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1º DIA —
INTEGRAÇÃO

Chegada
Almoço
14:00- Jogos de integração/ divisão de kvutzót
15:00- Peulá 1- Integração/ Quebra-gelo
16:00- Jogo da bandeira
17:30- Jdgos de CampoI
18:30- Banho

19:30- Janta
20:00- Shirim
21:00- Qual é a música?

2º DIA

GRUPO

07:30- Acordar/ Ginástica/ Café
09:00- Álbum do chug
10:30- Jogo da Conversão
12:00- Almoço
14:00- Peulá 2- Grupo
15:00- Gincana de postos
16:30- Jogos de campo II
17:30- Doar (explicação e tempo para escrever)

Gamad ( explicação e sorteio)
18:30- Banho

19:30- Shirim/Doar/Janta
20:30- Jogo x e y

3º DIA

O MOVIMENTO

07:30- Acordar/Ginástica/Café
08:30- Jogo-peulá (postos)
10:00- Peulá 3 - O Movimento
11:00- Sol/Futebol/Piscina/Mar
12:00- Almoço

14:00- Jogo Verdade/Mentira
15:30- Jogo do beijo
17:00- Pense Rápido
18:30- Banho
19:30- Shirim/Doar/Janta
20:30- Jogo da velha com leilão de roupas

4º DIA
ESTRUTURA

07:30- Acordar/Ginástica/Café

08:30- Peulá 4 - Estrutura  



10:30- Caça ao Tesouro Humano
12:00- Almoço
14:00- Jogo das vaadót
16:00- Apresentação dos trabalhos
17:00- Jogo da Tnuá
18:30- Banho
19:30- Janta/Shirim/Doar
21:00- Urso Cagão

Atividade da vaadat tarbut

5º DIA
IDEOLOGIA

07:30- Acordar/Ginástica/Café
08:30- Gincana Judaica
10:00- Peulá 5 - Peulá do Nome
12:00- Almoço
14:00- Jogo Borochov
16:00- Jogo da Máfia
17:30- Jogo dos Sábios
18:30- Banho

19:30- Janta/Shirim/Doar

21:00- 22292

6º DIA

EXPECTATIVAS

07:30- Acordar/Ginástica/Café
08:30- Peulá 6 - Expectativas
10:30- Asseifá de shichvá
12:00- Almoço
14:00- Gincana de pares
16:00- Preparação para messibá
18:30- Banho
19:30- Janta

21:00- Messibá Geral

 



1º DIA
INTEGRAÇÃO

- Jogos de integração/Divisão de kvutzót
- Peulá 1

- Jogo da Bandeira
- Jogos de Campo 1

- Qual é a música?

Jogos de Integração
1) Os chaverim estarão em um campo aberto. Cada chanich receberá um número

que será colado nas costas e umalista de tarefas a cumprir, por exemplo: dar um beijo no
número 5,tirar o sapato do 16, lambera testa do 2, e assim por diante.

2) Faz-se duas rodas, uma dentro da outra. A roda de dentro gira de minuto em
minuto, e cada chanich deve falar de si.

Divisão de kvutzót
Andar pelo pátio e cumprimentar os outros com a cabeça, depois com os olhos e

por fim com

o

nariz. Após a introdução, cada madrich dirá um determinado número no
ouvido de cada chanich, que corresponderá ao número da kvutzá. Este será o número de
vezes que eles apertarão a mão dos companheiros, e quando coincidir, andarão de mãos
dadas até completar a kvutzá.

Peulá 1 - Integração
Objetivo: Conhecimento e quebra-gelo entre o madriche os chanichim, etambém

entre a kvutzá. Criar nome, hino e bandeira (esta última importante para o próximo jogo)
para a kvutzá.

Metodologia: Jogos de conhecimento:
1) Cada chanich diz seu nome e um animal que combina com ele, justificando;
2) A kvutzá deve se organizar rápido conforme altura, data de nascimento,

tamanho do nariz,etc.
3) A kvutzá fica de mãos dadas e deve se misturar, fazendo nós. Um chanich fica

de fora e deve desfazer o nó.
4) Oschanichim dividem-se em duplas e têm um tempo para conversar. Depois

cada um da dupla apresenta o outro falando por ele e o movimentando, como um
fantoche.

Obs: Desenhara bandeira da kvutzá em tamanho grande.

