigo uma grande provisão de mel, de sua antiga

habitação, com o que principiam a nova vida.

Encontram, algum buraco de árvore que, apfovado, é clara,

pela rainha, passa a ser o local de sua colmeia: as paredes inter-

nas são limpas cuidadosamente; depois, uma das abelhas se liga pe-

las patas dianteiras ao teto da parte oca da árvore seguindo-a 88 -

outras que grudam-se também nas paredes laterais da cavidade.

As abelhas, então, por um processo ainda nao reconhecido,

transformam sua reserva de mel, em cêra. Esse processo leva 24 horas

tempo em que todas elas parecem permanecerem penduradas e grudadas

ao teto e as paredes, formando verdadeira cortina de abelhas.

Depositam depois a cêra que fabficaram formando uma pare-

de. Passam a cavar entao buracos que serao as celas de armazenamen-

to dos ovos postos pela rainha. O número de celas é maior do que 0

de ovos; as restantes são ocupadas para reserva de mel 0 pólem.

Terminado o favo, a rainha poe os ovos, um em cada cela /

(variam entre 60 e 80 mil ovos). Quando está pondo os últimos ovos,

dos primeiros já estão saindo os insetos imbrionários que deixam sa

cela vazia, pronto para receber novos ovos que a rainha poe até 0

princípio do outono.

Os ovos dao de um azul esbranquiçado e permanecem presos

no alveólo (cela) durante 3 ou 4 dias. Transforma-se então numa lar

ve que se alimenta da reserva alí colocada pelas abelhas adultas. À

medida que se obsorve, vai crescendo rápidamente e engordando. Até

que a cabeça alcance o bordo do alveólo. Se fôr uma abelha trabalha

dora ( menor que as destinadas a serem rainhas), é-lhe ministrada -

uma alimentação menos abundante e nutritiva. Depois de ter 7107100 -

alguns dias como larva, passa a ser alimentada com mel e polen; al

gum tempo é assim alimentada, sendo depois encerrada em sua cela que

é tapada com cêra.

No decurso de 36 horas a larva fia dentro do alvéolo um

casulo, dentro do qual se desenvolve até transformar-se numa abelhi

nha completa. Rompe o rasulo e com sua mandíbulas roe as paredes da  
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cela, no qual é auxiliada pelas apelhas operárias.Daí por diante,

passa a ser uma nova obreira. Sou alvéolo é limpo e are jado .

As princesas podem chegar a ser rainhas, não precisamen

te da colmeia onde nasceram mas de outras colmeias fundadas por -

outras abelhas. As abelhas servem a uma única rainha e as rainhas

matam-se uma as outras com fúria implacável.

Ainda que numa colmeia haja 3 ou 4 ou 8 (às vezes chegm

a 9) rainhas a rainha mae nao vacila em matá-las sem piedade.Isso

acontece porque se cada uma das 9 princesas de uma colmeia chegas-

se a por 80000 ovos; não haveria no campo flores suficientes para

alimentá-las.

Suponhamos que na colmeia ocorra algum grande desastre,

que-a fainha depois de ter morto tôdas as princesas morresse tam-

bém, Nesse caso as abelhas deixariam de trabalhar e morreriam to-

das. Mas se houver na colmeia alguns larva que não tenha mais do

que 3 dias desde que saiu do ovo, alimentam-na com uma pasta espe-

cial própria dos indivíduos regios em vez de lhes dar a habitual

mistura de mel.

Começa ela então a fiar para fazer uma túnica de seda,.

mas este involucro não a cobre completamente, como sucede com 0

da trabalhadora e do zangao. O casulo das princesas cobre-lhes 8

cabeça e a metado do corpo. Esta metade do corpo que fica descober

to é justamente a sensível as ferraadas da abelha rainha em caso

de ataque.

Quando duas princesas saem do alvéolo lutam entre si e

a vencedora sai da colmeia elevando-se a grande altura seguida pq

um grupo de zangões que a fecundam. Fecundada essa princesa, já -

rainha, sai com um grupo de trabalhadoras.

A princípio nao se afastam muito e formam um exame indo

geralmente dependurar-se em forma de cacho em algumas árvores pró

xima.

Os zangões tem uma vida curta e passam-na folgando. Exis

tem apenas para que um dentre 8168 ₪078 ס 08 da rainha a =

qual os escolhe nas outras colmeias, por isso que 8 de sua colme

ia são destinados a outras rainhas.

As trabalhadoras têm que alimentar os zangoes, mas no —

fim do verão fazem-nos sair da colmeia ou encerram-nos no interi-

or, deixando-os morrer de fome, quando nãos og matam como frequen

temente sucede.

Não é permitida a entrada de egtranhos na colmeia a nao

ser que sejam trabalhadoras e tragam mel.

Conto: A Batalha Das Abelhas.
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Ao sol do verao zumbiam as abelhas entre os prados de

um fértil e belo país- Flandres.

Naquele domínio sucediam coisas extraordinárias: os

moinhos de vento conservavam-se silenciosos e imóveis sôbre as

colinas; cessara o tanger melodioso dos velhos sinos da catedral.

E em lugar disto ouvia-se O tropel de cavalos galopeando, e eS-

trondo longínquo de descargas e roncar do aeroplanos.

As abelhas pouco se importavam com estas mudanças; ti-

nham sua tarefa a cumprir suas leis que muito bem conheciam e

respeitavam: servir a rainha, cuidar da nova geração, trabalhar,

nao cada uma para si mas dada uma para colmeia e quando fosse -

precisó, usar da única arma para defesa da coletividade, sem uma

hesitação, mesmo à custa da morte da abelha que dá a ferroada.

As abelhas de nossa-história pertenciam às colmeias de

Connélius, dono de uma quinta. Mas aquela casa, normalmente fe-

1liz só havia, naquele dia inquietação e tristeza. Seu proprietá

Pio vira da porta, ao longe, na estrada uma nuvem de poeira; apro

ximava-se um grupo de cavaleiros.

0 dono da casa gritara:

- Depressa meus filhos e minhas filhas! Temos os maldi

tos ulanos à porta.

Para dentro da casa correram precipitadamente homens,

mulheres e crianças; por dentro das portas levantaram-se tarri-

cadas, pesados armários foram alojados contra as janédlas baixas

deixando apenas umas frestas para a passagem dos canos dos rifes

porque o valente Cornelius, estava disposto a defender-se até as

últimas fôrças.

De repente disse uma palavra ao ouvido de seu filho -

Dirck e o moço saltando pela janela que ainda não estava barrica

correu às colmeias, tomou-as dos seus suportes e voltou correndo

para casa no momento em que os ulanos transpunham o portão da -

quinta e aproximandose em tropel começaram à gritar intimando -

aos habitantes a se renderem.

Então lesantaram-se as abelhas, doidas de raiva ao 76-

rem suas habitações destruidas e ardendo de desejo de vingança ;

principiaram a combater ( sem o saber) pela defesa do dono que -

as tratava, das meninas que cultivavam as flores de onde tiravam

seu alimento.

O combaté tornara-se bravio, feroz. Que se importavam

as abelhas com tiros de revolver ou golpes de sabre? As centenas

aos milhares, agarravam-se aos cavalos loucos de dor, formavem -

uma núvem em torno da cabeça dos ulanos, perseguiam-nos como uma

praga, espetavam-lhe os ferroes sem cessar, morriam e outras acu

diam enchendo o ar, como se fossem inextinguíveis.

Ao cabo de 20 minutos, Dirck estendeu cautelosamente a
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a cabeça para fora da janela e viu uma nuvem de pó que se afastava

pela estrada, cada vez mais longe.

Os ulanos fugiam do campo de batalha, vendidos pela furia

das abelhas.

SICH4 SOBRE O BICHO DA SEDA

1. De que maneira ovos roubados proporcionaram 6685

Europa por espaço de 1.300 anos.

Causa assombro pensar que os milhoes de insetos, que,no

decurso de 1.300 anos, produziram & seda empregada em tôda Europa

provém de uns- insetos, para alí levados por dois frades missioná-

rios da China.

A arte de fabricar sêda começou na Gnina.0Os chineses -

guardaram, como é natural, o segredo, o que melhor puderam, dese-

javam ser os únicos fabricantes da 668, de modo que todos os pai

ses que dela necessitassem, teriam que recorrer à China.

Dois frades persas que tinham vivido na China, durante

muito tempo, disseram ao Imperador Justiniano ( Constantino), Co-

nhecer a maneira de criar êsses insetos e o processo defabricação

da sêda. O Imperador mandou-oS então secretamente ao mencionado —

ao país, encarregando-os de trazerem 08 ovos do bicho da sêda. Os

ovos foram levados da Asia para a Europa dentro de um bambu.

Se o objetivo da visita daqueles religiosos tivesse sido

descoberto, isso ter-lhes-ia, com certeza, custado a vida. Bem O

sabiam procederam com tada cautela. Quando conseguiram obter ade -

sejada provisão dos ovos, esconderam-na dentro de um bambu, €; 16-

varam-na para Constantinópia; os ovos foram incubados; e como de

cada borroleta fêmea saem 500 insetos ou mais, que por seu turno -

não tardam a multiplicar-se, pode-se concluir terem trazido, os do

is frades dentro do pedaço de bambu um dos mais notáveis tesouros.

O Imperador, mandou instalar em seu palácio uma fábrica,

só permitindo que pessoas por ele autorizado imitassem. Mas -com O

tempo fora-se espalhando por outros paises o bicho-da-seda.

o. Vida do bicho-da-seda e sua criação

O inseto que produz a seda é uma especie de lagarta a -

que - se dá o nome de picho-da-seda e cujo aspecto nada tem de origi

nal. Este inseto necessita dos cuidados do homem, tanto quanto, um

canário na gaiola. Se, se desse a liberdade aos pichos da seda que

se criam cativos morreriam quase todos. Sem a nossa cooperação não

poderiam obter a alimentação, assim como nós sem a sua colaboração

não obteríamos a seda.
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Suponhamos que resolvemos nos dedicar a criaçao do bicho.

