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TOCHNIT PARA A MACHANÉDE TZOFIM - JANEIRO DE 1960
 

TEMA ANIMAIS QUE TRABALHAM
 

FINALIDADE
 

Este tochnit tem como principal objetivo transmitir ao

chanich tzofê, o grande valor que o trabalho encerra, sendo êle
| o fator determinante a sobrevivência de certos animais e ao mes

4 mo tempo motivo de vida para esses mosmos animaise

Por outro lado, pretende ligar o chanich a natureza, 8
que 818 ט1טפ10מ86,תהס percebendo mesmo que faz parte dela.

FORMA

6% Deve-se aproveitar o cenário natural que poucas vêzes eg
tã ao nosso alcance, fazendo coleções de pedras, folhas, insetos,
mostrando diferenças na vegetação, e tentando levar a machane à
visitas em apiarios e Instituto de Sericiicultura etcs

Casmec mecmtime 4

Propõe-se lh kvutzot com os seguintes nomes:

a le Dvorim' £*otmipas)
2º Nemalim - Formigas
p Bone - Castor

o - João de Barro

/ A kvutzã devera ter a organização social do bicho que re
presenta» Eixo$ o masvir da nvuvsa das abelhas e a rainha, da de.
esstoros 8 0 ,ספפטשע 81 650. 4primeira sicha a ser recebida, de
pois da sichã introdutória, sera sobre o aniinedoquniei nome à

sã kvutza, acompanhada de trabalhos manuais e exposiçõeso

 
,Os nomes serão divididos por sorteio na primeira sichã

que sera introgutória e geral»

SEQUÊNCIA DASSICHOT E DOSDIAS E

Fica à critério de cada snif, mexer com a ordem des si-
chot, salvo as que estão assinaladas ng tochnit (as primeiras?
1. introdução, 2. o none da kvutza; a ultimas o homen)» )

A machané esta organizada para 10 dias, sendo facultati-
vo gos snifim agregarem um 108 8866 סג

DISCIPLINA :

» Deve-se cxigir um máximo de disciplina dos chanichim, sen
do para isso indisgensávels Lo porfeita organização de peulot

2» disciplina 6 זמידסת

 



 

 

Introdução - 2

HIGIENE

A higiene é um dos requisitos fundamentais da machanê,
começando dos proprios madrichime É obrigatorio mifcad e dentro
dele inspecção que significa revista de cana, malas e higiene
pessoal do chanich e do madrich, e feito com a maxima seriedades

SIMBOLISMO

O pouco que o movimento usa de simbolismo, deve pelo me
nos ser bem feito e respeitado. Exe: mifcadim, nomes de kvutzot,
tudo com as devidas exigências da coisa em sie

Com  .

00 מ 8poucos pontos observados pode-se obter um bom
andamento da machane, no aspecto de aproveitamente, organização
disciplina, higiene e a ordem»

Recornienda-se uma reunião bastante ampla de análise geral
da machane, no final delas.

oO a Oאא

SEDERHAIOM PADRÃO

6330 + alvorada 24,00 - esportes

6,45 * ginástica É 16,00 - banho
7,15 - higiene e arrumação
7,15 - higiene e arrumação 16,30 - lanche

7,30 - mifcad 17,00 - chuguim

8,00 - peulá 18,45 - mifcad, inspecção

10,00 - trabalhos manuais 19,00 - jantar

11190 - banho 20,00 - peulá noturna
(ou conte de trab.) :

12,30 - almpço 22,00 - mifcad 18118 טסט

DIAS IRREGULARES

dos dias
manhã - viagem para o local
12,00 - almoço, descançoe arrumação
1%,30 - tiul pela nachane

jogos 2
primeira sicha (geral)
sorteiô dos nomes das אטג 20%.
lanche .216,30

17,00סתוגשוג1מ<98₪028200828080

 



 

 

Introdução - 3

18,45 - mifcad inspecção
19,00 - jantar
20, 00 - medura

Dia do Lagartos

Programa normal 808 88 84

 
8,00 - ginkana -

à tas grande duração, participação geral e cansati
Va)e

| 11,30 - banho
, 12,30 - almoço o

13,30 - reuniao geral: combinaçao da atividade. Pequena
inârndúução sôbre o lagarto. Livro

1 o Pica-Pau Amarelo (Monteiro Lo-
bato) . 1

13,45 - toque de silêncio: chanichim ficam imoveis, joga
dos pela grama, o unico que podem

8 2 fazer e pensar.
15,00 - redação: chanichim voltam ao chadar haochel para

escrever impressoese
16,00 - normal

Observação: Se madrichim perceberem que esta peula das
13,45 e difícil fazer de fazer en
ambito geral, que se faça por -
kvutzot.

5 Shabat $

Tiul de caminhão.
Localt 1. Instituto de sericicultura

2. Apiario
3. Local qualquer com programa

א

Dia 60

Para ser feito no dia que segue ao tiul Ieili

de 11,30 - banho
12,00 - almoço
1,00 - reunião geral. Explicação do jogo. Algo sobre o

. camaleão (o material acompanha as sichot). Algo
, 80028 camuflageme

14,30 - jogo
17,00 - banho
17,30 - lanche
18,00 - chuguim
18,45 - mifcad inspecção
19,00 - jantar

1 20,00 - peula noturna

Jogot 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 dêpois, fica a certa.
- distancia e tenta encontrar com os olhos os canuflu
dos 0 primeiro grupo ao chegar ao local caruflan-
do-se).

Local: deve ser grande e bastante acidentados
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Introdução - %

A critério de cada chug agregá-lo à machanê. Propõe-se

aprendizado e competições tzofiuticase

PEULOT NOTURNAS

1. סוגה
Ae

bo

Ce

do
Cs

do primeiro dias
jogos
canções. ensino
tishbatim sôbre machanoto
danças, ensino
parte de chanichime

2» noite de contost É
Fazer de maneira que chaniçhim não percebem que

houve preparação e tambem participene
Format apos o jantar começa-se a dançar no chadar

haochel, quando um madrich resolve contar algo,
seguido por outros madrichime

* Contos! sobre animaise
Material: mais adiantes

3» audição musical?
lo
Ze

Voo do besouro
Carnaval dos animais .
a de explicação na contra-capa dos dis

COS)e

|. Torneio Cultural?
Temas: Sichot

Judaismo
Natureza

5e Êiul leilis
s feito as 0 תטעבפששמ 6202016108 38 sadaut

horas saida para ver o sc! nascer

6. Jogo escautico

7. Juri simulado! material mais adiante,

8. Qneg Shabat:
Tera: Tu BeShvat

Shabat
Material! mais adiante

9. «Fantoches

10. Messibá de encerramento
 

mo a 4 . 2 .

Observação: A ordem das peulot noturnas fica a criterio
de cada snif.

 

 



 

Introdução - 5

TRABALHOS MANUAIS

Serão Quase que exclusivamente sôbre o tema das sichot,”
sendo a hora mais propívia logo apos-as peulot, quando os conhe-
cimentos adquiridos ainda estao bem vivose

ho lado de cada proposta de trabalho damos uma popposta

de duração do mesmo, sendo assim mais organizado, nao precisando

o madrich preocupar-se com a sequencia dostrabalhose

Material: le Material ilustrativo do programa
2. Material vivos

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

no zoologico local)
casulos, seda, o bicho, a borboletas

E” argila
« lapis cera e aquarela

5. cadernos
6 compensado, serras, lixas e tinta»

Trabalhos: 1 . E
1. Exposição fotografica sobre o tema da kvut-

8.

duração! um dia
gpoca? primeiro dia de trabalhas manuais

Deve ser feito por kvutzot
2e Iton Kir

guraçãot um dia
epoca! segunco “ia de trabalhos

Deve ser feito por kvutza, aproveitando a
natureza.

3: Exposiçao viva
duraçaot um dia
epoca! terceiro dia

Ex? evolução da abelha, tipose favos
ח do bicho da seda. casas sêdes

. da formigas
le Trabalho em argila

duração! um dia
epocat quarto dia

Se Aquarela
duração: 1 din
epoca: quinto Gia

Se não surgircu outros travalhos típiços deששב1007705
machanct, devemser repitidos os dois ultimos
trabalhos»

“CHUGUIM

Livre escolha dos chanichimes

Os chuguim são? 1. danças
Ze teatro
Bº córo

« pirâmide

 

 



 

Introdução - 6,

- - 4

Os chuguim serao feitos em funçao da messiba de encerra -
mentos

1, Danças:

1. Shualim kKtanim 6. 181060,06
2o Or chava tzalot 7. Iam tzatza
Dº Ve David iafe einaim 8. Avu lanu

» Iesh lanu taish 9. Simi iadeich
Se Tabana 10. Iemina, iemina

2» Canções?

le Avu lenu sussim 7. Hakukit
2. Shir hashual 8. Adarim
3º Banu al canfei nesharim 9e Chanan1128
+ Shualim ktanim 101
54 Guemalim possim 11. Iesh lanu taish
6% 816

Observação: 4 serem ensinadas em peulot normais, noturnas
e no chugs

3. Teatros

2 ,

O julgamento dos passaross

INTRODUÇÃO GERAL ÀS SICHOT

Cada sichá estã bastante desenvolvida, presa mais para o ma-
drich do que para o chaniche À parte principal da sicha e a do
animal em si, sendo o resto curiosidades etce

. 2 - me

Geralmente a sichã não esta aconvanhada de jogo e cançao,
tendo que o madrich buscar para cada 78710, em jogo e uma canção
nas partes correspondentes»

À primeira sicha é geral, 'dada pelo Bosh ou merakezse

. . . e e . = . .

-0-0-0-0-0-0-0-0-

 

 



 

 

SICHOT.
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15 810845 INTRODUTORIA - OS PEQUENOSOBREIROSDA NATUREZA2

2 םגק6ע4010910866הסמסמ sobre os animais provem de
sua inteligência. Ele nasce ignorante e insbil e,tem de aprender
uma infinidade de coisas, mag, velo raciocinio, e capaz de fixar
o melhor modo de atingir os fins a que almeja. Os animais são di
ferentest ja nascem sabendo quase tudo por instinto, sem necessi
dade de raciocinar nem de aprender. Em compensação trabalhamma-.
quinalmente, sem saber para que; são apenas capazes de atos inte
ligentes muito rudimentares, e não vodem, como o homem, adaptar-
se tão eficazmente a circunstancias novas, nem imaginar novos ob
Jetivos para sous esforços Por isso são incapazemrde"civilizar-
50%. Este capitulo nos mostrará quão desenvolvido é o instinto
de construção em alguns animaise Examinaremos as habitações cu-
riosas que eles fazem atraves dos rios e torrentes, nas margens
das lagoas e debaixo do solo; e por seremarquitetos de nascença
não precisaram estudar nem usar a inteligencia e suas obras nos
parecerão maravilhosas.

 

Se examinássemos uma lista de todos os ofícios a que
se dedicam os homens, ficnriamos surpreondidos com a natureza de
elguns deles, por rmica os termos ouvido mencionar; pois se estu
darmos os difercites modos como os peguenos obreiros da natureza
se sustentam e constroemsuas habitações, ficaremos, talvez, ainda fat: 02 22602016085 808 dispomos do carvão, da eletricidade,-s “oPramentas e maquinas para nos auxiliar, enquanto os agimaisso tem 0 que natureza lhes da, e isso lhes é suficientes Ha, no.
ric Amazonas, um peixe com eletricidade a seu dispor, e a cujo =contato se recebe um choquemais forte que o da corrente eletri-
ca usada em nossas casasy Nos temos alfaiatcs; entre as aves tambem os ha, fabricando elas proprias o fio e cosendo com os bicose
O homem, para caçar, usa espingarda, paus ou pedras, mas ha pei-
*es que apanham móscas lançando-lhes um jucto de agua que as fazcair, molhadas, na boca do caçadors

Cutro peixe pesca os seus semelhantes tão antuciosamen
te domo os homens? tem na crbona umas excrescências, parecidas
com vermos, muito aprecisãos pelos טסדצספ 00002085 0 6808602 =

60177990 0812 םס fundo, oculta-se no loio e entre as algas, tem-d> o cuidado de que fiquem à vista as mensiouncas meroscênciassvs pelxcs, atráidos pelo que julgam ser o manjar predileto, pulu
lam em redore Então o pescador não tem mais do que abrir a boca
e enguli-lose

Não somos nôs apenas que conservamos os alimentos; o
mesmo fazém certos 0889100608, 8086 Construimos casastambem os animais fazem suas tocas na terras O homem gosta de verconfortaveis suas residências; o mesmo fazem algumas avesso Assimo joao de barro constroi com argila suax casa, como as constroemcom tijolos,os homens, Os beija-flores enfeitam os ninhos com Iiquenes de varias cores, e outras avos agranjam uma especie de salao, enfecitam-no com pedras branses c conchas, com penas vistosasde cutros passaros, enfim, com tudo quanto acham que pode ambelezar-lhes a vivendas Isto, poren, não é o ninho proprinmente dito,

. 5% /
a

 



 

 

SICHOT 4 8,
e .

que ele prepara noutro lugar, mas una especie de 8818 660
onde passa alegremente o tempo, com os seus companheiroso Ha mui
tas outras maravilhas semelhantese

(Extraido do Tesouro da Juventude - vol. 6 - page 251)

SICHÁ SOBRE CASTORES  
Todos têm ouvido falar, por exemplo, do castor, mas

poucos ja o virame Encontra-se, principalmente, na America do 6
Norte, mas isso não significa que não existisse outrora en outros
paises; a perseguição cruel, feita pelo homem, quase os externi-
nou ali. Na,verdade, seria perigosa a existência dos castorês,
em grande numero, nos países onde os homens vivem a beira dos
rios, porque esses animais chegam a modificar o curso das corren
tos. camsando inundações»

