
- JULHO 85 - RIO NEGRO - POA-CTBA

"HISTÓRIAS EM QUADRINHOS"

58188 de Porto Alegre

Domingo:
Chegada no local;

Arrumação/divisão de

Divisão de

2:00hs - ARUCHAT TZ2OHC

!:00hs à PEULÁ: VOVÓ DONALDA

JOGO ESCÁUTICO "CIDADE 5 CAMPO"
BANHO

SHIRÁ BE TZIBUR

ARUCHAT EREV

JOGO DE SALAO

LAI LA

HIGIENE

GINÁSTICA

33 00hs ARUCHAT BORER

8 CHUG TZOFIUT (anexo

):00hs - SAÍDA P/ IUL DE SO VIVÊNCIA" (anexo)
:00hs .º* PEULA: "HUGUI NHO, ZEZINHO E LUISINHO"

2:00hs ARUCHAT TZ20HORAIM NOS AC AMPAMENTOS

4:00hs - JOGO ESCÁUTICO "pI JRAMB

6:00hs - LANCHE

;: 8 CHUGUIM (an

BANHO

SHIRA BETZIBUR

ARUCHAT

JOGO DE

 



 

  

CONTINUAÇÃO SEDER HAIOM F.2

16/07
7:00hs

TERÇA-FEIRA:

Ashkamá

Higiene

Ginástica
8:00hs ARUCHAT BOKER

2:00hs - Saída p/tiul na cidade
9:30hs GINKANA NA CIDADE (anexo)
11:00hs 58 PEULA "MADAME MIN/MAGA PATOLÓGICA"
12:00hs ARUCHAT [ZOHORAIM
14:00hs - JOGO DOS DISFAR
15:00hs GINKANA NA CIDADE (28 parte)
16:00hs VOLTA E LANCHE

ו

16:30hs - CHUGUIM (anexo)
17230hs = BANHO

18:30hs

192:00hs

20:45hs

22:30hs

SHIRA BETZIBUR

ARUCHAT EREV

FESTA NOTURNA CoM JOGOS DE SALAO (anexo)
MOADON E LAILA TOV!

ו

ו

1

=
J

hs ASHkKAMA

HIGIENE

GINÁSTICA

ARUCHAT BOKER

- = 0 ו

/07 - QUARTA-FEIRA:
0

8:00hs ו

9:0005 - CAÇA AQ TESOURO (anexo)
10:30hs - 4a PEULÁ "OS ME TRALHAS/OS METRAALHINHAS"1: 3008 + FUTEBOL ALGEMADOS (anexo)
12:00hs ARUCHAT TZOHORAIM

DESCANSO

"CAMPEONATO NA PRISAQM (olimpíadas) (anexo)

14:00hs

16:00hs - LANCHE

16:30hs - CHUGUIM (anexo)
17:30hs - GADNA

18:00hs - BANHO

19:00hs

20:30hs

22:00hs

ARUCHAT EREV

CAÇA AOS 3 METRALHAS (anexo)
MOADON E LAILA TOV!

ו

 

 
 
 



a

CONTINUAÇÃO SEDER HAIOM F.5

18/07 - QUINTA-FEIRA:
7:00hs - ASHKAMÁ

HIGIENE

GINÁSTICA

-“00hs - ARUCHAT BOKER

-“00hs - GINKANA DE TEATRO (anexo)

10:30hs - GINKANA PORCA

12:00hs - ARUCHAT TZOHORAIM

DESCANSO

14:00hs - GINKANA DE INVENÇÕES (anexo)

15:00hs - 58 PEULA "PROFº PARDAL"

16:00hs - LANCHE

16:30hs - FUTEBOL CULTURAL

18:00hs - BANHO

19:00hs - SHIRÁ BETZIBUR E ARUCHAT EREV

20:30hs - LAILA TOV! TROCA DA NOITE PELO DIA.

C
o

N
o

19/07 - SEXTA-FEIRA:
4:00hs - ASHKAMA

HIGIENE

4:30hs - CHÁ COM BOLACHA

u:45hs - CAMINHADA NOTURNA

5:30hs - LAILA TOV!