Jogo da bandeira
Cortar a bandeira de cada kvutzá e dividir pelo número de acampamentos. Cada

kvutzá deve conseguir toda a sua bandeira buscando nos outros acampamentos. A vida é
umafita crepe. Cada dois chanichim que entrarem ganham um pedaço da bandeira.

Jogos de Campo I
- Catchurra

- Magal Koach
- Bola no meio de duasfilas e cada fila com números
- Rua e avenida

Qual é a música?  



2º DIA
GRUPO

- Álbum do chug

- Jogo escáutico do grupo
- Peulá 2 - Grupo
- Gincana de Postos
- Jogos de campo II
- Jogos paraa noite: Olhos Vendadose Jogo do x e do y

Álbum do Chug
Objetivo: Cada kvutzá deve completar o álbum que receberá em branco. Em cada

página deve haver 2 curiosidades, 1 dado escolar, 1 dado culinário, 2 dados médicos e
uma foto de cada madrich. A tzévet decide quantas páginas terá o álbum.

Preparação: Divide-se os chanichim em grupos. No campo, haverá 3 madrichim
que cuidarão da parte das tarefas. Mais 4 madrichim estarão nos chedarim para dar-lhes
as pistas dos madrichim que constituem o álbum. Serão eles: médico, cozinheira,
professor e fofoqueira.

Evolução: O grupo vai para um dos madrichim do campo e recebe umatarefa.
Depois de cumpri-la, o madrich dará um visto que possibilita a entrada em um cheder
para obter uma (somente uma) informação. Ex: se forem para o professor, ele dará um
dado escolar de qualquer página que os chanichim escolherem. Depois voltam para o
campo e recebem outra tarefa, e assim sucessivamente. Após descobrir todos os dados,a
kvutzá busca as fotos ( que podem estar escondidas) e a primeira kvutzá que entregar o
álbum vence.

Tarefas (postos):

- Beber água do prato sem ajuda das mãos
- Bola em cima bola em baixo
- Carrinho de mão
- Rolar em cima do outro
- Argola na garrafa
- Corrida da batata na colher
- Rodar 15 vezes e chutar a bola
- Uma pessoa pega os braços e outra as pernas de alguém e correm até um ponto

Jogo do grupo
Cada kvutzá deve ter um acampamento e um gesto específico, bem exagerado,

que deve ser repetido sistematicamente durante o jogo. O objetivo é conseguir o maior
número de componentes para o seu grupo.

Como? Os chanichim de uma kvutzá devem pegar os outros, colocá-los no chão
e fazê-los de alguma forma repetir o gesto da kvutzá. Pode ser qualquer forma de
persuasão sem violência (cócegas, por exemplo). Assim, o chanich estará convertido e
deverá andar com aquele que o converteu.

Se alguém entrar no acampamento de outra kvutzá, pode salvar alguém do seu
grupo que foi convertido por outro. Ganhará um visto e pode procurá-lo para salvá-lo.

Ganha a kvutzá com maior número de convertidos.

Peulá 2 - Grupo
Objetivo: Demonstrar a necessidade de integração antes de qualquer trabalho em

qualquer tipo de grupo. Demonstrar que uma das formas de estimular a capacidade e o
crescimento individual é o trabalho e a vivência em grupo, pois o convívio traz  



3 grupos levantam y - perdem $1000
4y =4 grupos levantam y - ganham $1000

Em cada rodada o grupo elege um cartaz para levantar. Levantam todos ao
mesmo tempo. A princípio é cada um por si, mas depois podem combinar. Nem sempre
os grupos cumprem o combinado, mas deve partir deles a idéia de confiança e
cooperação. A idéia é ganhar dinheiro, mas todos podem ganhar o mesmo se houver
confiança.

  



 

experiências e dificuldades semelhantes a todos sugerindo o intercâmbio de idéias e ajuda
mútua. Levantar a idéia de que a colaboração entre indivíduos, apesar da diferença de
pontos de vista, é a única forma de erradicar conflitos e levar o respeito e a compreensão
à vida em qualquer comunidade.

Metodologia: Jogo do quebra-cabeça coletivo
Análise da música “Todos Juntos” (Saltimbancos) - Discutir a letra

da música, levantando a idéia de que cada pessoa contribui ao grupo de alguma forma,
compartilhando suas qualidades com todos e recebendo o que os outros têm para
oferecer; o que não aconteceria se todos vivessem guardando seus problemas só parasi.

