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AO MADRICH:
Essa sequência de sichot, tem como objetivo colocar perante 0,
chanich um panorama da vida, modo e costumes em que vivemos, hão sSO

analisar o "hoje", mas sim buscar na nistória, encarando o homem

! desde seu aparecinento na terra, deTsua origem ec desenrrclar dele.

| Devemo5 conhecer todo o procêsso

s de transforurção, para entender-

| mos e analisarmos o que recebemos prontos determinrãos costumes, mo
| 408 e como «tuamos cu usufruimnos perante eles
ו
Des envolveremos 3 texas básicos que são:: vestimentos, 1 0:11ב-

| tação e nº bitação

2

Caso surgir “outro tema que com certeza dispertara interess
|  סהchanich e consequentemente a kvutzá, cabe à&o medrieh ser respon=
sável na execuç 50 de mais um:

sich e negsa anexar sequencia,

pois

| nossa função é 5 acompanhar e desenvolver dúvidas 60 chrnich e des
| perter intergsse e espirito critico nc mundo em que ,Vivemos
A função do medrich é de informar, levantar dúvidas, questões
olêmicas, enfim 6 x o chanich não 0 na eua realidade mas
| 0-88
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1º SICHÁ: VESTIMENTAS
;

| 64

| | | ]-=
%

Essa sichá tem cono 1%6300 סצ66 6811621 06 pcrque o homem se

O acmem nua primeiro momento, como e porque buscou a vestimenta.
Prosesso de : perfeigjormento Ge tecidos - indústria
Vcstiuentas folclóriers
- necessid-Ge de condig0CE “eLimdticads
₪000: 1
בב
000

a sichá deve pos suir o micr numero &c ilustrações cobre ves-

timentas de cada
povo € épocas.
 גpode inclusive ser introduzida por uz jogo de foto-teste de
reconhecimento ou qurlquer cutro jogec com ilustraç0606₪
O PORQUÊ E COMO SE VESTIR?

«unão c homem se viu na natureza desprotegido dos fenduencs
natura is(chuv., sol, Írio, etc) prralelamente à sus luta pela alimen |
tação, desenvolve-se tambem a luta pelas vestimentrs que o protegia
da chuva e do frio. Com o desenvolvinúentc Gos sentiãos humanos, o

homem começa a criar, e dentre muitas outras 001888 c homem inventa
& agulha, e graças a esta, as primitivas coberturas de pele eram

transformadas em trajes, que eram «dquiriãos da caça onãe se alimen
| tavam e aproveitavam a sua pode.
e vis UAUGina da  הח הידד רת הלmeti vam er ta e ee é pee e ra

ד

raras mm o ar e recaa eo ca tro na

'No entanto mais tarde forum surgindo teciãos mais

me pm

it

grossos e bonitos

ie com o desnvclvimento da técnica, os tecidos ternaram-se variados,

|
|
:|
|
.|!
|
|

finos e baratos. Ternaramn-se populares c passaraun a ter muitas uti>
lidades. Desde lona de caminhão até gaze de curativo. Para 9 barate
amento dos tecidos muito contribuiu ca invensão do tear mecânico.
Cada pevo tem suas festes tridicionais e eur:eteristicas 8
Vivem en climis diferentes
- RUSSOS: usan pclcs dc urso e roupas quentes.
.
» AFRICANOS: usam - POUCA roupa pois lê o eilcr é/ intenso
,
+ BRASIL: gaúchos usam roupas quentes, pois vivem numa região fria

nordestinos

usam calçãs e roupas leves brancas ou claras

a
| pois viveeu região 8%abemos que os raios de sol ten maior %
i tração para as cores escuras, preto, marron, azul, etc e as cores
c
: Claras repelem cs raics solares não acixondo que penetren pelo cor-

| PO.

,

Ex. de países que usam cores claras: paises quentes
da Asia,
רבך

dc trópico e tmcricas. India, país pauperrimno, andam quase |

nús, devido as condições climáticas. Vestem una 0826010 6 10001
passado pelo corpo e ui turbante na cabeça.

