בס"ד

מדריכים יקרים ,במידה ואתם מרגישים שערב כישרונות צעירים
בזום יכול להעמיס על החניכים /הורים אז כדאי להסריט את
עצמכם עושים את הכישרון שלכם ,ובסוף להסביר שאנחנו רוצים
שכל אחד ואחד יספר על הכישרון שלו ושאחד ההורים או האחים

יצלמו אותו עושה את הכישרון שלו (מתופף ,מצייר ,אופה ,רוקד
וכו') ובסוף תאחדו את הכול לסרטון אחד ותשלחו לכולם.
בהצלחה!
 10דק'

חניכים יקרים ,אחרי חודש שלם שהתעסקנו בנושא חשוב כ"כ – מי
אוהב? לאהוב ולהאמין בעצמנו ,אנחנו מגיעים לשיאו של החודש
בפעולה שהיא כול כולה שלכם.
אתם הכישרוניים הצעירים תראו לכולנו את הכישרון הטמון בכם-
את הזהב שלכם!
הצגת הכישרון שלכם יזכיר לכולנו כמה טוב יש בכל אחד מאתנו,
איזה כישרון גדול .אבל חניכים אהובים חשוב ממש שנדע ,שבשביל
שכישרון יהפוך לדבר מוצלח הוא מצריך מאתנו -השקעה ,עמל,
טרחה.
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כל אחד שהיום מציג את הכישרון שלו ,יש בו את התכונות הטובות

הללו – כי בשביל להציג את הכישרון לכולם היה צריך להשקיע,
להתכונן ,להכין.
אז לפני שאנחנו מתחילים –אני רוצה להגיד לכם כל הכבוד!! אני
גאה בכם! וכולכם הכי טובים בעולם!!

מדריכים יקרים ,חשוב מאוד שכל החניכים ישתתפו בפעולה הזו ,גם
אם זה בדבר מאוד קטן ופשוט ,זה מצמיח אותם וגורם להם להאמין
בעצמם.
חשוב שכל חניך לפני שהוא מציג את הכישרון שלו ,יספר עליו ,זה
מוסיף המון.
אפשר לעשות את הפעולה בסבב שמוכן מראש (בתחילת הפעולה
להגיד את הסבב שהולך להיות) או בצורה אקראית כל מי שרוצה

מתנדב.
חשוב -אסור שהפעולה הזו תהיה מייגעת לחניכים ,במידה ויש לכם
הרבה חניכים תפצלו את השבט ל 2-או  3ובסוף תעשו סרטון
ותשלחו את הכישרונות לכולם.
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•

מתקשרים לפני לכל החניכים לוודא שהם זוכרים להכין את
עצמם לפעולה ,לבדוק מה הכשרון ולעזור למי שלא מוצא.

•

אם אפשר ללכת לחלק צ'ופר לחניכים לפני הפעולה –יוסיף
הרבה למוטיבציה.

•

במידה ויש הרבה חניכים -לחלק את הפעילות ל 2-או שכולם
ישתתפו ורק חלק יציגו או שרק מי שמשתתף מציג ..כל אחד

לפי איך שהוא מכיר את החניכים שלו.
•

חשוב!!! להסריט את הזום הזה ,ואח"כ לעשות סרטון כללי של
השבט או כל הסניף ☺

•

הכי חשוב -המטרה שהחניכים יהנו! אם חלילה חניך יפגע-

הפסדנו הכל.
המון בהצלחה!

