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תאריך:
 60דקות
החניך יבין את כללי הברזל שלו כמדריך ואת הדברים החשובים שישים לב אליהם
במהלך השנה.
המדריך ייחשף לסטנדרט התנועתי אותו אנו מציבים.
שמירה על קשר עם החניכים.

מתודת פתיחה
זמן:
משחק פתיחה – מה נשמע
המדריך מבקש מכל חניך לספר משהו שהיה לו בשבוע האחרון.
כל חניך מצלם את עצמו מספר בווידאו או הודעה קולית.

 5דקות

גוף הפעולה
זמן:

 35דקות

קתימב"ה
המדריך מסביר לחניכים מה משמעות המילה קתימב"ה.
לאחר מכן ,המדריך בוחר שישה חניכים ושולח להם בפרטי משימות שעליהם לבצע ולפרסם בקבוצה או
לשלוח לרכז הסניף בפרטי.
המשימות שייכות למשמעות האותיות לפי סדר.
* ק  -קול ,על החניך לספר אגדה קצרה מדיסני בלחש ורק לבסוף להרים טיפה את הקול.
* ת  -תנועה ,על החניך לצלם סרטון טיק טוק לפי השיר שהמדריך בוחר.
* י  -ידיים ,על החניך להסביר איך מגיעים מהבית שלו לסניף מבלי להשתמש בידיים.
* מ  -מבט ,על החניך לצלם תמונה שלו עם מבט מצחיק ,מביך וכו.
* ב  -בטחון עצמי ,על החניך לצלם סרטון שהוא משכנע את אמא  /אבא להביא לו משהו.
* ה  -הופעה ,על החניך להצטלם עם כל בני המשפחה בבית ביחד עם שלט ' תנועת הנוער הלאומי בית"ר '.
כמובן שחולצת תנועה על החניך וששאר בני המשפחה ילבשו פריט בצבע כחול.
לאחר שהחניכים שנבחרו סיימו ,על שאר הקבוצה לנחש איזה וווידאו שייך לאיזו הגדרה.

 15דקות
זמן:
שכנוע הקהל
המדריך מסביר לחניכים שכרגע יש להם זכות בחירה ועליהם לבחור איזה מבין השישה שנבחרו לבצע
משימות הכי משכנע אותם.
כל חניך מבין השישה יצטרך להסביר במשך שתי דקות מבלי להפסיק לדבר ולנסות לשכנע את שאר
הקבוצה מדוע הנושא שהוא קיבל הוא הכי חשוב.
לאחר מכן ,תתבצע הצבעה שכל חברי הקבוצה יצטרכו לבחור פה אחד.
המנצח זוכה בארוחת בוקר עם הרכזת והמדריכה שהשגרה תחזור.

סיום הפעילות
 5דקות
זמן:
מתודת סיום
לסיום ,המדריך יסביר על משמעות ה קתימב"ה וכמה זה חשוב לדעת זאת ויסביר שזה חלק מהסטנדרט
התנועתי אותו התנועה מציבה.

לשימוש המדריך:
הכנות מראש
מתודה
קתימב"ה
שכנוע הקהל.

מה לעשות?
להכין הסבר מפורט.
להכין שובר ארוחת בוקר.

דגשים חשובים לאופי העברת הפעולה:
● לא לספר לחניכים מהי מטרת הפעילות עד למשבצת של ההסבר על ה קתימב"ה.
● לא לתת יותר מידי זמן למשחקים ,לעצור בזמן.
● לשים על החניכים עין ולתת להם חיזוק שיצטרכו.