Somo os castoresconstroemsuas habitações

Ocastor e parecido com um grande ratão-do-banhados o
corpo tem cerca de 60 centimetros e a cauda25 Esta não se pare
ce com a de nenhum outro animal; tem uma especie de escamas, em,
vezsde pelos, e pesa uns 10 quilos. Utiliza-a o castor como 8ק0=
io quando se senta para trabalhar ou comer; quando nada, serve-
lhe de leme e, se surge algum inimigo, bete com ela na agua para
avisar os companheirose

Vamos agora examinar a vida desse interessante animal,
e o modo como ele trabalho. Quando um cagal de cagtores dettde,
fazer uma habitação, procura um lugar proximo da agua, popque é-
les gostam muitode nadar possuindo membranas nos,dedos das pa-
tas posteriores a maneira dos patose Alem disso, e na agua que
os castores encontram o principal alimentos

E 2 -
Nadando ao sabor da currcrto, 18 vão eles em procura de

algum bosque crão haja snalgueiros ou outras ayvorço suas predile
taco Uma vez escolhido o sitio, decidem pôr mãos a obras Tudo se
ria muito facil de as condições não mudassem; então poderiam fa-
zer uma ou duas tocas com entrada abaixo do nivel da agua e ai
iveren felizeso 0

Mas gles sabem que o curso da água não é sempre o mes-
mo; no verao, e escasso e insuficiente para eles nadarem, as aber
turas das tocas ficariar então a descoberto, e, por consequencia,
os seus inimigos - entre os queis se contam a lontra, os glutões
e o homem - facilmente os descobririame

comoobtem»madeiraparaaconstruçãodosseusdiquese

Parece impossível que os castores saibam levantar di-
ques tão bem como os homens e se disponham a constru -los, con a
segurança de engenheiros consumadoses Começam por erguer ummuro
para evitar que a agua se escape nas ccasiões de seca; na epoca
das cheias fazem nele um buraco, por onde ela sai, prevenindo-se
assim contra a inundação das suas tocase
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. , Mas onde vão eles buscar os mâteriais? Nas margens dos

6084 As árvoressão a principal materia-primaj eles a abatem com

seus. poderosos dentes, cujo bordá externo e constituido pelo mais

duro esmalte, enquanto o interior e formado de marfim, de onde

resulta que a parte-interna-se gasta mais depressa, porque estes

animais roêm múito, ficando a parte externa dura 6 cortante como

uma lamina de aço

. f com os dentes que o castor derruba as árvores que ên

contra a beira dos riose Começa por se sentar nas patas trasei-

ras e, apoiando os membros anteriores no tronco da arvore; vai

rocndo-o em redor, descrevendo um anel, cada vez mais profundos

Exoccuta esses trabalho com tal perfeição que, pedaços.

de madeira cortados por cles, nos jardins zoologicos, parecem te

-losido-pelã mão do homem. Quando vê que o tronco esta prestesa

cair, lança-se à agua ou foge para lugar segura. Caida a arvore,

corta-lhe os ramos, sempre com os dentes, e divide-os em madei-

ספ

3
000 0% 8langamumdique contraa הב

Em. seguida começam a construção; para isso põem os tron

cos ao lado uns dos outros, em pilha, e mergulhando ate o fundo

do rio, ou procurando nas suas margens, trazem lodo e pedras pa-

vs סבמסמ6ב24תשמעעהמ 0 1660 com as patas dianteiras e transpor-,

tam-no, aconcicgrdo-o de encontro ao queixos Trabalham com gran

de atividade, embor» so 8 noite, de modo que bem depressa apare-

66 o muro. Atrancam acs ramos a casca, que lhe serve de alimento

e entrotecem-nos nos trvssus; em breve esta erguido contra a cor

ronte um nuro de trongos e remos cimentados com 1080 688.

Se a água corre lenta, o digue,e construido em linha reta, de

uma margem à outrae Mas se € rapida, os castores tratam de dar

maior resistencia ao dique, fazendo-o em forma de arfo com a con

vexidade voltada pera o lado de onde vem a aguas : ,

Como a correute טלח2 0000%12% pedaços de madeira 6 ou-

tros detritos, o castor vai culhendo-os ora com 6168 reforçar

o dique, em breve transformado numa forte barzeira o»

costumam deixar uma abertura na parte superi.r, para 6

sair; uma prção desta estende-se para a terra de ambas as margens

do 810, 6 isso e, afinal, o que os castores querenms

a Ao fim de algum tempo abateram já todas as árvores mes

mo à beira do rio, e torna-se-lhes dificil egpurrar os troncos

que se encontram longe. Então esperam que a agua sc estenda para

as margens, abrem canais gpropriados ou aprofuncam os já feitos

pela currente,o, rudando os madeiros ate eles, conduzem-nos, flu

tuando, ate o lugar do Áiqueo E assim conseguem fazer um lago em

frentç Gas suastocas, bastante profundo para que, durante o in-

verno, a agua não gele inteiramente. Agora, ja podem dedicar-se

a construir a habitação.
Ra :

A casinha do castor e o tunelqueaela contuze
à É

A casa tem o aspecto de uma choupana e e feita com os

mesmos materiais do dique: troncos, ramos, edras, cuidadosamen -

ta ligados e recobertos com uma camada de 16306 Quando chega o

6

 
 



 

SICHOT +,

frio, este lôdo adquire a dureza de uma rocha; protegendo o cas-

tor contra os seus inimigos Mas por onde e que entra em seu a-

brigo e saidele? Não ha caiimho por terras Constroi dos tuneis

da casa ate a aguaz-um para servir nos circunstancias ordinarias

e o outro, que vai desembocar mais fundo, para ger utilizado

quando o primeiro estiver obstruido pelo gelo. E,pelo segundo

que, no inverno, o castor se encaminha ate o deposito de ramos e

cascas escondido debaixo do diques.

O interior da casa é muito limpo e confortável; tem

côrca de um metro de altura e 1,80m. a 2,40m» de largura, e as

paredes são mutio cspêssas. dando à toca o aspecto de uma forta-

10285 Ervas o ramos atapetam o solo, e aí gozam o pai, a mãe e

os filhos de um comodidade e uma ventura bem merecidas pela sua

atividade e sua erteo Atualmente escasseiam os castores pooque

são muito perseguidos pelo homem, que lhes utiliza a pele no fa

brico de chapeus, guarnições e ₪65

| Tm dique de castoresqueproduziu,noCanadá,grandes
inundações.» :

88608 הת4ממ18ססמ50800ה81%0ע8ע 0 88200%0 00 lugar on-

de vivem, pelo que seria impossivel a sua canaradagemn com os how

mense Como costumam reter as aguas dos rios, sucede que as regi-

Ses vizinhas são inundadase Certa vez se estabeleceram uns casto

res nun rio junto «a uma estrada de ferro no Canada» k

Os seus trabalhos provocaram una inundação que submer-

giu parte da linha ferrea; disto resultariar grandes perigos se

se não tratasse de destruir o dique, o que se fezs .

Os castores repararan a avarias 6 8 operários da ססמ-

panhia cortaram movanento o diques repetiu-se O caso umas quinze

vezes, ate que os castores, curvencidos da 1101138516 668

esforços, abandonaram o lugar. Recentemente, porem o governo dos

Estados Unidos fez dos castores seus aliados, soltando milhares,

tos ao longo 008 rios onde se pescar trutas; 6 66 888

são nucorcêrims para impedir que êstes peixes subam o rio, e fi-

ca muito caro or» o governo construi-làs» י

08 683%0988 6 שבספ 8 :

Talvez não lhes pareça an: tnral que tenham todos os jo-

vens cagtores de aprender'a executar os trabalhos proprios de

sua especies contudo pode-se afirmar que Os "prendem pouco a pou

co e não os executam senão depois de acabado o «crio, durante o

qual passaram o tempo brincando pelos bosquese São, então, leva-

dos pelos pais para as margens dos rios: e enquanto aqueles pro

sseguem no seu trabalho, acumulando provisões e preparando a to-

ca para é inverno, os pequenos castores divertem-se a imitar o,

trabalho dos pais, arrancando pequenos ramos que transportam de

um lado para outro, fazendo montinhos de barro nos muros do 61+

jue, ou na habitação construida pelos pais. Parecer-lhes-ia dez

certo uma brincadeira divertida; mas na realidade o que fazem e

prepararem-se para a tarefa que tãrão de desempenharo,

$(rxtraido do Tosouro da Juventude vole 6 - pgse 252/6

(Os castores e suas crias - Obra cito vole 8 * 17h4/6

 

 



 

 

SICHOT - 5.

SICHÁ SOBRE A VIDA DAS FORMIGAS

Hã muito tempo se mantém uma discussa10 permanente em
torno da vida das formigase As formigas vivem agrupadas em comu-
nidades admiravelmente organizadas. Destroem plantas mas como ma
tamuma infinidade de insetos daninhos, tornam-se algumas vezes
beneficaso

Quanto a inteligência a formiga tão grande que alguns,
observadores lhe concedem o segundo na natureza, depois do homeme
Ha mais do.que 5+000 especies de formigas em todo mundo (mais a-
diante serão citadas as mais importantes e comuns).

Em que são as formigas superiores, por ememplo ao cava
lo, ao cão e ao elefante? São-no por viverem em cidades, edifir
cando habitações maravilhosas, por dividirem o seu trabalho por
colherem e armazenarem as provisões. Alem disso possuem exerci-
tos para combaterem as formigas inimigase

2*

, Uma formiga que se perde, e tenta entrar em um formi. -
gueiro, e logo morta, mas se regressar a casa da sua família uma
forniga dali roubada, tendo estado prisioneira durante algum tem
po, será reconhecida e acolhida.

4 memória contribui pouco para o reconhecimento das
formigas entres Guia-as o sentido do olfato, pu por outra o sen-
tido do olor-contato, graças ao qual uma formiga entontra outra |
perdida é pode voltar; e curioso observar a agitação «vo se pro-
duz numa colonia, como o temor de um perigo, quando se coloca no
formigueiro um pedaço de casca de laranja, que tenha estado ante
riormente; durante algum tempo, em dutre 0008. Cada somunidade
tem um cheiro caracteristicoo

As razões são as seguintes: se uà ovo e incubado por
formigas estranhas, a que dele nasce não é reconhecida pela fami
lia se a ela regressare Na vizinhança existem-tocas da mesma es-
pecie mas nunca se enganar; não reconhecem a formiga nascida de
um ovo posto na sua toca, e incubado em butra, nem matam a que
nasce na sua toca às um ovo que foi posto em outra

Entre as formigas hã também às rainhas e as obreiras
(como entre as abelhas)s O desenvolvimento da formiga passa pr
diversas nctafiorfosesê ovo, larva, ninfa e adultos De certos o=
vos nascem rainhas emachos, de outras obreiras. Os primeiros
voar e as seggndas não porque não tem asas e não precisam dela
para o trabalho, À rainha deixa cair as asas depois do primeiro
voo, ficando para sempre em casas ,

Os deveres da rainha começam apôs seu primeiro e últio
mo voo, devendo, quando chegar a terra andar com as obreiras, e
tem que ser a primeira a por ovos, numa colonia ja existente ou
então fundar uma outras :

-. As rainhas das sauvas são conhecidas por iças e no in-
teríor do Brasil ciranças apanham e matam estas iças, e deste ro
do fica destruido ui formigueiro que poderia ter milhares de sau
Vaso
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Para a rainha fundar uma nova colonia, ela escolhe 0-
breiras e com elasscomeça a formação da colonia, ou entao, as 8
breiras a capturam ce levam consigo para o formigueiroe Ha entre
tanto colonias muito grandes, então existe duas ou trés rainhas
cada uma com sua cortços Quando as obreiras capturam a formiga,
lhe cortam as,asas ate que ela se acostume no formigueiro. Quan
do a rainha ja tem a sua colonia, as obreiras festejam, minifes
tando alegria com atos típicos, por exemplo: pulam em torno da
rainha :

, Para as formigas os seus fornigueiros, são como cida-
des, depósitos etc. Hã diversos tipos de formigueiros. No Brasil
existem estes monticulos de terra, que são habitados por formi-
gas pretase

A especia americana constrdbi na areia um ninho profún
do em forma de espiral. Outra espécie e a amarela, que seu ni-
nho parecçg uma cidade subterranea com muros, galerias e cada
coisa esta posta em ser lugare À formiga vermelha, amontoa pi-
nhas e outras coisas em cida do fpmrmigueiro, e a sua picada e
nuito dolorosas

Há fornigueiros enormes cono é o caso das castanhas,
que as vezes chega a 40 andares, cada cinco andares mede 3cm de
altura» 4 2

As formigas trabalham com a boca e as patas repartin-
do em si o trabalhos :

Nos ninhos, vamos encontrar tambem as formigas solda-
dose Essas aparecem com as cabeças ppludas, ou munidas de capa-
cetess Estes soldados tem por finalidade guardar o formigueiro,
durante o trabalho das obreirase Quando êste e atacado, elas re
sistem com as suas cabeçase

O trabalho das obreiras é muito interessante. Estas,
cortam as folhas, e as deixam cair no chão. Quando acolonia e
pequena quem trahsporta as folhas e a que cortou e quando e
grande, o trabalho e repartido. ; Ei:

As formigas tambem cultivam os cogumelos. Com as pa-
tas e a boca, retalham a folha que cortam reduzindo a uma massa
mole e sereiam coguihelose

4 .

O corpo das formigas e composta de duas parteso Ha as
antenas, que supõe-se ser os orgaos de comunicações» Algumas pos
suem ferrões venenososs

Veremos como as formigas aquecem os ovos go sole Como
vimos antes um formigueiro é feito de galerias, e estas servem
porem os ovose Quando chove as obreiras levam os ovos para as
galerias mais baixas e quando esta cessa levar para cima, para 0
sol esquentar, poks os ovos necessitam de um grau bem grande de
temperatura.