Começaremos por fazer uma plantação de amoreiras. Quando o amorei-

ral estiver produzindo boa qualidade adquiriremos 0S OVOS.

Não precisamos de muita quantidade, pois sao, muito le-

ves, 40.000 ovos pesam apenas 30 gramas. Para aproveitá-los todos,

devemos dispor de 60 metros quadrados de esteiraem tabuleiros,pen

durados ao teto e a um metro do chao ( para evitar que ratos, for-

migas etc, invadam a criação). O local de criação deve ser bem ven

tilados, limpo e desinfetado, 0 desenvobvimento dos - germes que dao

origem ao bicho-da-seda requer apenas algum cuidado. Devemos espa-

nar os ovos sôbre os tabuleiros e quando estiverpróxima a eclosão

( os ovos que eram escuros tornam-se estranquiçados), cobrí-los cm

um papel cheio de pequenos orifícios, colocando sôbre eles fôlhas

de amoreiras finamente picadadas. O cheiro das folhas e a luz que

passa pelos orificios atrairao as lagartas quando saem dos ovos e

elas obdecendo a esta atração passarao pelos ditos orificios. ho

fazê-lo, o atrito contra o orificio, far-lhes-a perder a casca que

as envolvia; e assim deixa de existir O perigo de morrerem por não

se terem podido desembaraçar delas ( as lagartas de outras borbole

tas perdem a casca logo que nascem, mas O ticho-da-seda precisa de

um auxílio estranho).

Como cuidar das larvas recém-nascidas:

Se os ovos são de boa procedência decorrem apenas 3 dias

para que as larvas passem para cima do papel. As larvas durante es

te tempo nao deverao ser incomodadas, de maneira alguma.

08 pequenos bichos-da-seda são capazes de comer as fo-

jhas de um bosque inteiro:

O picho-da-seda sente-se muito satisfeito no seu tabulei

ro e não pensa em fugir enquanto $1e está ספמ 11800 e abundante. 4

quantidade de fôlhas de amoreira que chegam a comer e realmente as

sombrosa.- Para fazermos uma ideia de sua fome diremos que para ali

mentar 40.000 bichos necessitamos de 600 quilos de folhas de amore

ra. À alimentação do bicho-da-seda requer certo cuidado para que -

os insetos nao venham a disputar. O melhor processo é cortar as fo

lhas em pedaços pequenos, isto facilita a distribuição.

Como mudam de pele os bichos-da-seda, para depois conti-

nuarem a crescer.

Quando completam quatro dias, os insetos deixam de se a-

limentar a pele rebenta-lhe no dorso e a lagarta arrasta-se penosa

mente para fora envolta na sua nova cobertura. Recomeça então a co

mer com mais avidez. Sofre quatro mudas. Quando termina a última -

muda alimenta-se com verocidade. A esta altura adquiriu o mesmo ta

manho das lagarãas maiores. Começa então o momento mais importante

da vida da lagarta, tem de transformar-se em Crisálida e justamente

para se preparar e esse estado fia o inseto a famosa seda.

Como ocorre isto? Durante o período de seu crecimento for

maram-se e encheram-se de líquidos dois vasos ou sacos grandes 00-
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1008008 800
de cada lado do corpo da lagarta. Esta substãn

cia pegajosa existente no corpo do bicho-da-seda transforma-se nos

preciosos fios que tanto valor dao ao inseto.
   

    

Enquanto se dispoe a fiar deixa de alimentar-Se. Se a ob-

servarmos com atencao veremos sair 80 18010 inferior dois fios pe-

quenos de uma especie de baba que provem dos referidos sacos; conhe

cidos cientificamente pelo nome de Glândulas de sericégenas .

  

 

        

0 inseto começa a tecer; do seu casulo, pondo para fora

dos orificios ( em quê terminam as referidas glândulas) dois fios -

sedosos a que se dá o nome de fiviras. O inseto junta os dois formem

do um só. (Apenas com um microscópio veríamos que esse fio é duplo)

       

Com esse material forma a lagarta a- sua macia e comoda ha

pitação, de tal forma que fica encerrada nela. O casulo é branco ou

“de um amarelo claro. Se não lhe tocarmos sairá do casulo no fim de

"duas ou três semanas yma linda pequenina borboleta.

      

   

   

O criador nao espera que saiam do casulo as porvoletas se

nao todo o seu trabalho estará perdido, pois para sair elas tem que

romper o casulo.

     

Até aquí descrevemos à vida do picho-da-seda desde que sa

do ovo até transformar-se em borboleta. Dai em diante se queremos à

“seda a vida do bicho-da-seda acaba-se . vive até transformar-se em -—

crisálida, morre entao para ser transformado em soda, amanufatura

deumpedaço de seda representa a morte de milhares de insetos.

 

 

     

 

    

ssária a parte dos insetos para nos

| Por que se torna nece

"darem a seda:

    

Talvez pareça horroroso o que vamos contar. A vida do bi-

cho-da-seda como lagarta, acaba no momento em que O inseto se trans

forma em crisálida; entra então, num estado de letargia e não expe-

rimenta sensação alguna, a não ser que nos esforçamos: por lhe desper

tar de certo modo 8 sentidos, o que aliás não se faz. Nos centros

de criação começa-se por mergulhá-los em água quente, matando a cri

sálida. Esta operação torna-se indispensável; se a 071841168 ficas-

ge viva, converter-se-ia em porboletas abrindo caminho para sair; =

assim ficaria 0 casulo furado serviindo apenas para um material cha-

mado pêrra de seda.

               

 

     

Segue-se a operação de dobrar a seda, tornando-se para ig

ecer previamente os casulos em água quente, 8 uma,

a 27 graus. À água derrete a gema que colara 08 -

do-se de um pincel

as pontas dos ai

 

 

 

so necessário amol

temperatura de 24

fios uns aos outros, € então uma operária servin

"muito leve, faz girar ספ casulos, apanhando assim,

osdesenrolando-os gradualmente .

       

 

    

Resume-se, pois, O processo em desmanchar Oo trabalho feito

pela lagarta. Mas os fios são tao finos que não é possível dobrá-los

enquanto se encontram nesse estado . Especialmente naparte mais del-

gada do casulo, são de uma tal finura que mil fios colocados uns ao

lado dos outros não dariam a grossura de três cms., ao passo que na
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arte mais espêssa seriamapenas necessários seiscentos a setecentos

ra dar a mesma grossura.

Um serviço que pode ser feito por uma criança

Quando os fiosdaseda estao separados, o operário jun

ja umas quatro ou cinco pontas,passa-as, por um calchete muito fino

le vidro ou de metal polido, e deixando na água os casulos, dobra to

seda que se pode aproveitar de cada casulo.

Yao-se enrolando os fios numa grande roda, sendo preci

50 evitar que peguem uns aos outros. Nos países do Oriente e em cer-

fas partes da Europa, o maquinismo que se emprega é de uma simplici

dade verdadeiramente primitiva, mas nas fabricas importantes há máqui

jas muitos mais complicadas. O princípio com tudo é sempre o mesmo;e

O homem mais hábil não poderia, no que diz respeito a esta parte da

operação fazê-la mais perfeita do que qualquer criança exercitada. -

Logo que haja passado pelas dobradouras a seda acha-se em condições

de ir, para as maos do fabricante, efetuando-se em seguida uma série

de operações. Em primeiro lugar é indispensável tirartodagoma exis

tente, pois se não houvesse essa precaução a seda não apresentaria -

Esse aspecto lustroso que a torna tão atraente.

E E levada em água a ferver, patida é purificada por meio

de ácidos; o processo de purificação pode-se efetuar tambem deixando

fermentar a seda num depósito com água e sabao, onde deverá permanecer

Algumas semanas. Seguem-se depois várias lawagens e, por fim, a seca-

gem.

De que forma se desembaraça a seda com 0 auxílio de uma máqui-

na maravilhoga:

A seda fica então limpa, nas emaranhadissima. Para a

desembaraçar empregam-se máquinas cardadeiras que-a penteiamdesman-

chandoosnós e, tornando os fios macios e iguais. Depois disto é que

a seda se acha finalmente em condições de ser tecida e- transformada -

em fazenda para vestidos, paraquedas ou para outro uso,

Gonto: Os hebreus contam uma ddmirável lenda sôbre

a origem dos tecidos. Nessa lenda 880 duas as figuras principais: um

rabino e um bicho-da-seda. ( Consta que desde este acontecimento foi

abolida a bigamia entre os judeus).

Foi assim: Há muitos séculos qualquer judeu goza-

va do direito de desposar duas mulheres e até mais. O rabino Gerson ,

daquela época tivera duas mulheres. A mulher com que ele-primeiro se

casou demonstrou mais tarde, ser a que mais lhe convinha. Daí a cren-

ça de que a primeira esposa é sempre a mais fiel.

Um dia, por um outro motivo, O rabino foi preso

6 encarcerado numa torre muito alta. Já estava anos na tórre, quando

um belo dia sua primeira esposa obteve permissao para visitá-lo.

E

Durante a entrevista ela deu ao rabino um picho-

'da-seda, dizendo-lhe que com os fios produzidos pelo inseto poderia —  



     
 

  
SICHOT-15-ן:

We escapar da prisão. Durante várias semanas reunia o rabi os fios -

lo bichinho, conseguindo com eles traçar uma corda grossa e forte .

* numa noite em que os guardas se entregaram ao sono, o rabi desceu

| corda pela janela e deslizou em seguida.

 

       

    Escapando da prisão tratou antes de mais nada, - de abolir

lei que autorizava o casamento com duas ou mais mulheres. Estas a-

*enderam a fabricação da seda por meio da criação de bichos.