Desenvolvimento: Jogo do quebra-cabeça: Cada kvutzá receberá um envelope
com peças para formar cinco quadrados. Um chanich será o observador. É proibido
falar, fazer sinais, dar soluções para os outros, pedir parte dos quadrados dos outros. Só
é permitido dar peças para quem você acha que precisa. O observador controlará as
regras e haverá um tempo para completar os quebra-cabeças.

Depois o madrich realizará uma sichá, levantando algumas questões: qual era o
caminho para a solução? O que acontece quando alguém não cede suas peças? Como foi
a questão de não poder se comunicar? Esse tipo de situação ocorre no dia-a-dia? Quais
são as dificuldadese as facilidades de se trabalhar em grupo?

E importante que eles se dêem conta de que agora constituem um novo grande
grupo na tnuá. Trabalharão juntos e têm muito tempo de convivência pela frente. Trazer
a letra da música para o debate, ressaltando que foi lançada na época do regime militar
no Brasil, em forma de musical infantil para escapar da censura, mas que carrega consigo
uma forte mensagem de união e luta pelos valores.

צד/[1
Todos Juntos

Uma gata o que é que tem? As unhas
E a galinha o que é que tem? O bico
Dito assim parece até ridículo um bichinho se assanhar
E o jumento o que é que tem? Os dentes
Ponha tudojunto e de repente vamosvero que é que dá
Junte um bico com dez unhas
Quatro patas, trinta dentes

E o valente dos valentes ainda vai te respeitar
Refrão: Todos juntos somosfortes

Somosflecha e somos arco
Todos nós no mesmo barco
Não há nada pra temer
Ao meu lado há um amigo
Que é preciso proteger
Todos juntos somosfortes



Não há nada pra temer
Umagata o que é que é? Esperta
E o jumento o que é que é? Paciente
Não é grande coisa realmente prum bichinho se assanhar
E o cachorro o que é que é? Legal
E a galinha o que é que é? Teimosa
Não parece mesmo grande coisa, vamosver no que é que dá
Esperteza, paciência, lealdade, teimosia
E mais dia, menosdia, a lei da selva vai mudar
E no mundodizem que são tantossaltimbancos como nós.

Gincana de Postos
Postos:
- Dar docedeleite de olhos vendados
- Enchero balão com farinha até explodir
- Colocar o maior número de bolinhas de papel na garrafa
- Ficar amontoado encostando o menor número de partes do corpo no chão
- Carretel - um chanich se enrola no cisal, vem outro que vai se enrolar enquanto

o primeiro se desenrola, etc
- Corida de cadeirinha ( dois chanichim carregando outro)
- Levar grãos de feijão de um lado para o outro com canudo
- Emfila, passar a bola por baixo até chegar ao primeiro dafila que deve acertar

a cesta
- Mastigar o chiclete e passar em fila sem as mãos

Jogos de Campo II
- Kickball
- Futebol humano
- Stop

Jogo dos olhos vendados
Todos vendam os olhos e madrich diz que vai guiá-los através de palmas. Saem

para dar um passeio pelo local. No início podem se tocar. O madrich deve variar o ritmo
das palmas, modificar a direção do caminho,ir para lugares não muito conhecidos pelos
chanichim. A certa altura, é proibido encostar nos outros (cada um por si). O madrich
deve acabar o passeio quandoeles já tiverem dentro do salão ( no local de saída).

Este jogo, além de ser divertido e servir como integração para a shichvá, tem um
significado muito especial para o grupo. O queos chanichim pensam sobre isso?

Jogo do x e do y
Preparação: Divide-se a shichvá em quatro. Cada kvutzá recebe uma placa com

um “x” e outra com um “y”, que possibilitará o ganho ou perda de dinheiro.
Desenvolvimento: Tem-se uma quantia imaginária de dinheiro que deve ser

repartida entre os 4 grupos. A quantia será maior, menor ou inexistente dependendo do
número de x e y levantados pelo grupo todo, como diz a tabela:

4x = 4 grupos levantam x - perdem $1000
3x/ly = 3 gruposlevantam x - ganham $1000

1 grupo levanta y - perde $3000
2 x/2 y =2 gruposlevantam x - ganham $2000

2 grupos levantam y - perdem $2000
1x/3 y= 1 grupo levanta x - ganha $3000  