O período de incubação leva entre 15 e 45 dias (no má
ximc). Do ovo sai a larva, parecido com um grão de trigo, e as
larvas tecem sua roupagem de seda para nelase envolverem. A lar
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va só se alimenta com o líquido que 6 dado peloas obreirase. A
- Yarva-atinge o estado de crescimento o tempo todo em estado ge

larvao que pode durar um inverno tddos Depois se torna erisali

da e é bem cuidada no formigueiro pois não toma alimentos» .

Quando uma formiga sai do seu envólucro, tante apren-
der o mais depressa possível, qualquer trabalho, |

2, , Quando abrirmos umfornigueiro vamos verificarque
não ha sô formigas, mas tambem outros insetos, c estes são os &
nimais domesticos dgs formigas. Ha as formigas chamadas "potes
de mel" vivem na America e na Australia. Elas conservam seu cor
po em mel que as obreiras recolhem. Nunca saem para fora pois o

seu peso e muito grandes

Hã as formigas que todos os cereaisque são ajuntados
guardam nos celeirose Temos as formigas que são desprezadas nos
formigueiros, então estas se juntam e constroen as casas de ter
ra amassada que chegan a ter Ilma 1,9m de altura. Estas formi-
gas aparecem ruito nas regiões tropicais, podendo morder ate a-

traves da roupa e a sua picada e muito dolorida. Destruindo-se
un destes formiguejros, veremos que elas nos atacarão pois não

estao acostumadas a luãe

O gupin produz, estragos enormes pois é capaz de rogr
totalnente a madeira, Temos tambem as formigas que possuen escra
vas, cas formigas que viajam a noite e que chegam a comer pore”

cos e viboras. Estas formigas são chamadas ''cegas" ou ''visitan-
tes!. Estas atacam em grupos tendo os capitãos que não param um
instante, no meio v”o as menores e do lado as grandesy estas
fornigas existem na pedida conem tudo o que encontram, chegando
a aproveitar o sono das viboras para se alimentarem»

Bibliografias Tesouroda Juventude - vol.l6
Ilustrações! 0622010

Life :
Natinnal Geografhic Magazin .

Metologiat Durante a machane,* e durante a sicha o ma-
drich deve cortar um formigueiro pelo meio
con uma vara, e explicar aos chanibhin£o
que puder) o trabalho, a viga das formigas,
coro esta explicado na sichas

— o ₪ — ₪ ua

SICHA SOBRE ABELHAS :

Supoem alguns naturalistas que em épocas remotas hou-
ve abelhas que se nutriam de carne e que depois apareceran as a
belhas que nos conhecemos que se alimentam do ncctar que sugam
das 228208. Para isso possuem o organismo adaptado? além do ing
trumento de sucção, possuem na parte inferior do corpo um reci-
piente, para armazenar aquela substancias
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8 possível que as abelhas construissen, antigamente,

suas casas separadamente e foram se aproximando ate chegarem as

atuais colmeiase ii .

Para acompanharmos 201ם0ע o desenvolvimento das abe-

lhas, isolemos uma abelha rainha e a partir dela, estudemos o

conjunto E

Começaremos no momento em que a abelha rainhaabando-
na a habitação onde nasceu e que seguida por uma multidao de a-

belhas trabalhadoras, vai fundar por conta propria uma nova ao-

lonias Essas abelhas trouxeram consigo uma grande provisao de

mel, de sua antiga habitação, com o que principiam a nova vidas

Encontram, algum buraco de árvore que, aprovado, 8

clara, pela rainha, passa a ser o local de sua colmeias as pare

des internas são limpas cuidadosamente; gepois, uma das abelhas

se liga pelas patas dianteiras ao teto da parte oca da arvore

seguindo-a as outras que grudar-se tambem nas paredes laterás

da cavidades .

As abelhas, então, por um processo ainda não conheci-

fo, transformam sua reserva de mel, em 0628. Esse processo leva

2% horas, tempo em que tôdas elas permanecem penduradas e gruda
das ao teto e as paredes, formando verdadeira cortina de abelhase

Depositam depois a cêra que fabricaram formando uma
parede. Passam a cavar então buracos que serão as celas de arma
zenamente dos ovos postos pela rainha. O numero de celas e maior

do gue o de ovos; as restantes são ocupadas para reserva de mel
e poleme

Terminado o favo, a rainha põe os ovos, um em cada ce

18 (vatiam entre 60 e 80 mil ovos). Quando esta pondo os ulti-
mos ovos, dos primeiros ja estão saindo os insetos êmbrionários

que deixam sea cela vazia, pronto para receber novos omos que a

rainha põe ate o ו do outonos

Os, ovos são de um azul esbranquiçado e permanócem
presos no alveolo (cela) durante 3 ou | disse Trinsforma-se en-

tão numa larva que se alimenta de ressrva ali colocada pelas a

telhas adultas. À medida que o absorve, vai crescendo rapidamen
te e engordando. Ate que a cabeça alcance o bordo do alveolos

Se fôr uma ábelha trabalhadora (menor que as destinadas a serem

rainhas), é-lhe ministrada uma alimentação menos abundante e mu

tritivae Depois de ter wivida alguns dias como larva, passa a

ser alimentadã com mel e polen; algum tempo e assim alimentada,

sendo depois encerrada em sua cêla que e tapada com ceras

No decurso de 36 horas a larva fia dentro do âlvéolo
um casulo, dentro do qual se desenvolve ate transformar-se numa
abelhinha completae Rompg o casulo e com suas mandíbulas roe as
paredes da cela, no que e auxiliada pelas abelhas operariage
Dai por diante, passa a ser uma nova obreira. Seu alveolo e lim
po e arejado. .

As princesas podem chegar a sen rainhas, não preeisa-

mente da colmeia onde nasceram mas de outras colmeias fundadas
por outras abelhass As Abelhas servema uma única rainha e as
rainhas matam-se umas as outras com furia implacavele
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Ainda que numa colmeta-haja3 ou lk ou 8 (as vezes chê
gam a 9) rainhas a rainha mãe não vacila-em matá-las sem pieda-
des Isso acontece porque se cada uma das 9 princesas de uma col
meia chegasse a por 80900 evos, não haveria no campo flores -su-
ficientes para alimenta-las. ;

Suponhamos que na colmeia ocorra algum grande desas-"
tre, que a rainha depois de termorto tôdas as princesas morres-
se tambom. Nesse caso as abelhas deixariam de trabalhar e morre
riam todase Mas se houver na colmeia alguns larva que não tenha
mais do que 3 dias desde que saiu do ovo, alimentamn-na com uma
pasta especial proppia dos individuos regios em vez de lher dar
a habitual mistura de mel.

000008 el» então a fiar para fazer uma túnica de seda;
nas este involuero não a cobre completamente, como sucegs com
o da trabalhadora e do zangão. O casulo das princêpas cobre-lhes
a cabeça e a metade do porpos Esta metade &o corpo que fica des
coberto e justamente a sensivel as ferroadas daabelha rainha
em caso de ataques

Quando duas princesas saer do alvéolo lutar: entre si'
e a vencedora sai da colmeia elevando-se a grande altura segui-
da por yum grupo de zangões que a fecundam. Fecundada uwussa prin-
cesa, ja rainha, sai com um grupo de trabalhadoras

A principio não se afastar muito e fornan un enxane
indo geralmente dependurar-se em forma de cacho er: alguns árvo-
re proxima. :

Os zangões tem uma vidacurta e passam-ma folgando. E
xistem apenas para que um dentre êles seja o consorte da rainha
a qual os escolhe nas cutras cclmeias, por isso que os de sua
cobmeia são destinados a outras rainhas.

As trabalhadoras têm que alimentar os zahgões, mas nô
fim Go verão fazer-nos sair da colmeia ou encerran-nos no into-
rior, doixando-os morrer de fome, quando nºo os matam coro fre-
quenterente sucedce

, Não é permitida a entrada de exiranhos iu colmeia a
nao ser que sejam trabalhadoras e tragam nel.

Conto: A Batalha Das Abelhas.

, ho sol do 5% zunbiam as abelhas entre os prados
de un fertil c belo pais: Flandreso

Naquele domínio sutedian coisas extraordinárias: as
moinhos de vento conservavam-se silenciosos e imoveis sobre as
colinas; cessara o tanger melodioso dos velhos sinos6

. E em lugar disto ouvia-se o tropel de cavalos galopando, o es-
trondo longínquo de descargas e roncar de acroplanoso
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As abelhas pouco se importavam com estas mudanças; ti
nham sua tarefa a cumprir suas leis que muito bem conheciam e
respeitavam: servir a rãânha, cuidar da nova geraçãom trabalhar,
não cada uma parasi mas dada uma para a colmeia e quando fosse
preciso, usar da unica arma para defesa da coletividade, sem
uma hesitação, mesmo a custa da morte da abelha que da a ferroa
das

,. As abelhas de nossa história pertenciam às colmeias
de Connglius, domo de uma quintas Mas naquelacasa, normalmente
“feliz so havia, naquele dia inquietação e tristeza. Seu proprie
tario vira da porta, ao longe, na estrada uma nuvem de pobgiras
aproximava-se um grupo de cavaleiros

O dnno da casa gritaras ו
: - Depressa meus filhos e minhas filhas! Temos os mal-

ditos ulanos a portas. :

Para dentro da casa correram precipitadamente homens,
mulheres e crianças; por dentro das portas levantaram-se barri-
cadas, pesadas armarios foram rojados contra as janelas baixas
deixando apenas umas frestas para a passagem dos canos dos ri-
fles, porque o valente Cornelius, estava disposto a defender-se*

ate as ultimas fôórçase

' De repente disse uma palavra ao ouvido de seu filho E
Dirck e o moço saltando pela unica janela que ainda não estava
barricada correu as colmeias, tomou-as dos seus suportes e vol-
tou correndo para casa no momentô em que os ulanos transpunham
o portao da quinta e aproximando-se em tropel começaram a gri-
tar intimando aos habitantes a se rendereme

Então levantaram-se as abelhas, doidas de raixa ao ve
rem suas habitações destruídas e ardendo de deseja de vingança,
principiaram a combater (sem o saber) pela defesa do dono que”
as tratava, das meninas que cultivavam as flores de onde tira-
vam seu alimentos. ;

O combate tornara-se bravio, feroz. Que se importavâm
as abelhas com tiros de revolver ou golpes de sabre? Às cente-
nas, aos -milhares, agarravam-se aos cavalos loucos de dor, for-
mavam nuvens em torno da cabeça dos ulanos, perseguiam-nos como
uma praga, espetavam-lhe os ferrões sem cessar, morriam e outras
acudiam enchendo a ar, como se fossem inextinguíveis.

Ao cabo de 20 minutos, Dirck estendeu cautelosémente”
a cabeça para fora da janela e viu uma muvem de po qe se afas-
tava pela estrada, cada vez mais longes

E Os ulanos fugiam do campo de batalha, ven” “os pela
furia das abelhase
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. 109% םסתממ210800כ SEDA

« 1. De que maneira ovos roubadospronmreionaram sêda
aEurops mor papaco de 1.300 anos»" - 2 aeeemaoתו e mao ego GO Dra

Causa asscmbro pensar que os milhões de insetos, que;
no decursode 1300. anos, produzirem a sedaempregada em. toda Eu-
ropa, provem de uns insetos, para ali levados por dois frades
missionarios da China. |

A arte de fabricar sêda começou na China» Os chineses
guardarano como e natural, o segredo, o que nelhor que puderam

יהיי ser os unicos fabricantes da sêda, de modo que todos
os paises que ácia necessitassem, teriam que recorrer a China».

Dois frades persas que tinham viviào na China, durad-
te muito tempo, disseram ão Imperados Justiniano (Constantina-
pla), conhecer a maneira de criar êsses insetos e o processo de
fabricação da sêdas O Imperadôr mandou-os então secretamente ão
mencionado país, encarregando-os de trazerem os ovos do bicho-
8 Os ovos foram levados da Ísia para a Europa dentro de
um banbus

Se o objetivo da visbta daqueles religiosos tivesse
sido descoberto, isso ter-lhes-ia, com certeza, custado a vidas
Bem o sabiam e procederam com toda cautelas 00 conseguiram,
obter a lcsoinda provisão de ovos, escondorar-na dentro de um
bambu, e, levaras-ca para Constentirepias os ovos foram incubasdos; e como de cada borLoicita iemea saem 500 insetos ou mais,
que por seu turno não tardam a multiplicar-se, pode-se concluirterem trazido, os dois frades dentro do pedaço de bambu wm dosmais notaveis tesourose: 0

. O Imperador, mandou instalar em geu palácio uma fábrie
ca, SO permitindo que pessoas por êle autorizadaso imitasscme *Mas com o tempo fora-seespalhando por outros paises o bicho-das
seda

2: 710840 bicho-da-seda esuncriação.
. . ,ו O inseto que. próduZ a seda é uma espicio de lagarta a

5que se da o nome de bicho-da-seda e cujo aspecto na... tem de ori
rinalo Este inseto necessita das cuidados do homem, tanv. man-“+ «2 comario numa gaioja, Se, se desse a liberdade aos bichosda seda guv sc criam cativos morreriam quase todos. Sem a,nossa
cooperaçao nao poceriam obter a alimentação, assim como nós sem
a sua colaboração não סטטטע1ב2785 a sedas

Suponhamos que resolvemos nos dedicar a criação do bi
chos Começaremos por fazer uma plantaçao de amoreiras. Quando 'o
amoreiral estiver produzindo boa quantidade adquiriremos og 0-
VOS e

Não precisamos de muita quantidade, pois 580 ,חש160 8
ves, 40.000 ovos pesam apenas 30 gramas. Para aproveita-los tô-
dos, devemos dispor de 60 metros quadrados de esteira em tabu-
leiros, pendurados ao teto e a um metro do chão (para evitar que
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ratos, formigas etc, invadam a criação). O local de criação deve

ser bem ventilado, limpo e desinfetado. 0 dsscuvolvinento Gos

germens que dão origem ao bicho-da-seda requer apenasalgum cuida

das Devemos espalhar os ovos sôbre o tabuleiro e quando estiver

proxima a eclosão (os ovos que eram escuros tornam-se esbranqui-

gados), cobri-los com um papel cheio de pequenos orificios, colo

cando sôbre eles folhas de amoreiras שי" 10868088. 01

ro das folhas e a luz que passa pelos orificios atrairao as la-

gartas quando saem dos ovos e elas obedecendo a esta atraçao pas

sarão pelos ditos orifícios. Ao fazé-lo, o atrito contra 01

cio, far-lhes-a perder a casca que as envolvia; e assim deixa de

existir o perigo de morrerem por não se terem podido desemnbara-

gar delas (as lagartas de outras borbotetas gen: a casca logo

que nasdem, mas o bicho-da-seda precisa de um auxilio estranho) «

,

Como Guidar das larvas recem-nascidass

Se os ovos são de boa procedência decorrem apenas a

dias para que todas as larvas passem para cima do papel. As lar-

vas durante êste tenpo não deverão ser incomodadas, de maneira

alguma e ie

Os pequenos bichos-da-sedasão capazes de comer as

olhas de um bosque inteiro: :

O bicho-da-seda sente-se muito satisfeito no seu ta-

tuleiro e não pensa em fugir enquanto Cle esta bem limpo e abyn-

dante. A quantidade de folhas de amoreira que chegam a comer €

roalmente assombrosa. Para fazermos uma ideia de sua fome dire-

mos que para alimentar 40,000 bichos necessitâmos de 600 quilos

de folhas de amoreira. A alimentação do bicho-da-seda requer cer

to cuidado para que os insetos não venham a disputã-las O melhor
processo e cortar as folhas em pedaços pequenos, isto facilita a

distribuição.