Observação: O ponto 1 pode ser dispensado da sichá. O - mais

iportante é mostrar de que maneira o bicho da seda se desenvolve. Po

j-se ainda fazer uma pequena discussão acêrca da morte do bicho-da-

ida dentro do casulo para: que possamos fazer a seda.

  

     
     

 

  
  

ICHA SOBRE O JOÃO DE BARRO

1. Aos madrichim

|41 Ao darmos a sichá sôbre o João de Barro deve-

mos levar em conta primeiramente que não é este um animal útil ao -

pmem, como são a maioria dos outros animais do programa, Desta forma

vemos concentrar o interesse do chanich no difícil artesanato deste

Éssaro e sua tenacidade no trabalho, sem ocultar porém o aspecto no-

ivo de seu ninho, que é, por vezes a interferência em transmissoes -

elefônicas.

  

       
  

  
     
 
  

 

  | Os jogos referente á esta sichá só terão o va

or adequado se realizados depois da sichá, porém isto não exetua a

ealização de jogos comum e canções antes da peulá. Queremos fazdr no

ar finalmente que esta é uma sichá que pode despertar o interesse de

iversos tipos de chanichim e chanichot, por enválver assuntos varia-

08 como a modelação em barro, linhas de telefone, interferência, te-

acidade no trabalho, direção dos ventos etc.

  

     
  
  

 

| Nas kvutzot de 10 anos acreditamos ser perfei

Mamente suficiente apenas o conto, sem a sichá, desde que a parte fi-

al, referente à construção do ninho, seja convenientemente detalhada

or outro lado em kvutzot mais velhas, acreditamos que haja madrichim

ue prefiram não dar o conto ( inegavelménte infantilíssimo) e se de-

ongar bastante mais na sichá e nos jogos.

2. Jogos

a. Modelagem em argila:

 

      

    
  
  

 

1. fazer uma competição para ver quem acha primeiro um

ocal onde haja argila plástica.
2. Idem para vem quem consegue modelar um objeto o me

os distante de um ninho de Joao de Barro. Neste jogo pode-se comple-

bar uma série de explicações a serem dadas na sichá.

/ סם. " 0 Joao de Barro e os empregados da Com

anhia Telefônica"! Divide-se a kvutzá em dois grupos e um deles vai -

le esconder nas árvores. O segundo grupo ( dos empregados da Companhia)

tem um tempo de 15 minutos ( de 10 a 15 minutos) para descobrir todos

js Joao de Barro escondidos. Cada João achado é um ponto para a telefô

jica e cada um que foi achado um ponto para os 2pássaros". Inverter -

 

     
      
     

 

    
     

   



   

 

 

SICHOT-16

Pelo menos uma vez os grupos. O bom senso dosmadrichim e seu conheci

ento local dirá se vale a pena dividir a kvutzá em dois grupos e ver

Quem acha primeiro um nigjho de João de Barro.

  

 

     
c. Noções de orientação:

| Observando-se a posição do sol e sabendo- 80ser -

a a ou tarde, localizar a direção do vento no momento. Isto não é

₪ jogo, mas pode-se ensinar o metodo uma vez e algum tempo depois pe

ir aos chanichim que determinem a direção dã vento.

 

      

    

 

Com estes jogos procuramos provar que esta sichá

mvolve os mais variados aspectos e pode interessar os mais variados

iipos de chanichim.

 

    

 
 3. Conto - À aldeia dos nreguiçosos   

 

  

   

 

  
: Havia certa vez uma aldeia, enfiada no meio do -

ertao. Seus habitantes eram bastante trabalhadores e porisso a aldea

102608018 e se embelezava cada vez mais. O oleiro fazia os tijolos, o

pinteiro serrava as tábuas, os jardineiros cuidavam dos jardins -—

os quais à tarde as moças iam passear.

  

     

 

Porém, de tão rica que era a aldeia e tão bela a

viam deixado seus habitantes, que todos começaram a achar que já ha

a trabalhado demais, e era hora de descançar. Aos poucos todos foram

argando seus serviços, e vivendo mercê da fortuna acumulada.

     

      
O carpinteiro disse: " todos já tem suas casas,pa

à que serrar mais vigas? " O jardineiro disse: 08 Jardins já estao -

ão bonitos que posso descançar socegado que não será necessário cui-

6-108" Os lavradores disseram: " De tanto que trabalhamos já acumu-

amos tantos frutos e legumes que podemos descançar muito tempo sem —

recisar trabalhar. " O pescador disse: "Toda minha vida tirei peixes
sse lago. Acho que está na hora de quem quizer comer peixe que venha

jescá-lo sózinho. " E o consertador de telhados disse: " De agora em

iante, quem quizer imperbeabilizar seu telhado, que o faça sozinho .

1 é que não me arrisco mais lá em cima". E 1á se foi para o botequim

jeber.

 

  
       
    
       

     

  
    

Apenas um homem, João o oleiro, continuou traba-

hando : " Toda minha vida fiz tijolos. Todas as casas desta aldeia .
são feitas dos meus tijolos. Não sei fazer outra coisa senao trabalhar
om o barro e nao deixarei de fazê-lo enquanto tiver saude". Disse, e

Sontinuou a misturar o barfo, pô-lo em formas e cosê-lo, indiferente

4 troça dos seus amigos.

    

     

  

 

O que aconteceu? Depois de algum tempo dessa vida

Edos, com exceção é lógico, do oleiro, começaram a- perder suas habili

lades. O marceneiro nao sabia mais pregar um prego, o jardineiro não

sabia distinguir a boa herva da planta daninha, o pescador não sabia
jais aprontar a isca, 6 0 consertador de telhados estava tão gordo e

tão bebado que nao conseguiria se manter em pé-num telhado. A desgra-

da preguiça havia se abatido sôbre a aldeia.

 

       

     
   
  

A

pm    
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/ Certo dia viu-se um extranho e gingantesco falcão des-

evendo 01200108 sôbre a aldeia. Muitos ficaram com medo, pois era

À presságio mas era-tal seu estado de ociosidade que não se preocu

Em mais com o fato.

   

Na verdade o facao era uma das formas de um feiticeiro

“uma tribu não muito distante. E 14 transformar-se em falcão para

der observar de perto a aldeia dos preguiçosos. No dia seguinte foi

800מ00 cada vez mais em seus círculos, até pousar no centro da alde,

 

  
A esta altura, todos os habitantes, atemorizados, já ha

se reunido naquele local. Subitamente, o falcão voltou a forma -
feiticeiro e disse em voz de trovao:  

" Como castigo pela ociosádade de todos os seus habi-

ntes, esta aldeia será destruida por um trovão, e cada um de seus -
יי soré transformado num animal como lição, - para aprenderem a

1 ir seus alimentos com seus próprios esforços." Por mais que im

orassem os habitantes, o feiticeiro permaneceu indomovírel.

  

  

 

+ João o oleiro, não se manifestou. Aceitou a culpa co-

tiva pessoalmente inocente. Porém, uma concessão, conseguiu-se do —-

11100120. Cada um escolheria o animal em que ia se transformar, con

nto que nenhum pudesse se transformar num animal grande, que pudesse:

açar a tranquilidade da tribu.

   

  

É As moças todas vaidosas quiseram se transformar em -

Ebolotas. O pescador quis se transformar em martin-pescador. O mar.

ivo em pica-pau. João, o oleiro, quis se transformar num passaro
jalquer.  

a" 4
25

  

 

  
] Assim foi. Naquela noite, abateu-se uma tempestade

bre a aldeia e um trovão reduziu-a a cinzas. Todos os habitantes se
“transformados em animais. Cedo porém arrependeram-se de gua es-

. As borvoletas não sabiam como se abrigar e acabaram tendo suas

is asas estraçalhadas pela chuva. O martim-pescador, na primeira

| ' tentou pescar no lago, mergulhou para não mais voltar à tona,
Bando por ser devorado por um.Peixe. O pica-pau foi bicar um verme

le vira numa árvore, mas como não sabia que força empregar, empregou

ta demais e ficou pregado para sempre na arvore.

  
   

  
  
  

  

E Cedo ou tarde, todos os bichos foram morrendo por
| Saberem construir para si abrigos eficases contra a chuva, e o vem

“e os outros animais mais fortes. João que vira-se transformado em

garo, logo pôs em prática suas habilidades.

 

  

 

Ep Pegou um pouco de barro, misturou com a água que -

Ee lá perto e pôs também um pouco de capim. Levou a massa no bico
um galho de uma árvore alta, na junção do galho com o tronco. Reיג
“a operação algumas vezes, sempre ageitando a massa de forma que

asse com a forma de uma bola oca.

 

  

  

Finalmente a concluiu. Era uma casinha de barro com

|pequeno buraco para ele entrar. Para que não entrasse também o ven

2 Olhando para que lado estavam mais inclinadas as árvores no local
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ele viu qual era ה 0do vento mais forte e cohstruiu a meia-con

cha de forma a proteger a entrada do seu ninho.

E foi o único habitante da aldeia que se salvou, por ter

Sabido se valer de seus conhecimentos. Mais tarde com o sol o barro -

secou, ficou duro e constituiu um abrigo seguro, para João, o oleiro,

| melhor, 7 Joao de Barro.

6: Sichá

O João de Barro é um passarinho de 5 a 7 cms de tamanho.

live de vermes, e pequenos insetos. Nisso é um passarinho como qual-

ver outro. Mas o que o torna interessante é seu ninho. Eleo constroi

6 barro misturado de folhas, com esgalhos, ou sejana junção dos ga-

hoscom o tronco da arvore, e muitas vezes, nos cruzamentos do tronco

lorizontal e o vertical dos postos telefônicos.

Com o sol, o barro vai se cozendo, tornando-se insoluvel.

sto, é, não pode ser arrastado pela chuva. O ninho tem forma de uma

)era, tendo pois dois compartimentos: o perto da saida para o Joao

e Barro e sua femea, e na parte oposta, para os filhotes.

