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Przedmowa
„Ka˝da zdobyta sprawnoÊç – to krok na drodze
harcerskiego doskonalenia si´, krok ku lepszej
przydatnoÊci, krok do uczciwszego czuwamy”
hm. RP Jadwiga Falkowska

Druhno Dru˝ynowa!
SprawnoÊci harcerek sà niezb´dnym elementem harcerskiej metody wychowania. Sà one pomocne w zdobywaniu
ró˝nych umiej´tnoÊci i wiadomoÊci, które sà lub b´dà potrzebne w ˝yciu harcerce.
Posiadanie sprawnoÊci oznacza, ˝e harcerka jest w danym
kierunku przygotowana, naby∏a pewne najniezb´dniejsze
umiej´tnoÊci praktyczne i doÊwiadczenie. SprawnoÊci nie mogà
byç jednak zdobywane powierzchownie, ale rzetelnie i uczciwie. Harcerka powinna nie tylko opowiedzieç jak zrobi∏aby danà rzecz, ale naprawd´ jà wykonaç wed∏ug wyznaczonej próby
na sprawnoÊç. Wtedy dopiero przybywajàce na r´kawie munduru krà˝ki sprawnoÊci b´dà powodem do dumy – potwierdzeniem zdobytych umiej´tnoÊci oraz gotowoÊci do s∏u˝by.
Nie nale˝y dà˝yç do zdobywania przez harcerki wszystkich sprawnoÊci i zbierania ich „na iloÊç”. Wybierajàc sprawnoÊç nale˝y kierowaç si´ g∏ównie zainteresowaniami harcerki, ale trzeba zwracaç te˝ uwag´ na to, czego brakuje jej do
pe∏nego rozwoju. ˚eby zdobywanie sprawnoÊci by∏o najbardziej efektywne powinny istnieç odpowiednie warunki. Nie
ma sensu zdobywanie sprawnoÊci polowych i obozowych zimà w mieÊcie lub sprawnoÊci KRAWCOWEJ bez dost´pu do
maszyny do szycia.
Pami´taj o poziomie sprawnoÊci – musi on byç odpowiednio dobrany. Nie idê na ∏atwizn´, nie stawiaj te˝ nazbyt trudnych wymagaƒ, gdy˝ mo˝e to zniech´ciç harcerk´. Spraw3

Przedmowa
noÊç powinna stanowiç wyzwanie, sposobnoÊç do rozwoju
i nauki. Pokonanie wy˝szej poprzeczki sprawi wtedy o wiele
wi´cej satysfakcji.
SprawnoÊci sà elementem ka˝dej próby na stopieƒ harcerski,
sà tak liczne i ró˝norodne, ˝e ka˝da harcerka znajdzie interesujàce dla siebie. W ka˝dym dziale stara∏yÊmy si´ przedstawiç po
kilka propozycji z danej dziedziny. W stopniach zaznaczone sà
jedynie dzia∏y, z których ka˝da harcerka mo˝e wybraç sprawnoÊç, którà chcia∏aby zdobywaç. Poniewa˝ niektóre dziedziny
sà tak wa˝ne i niezb´dne w ˝yciu harcerki, pojedyncze wymagania zosta∏y w∏àczone jako obowiàzkowe w próby na stopnie
harcerskie. SprawnoÊci jednak przede wszystkim rozwijajà harcerk´, stàd te˝ powinna ich ona zdobywaç jak najwi´cej i nie
ograniczaç si´ tylko do tych wymaganych regulaminem stopni.
Mamy nadziej´, ˝e ta ksià˝eczka pomo˝e Twoim harcerkom odwa˝nie stawiaç „kroki na drodze harcerskiego doskonalenia si´”.
Oddajemy Ci do ràk kolejne ju˝ wydanie SprawnoÊci Harcerek. Ksià˝eczka, którà masz przed sobà jest wznowieniem
wzbogaconego ju˝ o nowe pomys∏y II wydania i zawiera
drobne poprawki autorskie.
W ramach dzia∏ów sprawnoÊci sà uporzàdkowane dziedzinami. Autorki regulaminu stara∏y si´ zaproponowaç jak najwi´ksze zró˝nicowanie trudnoÊci w ramach jednej dziedziny,
ale tak˝e zapewniç wyst´powanie w ramach niej, sprawnoÊci
na wszystkich poziomach trudnoÊci.
W kolejnym wydaniu planujemy poprawiç znaczki sprawnoÊci i uwzgl´dniç nowe pomys∏y, które na pewno pojawi∏y si´
w Waszych Êrodowiskach. Propozycje prosimy przysy∏aç na adres G∏ównej Kwatery Harcerek – serdecznie zapraszamy ☺
Czuwaj!
Zespó∏ Metodyczny ds. Harcerek
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ZASADY ZDOBYWANIA SPRAWNOÂCI
1. SprawnoÊci harcerek sà nieodzownà cz´Êcià pracy
dru˝yny. Uzupe∏niajà one system stopni harcerskich
i jako takie powinny byç stosowane indywidualnie,
zgodnie z zainteresowaniami harcerki. Zdobyte
sprawnoÊci mogà stanowiç element próby na stopieƒ
w okreÊlonych dziedzinach.
2. Zdobycie okreÊlonej sprawnoÊci oznacza, ˝e zdobywajàca harcerka praktycznie wykaza∏a si´ wiedzà
i konkretnymi umiej´tnoÊciami okreÊlonymi przez
regulamin, jest bieg∏a w okreÊlonej dziedzinie.
3. Dla poziomu ka˝dego stopnia harcerskiego przewidziane sà sprawnoÊci odpowiedniego stopnia trudnoÊci oznaczonego gwiazdkami:
✽