Como

mudamdepeleosbichos-da-seda,paradepois
continuarem a crescer

Quando completam quatro dias, os insetos deixam de

se alimentar a pele rebenta-lhe no dorso e a lagarta arresta-se

penosamente para fora envolta na sua nova coberturas Recomeça en

tão a comer con mais avideze Sofre quatro mudase Quando termina

a última muda alimenta-se com voracidade. Aesta altura adquiriu

o mesmo tamanho das lagartas maiores. Começa então o momento nais

importante da vida da lagarta, tem de transformar-se em Grisali-

da e justamente para se preparar c esse estado fia o inseto a ía

תספה 8888.

"Como ocorre isto? Durante o período do seu crescinen

to formaram-se e encheran-se de líquido dois vasos ou sacos gran

des coloçados ao conprido, de cada lado do corpo da lagarta. Es-

ta substância pegajosa existente no corpo do bicho da side trans

forma-se nos preciosos fios que tanto valor dão ao insetos.

Enquanto sc dispõe a fiar deixa dc alimentar-se. So

a observarmos com atenção veremos sair do labio inforior dois fi

os pequenos de una especie de baba que provem dos referidos sa-

cos, conhecidos cientificamente pelo nome de glândulas sericige-

nas. '
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O inseto começa a tecer, do seu casulo. pondo para

fora dos orifícios (em quo terminam as referidas glâniutas) dois

fios sedosos a que se da o norie de fieiras»,0 inseto junta 8

dois formando um soe (Apenas com un niceroscopio veriamnos que 08-

se fio e duplo)s

Cor esse material forma a lagarta a sua nacia o cqmo

da habitação, de tal forma que fica encerrada nelas O casulo e

branco ou de um amarelo claros Se não lhe tocarmos saira do casu

lo no fig dc duas ou três serranas uma linda pequenina borboletas

2 O criador não espera quç saiam do casulo as borbole-

tas senão todo o seu trabalho estara perdido, pois para sair elas

tor que ronper o casulo. º .

4%6 agui deserevenôs a vida do bicho-da-seda desde

que sai do ovo ate trânsfornar-se em borboletas Dai em diante se

querenôs a seda agaba-se a vida do bicho-da-sedas Vive ate trans

fornar-so cen erisalida, morre ontão para ser transfornado em se-

da, a manufatura de um pedaço de seda representa a norte de ni-

lhares de insctosse

2

Por que se torna necessaria a mortedosinsetos para

nos darem a seda?

* “Talvoz parega horroroso o que vanos contar» A vida

do bicho-da-seda como lagarta, acaba no monento er: que o inseto

sc transforna em crisalida; entra então, num estado de letargia

o não experimenta sensação alguma, a não ser que nos esfopçenos

por lhe dospertar de certo modo os sentidos, o quo alias não se

faze Nos centros de criação começa-se por mergulha-los em acus ,

quento, natando a erisalida. Esta operação torna-se indispensa-

vcls sc a crisalida ficasse viva, convertor-sc-ia em borboletaa-

brindo caninho para sair; assin ficaria o casulo furad” servindo

apenas para um material chamado bôrra de seda. :

Segue-se a operação de dobrar a seda, torngndo-se pê

ra isso necessari” anolecer previariente os,casulos cr. agua quen-

te, a una tonperatura de 24 a 27 guause À agua derrote a gona. .,

que 001%ע8 08 fios ums aos outros, o então una operaria servindo

“se de ur pinccl ruito love, faz girar os casulos, aparhanão 88-

gin, as pontas dos fios deseurclando-os gradualnentos

\ Resune-se, pois, o processo em desnanchar ç trabalho

feitç pela lagarta. Mas os fios são tão finos que não e possivel

dobra-los enquanto se encontrar nesse estados. Especialmente na

parte nais felgada do casulo, são de una tal finura que nil fios

colocados uns ao lado dos outros não dariam a grossura de tres

continetros, ao passo que na parte nais espêssa serial: apenas ne
2

cossarios seiscentos a setecentos para dar a ספה 20580266

Um serviço que pode ser feito vor unaeriança

Quando os fios da seda estão separados, o operario |

junta unas quatro ou cinco pontas, passa-as por um cclcheie mui-
2 4 Bo E L , 2

to fino de vidro ou de הססה8016,011001אםמ"70םה 8008 08 0880-

los, dobra toda seda que se pode aproveitar de cada casulo»  



.
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| Vãe-se-enrolando os fios numa grande roda, sendo pre

cio <evttar que peguem uns aos outros. Nos paises do Oriénte e

en certas partes da Europa, o maquinismo que se emprega € de uma

simplicidade vordadeiramente primitiva, mas na fabricas importan

tes ha maquinas muitos mais conplicadase O principio contudo e

serpre o rnesno; e o homen nais habil não poderia, no que diz res

peito a esta parte da operação fazê-la mais perfeita do que qual

quer criança cexercitadas Logo que haja passado pelas dobradouras,

à soda acha-se em condições de ir, para as mãvs do fabricante, £

fetuando-se em seguida uma serie de operações. En primeiro lugar

e indispensavel tirar toda goma existente, pois se não houvesse

essa precaução a seda não apresentaria esse aspecto lustroso que

a torna tão atraente.

, É lavada en água a ferver, batida é purificada por

meio de acidosg; o processo de purificação pode-se efetuar tanbem

deixando pernentar a seda num deposito Com agua e sabão, onde de

verã permanecer algumas senanass Seguem-se depois varias lavagens

e, por fim, a secagens

: Dequeformase desenbaraça 2seda 000auxíliode

umamaquina maravilhosa?

A seda fita então limpa, as enaranhadissinas Para a

desembaraçar empregam-se maquinas cardadeiras que a penteiamn des

mançhando os nos e, tornando os fios macios e iguais. Depois dis

to e que a seda se acha finalmente em condições de ser tecida e

transformada en fazenda para vestidos, paraquedas ou para outro

USOe

Gonto: Os hebreus conta”. una 80128701 lenia sôbre a

origem dos teciãosso Nessa lenda são duas as figuras principais?

un rabino e um bicho-da-sedas (Consta que desde este acontetinen

to foi abolida a bigamia entre os judeus).

Foi assint Hã muitos séculos, .queiquer ijndeu gosava

do direito de desposar duas mulheres e ate naise O rabino Gerson,

₪ 1.3715 ópnea tivera duas mulheres. A mulher cor quem ele prinei

co noto mais tarde, ser,a que nais lhe convinhas

Dai a crença qs que a princira esposa e sempre a nais fiêél.
- | > ור

Es Dt ו A ER

Un dia, por um outro motivo, o rabino foi preso e en
carecrado numa torre muito altas Ja estava anos na torre, quando

ur: belo dia sua primeira esposa obteve pernissao para visita-loe

Dúrante a entrevista ela deu ao rabino um bicho-da-

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

018 escapar da prisãoos Durante varias semanas reunia o rabi os

fios do bichinho, conseguindo com eles trançar una corda grossa

e fortes E, numa noite em que os guardas se entregaram ao sono,

o rabi desceu a corda pela janela e deslizoz 2 seguir. :

Escapando da prisão tratou antes do mais nada, de a-

bolir a lei que autorizava o casamento cem duas ou nais mulheres

se aprenderam a fabricação da sela por 810 da criação de bi-

ecnosa  
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Observação: O ponto 1 pode ser dispensado 08 810.
O mais importante e mostrar de que maneira o bicho da seda se de
senvolvee Pode-se aiinda fazer una pequena discussão acerca da
morte do bicho da seda dentro do casulo para que poasanos fazer
a sedas

81084 80288 0 1010 DE BARRO

le Aos madrichin

Ao darnos a sichã sobre,o João de Barro deveremos le
var em conta primeiramente que não c este um animal util ao ho-,
mem, como são a maioria dos cutros anirais do programas Desta
forma devemos concentrar à interesse do chanich no dificil arte-
sangto deste passaro e sua tenacidade no trabalho, sem ocultar
porem o aspecto nocivo de seu ninho, que e, por vezes a interfe-
rência em transmissões telefônicase :

Os jogos referentes à esta sichã sô terão o valor a-
dequado se realizados depois da sicha, porem isto não exetua a
realização de jogos coruns e canções aúhçs da peula, Queremos fa
zer notar finalmente que esta e uma sicha que pode despertar o .
interesse de diversos tipos de chanichim e chanichot, por envol-
ver assuntos variados como a modelagem em barro, linhas de tele-
fone, interferência, tenacidade no trabalho, direção dos ventos
etc

Nas kvutzot de los ano acreditamos ser perfeitamente
suficienteapenas o conto, sem a sícha, desde que a parte final,
referente a construção de ninho, seja convenientenénte detalhada.
Por cutro lado em kuvtzot mais velhas, acreditarmos que haja ma-.
drichim que prefiram não dar o conto (inogavelnente infantilissi
no) e se delongar bastante nais na sichá e nos jogose

2. Jogos

as Modelagem en argila:
1. fazer una competição para ver quem abha princiro um 1o-

cal ondo haja argila plasticas
2º idem para vem quan consegue modelar um objeto o menos

distante da forma de yn ninho de João de Barros Neste jogo podg-
se complementar uma serie de explicações a serem dadas na sichas

. ס."0 1680 6Barro e os empregados da Companhia Tele
fônical Divide-se a kvutza em dois grupcs > um delos vai se os-
conder nas arvorese O segundo grupo (dos 0002028008 8 Companhia)
tem un tempo (de 10 a 15 minutos) para descobrir todos os João *
de Barro escondidos. Cada "João!" achado e ur ponto para a "tele-
fônica!! e cada um que não foi achado um ponto para os passaros",
Inverter pelo menos uma vez os grupos. U bom senso dos nadrichin
e seu conhecimento do local dira se vale a pena dividir a kvutza
em dois grupos e ver quem acha primeiro um ninho de João de Barros
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- Ce Noções de orientação: : 1Observando-se a posiçao do s»1 e snbendo-se ser na-nha ou tarde, localizar a direção Go vento no momentos Tecto nãoe ur jogo, mas pode-se ensinar o método uma vez e algum tempo depois pedir aos chanichim que determinen a direção do ventos 2
.

. é Ed .Com estes jogos procuranos provar que esta sicha en-volve os mais variados aspectos e pode interessar os mais varia-dos tipos de chanichine

.

3=818012-00250ב18008

Havia certa vez uma aldeia, enfiada no meio do ser-*tão. Seus habitantes eran bastante trabalhadores e porisso a al-1018 ?10208018 6 86608 vez mais. O oleiro fazta ostijolos, o carpinteiro 5020878 as tabuas, os jardineiros cuida-van dos jardins nos quais a tarde as noçasiam passear. 1

tãorica que cora a aldoia e tão bela a ha-,קסע6מ,80
viam deixado seus habitantes, que todos coneçaram a achar que jahaviam trabalhado “cnais, e era hora de descançar. Aos poucos todos foram largando seus serviços, e vivenio merçê da fortuna acuruladae

O cappinteiro disse: todos já tem. suas casas, paraque serrar mais vigas?" O jardineiro disses "Os jardins já estãotão bônitos que Posso lescançar socegado que não será necessariocuida-lose!! Os lavradores dissorans Do tanto que trabalhanos jaacrmulamos tantos frutos e legumes que podemos descançar muitotempo sem precisar trabalhar." O pescador disso! "Toda minha vi-da tirei peixes desse lagos Acho que esta na hora de quem quizercomer peixe que venha pesca-lo sozinhoe!! E o consertador de te-lhados disses "Dc agora em diante, quen quizer imperneabilizarseu telhado, que o faça sozinho, Eu é que não re arrisco nais láסב 0128." ₪ 18 80 foi para o botequim beber.

