Савез извиђача Србије

Празнични вилењаци

Драги наши полетарци, пчелице, предводници и предводнице,
Деда Мразу је потребна ваша помоћ!
О чему се ради?
Деда Мраз и његови вилењаци су били много добри претходних година и у знак
захвалности су од једног хотела на Хавајима добили 3 недеље наградног летовања које
треба да почне 2. децембра. Проблем настаје што ако они отпутују неће имати довољно
времена да спреме све потребне пакетиће. Како Деда Мраз и вилењаци живе у изузетно
хледном подручју они би јако волели да оду на то летовање и мало се угреју и забаве, па
су вас замолили за помоћ. Ваш задатак је да спремите новогодишње пакетиће за своје
другаре. Свако јато треба да направи по један новогодишњи пакетић за другаре из другог
одреда.
Новогодишњи пакетић треба да садржи следеће






заједничку слику чланова јата;
једно обележје јата или одреда;
ручно прављену новогодишњу честитку;
слаткише и грицкалице по жељи у количини довољној за друго јато;
ручно прављену друштвену игру као поклон;

Сваки одред ће добити, након истека пријава, име јата, одреда, града и адресу на коју
треба послати пакетић. Пакетиће је потребно украсити и уредно послати поштом на дату
адресу.
Друштвена игра
Друштвену игру је потребно ручно направити (никако купити). То може бити нека већ
постојећа друштвена игра или јато може измислити потпуно нову. Наш предлог је да се
определите за неку игру која се једноставно прави, а у чијем учествовању могу
учествовати сви чланови јата (нпр. „Не љути се, човече!“, игра меморије, мице итд).
Слаткиши и грицкалице
Молимо вас да посебну пажњу обратите на количину слаткиша и грицкалица коју шаљете
како би их било довољно за јато које поклон треба да прими.

Пример:
Шаљете јату које има 12 чланова







2 паковања манчмелоу-а
12 чоколадних бананица
2 паковања бомбона од 100g
Наполитанке чоколада 360g
Чипс ребрасти XXL 150g
Флипси са кикирикијем 200g

Цена: 736 динара
Ово је само један пример шта бисте могли да ставите у пакетић. У зависности од броја
чланова јата коме шаљете слободно можете сами изабрати садржину, која ће количински
одговарати наведеном примеру (око 100g по детету).
Упутство за предводнике
Молимо све предводнике да посебно обрате пажњу на циљеве ове активности. Најбитнији
моменат је онај у коме полетарци нешто праве и поклањају како би усрећили друге
другаре. Немојте представити Празничне вилењаке као активност „дајемо да бисмо
добили“. Битно је да схвате важност давања и да осете радост јер ће усрећити неког
другог. Не морате ни рећи својим члановима да ће добити нешто, то може бити
изненађење. Други важан моменат је развијање креативности кроз ручни рад, тако да је
потребно што више садржине пакета да буде ручно направљено (друштвена игра,
честитка, украшавање пакета итд). Молимо вас да се потрудите да пакет изгледа лепо и да
све спаковано буде направљено са максималним трудом. Нагласите симболички оквир
ове активности који је дат у уводу. Како бисмо вам то олакшали, спремили смо писмо од
Деда Мраза у коме он тражи помоћ од чланова вашег јата. То писмо допунити именом јата
и одреда, иштампати, спаковати у коверту, залепити, адресирати и понети на састанак јата,
те полетарцима представити као писмо које је њима стигло.
Пријаве
Попуњене пријаве слати на мејл cubscoutserbia@gmail.com закључно са 8.12.2018.
Пакетиће је потребно послати до 20.12.2018, како би сви они стигли до 23.12.2018. Пријаве
се шаљу на нивоу јата, а не на нивоу одреда, тако да је за свако јато послати посебну
пријаву.

Још једна информација за крај
Молимо вас да током израде и отварања пакетића правите слике и/или видео клипове и
након завршене активности их доставите Тиму за полетарце и пчелице како бисмо на крају
имали један леп колаж.

ЛЕТ, ЛЕТ, ЛЕТ!
Тим за полетарце и пчелице СИС