Mexicano- sombreros, suas mantas colocadas tradicicnai 8, OS paname-

'nhos , os guatemaltecos...
América do Sul - nas grandes metrópoles, otipc comun ccidentalizado

| Cnos campos, por ex. nc Brasil, o caipira vestido de algodão e chas

'péu de palha.
| Ilhas do Pacífico - vestidos c tangas
a
celcridas e florcs na cabeça
6 כ

| EUROPA - homens se vestem como nós nas grandes cidades (ou melhor,
| 8 nos vestimos como cles)

c com roupas especiais

(conforme a reg)

'nos campos. Vejamos primeiro a holanda, onde as pe sscas se vestem
|  סםcampc com tamanccs nas pontas 0 as mulheres de toucas rendadas,
'e saias longas, concdas para c seu tipo de trabalho.
ו

So!no poácmes notar as pesscas se ,Vestem pare se sentir bem

isto é, cocrente coas condições climáticas, tem S e própria caras
| teristica. Fa-Lamos que as pessoas devem sc vestir dê acordo com as
|

condições climáticas de seu pais, mas será que todos ten condições
| econômicas para adquirir cessa tal roupa adequada?
| Será que a roupa nãic € un meio de diferenciação de classes? Isto
é,

| hoje em dia as vestes serve para diferenciar os pobres dos
ricoss
Alguns ricos vesten=-se coi exuberancia 6 espalhafato, os pcbres
nem
ten com que se vestir c pouccs possuem um terno de douingo 0 ההש
XE
roupa de trabalho.

Vocês já deram roupas para crianças necessitadas?

| Como vocês se senten no inverno, nós bem agasalhados com
2610 8
jmais de uma jaalha, quanãc doseu lado, alguém da sua idade na rua
Ee que nú, tremendo de frio? Você deria uma malha
sua? (propagen
da

0 60 2

é certo que nc verão bem 202%6  פתסמסם8 usarem terno

e gravata? (Convenção)

Como será que se sentem os operários que fabricam »s roupas, ternos
| onde quem os usa é 0 Sano, que só fica contrclanão e olhanão, engquan
itc cles trabalham 10 a 12 hcras sem nen ter a possibilidade de ter
ה

-

m terno?

1 aparência engana?
(Levantamento do qualquer tipc à&e questão x mradr
ich - chanich

ו

)2

2º SICHÁ: ALIMENTAÇÃO
(Os hcmen

s prinstitos viveram nuna luta constante
para protegeren a si 6 as suas famílias contre o frio, a fome,
a 8Bêde, c contra
| OS animais.

0006 quer que viva 6 herem, clc tem duas neces
sidades primário
| 88: ₪11402%0 6 água, O hcmem vrimtive encen
trava c seu alimento nas
nozes, bagas, fruta s diversas, raízes, CvoS
GC aves e ostras dc mar.
Água

achava-se

nas

nascentes,

rics

e

lagose

O ncuem sendc nais fraco que cs cutrcs anima
is c precisando
|Gefender a sua familia, teve que aprender
a captura-lcs cu mata-los,
| para usa-lcs core elimentc 68 para scbreviver
ens.

ן

48

À

invenções feitas pelcs hcuiens à antiguida dc
tivera ,
|rax cm geral a sua crigen nc aperfeiçoame
nto Gcs meios neces cários
ipara
a obtenção Cos seus aliue

ntes, pois a couica era seupre 8a sua ma
|
| 1 שסpreccup” ção.
|
O hcmen possui a vantagem dc raciocinio e tem
a capacidade de
| memória, pcr issc é superior a cutrcs anime
is, Ele compreendeu a sua
| 6 ( para aquecer-se, para ccsinhar
alimentos, para fabricar

| objetes de proteção).

;

A. alimentação varia de país para país, cx.

| cipal alimento ces íns108, nc Brasil;

c arrcz

:

cuilhc era o prin |

na Qhina

O

| Pics.