A saída é um orifício protegido por uma meia-concha de

rro, colocada sempre do lado do vento. Um instinto do animal o faz

Re de que lado edificar a proteção. Os ninhos, quando chove acumu-

m água o que dá interferência nas linhas telefônicas, quando um ni-

o está num poste telefônico.

Por isso, no Brasil, as turmas de conservação das compa-

hias telefônicas sempre empenhadas na destruição desses ninhos. Nos

eses de agosto e setembro, isto é, muito difícil, pois o passarinho

oito tenás e constrói com1 rapidez os ninhos, pois trata-

se da época da reprodução.

CHA FINAL: O HOMEM PRIMITIVO E OS PRIMÓRDIOS DA AGRICULTURA

1.408₪madrichim

Dasichá: Esta é a última sichá do programa e porisso di

ere em tema dasanteriores. Ao sugerirmos este tema como sichá final

ereditanos que seu verdadeiro valor será o de fazer ver ao chanich -—

ve a evolução do homem partiu de um estágio no qual ele era igual ae

nimais que o cercavam. A tarefa principal dos chaverim será de fazer

) chanich deduzir que de todos os animais produtivos até então vistos

5homem teve a mais o dom da inteligência que o fez progredir não só

té o estágio dos animais vistos nas sichot anteriores, mas 0 fez or-

anizar-se socialmente. Não nos foi possível encontrar conto de comple

entação dada a dificuldade do tema.

. Da peulá: Cremos que na peulá em que for dada esta sichá

Ss chaverim madrichim deverão tirar o maior proveito possível da cir-

unsstência de nos encontrar-mos em local afastado, isto é, aos olhos

 chanich, " no mato". A peulá deve girar em torno da ida ao contac
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to direto à natureza. Se fôr possível fazer jogos sôbre caça e coleta.

Pode-se dividir a kvutzá em dois grupos € estes competirem para ver -

qual grupo terá primeiro um pequeno animal. Este jogo além de demora-

do, exitará o sentimento de autonomia do chanich, na natureza. Pode-se

fazer uma variação, e pedir aos grupos que tragam algum vegetal comes-

tível encontrado.

Lembramos aos madrichim menos dispostos que sapos, lagar-

tos, ou mesmo taturanas nao sao tao difícies de serem encontrados, oO

mesmo sucedendo com cogumelos e framboesas.

É essencial que, sejam os jogos feitos antes ou depois da

gichá, nesta, o madrich faça notar aos chanichim a analogia entre o

que foi feito no jogo por eles, e o meio de vida do homem primitivo. -—

De acôrdo com o tempo disponível para a peula, cfemos que também seria

interessante a construção de uma pequena cabana ou se 0 lugar permitir

a habitação de um local pedregosopara dar a impressão de uma"caverna"

0 "4

Hoje em dia, em diversas regiões do globo, habitam homens

em estado de civilização bem mais atrazado do que o nosso. São os in-

dígenas. Entre estes, porém, há desde os mais atrazados, que mal conhe

cem o uso das vestimentas 6 8 edificação de moradias, como certas tri-

bus da Africa Central e algúns da America do Sul, notadamente no Esta-

do do Paraná, até tribus do alto nível de cohnecimentos, conhecedores

da tecelagem, tintura, cozimento dos alimentos etc.

. Pois bém o homem primitivo era mais atrazado do que a maio

ria das tribus indígenas por nos conhecidas. Sua vida, como a de quase

todos os animais, era baseada na coleta, caça e pesca.

| A coleta era o recolhimento dos alimentos vegetais onde e-

Mes o encontravam. A caça e a pesca eram feitas por meio de instrumen-

tos rudimentares, manufaturados com lascas de pedras que eram atadas a

cabos de madeira por meio de alguns vegetais fibrosos por eles conheci

dos.

| Como porém na coleta se baseava sua alimentação, o homem -

primitivo não podia estabelecer.se definitivamente num unico lugar ,pois

as reservas em alimentos vegetais dos lugares, cedo ou tarde se extin-

guiam.
Era necessário mudar-se para outro lugar ainda não habita-

do. À essa contínua troca de lugar de habitação, dá-se o nomé de noma-

dismo, e esta era a característica fundamental do homem primitivo -era

nômade, se bem que nao se deva pensar que os tempos em que permanecia

num local eram tão pequenos como os dos ciganos de hoje.

Em média, demoravam-se am ano em cada regiao. Como movimen

tavam-se por famílias, e mais tarde por clas, suas migrações tinham de

ser feitas anualmente coincidindo com o período do após a reprodução.
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, O homem primitivo começava a se diferenciar dos animais

jelo conhecimento do fogo, com o qual preparava os alimentos, e com

D qual curtia as peles dos animais abatidos, usando-as como vestimen

tas .

  

  
  

 

  

 

  

Algumas tribus, ou clas, estabeleciam-se ao longo dos -

rios, em casas suspensa sôbre pilares de madeira, sôbre os rios,cha

adas palafitas. Como dependiam fundamentalmente da pesca, não neces

sitavam mudar-se, e foi esse o primeiro tipo de agrupamento humano -

não nômade.

Qutras tribus, porém, fixaram-se não devido à proximida-

de dos rios mas por outro motivo, que no estudo da história é muito

importante. Observaram, que no local onde costumavam jogar seus res-

| tos, onde provavelmente se encontravam sementes, nasciam arbustos que

quando adultos davam o fruto identico áquele cuja semente fora deposi

tada. Aplicaram racionalmente este princípio, ou seja: soterravam 07-

denadamente diversas somente e esperavam os resultados. Estes vieram

- os frutos.

A partir de então encerra-se a era do nomadismo. Sabedor

do segredo do nascimento de seu proprio alimento. O homem não mais -

“"Wnecessitava se deslocar geográficamente para obtê-lo. Fixou-se nos

100818 cujas terras melhor se prestaram à reprodução dos vegetais e

Começaram a agrupar-se em número cada vez maior.

/ Era o início da agricultura. Poucos povos continuaram —

nômades sendo êstes apenas os que se dedicavam ao pastoreio: tinham

de locomover-se para onde houvesse alimento para seus rebanhos. E por

não terem podido se fixar geográficamente, seu atrazo perdurou e seu

desenvolvimento foi bem mais lento do que o dos outros povos.

Material de consulta ou ilustração

Max Beer - História do socialismo e das lutas sociais -

10. vol. pag: 27

Engels - Origens da Família e da Propriedade privada

Tesouro da Juventude - Como vivia o homem primitivo -

| 10. vol. pg- 31

Edições Melhoramentos- Série " As Civilizações Antigas"
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| 1. Os coelhos e os elefantes

; “Um dia de inverno, um bando de elefantes, atormentados

je por falta de chuva, disse ao chefe do bando: " Senhor que
Ss nós para viver? Não há nem um lugar onde se banhem os

nos. Que faremos? onde iremos?"

- O elefante-rei foi entao não muito longe e mostrou-lhes
lago; depois disto, no decurso de alguns dias, foram es-

ixo das patas dos elefantes os coelhos que viviam na

Por isso um coelho de nome Xilimukha, ponderou: " Virá
os dias estes bando de elefantes, perseguidos pela sede,

“perecerá a nossa raça".

 

Não desesperais disse então um coelho velho que ge cha-
jajaya, eu remediarei isso". Feita a promessa, partiu logo e

fez a seguinte reflexao: " Como deverei eu falar, quando

e do bando de elefantes? Pois o elefante mata só com o

jente com simples sopro; o rei, ainda quando protege; o

um sorriss. Subirei por isso ao cimo do monte e falarei

| bando".

— Dito e feito, o chefe do bando perguntou: Quem és e de
? " ." Eu sou coelho, respondeu ele, enviado para ti pela
luva. ( A lua é divindade na mitologia hindu).

" Declara o objeto de tua missão. " Acudiu o chefe do
ya pensou: "Embora seja ameaçado com armas, o embaixa-

ixa de falar como deve; graças à sua inviolabilidade, fa
pesando tal qual é. Falo pois por ordem da sua escuta."

o da lua. Há longo tempo que protejo estes aeEN eis -

1מ0 o epiteto de Foxanka".

Quando acabou de falar o mensageiro, o chefe do ban-
medo: " Ouve, fiz isto por ignorancia; não o fareimais

sim, respondeu o mensageiro, saud”. e socega a venerável -
queestá a tremer de colern neste lngo, e vai-te embora",

Quando chegou a noite, levou consigo o chefe do bando,

a imagem dn lua que se agitava na água, mandou-lhe fazer

sse: " Soberano Senhor, é por ignorância que ele cometeu
perdoai-lhe pois, não o fará outra vez". Com estas pala-
ju-o embora.

Por isso digo: uma ficção pode provalecer ainda contra

167080 261: pela ficçao da lua os coelhos viveram felizes.

 



COMPLEMENTAÇÃO

2. OLoboeumcão - Fábula de Fedro 0

   

  

  
  

  

   

    

  

 

   
   

   
   

Quão doce seja n liberdade di.lo-ei em poucas palavras. Um
lobo, - consumido de magreza, encontrou-se, por acaso, com um cao muito
gordo. Então, pararam, para se saudarem um ao outro, o lobo perguntou:

q - De que provêm por favor, estares tao médio? Ou com
que Comida adquiriste tantas carnes? eu, que sou muito mais forte mor

o de fome.

--A mesma fortuna há para tí, se podes prestar igual serviço
um dono.

- Qual? - diz ele
- Seres guarda da porta e durante a noite defenderes a casa -

dos ladroes.

- Sim, eu estou pronto! agora sofro neves e chuvas arrastando
vida áspera nos bosques. Quanto mais fácil me não é viver debaixo de
telha, e ocioso saciar-me de abundante comida?

- Portanto, vem comigo. Enquúanto caminham, lobo vê o pescoço do
cão trilhado pela cadeia.

- De que procede isto, amigo?

- Não é nada.

- Diz mas por favor diz.