– sprawnoÊci I stopnia – na poziomie ochotniczki,
– sprawnoÊci II stopnia – na poziomie tropicielki
i starszej ochotniczki,
✽✽✽ – sprawnoÊci III stopnia – na poziomie samarytanki i w´drowniczki,
M – sprawnoÊç mistrzowska – na poziomie w´drowniczki i Harcerki Rzeczypospolitej.
✽✽

Jest to oznaczenie orientacyjne, a poziom zdobywanej
sprawnoÊci ka˝dorazowo powinien zostaç dobrany indywidualnie – mo˝na zdobywaç sprawnoÊci ni˝szego
5
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stopnia, ale te˝ wy˝szego stopnia ni˝ wynika∏oby to
z powy˝szego zapisu. Najwa˝niejsze, aby zdobywanie
sprawnoÊci by∏o wyzwaniem i mo˝liwoÊcià zdobycia
nowych umiej´tnoÊci dla harcerki zdobywajàcej
sprawnoÊç.
4. Próba zdobywania sprawnoÊci prowadzona jest przez
osoby co najmniej w stopniu odpowiadajàcym poziomowi sprawnoÊci. Mo˝e to byç dru˝ynowa, instruktorka przez nià wyznaczona lub kapitu∏a stopnia.
5. Podejmujàc prób´ zdobywania sprawnoÊci, harcerka
zg∏asza ten fakt dru˝ynowej, przedstawia plan zdobywania sprawnoÊci (np. karta próby, wpis w notatniku
harcerskim) i omawia z dru˝ynowà warunki realizacji
poszczególnych zadaƒ celem ich harmonijnego powiàzania z pracà dru˝yny i zast´pu. W przypadku m∏odych
harcerek w wyborze sprawnoÊci i podj´ciu próby wskazana jest pomoc zast´powej lub dru˝ynowej.
6. Dopuszczenie harcerki do zdobywania sprawnoÊci
jest og∏oszone rozkazem.
7. Okres próby trwa w zale˝noÊci od poziomu trudnoÊci
do 6 miesi´cy. W tym czasie harcerka realizuje zaplanowane zadania, zdobywa potrzebnà wiedz´ i wykazuje praktyczne umiej´tnoÊci. Dru˝ynowa lub wskazana
przez nià osoba zalicza na karcie próby w∏aÊciwe wykonanie zadania. W wyjàtkowych sytuacjach istnieje
mo˝liwoÊç zaliczenia zadaƒ, które by∏y wykonane
6
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przez harcerk´ przed terminem otwarcia próby (do
40%) o ile by∏y one znane dru˝ynowej i oceniane sà
przez nià bardzo wysoko.
8. Po stwierdzeniu zaliczenia wszystkich wymagaƒ sprawnoÊç zostaje przyznana rozkazem dru˝ynowej lub hufcowej, jeÊli dru˝ynowa nie posiada odpowiedniego stopnia.
9. Zdobycie sprawnoÊci wpisuje si´ do Ksià˝eczki Harcerskiej i do ewidencji harcerki prowadzonej przez
dru˝ynowà. Opracowane plany zdobywania sprawnoÊci przechowuje si´ w aktach dru˝yny.
10. Zdobycie sprawnoÊci upowa˝nia harcerk´ do noszenia jej odznaki wed∏ug regulaminu mundurowego.
11. Zdobycie sprawnoÊci mistrzowskiej w miar´ mo˝liwoÊci powinno byç powiàzane z uzyskaniem uprawnieƒ paƒstwowych.
12. Harcerka, która zdoby∏a odpowiednià sprawnoÊç, zobowiàzana jest s∏u˝yç nabytymi umiej´tnoÊciami
zawsze, gdy zajdzie tego potrzeba. W przypadku nieprzestrzegania powy˝szego zobowiàzania sprawnoÊç
mo˝e zostaç odebrana rozkazem dru˝ynowej lub hufcowej po zasi´gni´ciu opinii Rady Dru˝yny.
13. Po odebraniu sprawnoÊci wykreÊla si´ jà w Ksià˝eczce
Harcerskiej i w ewidencji harcerki, zaÊ harcerce nie
wolno nosiç jej odznaki.
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14. Powtórne zdobywanie sprawnoÊci mo˝e nastàpiç dopiero po up∏ywie 3 miesi´cy.
15. Dopuszczalne jest tworzenie nowych sprawnoÊci, nie
obj´tych niniejszym regulaminem, np. indywidualnych, okolicznoÊciowych, o zasi´gu lokalnym lub
ogólnopolskim.
16. Regulaminy sprawnoÊci dru˝yn zatwierdzane i dokumentowane sà przez Hufcowà, sprawnoÊci hufców
przez Komendantk´ Choràgwi; sprawnoÊci choràgwi
zatwierdza Naczelniczka. Kopie wymagaƒ powinny
byç przesy∏ane przez osoby zatwierdzajàce do wiadomoÊci Wydzia∏u Metodycznego G∏ównej Kwatery.
17. Regulaminy sprawnoÊci lokalnych, które Êrodowiska
proponujà wprowadziç do ogólnopolskiego regulaminu sprawnoÊci, powinny byç przedstawiane do G∏ównej Kwatery w celu akceptacji. SprawnoÊç jest wpisywana do ogólnopolskiego regulaminu rozkazem Naczelniczki.
18. Tym samym regu∏om, co nowe sprawnoÊci lokalne
proponowane do ogólnopolskiego regulaminu sprawnoÊci, podlegajà propozycje sprawnoÊci okolicznoÊciowych o zasi´gu ogólnopolskim.
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Wzór karty próby na sprawnoÊç
Karta próby na sprawnoÊç: ................................................
Imi´ i nazwisko ......................................... stopieƒ ...........
Dru˝yna ..............................................................................
Zast´p ...................................................