Apenas ur honen, João, c oleiro, continuou trabalhan00% "Toda ninha vida fiz tijolose Todas as casas desta aldeia :são feitas dos nous tijolos. Não sei fazer outra coisa senão trãbalhar com o barro c nac deixarei de fazê-lo enquanto tiver sau-dee! 21880, 8 contipuou a mistura do barro, pô-lo em fornas e cosê-lo, indiferente a tropa dos seus anigose

O que aconteceu? Depois de algun tenpo dessa vida, .todos, con exceção, e 108100, 0 oleiro, começaram a perder58habilidades. O marcenciro não sabia nais pregar um prego, o jar-dineiro não sabia distinguir a boa herva da planta daninha, o =pescadcr não sabia rais aprontar a isca, co consertador ao to-lhados estava tão gordo c tão bebado quo não conseguiria se nan-ter em pe nun telhado. A desgraça da preguiça havia se atatidosobre a aldeias, :

Certo dia viu-se um extranho e gigantesco falcão descrevendo círculos sôbre a 818918. Muitos ficara cor nedo, poisera um mau pressario nas era tal seu estado de ociosidade que nãoSe preocuparar mais com o fato.
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Na verdade o falcão era una das formas de ui feiti-

00120 de una tribu não muito distante. E la transformar-se em

falcão para poder observar deperto a aldeia dos Rea

dia seguinte foi descendo cada vez mais em seus c rqulos, ate

pousar no centro da aldeias

A esta altura, todos os habitantes, atenorizados, já

haviam se reunião naquele local» Subitamente, o falcao voltou a

forma de feiticeiro e disse em vbz de trovaos

= "Cono castigo pela ociosidade de todos os seus ha

bitantes, esta aldeia sera destruida por um trovão, 6 cada um

de smus habitantes sera transformado nun animal eogro lição, pa-

ra aprenderem a conseguir seu alinento cor seu proprio esforços"

Por nais que implorassem os habitantes, O fciticciro permaneceu

indenovivel e

. João o oleiro, não se manifestoye Aceitou a culpa

coletiva, enbora pessoalnente inocentce Poreri, uma concessão,

conseguiu-se do feiticeiros Cada ur escolheria o animal em que

jo se transformar, contanto que nhnhun pudesse te transformar

nun animal grande, que pudesse ancaçar a tranquilidade da tritue

As noças; tôdas vaidosas quiserairi se transfornar em

borboletase 0 pesacdor quis se transformar en nartin-pescador+

O mameeneiro cr: pica-paue João, o oleiro, quis se transformar

nur passarinho qualquer. :

Assim fcie Naquela noite, abateu-se una terpestade,

sonre a aldeia e um trovão reduziu-a a cinzas. Tcdos Os habitam

tos so viram transfornados em animais. Cedo porem arrependeran-

so do sua escolha. As borboletas não sabiam coro se abrirar e à

cabaram tendo suas frageis asas estraçalhadas pela chuva. O mar

tin-pegcador, na primegiravez que tentou pescar no lago, nergulhou

para não mais voltar a tona, acabarão por ser devorado por um

peixes O pica-pau foi bicar um verme que vira numa arvore, ras

coro não sabia que força empregar, empregou força demais e ficou

pregado para sempre na arvore

Cedo oú tarde, todos os bichos foram norrendo por

não saberen construir para si abrigos eficases contra a chuva,

o vonto e 05qutros animaismais fortes. João que vira-se trang

forrado nun passaro, 1080 pôs em pratica suas habilidadose

E Pegou וגב pouco de barro, misturou con a àgua que ha

via la perto e pôs tambem um pouco de capine Levou a nassa no

bico para um galho de uma arvore alta, na junção do galho com o

troncoe Repetiu a operação algumas vezes, senpre ageitando a na

ssa de forma que ficasse com a forma de una bola ocaãs

Finalmente a concluiue Era una casinha de tarro con

um pequeno turaço para ele entrar. Para que não ontrasse tamberr

o vento, cle construiu para fora do buraco una neia-concha de

barro contra a direção do vento» Olhando para que lada estavan

nais inclinadas as arvores do local ele 6 qual era a direção

dos ventos mais fortes e construiu a meia-concha de forma a pro

teger a entrada do seu ninhos
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E foi o único habitante da aldeia que se salvou, por
ter sabido se valer dos seus conhecinentos. Mais tardo con o sol
o barro secou, ficou duro e constituiu um abrigo seguro para
João, o oleiro, ou melhor, agora, João de Barros

h. Sicha q

O João de Barro é um passarinho de ל?78סמ 80 tana-
nho. Vive de vermes, c pequenos insetos. Nisso 6 טמ passarinho
como qualquer outroe Mas o que o torna interessante 6 seu ninhos
Ele o constroi de tarro misturado com folhas, em esgalhos, ou se
ja na junção dos galhos con o tronco da arvore, e muitas vezes,
nos cruzamentos do tronco horizontal e o vertical dos postes te-
lefonicose. : E

Çon o sól, o tarro vai se cozendo, tornando-se inso-
luvcl, isto e, não poder arrastado pela chuva. O ninho tem forma
de una esfera, tendo dois compartimentos! o perto da saida para
o João de Barro e sua femea, e um na parte oposta, para os filho
tese

e

A saída é ur orifício protegido por mma neia-conchã
de barro; colocada senpre do lado do vento. Un instinto do ani-
mal o faz saber de,que lado edificar a proteção. Os ninhos, quanA a edo chove acumulam agua q que interferência nas linhas telefôni-
cas, quando o ninho esta num poste telefônico.

Porisso, no Brasil, as turmas de conservação das com
panhias telefônicas estão sempre empenhadas da destruição desses
ninhos. Nos meses de agosto e setembro, isto e ruito dificil,
pois o passarinho e rúito tenas e constroi con incrivel rapidez
os ninhos, pois trata-se da epoca da reproduçãos

ICHÁ FINAL: O HOMEM PRIMITIVO E OS PRIMÓRDIOS DA AGRICULTURA

lo Aos madrichim E

Da sichá: Esta é a última sichá do programa e poris-
so difere em tema das anteriores. Ao sugerirmos este tema corno
siícha final, acreditamos que seu verdadeiro valôr será o do fas.
zer ver ao chanich que a evolução do homen partiu de um estagio
no qual ele er" igual aos animais que o ceraavam» À tarefa prih-
cipal dos chaverin sera a de fazer o chanich deduzir que de to-
dos os aninais produtivos ate então vistos, o homenteve a,nais
o dom da inteligência que o fez progredir não só até o estagio
dos animais vistos nas sichot anteriores, maz'o fez organizar-se
socialmente. Não nos foi possível encontrar conto de complementação dada a dificuldade do temas

à קב 08018: 020008 que na peulã em que for dada está *
sicha, os chaverim madrichim deverão “cy o maior proveito pos-
sível da circunstância de nos encontrar-mos em 100810
isto e, aos olhos do chanich, ''no mato! A peula deve girar em
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torno da vida ao contaeto direto com à natureza. Se fôr possível
fazer jogos sobre caça e coleta. Pode-se dividir a kvutza en |.
dois grupos e estes competirem pars ver qual grupo trara,primei-
ro um pequeno animal. Este jogo alem de demorado, exitara o sen-=
timento de autonomia do chanich, na naturezas Pode-sc fazer uma
variadão, e pedir aos grupos que tragan algum vegetal comestivel
encontrados

Lembramos aos madrichim menos dispostos Jus sapos,
lagartos, ou mesmo taturanas e aranhas nao são tão dificeis de
serem encontrados, e mesmo sucedendo com cogumelos e franboesase

5 essencial que, sejam os jogos feitos antes ou de-
pois da sicha, nesta, o madrieh faça notar aos chanichim a analo
gia entre o que foi feito no jogo por eles, e,o meio de vida do
homen primitivos De acordo com o tempo disponível para a peula,
crenos que tambem seria interessante a construção de uma pequena
cabana ou se o lugar pernitir, a habitação de um local pedregoso
para dar impressão de uma "cavernad,

3e Sichá

Hoje em dia, em diversas regioes do gloto, habitam
honens em estado de civilização bem mais atrazado do que o nossos
São os indígenas. Entre entes, porem, ha desde os mais atrazados,
que mal conhecem o uso das vestimentas e a edificação de moradias,
cono certas tribus da Africa Contra] e algumas da América do Sul,
notadamente no Estado do Parana, ate tribus de alto nivel de co-
nhecimnentos, conhecedores da tecelagem, tintura, cozinento dosa-
limentos, etce

Pois bem o homen primitivo era mais atrazado do que”
a maioria das tribus indigenas por nos conhecidas. Sua vida, co-
mo a de quase todos os animais, era baseada na coleta, caça e
pescas

A coleta era o recolhimento dos alimentos vegetais
onde eles o encontravam. A caça e a pesca erar! feitaspor meio de
instrumentos rudimentares, renufaturados com lascas de pedras
que eram atadas a cabos de madeira por meio de alguns vegetais
fibrosos gor eles conhecidose

Cor porém na coleta se bâseava sua alinentação, o
honer primitivo nao podia estabelecer-se definitivamete num uni
co lugar, pois as reservas em alirentos vegetais dos lugares, ce
do ou tarde se extinguiane 5

Era necessário rudar-se para outro local aindã não
habitados A essa continua troca de lugar de habitação, da-se o
none de nonadismno, e esta era a característica fundamental do ho
mem primitivo - ecra nômade, se bem que não se deva pensar que os
tenpos en que permanecia nun local eram tão pequenos coro os dos
ciganos de boje. :

Em média, dernoravari-se um ano em cada região» Como
movimentavan-se por familias, e mais tarde por clãs, suas migra-
ções tinham de ser feitas anualmente coincidindo com o periodo
80 8208₪
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O homem primitivo começava a se diferenciar 8 ani-
mais velo conhecimento do fogo, con o qual preparava os alimen-
tos, e con o qual curtia as peles dos animais abatidos, usando-
-as como vestimentas. :

Algumas tribus, ou clãs, estabelecian-se ao longo
dos rios, em casas suspensassobre pilares de madeira, sobre os,
rios, chamadas palafitas. tomo gependian fundamentalmente da pês
ca, não necessitavam mudar-se, e foi esse o pririeiro tipo de a-
grupamento humano não nomade», E :

Outras tribus, porên, fixaran-se não devido à proxi-
10810 dos rios mas por outro motivo, que no estudo da história'
e muito importantes. Observaram, que no local onde costumnavan jo-
gar seus restos, onde רי se encontravam sementes, nas
ciam arbustos que quando adultos davan o fruto identico aquele
cuja senento fora depositadas Aplicaran racionalnente este vrin-
cipio, ou seja: soterravan ordenadamnente diversas sementes 0 08-
peravam os resultadose Estes vieram: os frutos. 1

A partir de então encerra-se a era do nonadismo, Sa-
bedor do segredo do nascimento de seu proprio alimento, o honier
não mais necessitava se deslocar geograficamente para, obtê-lo. '
Fixou-se nos lccais cujas terras nelhor se prestaram à reprodu-
ção «dos vegetais e conmeçaran a agrupar-se em numero cada vez
maiores :

Era o início da agricultura. Poucos povos continua-
ram nômades sendo estes apenas os que se dedicavam ao pastoreio?
tinham de locomover-se para onde houvesse alimento para seus 86-
banhoso E por não terem podido se fixar geograficanente, seu a-
trazo perdurou e seu desenvolvimento foi bem mais lento do que o
dos outros povosae

Material de consulta ou ilustração
Max Beer - Historia do 8001811800 6 das lutas Sociais -

lo. vol. - שש 27

Engels - Origens da Farilia e da Propriedade privada”
Tesouro da Juventude - Como vivia o horien prinitivo -

loe vol. - PBe 37

Edições Melhoranentos - Série "As Civilizações Antigas"
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NOITE DE CONTOS

1. Os coelhos e os ElefanteseSDelNoseosElefantes

dos de sede por falta de chuva, disse ao chefe do bandos "Se-nhor, que meio temos nós para viver? Não ha mem um lugar ondose banhem os animais Pequenos; e-nos estamos quase a morrer pornão ter onde nos banharmos. Que faremos? Onde iremos?"
, O clefante-rei foi então não muito longe e mostrou-“lhes um límpido lago; depois disto, no decurso de alguns dias,foram esmagados debaixo das patas dos elefantes os coglhos ue,viviam na sya borda. Por isso um coelho de nome Xilirukha, pon-derous "Vira aqui todos os dias êsto bando de elefantes, perse-guidos pela Sede, com o que perecera a nossa raça",

“Não desesperais, disse então um velho coelho quesechamava Vijaya, eu remediarci isso", Feita a promessa, partiulogo e no caminho fez a seguinte reflexão! "Como deverci eu fa-lar, quando chegar diante do bando de elefantes? Pois o eTefan-te mata sô com 0 tocar; a serpognte com simples sofro; o rei,ainda quando protege; o mau até com um sorriso. Subirei porissoao cimo do monte e falarei ao chefe do tando.!

Dito e feito, o chefo do bando perguntou: "Quem ése de onde vens?" "my sou coglho, respondeu ele, enviado para tipela veneravel lua. (A lua é divindáde na mitologia hindu).

"Deleara o objeto de tua missão»! Acudiu o chefe dóbando» Vijaya pensou: "Embora seja ameaçado, com armas, o embai-xador não deixa de falar como deves graças a sua inviolabilida-de, fala sempre a verdade tal qual é Falo pois por ondem da ,sua escuta»! B em voz alta: "Fizoste mal em engotar estes coe-lhos, que são guardas do lago da lua. Ha longo tempo que prote-jo estes coelhos; eis porque tenho o epiteto de Xaxanka«!!

Quando acabou de falar o mensageiro, o chefe do bando disse com medo: "Ouve, fiz isto por ignorancia; não o fareimaise! "86 é assim, respondeu o mensageiro, sauda e sossega àVeneravel lua, que esta a tremer de colera nesta lago, e vai-teembora.

“Quando chegou a noite, levou consigo o chefe do baúdo, mostrou-lhe a imagem da lua que se agitava na agua, mandou-lhe fazer vênia, e disse: "Soberano Senhor, e por ignorânciaque ele cometeu a ofensa, perdôai-lhe pois, não o fara outraveze"Com estas palavras mandou-o emboraos

Por isso digo: uma ficção pode prevaleceu aínda contra o mais poderoso reis pela ficção da lua os coelhos viveremfelizese
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COMPLEMENTAÇÃO: CONTOS - 2

2. 0 1000 8 טמ 080 - Fábiia dg Fedro )

Quão doce seja a liberdade di-lo-ei em poucas pala-
vrase Um lobo, consumido de magreza, encontrou-se, por acaso,
com um cão muito gordo. Então, quando pararam, para se saudarem
um ao outro, o lobo perguntous

A» - 2
- De que ppovemn, por favor, estares tão medio? Qu

com que comida adquiriste tantas carnes? Bu, que sou muito mais
forte morro de fomes

6 680 respondeu singelamento:
- A mesma forfuna ha para ti, se podes prestar igual

serviço a umdonos

- Qual? - diz ele. :

- Seres guarda da porta e durante a noite defende-
res a casa dos ladrõese

- Sim, eu estou pronto; agora sofro neves e chuvas
arrastando vida aspera nos bosquese Quanto mais facil me não €
tbver debaixo de telha, e ocioso saciar-me de abundante comida?