7:30hs - ASHKAMÁ

HIGIENE

8:00hs - ARUCHAT BOKER

9:00hs - 62 PEULÁ "DESFECHO DA TOCHNIT E PREPARAÇÃO PARA MESSIBÁ"

17:00hs - GINKANA NA NATUREZA (anexo)

12:00hs - ARUCHAT TZOHORAIM

DESCANSO

14:00hs - JOGO (anexo)

15:00hs - VAADOT P/PREPARAR MESSIBÁ (anexo)

16:30hs - LANCHE

16:45hs - ARRUMAÇÃO E LIMPEZA DO LOCAL

18:00hs - BANHO

19:00hs - ARUCHAT EREV

20:30hs - MESSIBÁ

23:00hs - SAÍDA DO LOCAL P/ POA

  
 

 



 

 

MACHANE TZOFIM - JULHO 85 - RIO NEGRO - POOA-CTBA
TOCHNIT "HISTÓRIAS EM QUADRINHOS"

TOCHNIT

18SICHA: "vovo DONALDA PATINHAS!"

OBJETIVOS: Esta é 18 sichá,o 12º encontro dos chanichim com a machanécom a kvutzáee com o madrich.Sendo esta uma nova situação, devemos fazer umreconhecimento do local, levando os chanichim a um pequeno passeio pela ma-chané,ressaltando a viagem, a nova situação e animando a kvutzá. Também devese fazer com que os chanichim se c nneçam,e se sintam à vontade.
Os objetivos desta sichá sã e dar uma pequena idéia da vi-da no campo,da realidade brasileira nes te setor e as ב culturaiscomparando com a vida na cidade,o capitalismo,a industriali AÇÃO, O progres-50 6 8 poluição.PBde se colocar o tipo de vida que leva

que leva o Tio Patinhas jcComo a vida dela não tem pr des com dinheiro,com ladrôes,vive num lugar sem poluição ecom muito a RARE a vida do TioPatinhas que é uma vida cheia depreocupações com ladrões BO 50 TICO disnheiro.

T2MOMENTO: "JOGOS DE CONHECIMENTO"
!-Dividir os chanichim em pares.Cada par deverá conversar,respondendoa perguntas de uma folha.Após certo tempo,um chanich da dupla deverá falardo outro para o grande grupo.(0 chug ou os próprios madrichim deverão pre-parar as-perguntas)

2-Distribuem-se 4 pedaços de papel e um lápis para os chan ichim.No 1ºpapel,o chanich deverá escrever seu nome,o papel será fechado e devolvidoao madrich,que juntará todos os papéis com “nome".No 2º papel a idade, ten-do o mesmo procedimento do anterior.E assim resspectivamente,a escola,a ci-dade onde mora e etc.Depois o madrich de retirar 1 papelzinho de cadamonte,respectivamente,e ler alto.E todos chanichim devem se manifestar:"é/OU não, este sou eu,está certa ou não etc.
5-Os chanichim são divididos em 2 filas,ficando uma em frente datra,São dados 2minutos para observação, devendo um observar o outro.Pasdo o tempo Proposto,os chanichim da fila A deverão ficar de costas eum, descrever o chanich a sua frente(da
2ºMOMENTO: Sendo o objetivo dar uma idéia do campo e da cidade,suascaracteristicas spropoém-se:
-mostrar aos chanichim um quadro com fotos de cidades e do campo(ilustrações e paisagens retiradas de revistas).Fazer uma"explosão de idéias"sobre as figuras observadas, levandô os cChanichim a levantarem idéias e pensamentos sobre o campo e a cidade,enfatizando pontos pré-discutidos no chugde machané(poluição,ás culturais,progre SSO,produção industrial e produçãoTural,paisagens,4 de vida,atraso do campo em relação a cidade jdiferentes a-tividades)

continua na F.2 

 



 

 

-Pode-se dividir os chanichim em 2 grupos:a cidade e o campo.Cada grupo

deverá criar um "seder haiom" de acordo com atividades que podem ser desenvol

vidas nos 2 locais.Apresentar ao grande grupo, tentando-se pequena discussão.

Para essa sichá aconselha-se que os madrichim tenham como base os textos

da MACHANE KIBUTZ - JULHO 81,para que tenham um pequeno embasamento para si

mesmo.