L.p.

Termin
realizacji

Zadania

Potwierdzenie

SprawnoÊç przyznano rozkazem ............. z dnia ............

...............................
podpis dru˝ynowej

Uwaga:
– zadania – to konkretne prace wynikajàce z wymagaƒ
sprawnoÊci, a nie powtórzenie tych wymagaƒ
– wpis w notatniku harcerskim powinien zawieraç podobne informacje.
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✽✽✽

szara lilijka III
(33)
milczek III (35)

czterolistna
koniczyna (29)
w∏ócznia
Êw. Jerzego (30)

✽✽

pos∏aniec
Maryi (39)
znawczyni
Biblii (42)

córka
Maryi (39)
biblistka (42)

hagiografka (43)

znajomoÊç Biblii

˝ywoty Êwi´tych

Miriam (40)

✽✽✽

SPRAWNOÂCI RELIGIJNE

trójlistna
koniczyna (29)
tarcza
Êw. Jerzego (30)
Ma∏y Ksià˝´ I (31) Ma∏y Ksià˝´ II (31)
Pollyanna (32)
szara lilijka I
szara lilijka II
(33)
(33)
milczek I (34)
milczek II (34)

✽✽

SPRAWNOÂCI DUCHA

dwulistna
koniczyna (29)

✽

✽

DZIEDZINA
Maryja

DZIEDZINA

WYKAZ SPRAWNOÂCI HARCEREK

M
aposto∏ka
Maryi (41)

M

Wykaz sprawnoÊci harcerek
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dawne ziemie RP

seniorzy

Dziedzina
historia Polski

JP II
Êwi´ci patronowie

wspólnota
oprawa mszy Êw.
ekumeniczne

✽✽

tropicielka
dziejów (59)
badaczka historii
polski (61)
badaczka
przesz∏oÊci (63)
SolidarnoÊç II (66)
wi´ê pokoleƒ
II (69)
Kresy II (72)