א

O

e no Japão: 6
ipeixe é o principal procdutc de tcdos cs Povos
que vivem àcs mares

|
0026 8 sabencs, a principic 60  מסמסם6cainho, conse
guia c seu,
+

080866 , pescanic cclhenic cs frutcs da natur
eza. Perém,
₪
./0ia que c hcmem se  אasrupcu em tribcs,
ce se fixcu eu locais 800- |
 ו1%814ם86%, 08%20  הטפ060171%8
6 cspecializa 68 %066 0
0 86 460108 principalmente a usa ב01.
806 produtiva. assim

; quando tribos nêmaces se fixaram nc vale dc Nilc,
007100 88 ע8ע001%aric

|
ados gecgráficas 'c local, eles plentavam|
principalmente corcais
| que TROCAVAM ( ncção Ge trcea ja per diforcntes. precd
utcs de cutras re| 60  פיד11 6-0 diferentes (crigen
ac ccuércio).
Fci Gessa maneira que surgiram as ncãalidu
tes modernas ée pro| Cuzir alimentcs, pescs intensiva, gaão,
etc.
|
Isto 6, dieta ui grupc huianc se especiel
izava eu pesca ing
tens

iva e eperfeiços 0 tran

smite suas técnicas Ge geração eu geração, |
cutre grupo hunanc faz a mesna ccisa em
relação acgaic, agricultura,
|
| indústria, extretivismc, ctc.

|

|
|
||

3

Coy c cesenvclvizente ca indústria, ined
iataxente inventcu-se
1
&ran.cs naquin.s que sisplificava טע6
ב
,
+1 ) trebilhe 80 hesem. Mágu
inas agricclas, frigerífercs, nc enta
ntc csce grance Sesenvelvisentc
traz inecvenientes para a agricultura
( super pretução
0886 àcs RX
2.0.4. 68 jcgata cas 3088 6 ar, enqu
antc cs lavrsícres mcrriau Ge
icme, a prepria queira 66
censerva, apenas práticc

café nc Brasil). Outrc al: alirento
cs
(nãc é precisc) - .. ten encia atual
Cc

308811, 6 0880 818%678 08 praticicarc,
pcis

nãc se tem enpregaias,

cczinhar, entac abre-se

606 ע6מ6%

0ב

א-8 6

,86002

du NUNcre inderccitavel

e

nur país Gesenvelvicc,

cs piis trabilham, lego nãc

ב8

%81ה8,

nas nc

em

se te: tonpc /

8168260805 8 ,8071000 6 816

srasil auita gente

0 =18

passa fcue 6 tem

àe crianças abunicnaias. Cuca 8 SCDCiu
nais

65 כטעע86 866 cliucentes, cnie c alinente
passa à ser uy luxc € nãc
c essencial. (Pergunte a sãc ce eu:
Ui 8 Ciferença
ce Prego 60 1
002

estãc

06188 ם6 862 6008882 es: relazão-s hcjc) .luí
tus Lonas de CuSu E
fazencc

Ec cperáric

pretestes pelc

proçe

Racenica,.

O «inhvire o esiário

nãc é « euficicnto para cs gastcs. O pv. est“

Puxer Cc

chanich tucc c

001 1.

que elc sube, cuve e vc na TV (proolc

“2 cerne Cc leite, arrug, feijãc, greves,
₪00. 66 luta

).
lguer ca kKvutzá 6 vegetarianc? visc
utir esse punto
Existe umu terri que « alizentce Ca terr
a nac será suficciente,
2618 nasce sais pesscis Ac que se prcú
uz alinentcs. Eutiov vuus s6
CuuSisa clientes Luv wvare O que vocês

0
=Acentuçé aziunortançia de uma boa alim ? ו7
entação na formaçao e desenvolvimento da cria

nça.Tanto para uma boa formaçao fisica
e mental (boa nutrição-bom, rendimento)

-Seria interessante levar os chan
ichim conhecer uma fábrica de 1

mentos.

METODOLOGIA:
Essa sichã pode ser encaix
na sichá de shavuot 6 iom
habikurim,como tema de exploração daadacom
ida,alimentação e terra. |
SObre a festa em si,daremos uma lev
e passagem para mostrar a' be- |
leza e o significado do

chag.

-Cada kyútza poderá combinar de
todos trazerem Írutas e
no fim da sichã prepara-se uma ces

0

|

ta de frutas e dá-se de mataná |
para outra kyutza.Seria uma especie
de confraternização entre kvus
tzot
Pode-se tambem como segunda part

!

e da sichá aproveitar o
tema para se dar um chug de coZinha,
|
isto é cada kvutza aprendera alguma especie de comidalo madr
ich combinara com cada chanich |
para. trazer os ingredientes))e depo
is
chva para uma pequena massibas:ARUCHAT de tudo pronto sentar a shi
SHESH,

BE ATZLACHA!