- Portanto, vem comigo. Enquanto caminham, lobo vê
o pescoço do cão trilhado pela cadeias

1 De que procede isto, amigo?
- .

Nao e nadas.

Mas; diz por favor» E

- Porque pareço fogoso, prendem-me durante o dia,
. . -para descansar de dia, e vigiar, quando a noite chega. Solto ao

crepusculo, ando por onde me pareces Sem eu pedir e-me trazido
pao; meu senhor da-me ossos de sua mesa; os serviçais lançam-ne ..
bocados e cada um me lança o conduto que rejeita. Assim, o meu
ventre enche-se sem trabalho.

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

- Não, completamente. :

20 7 Ô cão, disse o lôbo, goza tu das coisas, que lou-
vas; cu nao quero ser rei, uma vez que não seja livre senhor de
minha vontades

3%

Q

boi,ocavalo e o burro. À

Disputaran preferênçias טמ toi, um cavalo e um bur-2 1 AM .
.roe Un Lurro, preferencias! Dira o mundo: muito mal lhe cabeme,

E a quem assenta bem o orgulho? Ah! qual de nôs não pensa ombre
ar com que a classe, os talentos ou o nascimento colocarar aci-
ma de nos?

 



 

COMPLEMENTAÇÃO: CONTOS - 3

Foi o casos o boi, em tom modesto e brando, alegava
seus serviços, sua fôrça sua docilidade; o corcel, seu valor,
seus nobres exercícios; o burro, sua utilidades

"Tomemos, juizes arbitrós, disse o corcel e sejam
os homens: ai vem tres,exponhamos-lhes o pleito apresentando
nossos titulos. Aquele que reunir dois votos, venceu a causas!"

Chegam os três homens, foi o boi encarregado de ser
o relato, depois de exposto o feito esperaram o julgamentos

Ui dos juizes, que era normando, troquilha refinado,
grútou logo: - "A questão e clara, o cavalo ganhoue!

- "Devegar, camarada, diz o segundo juiz (que era mo
leiro) quem deve ter a primazia e o junento: outro qualquer vo-
to seria uma injustiça verte-sangues!

- "Oh que nãol dig o terceiro (que era rendeiro do
dízimo e rico lavrador) não e senão o toi que merece as honras
60608." : ;

« “Quel retruca o cavalo escmmenado de raiva, vos-
sos pareceres, não sao senao filhos de vosso particular interes
se?m :

- "E por que não? diz o normandos Fazei mercê de me
120 20 80 6 3 qudizer, nao e este o codigo ordinario?

kh Asorteoomendigos \

Um dia ao passar diante de luxuoso palácio, um po-
bre mendigo se deteve e exclamou:

ú -,E dizer que essa jóia de arquitetura já pertenceu
a Andrei Andre era um individuo desprovido de juizo e não soube
absolutamente conservar os haveres ganhos. Lembro-me ruito bem
de que, negociando, conseguiu amontar grande quantia de dinhei-
0 א podido viver em paz, mas a,cobiça o atirou ao precipi
cio. o que digos pretender demais é loucura. Se wu pu asse
ter estado no lugar de Andre, ter-me-ia retirado imediatamente
do comercio e teria vivido com serenidade e paz de espíritos

À sorte, passando casualmente por aquele lugar, ou-
viu as palavras do mendigo e disse-lhe:

- Meu amigo desejo ajudar-te, 8 noto que não tra
zes uma migalha sequer no tou alforges Abrc-o pois, para que ne
le eu deite algumas moedas de ouros Lenbra-te porem, todavia; +
de que jamais deverão cair por terras Se um dia suceder isso,e-
las se transfornarão em po. Por conseguinte, sê cuidadoso, rui-
to cuidadoso!

E O mendigo não titubcàu um instante em aceitar a ina
creditayel oferta e, abrindo sem perda de tempoo alforge, o es
tendeu à generosa doadoras À sorte começou, então a colocar la
dentro o tesouros
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- Meu bom amígo, tenho a impressão de que esse pano
puído não será capaa de aguentar o peso do tesourod

- O pano ê tem forte, afirmou o mendigo, cheio de
cobiças Podes continuar a atirar paradentro as moedas.

O alforge é velho meu amigos» CUIDADO!

Por favor atira outras moedas

e
t

Toma. Mas não achas que estas exagerando? Já pos-
suis bastantesse Por que não te dás por satisfeito?

Que moedas bonitasi Por favor dá-rre outras!

0 812096684

068 é resistentes

Assim foi, por algum tempos finalmente o alforge
não resistindo ao pêso excessivo, rasgou-se, e as moedas, tilin
tando ruidesamente, rolaram pelo chão e transformaram-se em pOs

Moralt O homem jamais se contenta com o que possui.»
Para satisfazer a cobiça, comete loucuras,e mais loucuras e não
tarda em ver-se reduzido à mais negra misérta.

5. O Leão e o Lobos :

Um leão depóis de abater um carneiro, arrastou-o pa
ra o seu covil e dispôs-se a comê-los.

Um filhote dê lobo, atraido pelo cheiro da carte,
nãc hesitou em aproximar-se e em fincar os dentes nas tenras
carnes do carneiro abatido da antes. O Leão, levando em con-
sideração a pouquíssima idade do fjlhote de lobo permitiu-Ihe
tamanha intimidade. Um lobo êste ja completamente desenvolvido,
entrando as ocultas no covil da fera, viu aquela rarissirmcena
c deduziu, muito erradamente, que todos poderiam valer-se, sem
nenhum perigo, das iguarias da mesa do rei dos animais. Mas o.
soberano mostrou ao lobo, iludido, que seu racionínio não era
lógicos

 

- Tolo, gritou-lhe. Devesconhecer-me, pois que não
te falta idade, nem tampouco a experiencia. Por conseguinte, a
tua ousadig não nerece a minha compaixão. E com um boa patada
pôs côbro à insolencia do infeliz lobos [

obstante conheça o perigo, enfrenta-oל₪
com leviandade, digno de excessiva penas

u
m

 



 

e

COMPLEMENTAÇÃO : CONTOS + 5

6: À música dos aninais - Tomás de Yriarte

Ná corte do leão, en'diade séus anos, alguns dos a
as mais cortesãos dispuscraa-se a dar-lhe una festa e por,

- principio assentaram que nada havia tão proprio para o caso uo-
mo um concêrto de músicas Ora, como ha distribuição dos 0%00וג-
tantes mais adequados nem sempre a escolha é coroada de acerto,
sucedeu que ninguém se lembrou do rouxinol, não trataram do mel
ró e passaram em silêncio a calhandrã, o pintassilgo e o cana-
rio: outros cantores, se não tão hateis, nais determinados se q
fereceram a desempenhar a festival diversão. Antes de chegar a
hora ao canto destinada, cada um deles dizias "Vos vercis que q
bra primal''! Enfim, no real estrado se juntaram todos os musicos
e viu-se serem os seguintes destríssimos cantores: os tiples e-
ram dois grilos, a cigarra e a rã, contraltos; os tenores eram
dois cochinpbs; o urso e o, jumentoseram os baixos. Ora, que tal
seria,a harmonia, e agradavel cadencia, o delicado acento de |
tal musica? Escusado e,pondera-lo; basta dizer que todos tapas
ram os ouvidos 6 que so o respeito ao leão fêz conter o audito-
rio. A rã foi a primeira que pelos semblantes aventou que as
palmas e os bravos não haviam de ser muitos: salu-se do coreto
e disset "Como desafina » jumento!" Este replicout "os tiples

“estão desentoados.!! "Quem deita" tudo a perder (diz o grilo) 8 0
urso! -"Devagar responde este - nenhum desafina mais do que a
cigarra contraltoe'! -"Tenha modo e fale tem fsalta a cigarra)
não sãosenão os tenores que fazem o transtôrno! Cortou a dispu
ta o leão dizendo-lhes: "Grandissimos velhacos, não erecis vos .
que antes de começar o concêrto vôos pusestes a gaba-los?,Então
cada um pretendia para si os aplausos, como se todo o acerto e
melhoria se lhe devessem? Agora que Gle e um inferno abreviado,
nenhum o quer e ainda em cima aos putros põe a 601286 Não torna
reis mais,a aparecer na minha presençai Retirai-vos, que se ou-
tra vez ca vierdes con vossas centorias, eu vos prometo fazer-
vos o compassodl"

Assim algumas vêzes permite o Cêu que nas obras de
muitos quando três ou quatro homens trabalham nelas "eada um.
quer a gloria para si se saem toasj se nas, e dos companheiros
a culpas!"

KABALAITomem-BSHABMAT

l. Tema! Shabat :

a. Kishut: mesas em disposição de quadrados Tonlhas bran-
case Candelabro (aproveitado da natureza). Florcsso Disticos. Co
mida shabaticas

bs Programas antes do jantar: tekes: velass Tanach (Dwarim
cape 5$ vers.12)

Lecha dodi - coro (tzofin)
Explicação do Tanach e coro
Perguntas (transmissão do |
conteudo do oneg-shabat por
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meio de perguntas exponta-
neas (preparadas de antemão)
de chanichim ao publico, e
um -madrich responde)»

 Jantar 5
' apos o jantart Danças. Jogoso Conto,» Canções.

Parte humorística preparada pe
los chanichim, por kvutzots.

+ ce Conto? Instruç' o?! esta historia deverá ser contada pre-
ferivglmente numa medura. O madrích
devera extender-se na sua narrativa
sem se prender ao texto apresentado a
qui, e procurar sempre oportunidade
“para introduzir a musica, e faze-los
aprendê-la. Nos trechos êom bedulnos,
deve-se refietf-1os com o,pretexto de

6 que o judeu esqueceu a musica eté.
Enfim, o exito deste conto depende de
como o madrich enfeita a história não
deixando esta tornar-se monotonas

A História conta que um judcu muito pobre, certa,
vez nao tinha dinheiro para comemorar o shabat e foi pedir au-
xilio ao rei. Chegando ao palacio, o rei lhe disse! "Toma es-
tas 2 vacas e venda-as no mercado, traga o dinheiro de uma-para
mim e fique como restos!

O judeu saiu todo contente, e ia andando pelo 652to quando avistou uma tribo de beduinos cue cantavam uma músi-
ca muito tonita (canta) e aproximou-se mais para ouvir melhors

Quando acabaram de cantar, o judeu aproximou-se dêum deles,e pediu-lhe que lhe ensinasse a música, este lho dis-
se que so a ensinaria se ele lhe desse uma dasvadasg o judeu
pensou bastante e chegou à conclusão que o rei tambem gostaria% da música e não sê encomodaria com a vaca. Deu a vaca mo beduino c este ensinou-lhe 9 musicas (Neste trecho, o madrich apro-
veita para ensinar a música aos chanichin cue daí por diante
senpre o acompanharão).

. Dopois de aprendida a rúsica, o judeu segue seu ca
minho para o mercado e de vez em vez canta a musica para não,
esquecê-la. Em dado momentôó, ele se esquece da musica ce tenta
por todos os meios lembrar-se, mas não consegue e volta 80 8-'
campamento para que o teduino o lonbres Entontra c teduino no-
vanente, mas este se recusa a lerbrásio, a não ser mediante pã
gamento da outra vaca. O judeu vendo que não ha outra alterna-
tiva, entrega-lho a segunda vaca e este o lerbra da música.

« Desta feita, o judeu não precisa mais ir,ao merca-do póis não possue mais nenhuma vaca, e volta ao palacio mito
preocupado pois se o rei nao gostar da rusica nanidara mata-los
Vai sempre cantando a música para não esquecô-la ate que chega
ao palacio do rei e conta-lhe o ocorridos
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9 rci, que desconfiava da história, ordenou-lho quecantasse a musica mas este a tenta, tenta e não consegue. Emvista disso, o rei grita: "Mentiroso, levas minhas vacas e ago-ra inventas esta historia, mandarei matá-los!

2 O judeu muito assustado pede piedade, ,e promete queira procurar novamente os beduinos, mas o rei esta furioso e ordena que o matem, E

»

.

Porêm, quando os soldados do rei deitaran-no núna-cama,e ja iam passar a espada na sua garganta, ele lembrou-seda musica e chamou o rei para que a ouvissee O rei gostou ruitoe passaramum shabat muito feliz no palacios

das Música do conto
(x

%

 

es Complementação: Carta de uma não

Hoje há kabalat shabat dizem meus filhos. Sexta feira ànoitce Trocan.seus trajes habituais por blusasbrancas e calçasazuis. ; 0 1

7 Kabalat shabati Estas palavras evocam na minha me-moria, lembrança de solenidade, devoção, ihciodia nostalgica e,festiva, da mesa engalanada e respiandecente de luz, de rostosiluninados por un ar nisterioso da tradição, das conidas t pi-cas que adquiriram un sabor, um significada quase místico nesteambiente sabaticos ' ה

doEo que nos sobrou de tudo isto? Eu conservo atehoje a tradição do shabat - ouvi dizer, de uma senhora judia -“nunca falta na ninha nesa nêéste dia, o caldo de galinha e o peiXCe :

Mas que fazem nossos filhos na véspera do sábadoreunidos em seu snif? ב :

Una vez fui ve-los, Uma menina de saia azul o tly-sa tranca ne convidou a entrar e o quadro que apareceu aosmeus olhos me comoveu desde o primeiro instantce Er mesas an-plas cobertas gor toalhas brancas 60 enfeitadas de flores, haviavelas acesas, ao redor da mesa estavan sentados jovens cor ca-ras soleness

E jUna menina de doze anos (uma pequenã namãezinha).pos-se de pe e bendice as velas, shabat shalom - shabat shalomunevorach, rompeu o coro de jovens e continuaram con uma can-ção shabatica.
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Logo depois um jovem leu una bíblia em ivrit e ou-
tra joven leu o mesro trecho, solenenente, em poxtugueêst "Seis
dias trabalharas g faras tóda tua obra, nasao setirno dia sera
repouso para Jeovateu Deusese!! Ê

E outra vez canções shabaticas alegres ce festivasé
Logo uma poesia, un fragmento de Gordon, um dialogo sôbre o te
ma dedicado e cançõese

Tanach, tradição, alegria, cultura, cis aqui a ver
dadeira essencia do shabate E

Esta aqui,o que nossos filhos desentorraran o ver-
dadeiro espírito shabático dentre as ruinas do shabat destrui-
doe Parcecu-mo que foi coro um instante misteriosoe profundo,
o que os impulsa a fazer. Un motivo de fe e tradição.