✽

poszukiwaczka
korzeni (59)
szperacz
historyczny (61)
ma∏a
historyczka (63)
SolidarnoÊç I (66)
wi´ê pokoleƒ
I (69)
Kresy I (72)

historyczka
Polski (62)
badaczka
dziejów (64)
SolidarnoÊç III (67)
wi´ê pokoleƒ
III (70)
Kresy III (73)

historyczka (60)

✽✽✽

TRADYCJA NARODOWA

historiografka
(65)
SolidarnoÊç IV (67)
wi´ê pokoleƒ
IV (71)
Kresy IV (73)

M

Parafianka I (44) Parafianka II (44) Parafianka III (45)
liturgistka (46) choralistka (47)
m∏oda
ekumenistka (48) propagatorka
ekumenistka (48)
ekumenizmu (49)
Lolek (50)
Wujek (50)
JP II (51)
Wielki JP II (51)
Moja patronka(52) Adalbertus (52)
Jadwiga I (53)
Jadwiga II (53) Jadwiga III (54)
Wicek I (55)
Wicek II (55)
Wicek III (56)

Wykaz sprawnoÊci harcerek
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Golgota
Wschodu II (75)
znawczyni
symboli
narodowych (77)
patriotka (77)

✽✽

M

Bàdê Gotów III Bàdê Gotów IV
(89)
(90)

Opowiedz
mi swojà
histori´ (82)
dziejopisarka (83)
znawczyni historii
harcerstwa (84)

✽✽✽

TRADYCJA HARCERSKA

Polska
w Êwiecie (78)

Golgota
Wschodu (74)
odkrywca
symboli
narodowych (76)

czerwone korale Kronika Historii
(81)
Harcerstwa
˚eƒskiego (81)
kronikarka (83)
badaczka historii
harcerstwa (84)
ZHR
badaczka historii
ZHR (86)
Powstanie Warszawskie Bàdê Gotów I
Bàdê Gotów II
(87)
(88)

✽

Polska
w Europie (78)

Polska w Êwiecie

Dziedzina
ogólna historia
harcerstwa

flaga (76)

obywatelskie

martyrologia

Wykaz sprawnoÊci harcerek
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∏àcznoÊç
zwiad

DZIEDZINA
terenoznawstwo

sprawnoÊci
gospodarcze

kuchnia obozowa
warta

puszczaƒstwo

Dziedzina
pionierka

✽✽✽
M
obozowniczka
mistrzyni obo(94)
zownictwa (95)
leÊny cz∏owiek (97) Robinson (98)
trzy pióra (99)
kuchmistrzyni (102)

✽✽✽
M
terenoznawczyni topografka (112) mistrzyni
(111)
mapy (113)
sygnalistka (114) ∏àcznoÊciowiec (115)
tropicielka (116) zwiadowca (117)

✽✽

SPRAWNOÂCI TERENOWE

obserwatorka
(111)
∏àczniczka (114)
lekka stopa (116)

✽

kucharka (101)
starsza wartowniczka (103)
gospodyni
kwatermistrzyni
zast´pu (104)
(105)
skarbonka (106) skarbniczka (106) finansistka (107) ekonomistka
(107)
przedsi´biorca (108)

kuchcik (101)
wartowniczka
(103)
skrzat (104)

traper (96)

✽✽

pionierka (93)

✽

sobieradek
obozowy (93)
pi´taszek (96)

SPRAWNOÂCI OBOZOWE I GOSPODARCZE

Wykaz sprawnoÊci harcerek
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krajoznawstwo,
rodzinna miejscowoÊç

turystyka górska

∏azik górski (136) w´drowniczka
górska (136)
∏azik górski
zimowy (137)
wskazidroga
przewodniczka
(139)
po... (140)

krajoznawczyni
(141)

turystka
górska (137)

M
przewodniczka
przyjaêni (131)
globskautka
(132)
przewodniczka
(135)
w∏ócz´ga (135)
przewodniczka
górska (138)
w∏ócz´ga
górski (138)
pilot
wycieczek (142)

stra˝niczka
ognia (119)
harcowniczka
mi∏oÊniczka
organizatorka
mistrzyni
(120)
harców (120)
harców (121)
harców (121)
eskimoska (122) cz∏owiek zimy (122) polarniczka (123)

iskierka (118)

