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Gincana de Pares

Primeria parte: Postos O0

—Hrocar-de roupa côm o parceiro: ---*
6

—>Passara bala-de boca emboca —» Ugum

5) —»Tirar-o leite condensado de alguma parte-do-corpo((sorteio)—+gulo
PD >Maçã pendurada; tentar morder—» uno

) -sEomer a bala dobarbante —> ass.
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—>Se melhame Totanrna-arera abraçados ---+ 60

&)>Caneta ra cordinha . A-gurra deita com-uma garrafa-e-o gur-tem

que botar-a-carretana garrata- —— orando

Segunda Parte: Questionário: fila de guri de umladoe de guria de
outro unsde frente para o outro. E umteste pra ver quemse conhece
mais. A tzevet faz uma pergunta e cada umresponde na sua folha

(não poderá mostra-la ão par) depois a tzevet vai conferirse está
igual a resposta do par.

—>Nome completo

—>Corda calcinha/cueca

—>Númeroque calça

—>Comida que mais gosta

—>(Quantos namorados já teve

—>Mês doaniversário

— Qual a shichvá
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Gincana D'agua e Porca

—>Camade gato (irem rastejando e devem achar uma bala)

—>Passar o balão rolando(todos deitados)

—3 cortas com obalão (comágua e tinta)

—>Emroda , cada umdeve ensaboar o cabelo do outro como pé

הסו

—Lodos devem mastigar bolacha maria e como “boloalimentar”
formar uma escultura

—>Encher o balde com o suco que será chupado da luvaו
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Quiz
Música

canguru ( ani ata ve chu...)
—>shur ( shir la hachavá...)

—companhia (preciso de você...)
—>anachnu (ló ozevet ...anachnu...)
—>pezinho(ai bota aqui ...)
—>gali (boi gali...)

— suor(adeus cheirinho de suor...)

—>ezrat (techezakna)

Mímica

—(Que rei sou eu

—>Porto dos milagres

—>Roque santeiro

—>Meubem , meu mal

—>Carrossel

—>Sassaricando

—>Maria do Bairro

—>Picara sonhadora

Perguntas (Judaísmo)

Quantos ângulos tema estrela de David?
Resp:30

Qual o único dia do calendário judaico queo talit é usado a noite?
Resp: lom Kipur

Porqueestá escrito a palavra Shadai no verso do pergaminhoda
mezuza?

Resp: Pois suas 3 primeiras letra (shin, dalet, ud) são sinônimos de
Deus , criado a partir das primeiras letras da frase em hebraico
Shomer Dalot Israel que significa Guardião das portas de Israel
—>Qual o verdadeiro laço familiar entre Mordechai e Esther?
Resp: Primos  
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Habonim Dror
Em que ano foi fundado odror no Brasil?
Resp: 1945

Em BHantes do Dror qual o movimento Juvenil que existia”?
Resp: Chazit

0nomede todas as kvutzot com tradução.
Resp: Guiborim-heróis: Tzofim-escoteiros; solelim-construtores de
estrada: bonim-construtores; mordim- rebeldes: maapilim-
migrantes ilegais; magshimim-realizadores: Bogrim-formados
Emque anofoi o seminário da Lapa?
Resp: PB) S950
— Comose chama o Dror mundial?
Resp:

—Antigamente a última machané de magshimim era chamada de
hagshamá, hoje chama-se hachshará. porque houve essa mudança ?
Resp: A palavra hagshamá significa realização, e para a tnuá o shnat
não é a realização máxima sendo assim este nome inadequado . A
palavra hachsharásignifica preparação.
Dizer o nome de 10 movimentos juvenis.
Resp: Betar, Chazit, Dror. Shomer, Macabi, Bnei Hakiva. Laor,
Netzach, Chufshá, Avanhandava

Cite quatro movimentos que originaramodror.
>Resp:

Tarefas

—Hazer uma declaração de amor para uma pessoa do sexo oposto
com as palavras: pulga, livro,brinco.celularácido
carboxílico,vértice,dente,ob. gergilim,lâmpada.  



Dançar conforme a dança
Falar as cores escritas
>Imitar um hospício
—Fantasiar-se de Chazit e Betar
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—>hazer uma pirâmide comcartas de 4 andares em Imin e meio
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