Eis assim como vi que o povo de Israel vive e vivee

ras

oe Temnat Tu biShyat

as Kishut: Pinã de Tu biShyat:

I. Sínbolos desenho de uma rão segurando una
plantas Fundo claro, folhas de pinho penlen
doe Por cima, faixas de pano brancocon a
seguinte inscrição! "Ki tavohu el haaretz,
untatone" (Virão ao pais e plantarão).

II. Títulos "Tu biShvat ano novo das árvorese!!*
As letras são feitas de galhos finos ou de-
senhadas coro galhose ,

III. Diagramas Mapa de Eretz e sobre cle assina-
ladas as zonas florestais, acompanhadas de
detalhes do lugar e do nuriero de arvores.
Em volta do mapa, fotografias c retratos de
florestas e trabalhos de florestamentos Una
linha de flexas, ligam a fotosrafia ou o re
trato a seu respectivo local no mapas

IV. Tipos deárvores! retratos de árvores, con
explicações! none, características, zonas
onde cresce ctte 6

V. Iton Kirt desenho de flores o árvores, re-
tratos, contos, caricaturas 0%0- :

vo 220/01 ₪1508 0 18: velas. ,Tanach (tera). Corf-
; nho (musica de shabat).

“jantar

após o jantart explicação do chage coro. com
to (contado). Peça. dançase
jogos
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ce Cançõest le Ki tavouel haaretz
2º Hashkedia porachat
3. Cach holchim hashotlimn

de Frasost A vida do homem surgiu da arvorce.

Às vezes çhove graças açs néritosde um único
homen; as vezes sôbre um Unico 087000 6 88 vezes somente sobre
urna palhinha;

Talrud Terushalni.

Rabi Iochanár: Ben Zacai dizia? "Se tivores uma
planta na rão ce te disseren de repente que chegou o Messias,
planta primeiro o teu brôto ce em seguida vai render honenggem
ao Redentor»!

Talmud Ierushalni.

As tenras raízes da fagueira quebram a dura
rochas

Talrui Ierushalnis

ee Contos O diálogo das árvoress.

Chegou o 15 de Shvate As tanareiras, as oliveiras;
as gamanzeiras, as figuciras, as vinhas 6 08 laranjais da She-
fela despertara ja cor₪

As àrvoros ainda estavam cobertas do orvalho da
noite e envolvidas na neblina natinal.

No oriente vian-se as sonbras dos montes Efrain e,
do ocidente fazia-se ouvir o fragor do mar, Coro que querendo
acariciar as arvores, sopra un ventinho leve c frescos Un pas-
sarinho começa ja o seu trinado na copa de urna arvore. De re-
pente 80 espreguiça, abre as asas, passa voando por sôtre as
copas das arvores, anunciando con o seu trinass "O Ano Novo
das árvores ja chegou"! Dentro er pouco, ao surgirem os orinei
ros raios do sol, aparecera o anjo Tzinchiel (anjo 'da produção)
para vos bendizer no Ano Novos Despertaii Aprontai-vosit'"

é

As arvores moverarlevemente a sua folhagens gotas
brilhantos de orvalho cairam sôbre a grama verde do pasto em
71 tn
v .. 6 Kb

s A

tovarcira, a maior de tôdas as arvores,
disse agitando 08 seus raros! « Três, covistesi Ioje 600808 ס
Ano Novo; hoje e o Dia da Sentenças...

a «+
ddigno! -

. - 8800ב8-880000-101,0-10ט8פטעהמעהה820020885ג
nas as outras e, ao murnuraren as suas rezas, caiar Iagriras
de tenor do dia do juízos 2

, A videira, que estava junto do rurp e que não ti-
nha folhas, agitou seus braços delgados em direção as arvores,
Gizendos - Ouvi-no, conpanheiras; o anjo Tzinchiel bendirá a
mais importante dentre nos. Mas, quen e?

“ .

- םג!-ורגתבגעסט 8oliveira; ao ouvi-lo, zangaran-
-Se as derais con clas
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- Talvez eul - sussurou a figueira. E a romanzeira,
que estava a um lado, disse, alisando sua vestimenta:

: 2 - Não briguemosi Escolhamos um juíz; cada uma de *
nos fara ressaltar suas virtudes, sua importancia e sua utjli-
dade para o mundo, o juiz dara a sua sentença ce determinara
quem e digno de receber a primeira bençãos.

- De acôrdo! - murmuram tôdas as árvores.

, - À figueira, a figueira! Ela é a veterananeste”
lugari - disseram todas. 4 figueira estirou seus ramos emara-
nhados, dizendo: - Minhas irmas e companheiras! Agradeço a hon
ra que me fizeram escolhendo-me para juizi Agora, que cada uma
de nes descreva sua importancia e sua utilidade. À oliveira
tem a palavra, visto quo ce a mais idosa de todo o grupos

A oliveira começou a falar com a suavidado do azei
te, apresentando-se da seguinte maneira: - Fui presenteada com,
longos anos de vida; com mou oleo ungiram sacerdotes e reis, e
com meu azeite honram tanto a Deus como aos homens»

- Minhas folhas são verdes, tanto nos dias brilhan
te como nos dias de chuva, e cu posso con facilidade lançar
raízes entre rochas e penhascos. Con o reu óleo suave 0 puro a
condiamr a Luz Eterna do Terplos De minha madeira se fabricar
brinquedos, lindos utensílios e belas capas de livros; con mi-
nhas folhas se onfoitan as Priníciase

Disse a figuceirast - À tamarecira tem a palavras

Assim falou a tamareira?

2 - Sou toda, toda comestível; em mim nada há que.
nao possa sor utilizado. Minhas frutas adoçamn todo paladar e,
ninhas folhas grandes servem do telhado para as "Sucot!! (Caba-
nas). Rezam e,bendizen a festa com os meus "lulavin' (lulav -
una das % especies usadas na festa de Pentatcucos), de ninhas
fibras sc fazem cordões 0 de ninhas folhas, peneiras; minha na
fo serve para vigas, meu porte e alto e elegante, sou toda
2.

ho terninar a tamareira, recebeu a palavra a vinhas

É - Não tenho non tronco nen copas no reu exterior
não ha nada de belo, mas meu vinho alegra tanto a Deus cono
aos seres humanoss :

- Nos sábados e nos dias de festa se reunen à ni-
nha volta para Bendizer od ia; o noivo e a,noiva, ao festeja-
rensua alegria, são abençoados sob a "Chupa"! com os meus vinhos.
o nao ha alegria, visto que a todos alegro con um copo do
vinhos

Depois de videira chegou a vez da ronanzeiras

< ₪

| - Sou bela e colorida, cada rora q como um sino
de ouroe Dentro do meu fruto estão as cores vermelho e violetas
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a capa de Aharón, obra artistas, era onfeitada com um sino dou
rado e uma rorão. A coroa de minhas floros e atraente, minhas
frutas são de um vermelhotão escuro e têm faces tão redondas
que não ha como elas sob êste ceu

A últina a falar foi a laranjeiras 1

1 - fu não figuro entre 8,8 ה antigamen-
te naqg vivia nesta terras vin paraca de um pais longinquo,
nas ha ja muito tenpo qe sou cidadã. Minhas frutas atraem 9 O-
lhar, meu suco & coro o orvalho, No outono enfeito minha patria
con as minhas laranjase 1

Mal a laranjeira acabara de falar, e eis que do o-
riente avermelhado 010782ע08-80 08 28108 8018298 e iluriinaran
com sua luz a copa da tamarejra esbelta, Tarbem as folhas da 0
liveira começaram a brilhar a luz do sol matinal, as taranjas
douraran-se e éis que surgiu o anjo Tzinchiel. 1

Todas as árvores ficaran rígidas. O temor do divi-
no envolveu o valce

A O anjo Tzinchiel estendeu suas asas transparentes
sobre as arvores e disse:

- Que Deus vos abençoe e proteja! Fazei crescer a'
vossa folhagem, aumentai vossos frutos! Que todas sejais aben-
908088, pois criadas fostes para prazer dos seres humanos

Ur: bando de passarinhos pousou sôbre a copa das ár
vores, trinando: "Amen, Aren!" :

8: ג15%1 ' .
Moledet - 1956/20 -

fo Peçai 2 julranento das árvores. (Ohscrvação! Se não
um seguia habalat shabat na na
chane, esta peça sera ensaiada
no chug de teatro em função da
nessita de encerramento).

Peça em dois atos.
Conariot bosque,
Perscnaçenst Saadia, Iechía, 200ת8218, Rachanine

Un cipreste, un pinheiro, um eucalipto, 8
arauto, juiz e outras arvores.

Primeiro Atot Os meninos vêr para o bosque cantando:
"Irei ao bosque para ouvir o cuco emntar;
respondera una voz do bosque, e o cuco ex
clamara? cuco, cucoe!! (Shir hacukit).

IECHIAS Como ê belo 68551 Há tanta sonbra é frescura,
que ate as aves escolheram este lugar para construir
seus ninhos,e pprern seus ovos. (Cante e todos respen
dem). "Um passaro trina no bosque cor: voz clarae ar-
enfia * som bois a vida no tosnue. o passarinho
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se alogre, la, la, las O passarinho0no bos
que uma pequena casinha, umninho no bosque 8 algo,
muito Lelo,la, 18, 18..4 0 passarinho descança no'
bosque--ja cansado de dansarg cono deve ser agrada-
vel.c sonho do passarinho no bosquoi la, la, lapee!!

ZECIARIA?Como é agradáveleste bosque! Vejam cono as árvores

RACHAMIM:

TECHIAS

SAADIA:S

ZACELRIAS

RACHAMIM:

SLADIL 3

TODOS *

SANDIA*

estão enfeitadas; urna, 70268068 80 flores, a outra
con as suas frutas 0 890200128 con as gotas de orva
lho que brilham como brilhantest

Que novidade! De quçg voces tanto se admirar? Acaso:
não sabem que este e o seu dia de festa, o seu ani-
versario? Lembrem-se do que nos contou o professor?
que na alguns anos este lugar era deserto e desola-
do, sen arvores ner: plantas e, agora, teros agui um
bosque frondosos

A mão do homem, com a ajuda do , transformou o
deserto om jardins; em nosso pais, muitos são os lu
gares que foram cuidados com amor e crinho por tra
balhadores judeyse (Canta) "E a t.rza que foi outro
ra um deserto, é agora fértil « produtiva",

Companheiros, para que cú os trouxe para o besque?
Acaso foi para que tagareleros como crianças do jar
dim de infancia? ,B esta a princira vez na vida que,
vocos vên, estas arvores que voces tanto louvan e,e-
xaltan? Ha aqui arvores unicas (aproxima-se das ár-
vores)o Aqui estas, Cipreste, e dentro em pouco te
cortarci a cabeças não digas que e uma penase eu
tirar um pinhão. Tanben de ti, Eucalipto, não terei
picdades estenderei a minha não o gortarci ln de
teus grossos raise Creio que tarlomn de ti, Pinhei-
ros ל algo; e tu, pequeno arbusto, recebe as
pancadas e cala, pois cortarei somente uma vara pa-
ra fazer dela um rabo para o reu cavalos 0

Saadia, não estrague as arvores. Voce não se enver-
gonha de fazer uma coisa destas? Quanto trabalharai
os homeis e cor quanto esmero cuidaran destas àrvo-
res, para que no verão clas possar pe sonbra
aos cansados e cribelezar o nosso pa

procicam de sonbras eu não. Ainda me fazem
jaita alguns paus, espadas, arcos, 2160008, lanças
q varias outras quvisas, c 30 quo "רח 1-e senão das
arvores? (corta)» :

Olha; Saadia, fazes destas árvores cleijõess a arvô
re tanben é algo vivo que sente a dor da nesna for-
na que tu; tanbén tem sengue, que é a seiva que pin
ga quando a ferest

E vara que vieste?

ךזב sara ga d |Viemos para »rincars

Brincar com que? con bolas de gude? Disto brincaros
na esccla e não/ no bosque!

Ê  



 

TODOS:

SAADIA:

TODOS3

BAADIAS

TODOS:

SAADEA :

TODOS:

SAADIAs

TODOS:

SAADIAs

TODOS $

SSADIAS
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Brinquenos de esconderi.

Sonente os covardes e redrosos brincar de esconder,
e não valentes coro eul

Se é assim, narremos un contos

Não sou avó para contar historias!

Então, para que viestes?

Para brincar de soldado, de guerra!

Onde arranjarás fuzis e flechas? :

Por isto vim cor voces para o bosques Eis aqui es-
te jover eucalipto, do qual poderios obter fuzis,
netralhadoras e flechas]!

8 absolutamente "proibido cortar as árvores! Se con
tinuares a fazê-lo contareros ao professor!