SPRAWNOÂCI TURYSTYCZNE
✽
✽✽
✽✽✽
DZIEDZINA
braterstwo
poszukiwaczka tropicielka
w´drujàca
przyjació∏ (127) przyjació∏ (128) przyjació∏ka (129)
w´drowniczka
przyjaêni (130)
turystyka
∏azik (133)
w´drowniczka
turystka (134)
(133)

bytowanie zimà

harce

ogieƒ

Wykaz sprawnoÊci harcerek
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akwarystyka
meteorologia

zwierz´ta domowe

dzika zwierzyna

rolnictwo
grzybiarstwo

botanika
ogrodnictwo

DZIEDZINA
las

miasta Polski

znawca (144)
warszawianka (145)

tropicielka
zwierzyny (157)
opiekunka
zwierzàt (159)
wodniczka (161)
znawczyni
pogody (163)

grzybiarka (156)

przyjació∏ka
lasu (149)
przyrodniczka (151)
kwiaciarka (153)

zbieraczka
grzybów (156)
obserwatorka
zwierzyny (157)
przyjació∏ka
zwierzàt (159)
akwarystka (161)
chmurka (163)

✽✽

duch
puszczy (149)
botaniczka (151)
mi∏oÊniczka
roÊlin (153)

✽

oceanolog (162)
meteorolog (164)

hodowca (160)

zoolog (158)

zielarka (152)
ogrodniczka
(154)
rolnik (155)

leÊniczka (150)

✽✽✽

SPRAWNOÂCI PRZYRODNICZE

odkrywca (143)
syrenka (145)

M
Wykaz sprawnoÊci harcerek
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w´dkarz (168)

ekolog (165)

ratowniczka
przyrody (166)
rybak (168)

wnuczka (179)

starsza
siostra (182)

opieka nad osobami
starszymi

opieka nad dzieçmi

przyjació∏ka
dzieci (182)

sanitariuszka
(171)
ratowniczka
przedmedyczna
(174)
opiekunka
chorych (176)
zdrowy
duch (177)

higienistka
(171)

zdrowy
duszek (177)

✽✽

✽

zielona (167)

M
ratowniczka
samarytanka
(172)
(173)
propagatorka
mistrzyni ratoratownictwa przed- wnictwa przedmedycznego (174) medycznego (175)
piel´gniarka
(176)
animatorka
mistrzyni
promocji
promocji
zdrowia (178)
zdrowia (178)
opiekunka
przyjaciel
starszych (179) domu (181)
przyjació∏ka seniora (180)
opiekunka
mama mumindzieci (183)
ków (184)

✽✽✽

SPRAWNOÂCI SAMARYTA¡SKIE

ma∏y ekolog
(165)
rybka (168)

zdrowy tryb ˝ycia

opieka nad chorymi

DZIEDZINA
samarytanka

w´dkarskie

ekologia

Wykaz sprawnoÊci harcerek
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dziewiarstwo

przechowywanie
˝ywnoÊci
krawiectwo

cukiernictwo

DZIEDZINA
naprawy
prace domowe
kuchnia

Pe∏nia – pomoc
osobom
niepe∏nosprawnym

pomoc potrzebujàcym

SPRAWNOÂCI RÑK

pomocna
d∏oƒ (185)
pionierka
Pe∏ni (186)

wolontariuszka
(185)
przewodniczka
Pe∏ni (187)
w´drowniczka
Pe∏ni (188)
mistrzyni
Pe∏ni (189)

✽✽
✽✽✽
M
sobieradek (193) sprawne r´ce (193) majsterkowiczka (194)
dobry duszek (195) pani domu (195) gaêdzina (196)
gosposia (197)
gospodyni (197) mistrzyni
szefowa
kuchni (198)
kuchni (199)
cukierniczka
ciastkarka (200) ciastkarka
mistrzyni cu(200)
doskona∏a (200) kiernictwa (201)
chomiczka
spi˝arniowiec
przetwórczyni
(202)
(202)
(203)
igie∏ka (204)
mistrzyni
krawcowa (205) mistrzyni kraig∏y (204)
wiectwa (206)
oczko (207)
dziewiarka (207) dziewiarka
doskona∏a (208)

✽

promyczek
s∏oƒca (185)
harcerka
Pe∏ni (186)

Wykaz sprawnoÊci harcerek

glinka (212)

ceramika
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muzyka

Dziedzina
Êpiew

inne

fryzjerstwo
moda

mistrzyni
r´kodzie∏a (214)
fryzjerka (215)
projektantka
doskona∏a (217)
maszynistka (218)
introligatorka (218)

hafciarka
doskona∏a (209)
makramiarka
doskona∏a (211)
twórczyni
ceramiki (213)