- Porque pareço fogoso, prendem-me durante o dia, para descan-
Sar de dia, e vigiar, quando a noite chega. Sôlto ao crepúsculo, ando
por onde me parece. Sem eu pedir é-me trazido pao; meu senhor dá-me os
Sos de sua mesa; os serviçais lançam-me bocados e cada um me lança o
Conduto que rejeita. Assim, o meu ventre enche-se sem trabalho.
+

- Olha lá, perguntou o 1ôbo, se tens vontade de ir para alguma
parte, tens licença?

- Não, completamente.

- O cao, disse 0 1600, ₪028 tu das coisas, cue louvas; eu não -
quero ser rei, uma vez que nao seja livre senhor de minha vontade.

3. O boi, o cavalo e o burro.

Disputaram preferência um boi, um cavalo e um burro. Um burro,
preferências. Dirá o mundo: muito mal lhe cabem. E a quem assenta bem
O orgulho? Ah! qual de nós não pensa ombrear com que a classe, os ta-
lentos ou o nascimento colocaram acima de nós?

A Foi o caso: o boi, em tom modesto e brando, alegava seus servi-
ços, sua força sua docilidades o corcel, seu valor, seus nobres exer
010108| 0 burro, sua utilidade.  
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| " Tomemos juízes árbitros, disse o 0090891 e sejam os ho-

mens: aí vem três, exponhamos-lhes o pleito apresentando nossos títu-

jos. Aquele que reunir dois votos, venceu a causa."

  
Chegam os três homens, foi o boi encarregado de ser O

“relato, depois de exposto o feito esperaram o julgamento.

Um dos juízes, que era normando, troquilha refinado, gri

tou logo: - " A questao 6 01828, 0 cavalo ganhou".

- " Devagar, camarada, diz O segundo juiz t que era me-

leiro) quem deve a primazia 6 o jumento: outro qualquer voto seria u

ma injustiça verte-sangue".

- " 0ם que não! diz o terceiro ( que era rendeiro do --

dízimo e rico lavrador) nao é senao o boi que merece as honras todas" .

" Que! retruca o cavalo escumenado de raiva, vossos pare

Ceres, nao sao senao filhos de vosso particular interessado?"

- " E por que não? diz o normando. Fazei mercê de me di

ger, não é êste o código ordinário?"

4. A sorte e o mendigo.   
Um dia ao passar diante de luxuoso palácio, um pobre -

mendigo se deteve e exclamou:

E dizer que essa jóia de arouitetura pertenceu a André

era um indivíduo desprovido de juizo e não soube absolutamente conser

var os haveres ganhos. Lembro-me muito bem de que, negociando, conse-

guiu amontar grande quantia de dinheiro. Teria podido viver em paz,mas

a cobiça o atirou ao precipício. E o que digo: pretender demais é lou-

cura. Se eu pudesse ter estado no lugar de André, ter-meia retirado -

imediatamente do comercio e teria vivido com serenidade e paz de espi-

rito.

   
  
      
    
   

   
  
     

  

| A sorte, passando casualmente poraquele lugar, ouviu as

palavras do mendigo e disse-lhe:

- Meu amigo desejo ajudar-te, pois noto que não trazes

ma migalha sequer no teu 110280. Abre-o pois, para que nele eu dei-

te algumas moedas de- ouro. Lembra-te porém, todavia, de que jamais de-

verao cair por terra. Se um dia suceder isso, elas se transformarao em

pó. Por conseguinte, sê cuidadoso, muito cuidadoso:

  

     

  

   
   

  

O mendigo não titubeou um instante em aceitar a inacredi

tável oferta e, abrindo sem perda de tempo O alforge, o estendeu á ge-

nerosa doadora. A sorte começou, entao a colocar 1á dentro o tesouro.
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- Meu bom amigo, tenho a impressao de que esse pano puí-
do nao será capaz de aguentar o peso do tesouro!

- O pano é bem forte, afirmou o mendigo, cheio de cobiça.
Podes continuar a atirar para dentro as moedas.

- 0 alforge é velho meu amigo . . . CUIDADO!

- Por favor atira outras moedas!4

- Toma. Mas não achas que estas exagerando? Já possuis
bastante . . . Por que não te dás por satisfeito?

- Que moedas bonitas! Por favor dá-me outras!

- O alforge cederá.

- O alforge é resistente.

Assim foi, por algum tempo. Finalmente o alforge nao re-
Bistindo ao pêso excessivo, rasgou-se, e as moedas, tilintando ruidosa
pente, rolaram pelo chão e transformaram-se em pó.

Moral: O homem jamais se contenta com 0 que possui! Paraatisfazer-se da cobiça, comete loucuras, e mais loucuras e não 8em ver-se reduzido à mais negra miséria.

/ , A

5 4 0 Ledo E o Lobo.

Um leão depois de-abater um carneiro, arrastou-o para o
seu covil e dispõôs-se a comê-lo.

Um filhote de lobo, atraido pelo cheiro da carne não he-
Bitou em aproximar-se e em fincar os dentes nas tenras cames do camei
O abatido pouco antes. O Leão, levando em consideração a pouquíssima
idade do filhote do lobo, permitiu-lhe tamanha intimidade. Um lobo êstejá completamente desenvolvido entrando às ocultas no covil da fera, viuiquela raríssima cena e deduziu, muito rapidamente, que todos poderiam
aler-se, sem nenhum perigo, das iguarias da mesa do rei dos animais...as o soberano mostrou ao lóbo, iludido, que seu raciocínio não era 16
ico.

 

- Tolo, gritou-lhe. Deves conhecer-me, pois que não tealta idade, nem tampouco a experiência. Por conseguinte, a tua ousadiano merece a minha compaixão. E com uma boa patada pôs o côbro a inso-lência do infeliz lobo.

Moral: Quem obstante conheça o perigo, enfrenta-o com le. 18מ0ה06,מּבס81₪6מ0 de excessiva pena.    
 



 

CONTOS-56. A música dos animais - Tomás de Yriarte

Na corte do leão, em dia de seus anos, alguns dos animais mais cortesaos dispuseram-se a dar-lhe uma festa e por princípioassentaram que nada havia tão próprio para o caso como um concêrto demúsica. Ora, como na distribuição dos executantes mais adequadas nemsempre a escolha é coroada de acêrto., sucedeu que ninguém se lembrou“do rouxinol, não trataram do melro e passaram em silêncio a calhandra,a 0 pinf e o canário: outros cantores, se não tao hábeis, mais deDE determinados se ofereceram a desempenhar a festival diversão. Antes -de chegar a hora do canto destinada, cada úm deles dizia: “ Vos vereisque obra prima! " Enfim, no real estrado se juntaram todos os músicosMW e viu-se screm os Seguintes destríssimos cantores: os tiples eram doisgrilos, à cigarra e à ra, contraltos; os tenores eram dois cochinos; -e O jumento eram os baixos. Ora, que tal seria a harmonia, e agradávelCadência, o delicado acento de tal musica? Eccusado é ponderá-lo: dizerque todos taparam os ouvidos e que só o respeitado leão fez conter oauditório. A rã foi a primeira que pelos semblantes aventou que as palmas e os bravos nao haviam de ser muitos: saiu-se do correto e disse:"Como desafina o Jumento! " Este renlicou"os típles estao desentondos"* Quem deixa tudo a perder ( diz o grilo) é o urso! - un Devagar responde este - nenhum desafina mais do que 9 cigarra contralto." Tenha modoe fale bem ( salra a Cigarra) nao são senão os tenores que fazem o —transtorno" Cortou a disputa o leão dizendo-lhes: n Grandissimos velhaCos, não éreis vós que antes de começar o concêrto VOS pusestes a ga-bá-los? Então cada um pretendia para si os aplausos, como se todo o a-cérto e melhoria se lhe devessem? Agora que 816 6 um: inferno abreviado:nenhum o quer e ainda em cima aos- outros poe a culpa. Não tornáreis maisב a aparecer na minha presença! Retirai-vos, que se outra vez cá vierdes com vossas cantorias, eu vos prometo fazervos o compasso!"

Assim algumas vêzes permite o Céu que nas obras de muitos quando três ou quatro homens trabalham nelas " cada um quer a gló-ria para si se saem boas; se más, é dos companheiros a culpa".

KABALATSHASB AT

l. Tema: Shabat

a. Kishut: mesas em 8180081080 6 quadrado. Toalhas -brancas. Candelabro ( aproveitado da natureza). Flôres. Dísticos. Comida Shabática.

b. Programa: antes do Jantar: tekes: velas. Tanach -(Dvarim cap. 5. vers.12)
Lecha dodi - coro (Tzofim)
Explicação do Tanach e coro
Perguntas ( transmissão do conteúdo
do oneg-shabat por meio de perguntas
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expontaneas (separadas de antemao) de

chanichim ao publico, e um madrich res

ponde).

 

  

 

Jantar

Após o jantar: Danças. Jogos.Conto .Cançoes.Par

te humorística preparada pelos

chanichim, por kvutzot.
  
  
c. Conto: Instrução : esta história deverá ser contada preferívelmente

numa medurá. O madrich deverá extender-se na sua

narrativa sem se prender ao texto apresentado a-

qui, e preparar sempre oportunidade para introdu

zir a música, e fazê-los aprendê-la. Nos trechos

dos beduinos, deve-se repetí-los como pretexto

de que o judeu esqueceu a música etc.

Enfim, o exito deste conto depende de como o ma-

drich enfeita a história não deixando esta tornar

-se monótona.

         

A História conta que um judeu muito pobre, certa vez não

tinha dinheiro para comemorar o shabat e foi pedir auxílio ao rei. Che

gando ao palacio, o rei disse;"Toma estas 2? vacas e venda-as no merca-

do, traga o dinheiro de uma para mim e fique com o resto".

    

O judeu saiu todo contente, e ia andando pelo deserto quan

do avistou uma tribu de beduinos que cantavam uma música muito bonita

( canta) e aproximou-se mais para ouvir melhor.