28SICHA: "HUGUINHO, ZEZINHO E LUISINHO"

OBJETIVOS:Nesta sichá o madrich deverá ressaltar e enfocar a união,o

grupo,a importância de cada chanich dentro da kvutzá e a unidade de todos jun

tos.Todos sendo iguais,sem diferenciação de cor,nivel, idade, camada social e E

tc.Além disto,o escautismo tão"desenvolvido"na TNUA e também como uma forma

de relação entre homem e natureza.Como o assunto escolhido foram os 3 pequenos

escoteiros "HUGUINHO, ZEZINHO E LUISINHO", deve-se enfocar o escotismo e as "bo-

as ações" de uma maneira geral.

1SMOMENTO:"JOGO DA CONSTRUÇÃO"

-Cada chanich recebe um envelope com um pequeno quebra-cabeças imcom-

pleto(qualquer figura geométrica).Cada chanich teráque procurar em outro mem-

bro do grupo a peça que está faltando em seu envelope.Para que haja a troca,

deve-se combinar alguma senha ou para dificultar é proibido falar.

2ºMOMENTO:

-Depois de construído o quebra-cabeças.com o auxílio de toda a kvutzá

deve-se fazer um "feed-back" com os chanichim;quem participou?Como conseguimos

montar todo o quebra-cabeça?Como foram feitas as trocas dentro do grupo?

A partir destas perguntas,deve-se desenvolver a idéia de que estamos

todos num grupo,e que temos um objetivo,um ideal a cumprir.Todos mantemos al-

gum tipo de relação onde há determinadas trocas, um dar e receberconstante,co
mo nas peças que faltaram nos envelopes.Algumas pessoas têm certas qualidades

que faltam em outras. Isto quer dizer,a tendência é que as pessoas tentem pro-

curaramigos e companheiros e tenetm se completar de alguma forma.Mas,isto so-

zinho não vem.Toda a vez que temos um amigo ou companheiro mantemos com ele

uma relação de troca.Assim como recebemos, também damos.Pode-se questionar os
chanichim quanto às suas relações com seus amigos,colegas,professores,pais e

madrich.0 que damos?0 que recebemos?Sem temer tocar em palavras como amor,a-

mizade,companherismo,simpatia e etc.

2ºMOMENTO:Pode-se dar lápis de cera aos chanichim e folhas para que

desenhem na ordem,o que representa:COMPANHEIRO

AMIGO

AMOR 
 

 



 

-

 

48SICHAÁ: "PROFº PARDAL"

OBJETIVOS: Os objetivos desta sichá são de abordar a tecnologia atual

com certo prisma evolutivo,desde as primeiras máquinas.Além disso,deve-se

questionar o futuro.

1ºMOMENTO:Dar aos chanichim papel pardo e tinta guachê.Dividir em gru

pos de PASSADO,PRESENTE E FUTURO.Cada grupo deverá pintar máquinas forman

do uma linha evolutiva. é

2ºMOMENTO: A partir desta introdução,o madrich deverá explorar,com os

chanichim,a evolução das máquinas desde os tempos mais remotos.Deverão

ser abordados pontos como:-pré-história(pedras,machados,12 ferramentas,

criadas pelo homem);Revolução Industrial(1º máquina a vapor-forma de ene

rgia utilizada);atualmente(computadores, foguetes,brinquedosa,robôs,etc);

futuro(como será nossas vidas?)

58SICHA: "OS METRALHAS E OS METRLHINHAS"

OBJETIVOS:Os objetivos desta sichá são de demonstrar aos chanichim 4
que há uma parte da população bastante marginalizada,da qual, também fazem

parte crianças,que,para sobreviver "apelam" a atividades ilegais como rou
bar,matar e etc.Deve-se dar uma idéia desta realidade social,enfatizando-

se as crianças,preocupando-se em desenvolver certa visão crítica.Para tal
propoém-se fazer um "jogo de mímicas":

-Dividir os chanichim em trios;cada trio terá que representar uma

cena: -lcasal passeando na rua e passa 1 pivete e os rouba;

“Na parada de Ônibus 8 crianças pedindo dinheiro e passa um homem

e não quer dar;as crianças choram e falam que têm fome;

-1 menino rico,que estuda,passeia e encontra 2 pivetes e conversa

com eles:"Vocês não estudam?","Como?","Onde vocês moram?"

2ºMOMENTO: Tentar discutir com os chanúchim através de sua vivência.

Como é a nossa vida e a vida de outras crianças pobres,

que não estudam,não têm onde morar,nem o que vestir?Estas crianças traba-
lham e são exploradas,e,muitas vezes roubam para sobreviver.