SPRAWNOÂCI ARTYSTYCZNE

projektantka
(216)

makramiarka
(210)
garncarka (212)

hafciarka (209)

✽✽
✽✽✽
M
Êpiewaczka (221) wokalistka (221) pieÊniarka (222) kierownik artystyczny (222)
nutka (223)
grajek (223)
muzyk (224)
werblistka (225) dobosz (225)
tr´bacz (225)

✽

m∏oda projektantka (216)

w´ze∏ek (210)

makrama

r´kodzie∏o

niteczka (209)

haft

Wykaz sprawnoÊci harcerek
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wideo

fotografia

film

gaw´dziarstwo
aktorstwo

taniec,
zabawy z taƒcem

teatr lalek

gra na gitarze

recytacja

rysunek
dekoracja

fotoamatorka
(243)

komediantka
(239)

tancereczka
(234)
plàsik (236)

gama (235)

dekoratorka
(227)
fraszka (229)

rysowniczka (226) malarka (226)
zdobniczka (227) plastyczka (228) mistrzyni
dekoracji (228)
adeptka poezji (229) poetka (230)
recytatorka (230)
gitarzystka (231) gitarzystka
doskona∏a (232)
lalkarka (233)
re˝yserka
lalkowa (233)
tancerka (234)
tancerka
instruktorka
doskona∏a (235) taƒca (235)
wodzirej (236)
bajarka (237)
gaw´dziarka (237) Saba∏a (238)
aktorka (239)
asystentka
re˝yserka
re˝yserki (240) (240)
wielbicielka
klaps (241)
mistrzyni
kina (241)
filmu (242)
fotograf (243)
fotoreporterka mistrzyni
(244)
fotografii (245)
operatorka
wideo (246)

Wykaz sprawnoÊci harcerek
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chemia
logika

geologia

astronomia

etnografia

dziennikarstwo

DZIEDZINA
odkrycia
bibliofilstwo
kolekcjonerstwo,
muzealnictwo,
archiwistyka

✽✽

✽✽✽

poszukiwaczka (249) badaczka (250)
bibliotekarka (251) bibliofilka (252)
kolekcjonerka- m∏ody
-muzealnik (253) muzealnik (254)
m∏oda
archiwistka (257)
archiwistka (256)
reporterka (258) dziennikarka
(259)
folklorystka
folklorystka
(260)
doskona∏a (261)
etnografka (262)
gwiazda
obserwatorka
astronom (264)
polarna (263)
nieba (263)
ska∏ka (265)
geolog (265)
badaczka dziejów
Ziemi (266)
alchemiczka (267) laborantka (267) chemiczka (268)
pot´ga
matematyczka
alfa & omega
(269)
(269)
(270)

szperacz (249)
czytelniczka (251)
kolekcjonerka
(253)
ma∏a
archiwistka (256)
m∏oda
reporterka (258)
krajka (260)

✽

SPRAWNOÂCI NAUKOWE I TECHNICZNE

muzealnik
(255)
archiwistka
doskona∏a (257)
redaktorka
(259)

M
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ró˝ne

j´zyki obce
wizerunek ZHR

Internet

www

grafika komputerowa,

obs∏uga komputera,
programowanie

znawczyni
informatyczka
komputera (271) (272)
poczàtkujàca programistka (273)
znawczyni grafiki grafik
grafik (275)
komputerowej
doskona∏y
(275)
(276)
opiekunka
webmasterka
webmasterkastrony (277)
(277)
programistka (278)
internetowa po- internautka
dró˝niczka (280) (280)
poliglotka (281)
t∏umaczka (281)
specjalistka
public
relacion (282)
znawczyni
multimediów
(282)
tropicielka
szperaczka
mi∏oÊniczka
sienkiewisienkiewisienkiewiczowska (284)
czowska (284)
czowska (285)

ma∏a informatyczka (271)

rzeczniczka
harcerstwa
(283)
mistrzyni
multimediów
(283)

webmasterka
doskona∏a (279)

programistka
(274)

Wykaz sprawnoÊci harcerek
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saneczkarka (306)

mistrzyni
rakietki (304)

tenis

∏ucznictwo
saneczkarstwo
∏y˝wiarstwo

cyklistka (301)

∏y˝wiarka (307)