    

Quando acabaram de cantar, o judeu aproximou-se de um de-

les, e pediu-lhe que lhe ensinasse a música. Este lhe disse que 86 8 -

ensinariase ele desse uma das vacas; o judeu pensou bastante e chegou

a conclusão que o rei também gostaria da música 6 םהס 86 6000008118 -

com a vaca. Deu a vaca ao beduino e este ensinou-lhe a música.(Neste -

trecho, o madrich aproveita para ensinar aos chanichim que daí por diam

te sempre o acompanharão).

  

     

Depois de aprendida a música, Oo judeu segue seu caminho pa

ra o mercado e de vez em vez conta a música para não esquecêla. Em da

do momento, ele se esquece da músééa e tenta por todos os meios lembrar

-Se, mas não consegue e volta ao acampamento para que O peduino o lem-

bre. Encontra o beduino novamente, mas este se recusa a lembrá-lo, a -

"não ser mediante pagamento da outra vala. O- judeu vendo que não há ou-

tra alternativa, entrega-lhe a segunda vaca. e este o lembra da.rmúsica.

  

  

  
  

 

>
b

 

Desta feita, o judeu não precisa mais ir ao merecendo pois

não possue mais nenhuma vaca, 6 volta ao palavio muito preocupado se 0

rei não gostar da música mandará matá-lo. Vai sempre cantando 2 música

para não esquece-la até que chega ao palacio do rei e conta-lhe o ocor

rido >
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. 0 rei, que desconfiava da história, ordenou-lhe que cantas-

se a música mas este a tenta e nao consegue. Em vista disso, o rei grita

" Mentiroso, levas minhas vacas e agora inventas esta história, mandarei |

matá-lo."

O judeu muito assustado pede piedade, e promete que irá pro |

curar novamente os beduinos, mas o rei está furioso e ordena que o matem

Porém, quando os soldados do rei deitaram-no numa cama, e -

já iam passar a espada na sua garganta, ele lembrou-se da música e cha-

mou o rei para que a ouvisse.-O rei gostou muito da música e passaram o

shabat muito feliz no palácio.

   
       

      

 

    
   
  
   
  

à. Música do conto

e. Complementacao: Certadeuma mae.

  : Hoje há Kabalat shabat dizem meus filhos. Sexta feira à

noite. Trocam seus trajes habituais por blusas brancas e calças azuis. | |

Kabalat Shabat! Estas palavras evocam na minha memória,

lembrança de solenidade, devoção, melodia nostálgica e festiva. da me

sa engalanada e respenadescente de luz, de rostos iluminados por um - |

ar misterioso da tradição, das comidas tíricas que adquiriram um sa-
bor, um significado quase mistico nêste ambiente sabático.

E o que nos sobrou de tudo isso? Eu conservo até hoje a

tradiçao do shabat - ouvi dizer de uma senhora judia nunca falta na -

minha mesa neste dia, o caldo de galinha e o peixe.     
    
   

Mas que fazem nossos filhos na véspera do sábado reuni- '

dos em seu snif?
  

   

  

      

  
       

Uma vez fui vê-los. Uma menina de saia azul e blusa -

branca me convidou a entrar e o quadro qué apareceu aos meus olhos me

comoveu desde o primeiro instante. Em mesas amplas cobertas por toa-

lhas brancas e enfeitadas de flores, havia velas acesas, ao redor da

mesa estavam sentados jovens com caras solenes.

Uma menina de doze anos ( uma pequena mnezinha), pôs-se
de pé e bendice as velas, shabat shalom - shabat shalom umevorach,rom |

peu o coro dos jovens e continuaram com uma cançao shabática.  



 

COMPLEMENTAÇÃO: KABALAT SHABAT - 8Logo depois um jovem leu a bíblia em ivrit e outro jó-leu o mesmo trecho solenemente em português: Seis dias trabalharás efarás tôda tuaobra, mas no sétimo dia será repouso para Jeová teuDeus . . mM

E outra vez canções shabáticas e festivas. Logo em se-guida uma Poesia, um fragmento de Gordon, um diálogo sôbre o tema dedicado a cançoes.

Tanach, - tradição, alegria, cultura, eis aqui a verdadeira essência do shabat.

Está aqui o que nossos filhos desenterraram 68 verdadeiro espírito Bhabático dentre as ruinas do Shabat destruido. Pareceu-me que foi um instante misterioso e profundo, e que os impulsa a fa-zer. Um motivo de fé e tradição.

Eis assim como ví que o povo de Israel vive e viverá.

2. Temas Tu biShvat
& Kishut: Piná de Tu biShvat:

I . Símbolo: desenho de uma mao segurando -uma planta.Fundo claro, fôlhas de pinho pendendo. Por cima,-faixas de pano branco com a seguinte inscrição: -" Ki tavohú el haaretz, untatem. " ( Virão ao Pãoís e plantarão).

II. Título: " Tu biShyat ano novo das árvores."As letras são feitas de galhos finos ou desenhadascomo galhos.

III.Diagrama: Mapa de Eretz e sobre ele assinaladas aszonas florestais, acompanhadas de detalhes do lugare do número de árvores,
Em volta do mapa, fotografias e retratos de florestas e trabalhos de florestamênto. Uma linha de 68Xas, ligam a fotografia ou o retrato a seu respec-tivo local no mapa.

.

IV «Tipos de árvores: retratos de árvores, com explicaçees: nome, características, zonas onde cresce,etc

V. Iton Kir: desenho 68 216268 e arvores, retratos, -contos, caricaturas, etc.

Os programas antes do jantar: velas. Tanach ( Tema).Corinho( Música de shabat).

Jantar

após o jantar: explicação do chag.coro. Conto (conta
do) .Peça, danças, jogos.
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c. Canções: 1, Ki tavou el haaretz

2+ Hashkediá porachat
3. Cach holchim hashotlim

   

d. Frases: A vida do homem surgiu da árvore.

As vezes chove graças aos méritos de um único ho
| mem: ás vezes sôbre um único campo e as vezes somente sôbre uma pa-
| lhinha.
   

Talmud Ierushalmi.

Rabi Iochanám Ben Zacai dizia:Se tiveres uma plan
te disserem de repette que chegou o Messias, planta -

primeiro o teu brôto e em seguida vai render homenagem ao Redentor."

ta na mão .6

  
Talmud Terushalmi

As tenras raízes da fogueira quebram a dura rocha.

Talmud Terushalmi. .  

 

e. Conto: O diálogo das árvores.

Chegou o 15 do Shvat. As tamareiras, as oliveiras
as ramonzeiras, as figueiras, as vinhas e os laranjais da Shefelá despertaram já com a aurora.

  

As árvores ainda estavam cobertas do orvalho da
noite e envolvidas na neblina matinal.

No oriente viam-se as sombras dos montes Efraim
e do ocidente fazia-se ouvir o fragor do maf?. Como que querendo aca-
riciar as árvores, sopra um ventinho leve e-fresco. Um passarinho co
meça já o seu trihado na copa dd uma arvore. De repente se espregui-
ça, abre as asas, passa voando por sôbre as copas das árvores, anun.cCiando com o seu trinas: " O Ano Novo das árvores já chegou" ! Dentro
em pouco, as surgirem os primeiros raios do sol, aparecerá o anjo -
Tzimehiel ( anjo da produção) paravos bendizer no Ano Novo. Desper-
tai |: Aprontai-vos! ".

  

   

    
  

  
   

As árvores moveram levemente a sua folhagem; gotas
brilhantes de orvalho cairam sôbre a grama verde do pasto em volta.

  

Mesmo a tamareira, a maior de todas as árvores ,disse agitando os seus ramos; Irmas ouvistes? Hoje começa o Ano Novo,hoje é o Dia da Sentença +.

   

  - Sabemo-lo, snbemo-lo ! sussurraram as árvores
umas ás outras e, ao murmurarem as suas rezas, caiam lagrimas de te-
mor do dia do juizo.   

 

A videira, que estava junto '. 60 muro e que não
tinha folhas, agitou seus braços delgados em direção as arvores, di-
zendos Ouvime companheiras; o anjo Tzimchiél bendirá a mais importante entre nós. Mas, quem é?
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- Eu +: - murmurou a aliveira; ao ouvi-lo, zangaram-se

as demais com ela:

- Talvés eu ! - sussurou a figueira. E a romanzeira,que:
estava a um lado, disse, alisando sua vestimenta !

- Não briguemos | Escolhamos um juiz, cada uma de nós -
fará ressaltar suas virtudes, sua importancia e sua utilidade para o
mundo, o juiz dará a sua sentênça e determinará quem é digno de receber
a primeira benção.

- De acôrdo ! - murmuram todas as árvores.

.- À figueira, a figueira ! Ela é a veterana neste lugar
disseram todas. A figueira estirou seus ramos emaranhados, dizendo! .
Minhas irmas e companheiras, agradeço a honra que me fizeram escolhen
do-me para juiz ! Agora, que cada uma de nós descreva sua importância
e sua utilidade. A oliveiratem a palavra, visto que é a mais idosa de
todo o grupo.

A oliveira começou a falar com a sua suavidade do azei-
te, apresentando-se da seguinte mandira: - Fui presenteada com longos
anos dd vida: com meu óleo ungiram sacerdotes e reis, e com mau azeite
honram tanto a Deus como nos homens.

- Minhas folhas são verdes, tanto nos dias de chuva,
como nos dias brilhantes, e eu posso com facilidade lançar as raizes -
entre rochas e penhascos. Com o meu 61060 suave 8 puro acendiam a Luz
Eterna do Templo. De minha madeira se fabricam brinquedos, lindos uten
sílios e belas capas de livros; com minhas folhas se enfeitam as Primí
cias.

Disse a figueira: - A tamareira tem » palavra.

