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TOCHNIT : VIAGEM ATRAVÉS DO MUNDORO avo O ילל 0

0

PARAOCHANICH

a) Fazer o chanich sentir a viagem através do mundo e do 228811,0 pro,blema e personagens típicos.

b) Levar o chanich a capacidade de abstrair-se do local onde se encontra.
6) Fazer com que o chanich sinta que está em toda a Viagem de Kuvtzá ou grupo,º que este será o fundamental em toda a toohnut,
d) Informar ao chanich de forma alegre a descontraída, mostrando certos aspec-| tos que o motivem a escutar a 81018 .

PARA O MADRICH:

a) O madrich deverá ilustrar a peulá o máximo possível.
“ b) As shichot deverão ser apresentadas aos madrichim sob 2 formas:

\ a) A Sichá & uma fonte de pesquisas à qual deverá sor acrescida al-
sum material de acôrdo com cada madrich,

b) \4 já contém uma metodologia que poderá ou não ser seguida
pelo madrich, Observar que mesmo assim, o madrich deverá desenvol.ver a peulá com material adequado à sua Kvutzá.

CONTEÚDO : O Tochnit está baseado em 3 partes,
la, Parte; Vi>cEM PELO BRASIL
28. PARTES: VIAGEM PELO MUNDO

3a. Parte: VIAGEM POR ISRAEL

METODOLOGIA s

a) O madrich deve criar interesse em relação ao tema central ds peulá acenturid-do antes algum detalho específico do país ou ciiade a que a peulá se refore,
b) Trazer fotografias ou músicas específicas do local, sem dizer de onde sãoe fazer com que a curiosidade a respeito desse Cotalhe motive o desenvolvi-mento da Peulá,

0) Ao dar uma peulá sôbre o Rio Grande do Sul, por exemplo, poderia se ensinara Kvutzá a música "Prenda Minha", ou mesmo trazer um ditco. Em seguida ten-tar descobrir com eles o ambiente em que é cantada esta música (uma noitena fogueira, talvoz não totalmente correto, mas aceitável, e a partir desseambiente ampliar a uma visão de folclore da região.

 
 



Outro detalhe em se tratando da primeira parte do tochnit, é o sotaque da
206180 608 pode dar origens a especulações interessantes,

d) No caso da 2a, parte, em trecho lido ou música na língua do país em questão,
fotografias ou conto que mostre algo da vida do país, O importante no caso é
o madrich perceber o interesse da Kutzá, de um modo geral, onde se encontra

se no folclore, geografia, história, ou formação atual dos paises é estados, e
aproveitar o fato.

0( Para a 3a, Parte, a introdução pode ser feita com fatos (fototeste) um pouco
de história associado, por exemplo um chanich que tenha ouvido falar de Metsadá
pode dar origem a perguntas sôbre a repião.

₪
5( O mais importante a frisar é que todas estes Sujcstões, exigem de madrich um

trabalho de crítica 68 complementação do tochnit.

8( Na primeira Peulá, é importante que o madrich traga um mapa-mundi, e mostre
o roteiro que aproximadamente será seguidos: Na peulot deguinte o madrich de-
vorá localizá-los no mapa .

1º Sichá

. - . . 2
Ne primeira sichá, o madrich apoiado na introdução feita neste tochnit deverá
esclarec6-lo ao máximo, frisando que os chanichim farão uma viagem na qual -
conhecerão o mundo,

Deverão ser dado aos chanichim alguns tafkidim:
2) Um guia turistico.

b) Um planejamento de passeios,

e) Um arquivista.

à) Trocas de ilustrações com outra kymtzát, etc.
À medida do possívcl o madrich introduzirá outros trafkidim, fazendo com que

eles sintam realmente que estão organizando a viagem que estão fazondo.

O Madrich deverá pedir secs chanichim que proponham os lugarea a serem visi-
tados a partir disso, programarem o tipo de viagem que farão.

Antes de lançar os tafkidim, o madrich poderá trccar ideias é mostrar a eles
e necessidade de uma troc=s de ideias e mostrar a eles a necessidade de uma orga-
nização porfeita para que tudo possa correr bem durante a viagem.

Outra opção do madrich é fazer Com que os chanichim contem algumas viagens
que já realizaram e q partir disto, chegarem a uma conclusão junto com o madrich,

 



 

 

“
e

de como deverá sor feita a viacon,כ

É importante frisar, que na primeira sichá o madrich deve traçar junto
1 + . . 2 . .com o chanich as formas de como será feita a viagem e em conseguência disso, as

maneiras em que serão seguidas as próximas sichot.

O madrich deve também ressaltar aos chanichim que o fato deles estarem

juntos é importante e que unidos poderão fazer a viagem sair melhor. Levantar o

tema s"A UNIÃO FAZ A FORÇA"  