SICHÁ :HABITAÇÃO
o > ד

Na realidade,as diferenças fundamentais aÃ as casas em que
hoje vivemos e os abrigos dos nossos antepas ados prê históricos

nao sao tao grandes como a primeira vista 7
EN: 1 es essenciais dacasa não mudaram muito.E até as moderk
nas técnicas de « nstrução não são tota5 baseadas em novas iCas gas sim

na

sua maior parte,em desenvolvimento dos princípios

| conhecidos pelos vrimeiros homens.
ssim aus 0  ווno mundo,ele, procurou na própria na.
 יי05 81063 cc proteção conira os “fenomenos da natureza, inc: -
tando disto. 86 8 gentios de animais.

às primeiras habiiaçoesdos homens primitivos eram as cavernas
nas quais eles se protegiam contra os animais ferozes,contra o fri

ie contra a chuva

2

1 vida nessa» cavernas era anti-higienida e primitiva.Em cada
' Caverna viviam a.gumes! fam. 111 as! era dificil de delimitar, .
Mais tarde os nomens aprenderam a vitalidade do fogo e ja co| Zinhavam nas cavernas, Inclusive surge O prooblema da promí sçuidade .

| N as cavernas ar esaonças sue!
m decorrentes das proprias
| condições de vid
:
sfali
de ventilação, humidade,etc)
Mes Do וס
rh proprio honem. emyrutecido,por essas cen

dições de vida.nro era tão
Pouco a pouco nas

mento,pois

tudo

sensíysl

as

moléstias como noda Es

redondezasdas cavernas

ja,fora consuni d

não existia mais alí

homem exa então oprigaa a

emigrar para cutras regioes.Para isso ele se unia con outros .no-

imens e assim verdadeiras

tribos

fundaram ajuntamentos em regiooes

de muita alimentação,
Numa 8685888 6012286008 uma tribu fixou em região costeira de

| ב8806 e alimenkiou.se de peixes.Resolveram entao para defender-se

Cos animais e por higiene,viver em parcos fiutuantes mas mais tar.
| de RR UE ro fundo do solo,acabando por construir verdadeiras
|8
b
"ego. assim surgiram as enormes ALDEIAS LACUSTRES | ond

ide as condições de higiene jSiimentação,clefesa,eram muito boas.

Por outro lado ,em regiões geograticamente caracter ísticas de:

senvo.reram tipos de habitação particulares, sodos em função do meilo
ambiente e da grande evolução do homem, Assim pas regioes posE

onde não existe cutra materia prima alem de geld, as casaa ao fe
tes de gelo. IGLU. Nas regiões
quentes e de muita veget ação(frics1
ל
elas qua constituídas de arburtos(cabanas).Nas regioes onde a

jextração do barro

era fácilas “habitaçoes eram feitas de tijolos

(isso jã em grar. de civili ação 1nais adiantada.Por ouro lado a

|nabi tação reflete tambem as caracteristicas SOCIAS de uma época.
Assim os castelos com suas muralhas e portas que se fechavan ,!
mostram um regire onde tudo era fechado e dividido, pois cada al.
dei a havia o castelo do senhos que inpononte dominava a região,

às pr-oprias particularidades da construção tambem são feitas

em funçao da geograíia-issim na Buropa os telhados são pontea-

gudos para qie 7. nave não se acunule.No Or iente Medic(Israel)os
telhados sao em forma de terraço para acurylar a água das poveae
chuvas,e assim por diante.
N os tempos atuais,ou melhor,;depois que surgiam as grandes cidades
com seus problemas e inconverientes, o pronlema de havita
tação tornou-se ja um aspecto profundamente social,
:
Isto é, a construção de residencias ja obedecia a outros eritér

| 2108 8-08 808 העטטהת1 600,5 881208 8 Sora de verdadeiras cida8

| 06 סץ סה תמטנט6ס0" 68 uma fábBricalconcentração indust rial), ou em

volta de um pórto.

Surgem então por falta de espaço, os arranhacéus cok todas as

|

es su”ºs enractcristicrs(cimmlicerr)
a

2
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