Assim falou a tamareira:

--Sou toda, toda comestível; em mim nada há que não pos
sa ser utilizado. Minhas frutas adoçam todo paladar e minhas folhas -
grandes servem de telhado para as Sucot ( Cabana). Rezam e bendizem a
festa com os meus "Lulavim" ( lulav uma das 4 espécies usadas na festa
de Pentateucos), de minhas fibras se fazem cordões e de minhas folhas,
peneiras; minha. madeira serve para vigas, meu porte é alto e elegante,
sou toda beleza.

Ao terminar a tamareira, recebeu a palavra a vinhas:

- Nao tenho nem tronco nem copa, no meu exterior não há
nada de belo, mas meu vinho alegra tanto a Deus como aos seres humanos.

- Nos sábados e nos dias de festa se reunem à minha vol
ta para bendizer o dia; o noivo e a noiva, ao festejarem sua alegria, -
sao abençoadas sob a "* Chupa" com os meus vinhos.Sem mim não há alegria
visto que a todos alegro com um copo de vinho.

Depois da videira chegou a vez da romanzeiras:  



  

a

ו

ו



 

COMPLEMENTAÇÃO : KABALOT SHABAT-11- Sou bela e colorida, cada roma é como um sino de ouro.
Dentro de meu fruto estão as Cores vermelho e Violeta, a Capa de Aharón
obra artista, era enfeitada com um sino dourado e uma roma. A Coroa de
minhas flores 6 atraente, minhas frutas são de um vermelho tao escuro -
e tem faces tão redondas que não há Como elas sob este céu,

A última a falar foi a laranjeira:
- Eu não figuro entre as sete espécies, antigamente não

vivia nesta terra; vim para cá de um país longínguo, mas há já muito -
tempo que sou cidada. Minhas frutas atraem e olhar, meu suco é como o
orvalho. No outono enfeito minha pátria com as minhas laranjas.

Mal a laranjeira acabara de falar, e eis que de oriente
avermelhado elevaram-se. os raios solares e iluminaram com sua luz a co.
pa da tamareira esbeita. Também as folhas da oliveira Começaram a bri-
lhar à luz do Sol matinal, as laranjas douraram-se e eis que surgiu o
anjo Tzimchiel.

Todas as árvores ficaram rígidas. O temor do divivo en-
volveu o vale.

O anjo Tzimchiel estendeu suas asas transparentes sôbre
as árvores e disse:

Que Deus vos abençoe e proteja! Fazei Crescer a vossa fo
lhagem, aumentai vossos frutos! que todas sejais abençoadas, pois cria-
das fostes para prazer dos seres humanos.

Um bando de passarinhos pousou sôbre a copa das árvores,
trinandos " Amen, Amen" !

5. Skulsko
Moledet-1956/30

f. Peça: O Julgamento das árvores- ( Observação: Se nãoum segundo kabalat shabat na machané, esta peça será ensaidda no - -chug de teatro em função da messi-bá de encerramento).

Peça em dois atos.
Cenário: bosque

nPersonagens: Saádia, 180018 , Zacharia, Rachamim.Um cipreste, um pinheiro, um eucalipto,arauto, juiz e outras árvores,
Primeiro Atos: Os meninos vêm para o bosque cantando:"Irei ao bosque para ouvir O Cuco can- |tar; responderá uma voz do bosque, e ocuco, 0000" ) Shir hacukit).IECHIA: Como é velo ôBste bosque! Há tanta sombra e frescura, que -até as aves escolheram. este lugar para construir seus ni-nhos e porém Seus ovos. ( Canta e todos respondem) ."Um passaro trina no bosque com voz clara sE como é bela a vida -
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do bosque. O passarinho se alegra. la, la, la. O passa-

rinho constrói no bosque uma pequena casinha, um ninho

no bosque é algo muito bela, la, la, la, . .« .O passari

nho descança no bosque, já cansado de dançar: como deve

ser agr-dável o sonho do passarinho no bosque: Jla,la,da.

Como é agradável este bosque! Vejam como as arvores es-
tão enfeitadas: uma bordada de flôres, a outra com as -
suas frutas e a terceira com as gotas do orvalho que bri

lham como brilhantes 1!

Que novidade ! De que voces tanto de admiram? Acaso não

sabem que este é o seu dia de festa, o seu aniversário?

Lembre-se de que nos contou o professor: que há alguns -

anos este lugar era deserto e desolador, sem arvores nem

plantas e, agora, temos aquí um bosque frondoso.

A mão do homem, com a ajúda do KKL, transformou o desert

em jardins; nosso país; muitos foram os lugares em que -

foram cuidados com amor e carinho por trabalhadores ju-

deus. ( Canta) " E a terra que foi outrora um deserto ,

é agora fértil e produtiva".

Companheiras, para que eu os trouxe para o bosque?

Acaso foi para que tagarelemos como crianças do jardim

de infancia? E esta a primeira vez na vida que voces vêm

estas árvores que voceg tanto louvam e exaltam? Há aqui
árvores únicas ( aproxima-se das árvores). Aquí estas (

Cipreste, e dentro em pouco te cortarei a cabeça; não di

gas que é uma pena se eu tárar um pinhão. Também de ET
Eucalipto, não terei piedade: estenderei a minha mão e -
cortarei um de teus grossos ramos. Creio que também de

tí, Pinheiro, levarei algo; e tu, pequeno arbusto, rece-

ve as pancadas e cala, pois cortarei somente uma vara -

para fazer dela um rabo para o meu cavalo.

Saadia, não estrague as árvores. Voce não se envergonha

de fazer uma coisa destas? Quanto trabalharam os homens

e com quanto esmêro cuidaram desta arvores, para que no

verao elas possam oferecer sombra aos cansados e embele-

zar o nosso país.

Os velhos precisam de sombras eu nao. Ainda me fazem fal
alguns paus, espadas, arcos, flechas, lanças e várias ou

tras coisas, o que fazê-los senao das árvores? (Corta)

Olha, Saadia, fazer destas árvores aleijõoes; a árvore
também é algo vivo que sente a dor da mesma forma -que

tú; também tem sangue, oue é a selva que pinga quando a
feres!

כ

E para que vieste?

Viemos para brincar;

Brincar com que? com bolas de gude? Disto brincamos na  
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Segundo Atos

Arautos

CIPRESTE:

ARAUTO:

ARVORES :

ARAUTO :
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escola e não no bosque!

Brinquemos de esconder.

Sómente os covardes e medrosos brincam de esconder, e -

nao valentes como eu !

Se é assim, narremos um conto.

Nao sou avó para contar histórias.

Entao, para que viestes?

Para brincar de soldado de guerra!

Onde arranjarás fuzis e flechas?

Por isto vim com voces para o bosque! Eis aquí este jó-:
vém eucalipto, do qual podemos obter fuzis, metralhado-
ras e flechas!

É absolutamente proibido certar as árvores! Se continua-
res a fazê-lo contaremos ao professor!

Não tenho medo nem de voces, nem do professor, nem do -—
KKL que plantou estas árvores. Podem ir daqui; e depres-
sa, senao os açoitarei com as varas que tenho na mao!

Malvado, perverso, voce estraga e quebra as árvores; pa-
garás por isto!

( Fica no bosque; continua quebrando e cortando ramos -
canta, pula e, de repette nota o pôr do sol).
Ah | Já- está escúrecendo e terei que voltar depressa pa-
ra casa. E
( procura sair do bosque, mas o uivar das feras o amedran
ta).
Já caiu a noite e há tantos ursos, lóbos e raposas neste
bosque! Procurarei arranjar um esconderijo numa das árvo
res.

Ouve-se o soar de um clarim e aparece um arauto.

Cada árvore que deseja iniciar um julgamento, que se a-
presente diante do juiz. Dentro em pouco o Supremo Tri-
bunal de Justiça chegará a este bosque. Quem tiver sido
danificado por homens ou animais, que venham se inscfe-
|

Ha, ha, ha, hoje esteve- aquí Saadia, o desobediente 68 -

roubou-me meus pinhoes !

E verdade o que diz o cipreste?

E verdade e exigimos que se faça justiça !

Quem mais tem queixas para apresentar?  
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PINHEIRO: ..

ARAUTO:

ARVORES:

ARAUTO:

EUCALIPTO:

ARAUTO :

ARVORES:

ARAUTO :
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ARAUTO:

ARVORES:

JUIZ:

ARAUTO :

SAADIA:

ARAUTO :
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É verdade o que diz o pinheiro?

8 7626866 0 desejamos que enfoeguem Sandia na ponta deum mastro!

Quem mais tem alguma queixa?

Ah: vinde ver;.o que o perverso do Saadia fez, cortouoS meus ramos !

O eucalipto diz a verdade?

Sim, diz a pura verdade. Queremos que não se tenha pie-60868 dele !

Instala uma mesa para o juiz, coloca um cartaz no qualse 18: " Julgamento das árvores";( toca o clarim e bateno tambor).
Silêncio, silêncio - Sua Excelência, o Juiz, se aproxi-xi-a. ( Aparece o Juiz acompanhado de dois soldados) .Todos de pé ! O juiz se senta,

Quem tiver algum pedido a fazer, que se aprogime! (Ao -Arauto) - Onde está O acusndo?
Ainda não o trouxeram, Estão a procurá-lo por todo bos-que.

Tim, tan, tan, aquí está êle !

Que? As árvores dizem que ele está aquí no bosque.

Vamos procurá-lo ( procura) E verdade, as árvofes tem -razao; aquí está o rapaz rolando em seu leito.

Ai, quem me belisaca no meio da noite?

Acorda ! Levantax te e diz-me o teu nome.

Sou Saadia, da vinha dos Yemenitas.

Como se chama teu pai?

Chama-se Shalom Zecharia Iafet.

Pois bem, que se levante o simpático rapaz, Saadia, fi-lho de Shalom Zecharia lafet e se apresente diante dojuiz.