∏uczniczka (305)
∏y˝wiarka
doskona∏a (307)

✽✽✽
M
linoskoczka (289) alpinistka (290)
p∏ywaczka (291) p∏ywaczka
doskona∏a (292)
wioÊlarka (293) kajakarka (294) mistrzyni kajakarstwa (295)
szotmenka (296) ˝eglarka (297)
instruktorka
˝eglarska (298)
mi∏oÊniczka
sterniczka
˝eglarstwa (298) (299)
wilk morski (300)
rowerzystka (301) kolarka (302)
wrotkarka (303) rolkarka
doskona∏a (303)
tenisistka (304)

✽✽

SPRAWNOÂCI SPORTOWE

zwinka (289)
ju˝ p∏ywam
(291)
wodniaczka
(293)
junga (296)

✽

jazda na rowerze
wrotki, rolki

˝eglarstwo

kajakartswo

DZIEDZINA
wspinaczka
p∏ywanie

Wykaz sprawnoÊci harcerek
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sport

lekkoatletyka

gimnastyka

gry planszowe

gry zespo∏owe

jeêdziectwo

gry zimowe

narciarstwo

w´drowniczka
konna (316)
organizatorka
mi∏oÊniczka
gier (317)
gier (317)
mistrzyni
szachistka (318) arcymistrzyni
warcabów (318)
(319)
ma∏a gimnagimnastyczka
mistrzyni
styczka (320)
(320)
gimnastyki (321)
ma∏a lekkolekkoatletka
mistrzyni lekkoatletka (322)
(322)
atletyki (324)
mi∏oÊniczka
sportowiec (325) olimpijka (326)
sportu (325)

snowboardzistka snowboardzistka snowboardzistka
poczàtkujàca (308) (308)
doskona∏a (309)
narciarka (314) narciarka
mistrzyni
doskona∏a (310) nart (312)
narciarka
biegowa (311)
Ênie˝ka (313)
organizatorka gier
zimowych (313)
d˝okejka (314) jeêdziec (314)
amazonka (315)
mi∏oÊniczka
koni (316)

mistrzyni snowboardu (309)
instruktorka
narciarska (312)

Wykaz sprawnoÊci harcerek

( ) – numer strony

Dziedzina

✽

✽✽

✽✽✽

SPRAWNOÂCI NOWE I OKOLICZNOÂCIOWE
M
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Uwagi do prowadzenia prób

Przy prowadzeniu prób na sprawnoÊci
1. Zapewnij harcerkom dost´p do ksià˝eczki sprawnoÊci.
2. Staraj si´ zawsze znaleêç czas, aby pomóc harcerce
wybraç sprawnoÊç i u∏o˝yç zadania próby. Pami´taj,
aby nie przepisywaç wymagaƒ regulaminu na kart´.
Ka˝da próba powinna byç osobno u∏o˝ona.
3. Staraj si´, aby Twoje harcerki mia∏y wyszyte na bie˝àco sprawnoÊci, pami´taj o przyznawaniu ich rozkazem i wpisywaniu do Ksià˝eczek Harcerskich.
4. Gromadê w biblioteczce ciekawe pozycje, które mogà
pomóc harcerkom w zdobyciu potrzebnej wiedzy, mo˝e
znajdzie si´ tam te˝ miejsce dla literatury fachowej potrzebnej do zdobywania sprawnoÊci specjalistycznych.
5. PomyÊl o formie wyró˝nienia lub dodatkowych uprawnieniach dla harcerek posiadajàcych niektóre sprawnoÊci, mo˝e to byç przywilej noszenia proporca dru˝yny
dla MISTRZYNI MUSZTRY, czy dla P¸YWACZKI
mo˝liwoÊç kàpania si´ w g∏´bszej cz´Êci kàpieliska.
6. Wa˝ne jest, aby tam gdzie to mo˝liwe, harcerki zdobywa∏y uprawnienia paƒstwowe – od najprostszych
jak karta rowerowa, poprzez bardziej zaawansowane
typu patenty ˝eglarskie czy odznaki turystyczne, po
specjalistyczne jak uprawnienia pilota wycieczek, organizatora turystyki czy stra˝nika przyrody.
25
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7. Korzystaj z pomocy specjalistów z danej dziedziny,
szczególnie w przypadku sprawnoÊci specjalistycznych. Powinni oni oceniaç wykonanie zadaƒ.
8. Pami´taj, ˝e Twój przyk∏ad jest bardzo wa˝ny. Ty te˝
zdobywaj nowe sprawnoÊci.
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SprawnoÊci ducha majà na celu rozwój duchowy m∏odego cz∏owieka. Zbudowane na wskazaniach ewangelicznych uczà pokory, prawdziwej s∏u˝by i czystoÊci intencji,
skoro czasem ca∏y przebieg zdobywania sprawnoÊci jest
zakryty przed otoczeniem. Wymagajà one szczególnie
wra˝liwego i umiej´tnego prowadzenia przez dru˝ynowà,
aby np. „obdarzanie uÊmiechem” nie zmieni∏o si´ w zaliczenie kilkunastu uÊmiechów. CZTEROLISTNA KONICZYNA jest okazjà do przyjrzenia si´, jak straszne spustoszenie wywo∏uje plotka, obmowa, oszczerstwo, jak ∏atwo
ten ∏aƒcuch uruchomiç, a jak trudno go przerwaç. Przy
zdobywaniu TARCZY i W¸ÓCZNI ÂW. JERZEGO trzeba pilnie uwa˝aç, by kszta∏towana w tych sprawnoÊciach
odwaga przekonaƒ by∏a odpowiedzià na wezwanie do bycia „zimnym albo goràcym”, by nie rodzi∏a wrogoÊci i niech´ci, lecz uczy∏a mi∏oÊci nieprzyjació∏. SprawnoÊci MA¸Y
KSIÑ˚¢ to szansa na pog∏´bienie swoich motywacji – do
bycia radosnym, do ˝ycia Ewangelià, do samozaparcia.
Rozumiejàc g∏´boki sens formacji duchowej zach´cajmy harcerki do zdobywania sprawnoÊci ducha, które
nadajà kierunek ca∏ej aktywnoÊci i twórczoÊci dziewczàt –
kierunek ku Bogu i drugiemu cz∏owiekowi.
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✽

