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Zadanie
Uwagi
Biblista
Przeczytałem jedną z ewangelii
Znam biblijną historie zbawienia
Wiem co to są sigla biblijne, potrafię wg nich szukać
Skrzat
Posiadam stałe obowiązki domowe
Zapracuje pieniądze na zaplanowany wydatek
Rozwijam się w interesującej mnie dziedzinie
Zorganizuje/pomogę zorganizować akcje zarobkową dla drużyny, za
zarobione pieniądze zakupimy
potrzebny sprzęt/opłacimy składki
III. Rodak
Badacz historii Polski
1. Wiem, jakie organizacje
Poznam daty panowania
kombatanckie działają w
poszczególnych królów Polski,
Bielsku, potrafię o nich krótko
dowiem się, z jakich dynastii
opowiedzieć
pochodzą
2. Zorganizuję akcję dla
Wykonam mapę Polski,
zastępu z okazji któregoś
pokażę w jaki sposób
święta narodowego/dnia
zmieniały się jej granice
pamięci związanego z
historią Polski
3. Wiem, kto jest obecnie
Opowiem 3 legendy związane z
prezydentem, premierem i kto
Polską
pełni role ministrów
4
Opowiem w dowolnej formie
sposób życia i funkcjonowania
pierwszych osadników na ziemiach
polskich
IV. Znawca Historii Harcerstwa
1. Przeczytam książkę „Wilk który nigdy nie śpi”
2. Znam genezę powstania harcerstwa
3. Znam genezę powstania ZHR
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Mistrz musztry
Mam wzorowe umundurowanie, potrafię o nie dbać
Znam doskonale musztrę indywidualną harcerza
Znam musztrę w szyku
Przeprowadzę musztrę dla przynajmniej 10 osób
Zaśpiewam z zastępem 4 piosenki marszowe,
poprowadzę ich śpiew
Znam oznaczenia funkcji do komendanta okręgu

Podpis

VI.
1.

Sanitariusz
Wiem, co powinna zawierać apteczka. Uzupełnię
apteczkę zastępu, jeżeli jej nie ma to w współpracy z
zastępowym ją skompletuje.
2.
Potrafię przeprowadzić RKO
3.
Wiem, jak się zachować w przypadku: omdlenia,
oparzenia, odmrożenia, odparzenia, ukąszenia,
zaprószenia oka, skaleczenia
4.
Potrafię ocenić czy osoba nieprzytomna oddycha
5.
Będę pełnił służbę sanitariusza zastępu
VII. Przyjaciel lasu
Leśny człowiek
1.
Zbuduje porządny
Spędzę noc na drzewie
szałas i legowisko
2.
Spędzę 24 w lesie z
Upiekę na ogniu drób lub
rybę
dala od obozu i skupisk
ludzkich
3.
Przygotuje ciepły
Przygotuję smaczny
posiłek z darów lasu
posiłek z darów lasu
4.
Po powrocie do obozu
zapracuje na posiłek
VIII Tropiciel
Terenoznawca
.
1.
Podejdę skrycie
Wyznaczę strony świata
strzeżony teren,
według zegarka i
wykonam jego szkic i
przedmiotów terenowych
powierzone mi zadanie
2.
Wytyczę ciekawą trasę
Potrafię zmierzyć
ze znaków patrolowych
szerokość rzeki, wysokość
dla zastępu
drzewa
3.
Przygotuje punkt do
Wyznaczę ciekawą trasę z
wielogodzinnej
użyciem azymutów
obserwacji zwierząt,
przeprowadzę ją
4.
Znam najczęściej
Określę godzinę wg słońca
spotykane ślady
zwierząt
Poprowadzę zastęp wg
mapy
VIII Duch puszczy
Strażnik ognia
.
1.
Zbiorę 10 gatunków
Umiem rozpoznać gatunki
owoców/ziół leśnych,
drewna, dowiem się, czym się
opowiem
charakteryzuje i jak się pali
o ich zastosowaniu
2.
Rozpoznam 10 śladów Ułożę różne rodzaje stosów
dzikich zwierząt
ogniskowych
3.
Znam 10 gatunków drzew Rozpalę ogień bez użycia
zapałek
4.
Wykonam pracę na rzecz Rozpalę ogień w trudnych
lasu
warunkach pogodowych