Pelo ampr de Déus, um processo? Quando? Por que? Acasosou ladrao?

Não fale demais; tens que te apresentar diante do juizque está te esperando, e ele não tem muito tempo.
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Este é o juiz? Não se trata sinao da Oliveira, que fi-s
ca perto da nossa casa.

Ande ligeiro e não procures fugir. ( Ao juiz) - Este é
o acusado, Saadia, filho de Shalom Zacharia Iafet.

Es tu Saadia, o que corta as árvores?

Eu juro que não, posmo jurar pela bíblia que jamais -

maltratei uma árvore.

E, de onde tiras asvarinhas para brincar?

Nunca brinquei com varinhas; para dizer a verdade,nem

siquer tenho tempo para brincar. Tenho que pfeparar as

minhas liçoes de Biblia, hebraico, aritmética . ..

Jamais cortaste algum ramo ou uma vara?

Tanto quanto me lembro, nunca fiz mal a árvore alguma;

talvés o tenha feito uma única vez.

Quando foi isto?

Isto aconteceu nas vésperas da Festa das Cabanas, quan
do papai me disse: ".Saadia, vai e traz alguns ramos -

para cobrir a "Sucá". E eu lhe respondi: Mas papai co-

mo queres que eu corte as árvores se na Torá está es-
crito : " Nao maltrates as árvores? " Disse-me p”pai

para cumprir os preceitos religiosos é permitido fazê-

-lo.

Assim, sendo, nao te confessas culpado das acusaçoes -9 9

que te fazem?

E claro que não, visto que nada tenho a confessar; ju-

ro pela minha vida que eu sou inocente!

( ao arauto) Chama os acusadores e as testemunhas.

Levante o Pinheiro!

Tu, Pinheiro, apresentaste queixa contra Saadia, o ino

cente?

Sua Excelência, o Juiz, o chama de inocente? Em verda-

de, ele não é senão um malvado. Quebrou os meus ramos

as minhas folhas, ai, ai, ai, vede as minhas feridas!
Os meninos da escola nos plantam em tu biShvat ( 15 de

Shvat que, sendo a primavera em Israel é considerado -

como o começo da ano para as árvores 6 60
sagrado o plantio das mesmas). O KKL nos usa para co-

brir as extensões desoladas do país e este menino se

atira sôbre nós com tanta fúria e maldade que quebra -

os nossos membros e deixa o nosso sangue correr como

água ( chora).
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Que ele seja castigado sem piedade!

Quem mais o acusa?

Que se levante o Cipreste?

Sua Excelência, o Juiz! Vingai os meus ramos, minhas
agulhas e meus pinhões. Olhai para-o meu corpo: eis -
aquí uma pancada recentemente dada. Exte rapaz tem 6-
dio profundo ao nosso povo. O povo das árvores, e
não sabe que somos amigos dos seres humanos.

Que ele seja castigado !

Quem mais o culpa?

Que se levante o Eucalipto !

Sua Execelência, o Juiz! sou uma pobre árvore, mas -
Deus me abençoou e me deu ramos longos e folhas macias
por isto cada menino que procura fazer de mim utensi-
lios e armas; todo aquele que precisa de arco e flegha
vem a mim, quebra e corta; nem precisa de um pau, apro
xima-se de mim e me destroe, se alguem precisa de uma
vara ou uma bandeira, satisfaz o seu desejo mutilando-

“Quando eu pergunto a alguem: Por que quebras os me-
us ramos? Ele responde: Tenho que fazer uma cdrca. -
Quando os meninos brincem no bosque, eles me destroem
completamente, cortam cada folha verde e tenra que en-
contram sobre os meus ramos e de mim fazem os seus -—
bringuedos. Este Sandia sempre me maltrata (chora).

Que ele seja castigado, sem ptedade!

Tendes testemunhas que possam confirmar tudo isto?

24, 184 estão os nossos membros quebrados !

Eu os tratei, aquí estão; ( os aproxima das feridas).
Na verdade eles se adaptam perfeitamente as feridas.

Tu, Sadia, ainda afirmas a tua inocência? Aquí estão
testemunhas vivas de tua maldade.

Mentira, elas não dizem a verdade, estes ramos é obra
de Iechia; eu não o figzs Chamarei a Iechia e vereis -
que ele confessará os seus atos ( Chama) Iechia,Iechia

Fica aquí e não te movas: daquí nao escaparás com faci
lidade!

Não nos enganarás, tua culpa já foi provada. Foste surpreendido no lugar e serás castigado !
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Castigarás um inocente?

Malvado ! Quebras as árvores hein? aproximai-vos, vós -
os executares. Ele receberá o mesmo tratamento que deu
as árvores. Cortai-lhe as maos, quebrai as suas pernas,
fustigai o seu corpo com espinhos, arrancai-lhe os olhos
e jogai-o a um poço. É Agarranino pelos braços e lhe -
batem).

Piedade : Piedade! E tão grande o meu pecado?

A Justiça não tem piedade. Batei com força, até que se
quebrem-os seus ocavs e membros, ou até que confesse a
verdade. ( batem-no).

Socorro, socorro!, Estou desmaiando de dor. Basta! Eu
confessarei.

Deixai-o, vejamos o que ele quer nos dizer.Fala |!

Eu, Saadia, confesso, que até o dia de hoje estraguei
muitas árvores, quebrei ramos, cortei varas e destruí -
folhas e tenras.

E te arrependes do que fizeste?

Juro por Deus que eu me arrependo deste pecado.

Prometes que de hoje em diante não serás inimigo das -
árvorês?

Sim, sim, ( chora) eu o prometo!

Se é assim, repete palavra por palavra: Eu Saadia prome
to não ferir nenhuma árvore e não fazer delas arco ou -
flechas, não atirar pedras nem cortar ramos, verdes e
tenros, nem grandes e nem pequenos, e prometo cuidar das
árvores. Isto eu juro diante de todas as árvores.(as ar
vores) E vós, arvores do bosque, seis testemunhas nesta
noite.

Somos testemunhas, somos !

Agora tomai a Saadia e levai-o para seu lugar.
( O Juiz desapareceu, chegam os rapazes).

ZECHARIA E RACHAMIM: -

SAADIA :

TODOS :

mama

Saadia! Saadia! ( procuram-no e se aproximam dele):
Saadia, que foi que te aconteceu, dormiste no Bosque e
já foram á policia pedir que te procurassem.

E verdade? Olhem-me, tenho braços?

E claro que sim !

a «was2 4
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SAADIA: E pernas?

TODOS: Naturalmente que tens; se tens dificuldades em caminhar
cortaremos um raminho de eucalipto e poderás te apoiar
nele.

SAADIA: Selvagens, bárbaros, é proibido. É absolutamente proi-
bido cortar famos, farvos=Ao um processo, cortarno as
vossis mnos e pós, fur rºo vosso corso com espinhos e
dar-vos-s0 chicotadas.

TODOS: Ha, ha, ha, que engraçado, ele dorme uma noite no bos-
que e se faz de muito inocente e piedoso ! vamos logo,
os pais de Saadin estão muito preocupados com a sua au
sência; apresemo-nos e lhes daremos a notícia que 8 -
Saadia está sa 8 srlvo, que se tornou um rapaz correto
e bondoso; dormiu somente uma noite no bosque e se tor
nou tbem.

David Shiffman -Moledet-

1956/30

JURI SIMULDO

I. Coleção de borboletas.

 

Um menino pega borboletas porque acha bonitas suas asns
e está sendo julgado por um juri composto de um juiz ( Madrich) um
advogado de defesa e um de acusação ( que pode ser uma " borboleta")
e os jurados que são os chaverim dn תר

2. Caçador de Passarinhos

Um menino caça passarinhos com atiradáira. O advogado
de acusação pode ser um"passarinho".

3. Oformigueiro

Indênticas condições anteriores.-0 menino que destruiu
um formigueiro, que estava próximo a sua horta. Também pode o chanich
que está fazendo a acusaçao, fazer o papel de ! formiga".

-Observação:Está á livre escolha do chug a escolha de -
um dos temas. Achamos dispensável a existência de " autos" previamen
te redigidos. De acôrdo com as condições principalmente referente a
idade dos advogados pode-se introduzir a relato dos autos feito por
um reitor que pode ser um madrich ou- uma junta de três chanichim "neu-

tros" que nano podem mais ser jurados.

DIA DO CAMALEÃO
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Material sôbre este dia:

Por que mudam de côr os crmaleões?

A faculdade que tem os camaleõdes de mudar de cor serve--lhes para os ajudar a ocultarem-se, tomando a mesma cor das coisasque os rodeiam. Esta faculdade não é exclusiva dos camaleoes, muitosoutros lagartos também participam dela. Esta mudança de cor realiza--Se por meio de grande número de celulas ( explicar em termos asces-síveis o que sejam ) que possuem debaixa da pele, perfeitamente agrupadas e cheias de graozinhos, que ao refletirem a luz produzem umaluz branca. Outras celulas cheias de gotinhas de 6160, 8 ט6ממ0-188 -amarelas, outras contem um pigmento pardo ou avermelhado, e as mudanças de cor sao devidas a contração de diferentes partes da pele e aomovimento dos diversos pigmentos. Assim, quando o animal faz com quetodos os pigmentos se juntem na superfície da pele apresenta uma corescura. Cuando os pigmentos não estão tão próximos da referida superfície a sua cor6 verde e quando se afastam muito da pele to-ma um tom amarelo.

O mecanismo que produz estas mudanças de cor deve dstar-submetido à metade do comaleao, contudo os agentes externos que o rodeiam, tais como o frio vo calor, podem também influir na coloraçaoda peles.

JOGOS

 

Devido à grande quantidade de chovrot existentes tor-na-se dispensável] indicar os jogos, e também o mesmo serve para 2ginkana:

ERRATAS: Introdução - 6 na parte 3 teatro: O Julgamento dos pássa-
ros leia-se o julgamento das árvores.
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