Não tenho medo nem de vocgs, ner: do professor, nen
do KKL que plantou estas arvores. Podem ir daqui; e
depressa, senão os açoitarei con as varas que tenho

תא 1

É
Malvado, perverso, voce estraga e quebra as arvores$
pagara por istods

(fica no bosques continua quebrando e cortando ramos
canta, pula e, de repente nota o pôr do sol).
Ahi Ja esta escurecendo c 50201 que voltar depressa
para casas
(procura sair do bosque, ras o uivar dasferas o a-.
nodrontart) 0
Ja caiu-a noite e ha tantos ursos, lobos e raposas
neste bosques Procurarei arranjar um esconderijo nu
ma das arvores.

Segundo Atot ouve-se osoar de un clarir 6 80282000 וגב a-

ARAUTOS

CIPRESTES

ARAUTOS

ARVORES &

ARAUTOS

rautos

Cada árvore que desejar fniciar um julgamento, que
se apresente diante do juizes Dentro én pojco o Supre
no Tribunal de Justiça chegara a este bosquee Quem
tiver sido danificado por homens ou animais, que ve
nha se insecrevors4

Ha, ha, ha, hoje esteve aqui Saadia, o desobediente
e routou-me 618 1604

É verdade o que diz o cipreste?

É verdade 0 exiginos que se faça justiçasé

uemn mais tem queixas pºora aprosentar?q PS

 

 



 

PINHEIRO t

ARAUTOS

ARVORES:

ARAUTOS

EUCALIPTOS

ARAUTOS

ARAVORES?t

ARAUTOS

JUIZ?

ARAUTOS

ARVORES *$

JUIZ:

ARAUTOS:

SAADIAS

ARAUTO

SAADIA:

ARAUTOS

SAADIAS

ARAUTOS

SAADIAS

ARAUTOS

e
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Ai, ai, aí, o desapiédado Saadia veio hoje, cortou
as mínhas folhas e retorncu as rinhas agulhas!

É verdade o que diz o pinheiro?
.

É verdade e desejaros que enforquem Saadia na pon-
ta de um nastroi

. Quem mais ter: alguma queixa?

Ahi vinde ver; o perverso Saadia cortou 085 8 ra
nos

O eucalipto diz a verdade?

Sin, diz a pura verdade. Quereros que não se tenha
piedade delel

lInstala uma mesa para o juiz, ccloca ur cartas no
qual se 16t "Julgamento das arvores!"; toca o 018-
rine bate notambor): E
Silencia, silencio - Sua Excelência, o Juiz, se a-
proxina (Aparece o juiz acompanhado de dois solda
dos)s Todos de pel O juíz se sentes,

pra tiver algum pedido a fazer, que se aproxinal
20 arauto) - Onde esta o acúsado?

- - 4

Ainda não o trouxeram. Estão a procura-lo por tab
o bosques

Tin, tan, tan, aqui estã êle!

Ouvistê? As árvores dizen que ele está aqui no bog
que. .

, ,

Vanos proeurá-lo. (pracura) 5 verdade, as arvores
tér razão; aqui esta o papazrolando em seu leito.

Ai, quen me belisca no meio da noite?

002881 Levanta-te e diz-me o teu norico

Sou Saadia, da vinha dos yenenitase

Cono se:charna teu pai?

Chama-se Shalori Zecharia Iafet.

Pois ben, que se bikvante o sirpático rapaz, Saádia,
filho de Shalom Zecharia Iafet e se apresente dian
te do juiz.

Pelo amor de Deus, um processo? Quando? Por que? 4
caso sou )ג 217

Não fales demais; tons que te apresentar diante do
juiz que esta te esperando, e ele não ten ruito tell
PO.

 

 



 

SAADIAS

ARAUTO:

+

SAADITA$

JUIZS

SAADIAS

JUIZ?

SAADIA?

JUIZ?

SAADIA!

JUIZ

כז

JUIZ?

ARAUTOS

JUIZt

PINHEIRO?
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Este é o juiz? Não se trata sinão da oliveira que
fica perto de nossa casa. / 0

Anda ligeiro e não procures fugir. (Ao juiz) - Es-
te 8 o atusado, Saadia, filho de Shalom Zecharia
Tafete

88 tu Saadia, q que corta as árvores? É

Eu? Juro que não. Posso jurar pela Biblia que ja-
nais maltratei una arvore.

E, de onde tiras as varinhas para brincar?

Nunca brinco com varinhas; para dizer a verdade,
nem siquer tenho tenpo para brincar. Tenho que pre
parar as minhas lições de Biblia, hebraico, aritme
10%.

Jamais cortaste algum raro ou uma vara? j

Tanto quanto he lenbro, nunca fiz mal a árvore al-
gunas talvez o tenha feito una unica vez.

Quando foi isto?

Isto aconteceu nas vésperas da Festa das Cabanas,
quando papai me disset "Saadia, vai e traz alguns
ranos para cobrir a "8008". E eu lhg respondit Mas
papai, como queres que eu corte as aryores se na |
Tora esta eserito: "Não maltrates as arvores?! Dis
se-rç papai que para cunprir os preceitos, religio-
sos e permitido fazeé-los ;

Assim, sendo, não te confessas culpado das acusa-
çoes que te fazen?

É claro quo não, visto que nada tenho a confessar
juro pela minha vida que eu sou inocentel

(ao arauto) Chara os acusadores e as testerunhas.

Que se levante o Pinheiro!

Tu, Pinheiro, apresentaste queixa contra 880018, 0
inocento?

Sua Excclencia, o Juiz, o chama de inocente? En ver
dade, ele não e senão ur anlvado. Quebrou os meus
ranos, as niihas folhas, ai, ai, vede as rinhas 9
ridasi Os meninos da escola nos plantar en Tu 01-
Qhvat (15 de Shvat que, sendo a primavera cy Isracl
0 gonsiderado como o coneço do ano para as arvores
c é consagrado ao plantio das mesmas). O KKL nos u
sa para cobrir as extengões desoladas do,pais c es
te menino se atira sobre nos cor tanta furia e mal
dade que quebra os nossos merbros e deixa o nosso
sangue correr corno agua (chora)s  



 

 

ARVORES:

JUIZ:

ARAUTO:

CIPRESTES

ARVORES:

ARAUTOs

JUIZ:

EUCALIPTO?

ARVORES +

JUIZ:

ARVORES t

ARAUTOs

JUIZS

SAADIA!

ARAUTOS:

JUIZL

SAADIAs
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Que ele seja castigado ser piedade!

Quer mais o acusa?

Que se levante:o Ciprestel

Sua Excelencia, O Juizl Vingai os rcus raros, mi-
nhas agulhas e rous pinhõose Olhai para o reu cor-
poi eis aqui vma pancada recentcnente dada. Este
rapaz ten. um odio profundo ao nosso povo, ao povo
das arvores, e não sabe que sonos anigos dos seres
humanos.

Que seja ele castigadol

Quem mais o culpa?

Que se levante o Eucalipto?!

Sua Excclencia, o Juizt suu una pobre árvore, nas,
Deus me bendisse e me deu ramos longos e folhas nã
cias: por isto cada renino procura fazer de min u-
tensilios ec armas; todo aquele que precisa de arco
e flecha ven a uin, quebra e corta; quer precisa
de un pau, aproxina-se de nim e me destroc, se al-
guemn precisa de uma vara ou uma tandeira, satisfaz
o sou desejo mutilando-me. Quando eu pergunto a al
gueni Por que quebras os meus raros? Ele ne respoh
det - Tenho que fazer urna cerca. Quando os neninos
brincam no bosque, cles ne destroem completaronto,
cortam cada folha verde e tenra que encontram so-
bro os mous raros ce de mim fazem os seus brinque-
dose Esto Saadia sorpre mo trata mal. (Chora).

 
Quo ele seja castigado sem piedadel

Tendes testemunhas que possar: confirmar tudo isto?

Lã, lá estão os.nossos renbros quebrados! |

Eu os trarci, aqui estao; (os aproxima dagferidas).
Na verdade cles se adaptam perfeitamente as feridas.

Tu, Saadia, ainda afirras a tua ínocencia? Aqui og
tao testemunhas vivas de לגפמ 4%

8mentira, clas não dizen a verdade, ostes raros 9
bra de Iechia; eu não o fiz; chamarei a Iechia c
vercis que cle confessara os seus atos (chara) 10-
chia, Iechial

Fica aqui e não te novas; daqui não escaparás com
facilidade!

Não nos enganaras, tua culpg já foi provada. Foste
surpreendido no lugar e seras castigadol

Castigarás um inocente?
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JUIZS

SAADIAS
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SAADIA:
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Malvado! Quobras as árvores, cin? Aproxinai-vos,
Vos os executores. Ele Recebera o nesno tratamento
que deu as arvores. Cortal-lhc as nãos, quebrai as
suas pérnas, fustigai o seu corpo comespinhos, ar
rancai-lho os olhos e jogat-o a um poçoe (agarrart-
-no pelos braços e lhe bater).
Piedadel Picdadel É tão grande o meu pecado?

A justiça não ter: piedade. Batçi con força, atéque
se quebren- todos os' seus ossos'e menbros, ou até
que confesse a verdadee (baten-no).

Socorrol Socorros Estou desraiando de dor. Bastal
Eu confessarei.

Deixai-o, vejaros o que ele quer nos dizer, 1

תג, 888018, çonfesso que até o dia de hoje estra-
guei nuitas arvores, quebrei raros, cortei varas e
destrui folhas verdes e tenrase

E te arrepandes do que fizeste?

Juro por Deus que eu me arrependo deste pecados

Prongtes que de hoje em diante não serás ininígo
das arvores?  Sin, sim, (chora) eu o proretol

Se é assim, repete palavra,nor palavras Eu Saadia,
prometo não ferir nenhuna arvore, não fazer delas
arco ou flechas, não atirar pedras ner cortar ra-
nos, verdes e tenros, nem grandes e nen pequenos,
e proneto cuidar das arvores. Isto eu, juro diante
de todas as arvores. (As arvores) E vos, arvores
do bosque, sois testemunhas nesta noites

Soros testemunhas, somost

Agora torai a Saadia e levai-o para o seu lugar.
(O Juiz desaparece; chegam os rapazes)»

RACHAMIMS 1
Saadiai Saadial (procurarn-no e se aproxirar: dele)s
Saadia, que foi que te aconteceu, dorniste no Bos-
que e ja foram a policia pedir que te procurasserre

8 verdade? Qlhen-ne, tenho braços?

É claro que sims

E pernas?

Naturalmente que tens; se tens dificuldade em canil
nhar, cortarenos um raninho de eucalipto e poderas
te apoiar nele.
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: À JURI - CAMALEÃO

SAADIA* Selvagens, tarbaros, e proibido; £ absolutamente
proibido cortar ramos, far-vos-aocum processo, cor
tarão es vossas nãos e pes, furarão vosso corpo
com espinhos e dar-vos-ao chicotadas.

TODOS: Ha, ha, ha, que engraçado, cle dorme uma moite no
bosque e se faze de muito inocente e 808 varos
logo, os pais de Saadia estão muito preocupados com
a sua ausenciaj apresgeno-nos e lhes daremos a no-
ticia que "Saadia esta são c galvo, que se tommou
ur rapaz correto c bondoso; dormiu somente uma nni
te no bosque e se tornou bot!

David Shiffman - MoIcdet 1956/30

JURI SIMULADO

Ls Coleção de borboletas.

, Um menino paça borboletas porque acha bonitas suas
asas e esta sendo julgado por um juri composto de um juiz (Ma-
drich) um advogado de defesa e um de acusação (que pode ser uma
"borboleta!!) e os jurados que são es chaverim da manhané.

2. Caçador de Passarinhos

| Ummenino caça passarinhos com atiradeira. O advo
gado de acusação fode ser um "passarinho!!,

3. O formigueiro À

Identicas condições anteriores. O menino que des-
truiu um formigueiro que estava proximo à sua horta. Tambem po
de o chanich que esta fazendo a acusação, fazer o papel de "for
migas

os Está à livre escolha do chug a escolha
de um dos temas. Achamos dispensavel a existencia de "autos!
previamente redigidos. De acordo com as condições principalmen
te referentes a idade dos "advogados! pode-se introduzir a!'re-
lato dos autos" feito por um reltor que poder ser um madrich
ou uma junta de tres chanichim "neutros" que não podem mais
ser juradose

DIADOCAMALEÃO

Material sobre este dias

Por que mudam de côr os camaleões?

A faculdade que teem os camaléoes do mudar de cor
dorve-lhes para os ajudar a ocultarem-se, tomando a mesma cor
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das coisas que os rodeiam, Esta faculdade não é exclusiva dog
camaleões; muitos outros lagartos tanben participam dela. Es-
ta mudança dc cor realiza-se por 1610 8 grande numero de ce-
lulas (explicar em termos ascessiveis o que sejan) que possuem
debaixo da pele, perfeitamente agrupadas e cheias de graozi-
nhos, que ao refletirem a luz produzem uma luz branca. Outras
celulas estao cheias de fotinhas de oleo, e vero-las amarelass
outras contem un vigmento pardo ou avermelhado, e as mudanças
de cor são devidas a contração de diferentes partes da pele e
ao movimento dos diversos pigmentos. Assim, quando o aninal
faz com que todos os pigmentos se juntem na superficie dapele
apresenta uma cor escuras Quando os pigmentos não estão tão
proximos da referida superfície a sua cor torna-severde e
quando se afastam muito da pele toma um tom amarelos

* .
O meganismo que produz estas mudanças de cor deve

estar submetido a vontade do camaleão, contudo os agentes ex-
ternos que o rodeiam, tais como o frio e o calor, podem tambem .
influir na coloração da peles

JOGOS

Devido à grande quantidade de chovrot existentes
torna-se dispensavel indicar os jogos, e tambem o mesmo serve
para a jinkana.

. . . . e .

20007 00-00-0000 -

ERRATAS: Introdução - 6 na parte 3 teatro! o julgamento dos
passaros leia-se 0 julgarento das arvorese
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