DWULISTNA KONICZYNA

W trudnej sytuacji, np. w czasie prac
pionierskich, m´czàcej w´drówki, zadba
o dobry nastrój grupy (z zachowaniem
tajemnicy zdobywania sprawnoÊci).

✽✽

TRÓJLISTNA KONICZYNA

Zorganizuje dla zast´pu jednorazowà
s∏u˝b´ w wybranej przez siebie miejscowoÊci. W czasie poszukiwania
s∏u˝by obdarzy ˝yczliwym uÊmiechem wszystkie osoby, z którymi b´dzie rozmawiaç. B´dzie przyk∏adem dla harcerek z zast´pu w zaanga˝owaniu i ch´ci do pracy.

✽✽✽

CZTEROLISTNA KONICZYNA

Przerwie ∏aƒcuch plotki i obmowy lub
atmosfer´ niech´ci i stworzy w Êrodowisku nastrój przychylnoÊci i ˝yczliwoÊci do wybranej osoby.
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✽✽

TARCZA ÂW. JERZEGO

Wystàpi odwa˝nie sama przeciwko
du˝ej grupie rówieÊniczej (klasa lub
jej cz´Êç, grupa podwórzowa itp.)
broniàc s∏usznej sprawy lub pot´piajàc
czyn moralnie z∏y.

✽✽✽

W¸ÓCZNIA ÂW. JERZEGO

Sama lub z wybranà grupà dziewczàt
podejmie d∏ugotrwa∏à walk´ szlachetnymi metodami z „paczkà” rówieÊniczà majàcà z∏y wp∏yw na innych.
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✽

MA¸Y KSIÑ˚¢ I

Majàc za pokarm jedynie chleb i wod´,
pozbawiona obuwia i w prostej odzie˝y,
zachowa przez ca∏y dzieƒ obozowy radoÊç ˝ycia i zapa∏ do pracy.

✽✽

MA¸Y KSIÑ˚¢ II

Na ognisku dru˝yny, w czasie otwarcia próby, przeczyta 3 wybrane losowo fragmenty Ewangelii i w przeciàgu
3 godzin nocnego czuwania na osobnoÊci rozwa˝y je w odniesieniu do
w∏asnego ˝ycia. PrzemyÊlenia przedstawi kapelanowi
lub dru˝ynowej.
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✽

POLLYANNA

W czasie trwania próby b´dzie odnajdywa∏a dobre strony we wszystkich
trudnych sytuacjach, jakie jà spotkajà.
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✽

SZARA LILIJKA I

Zachowa w tajemnicy swój spory sukces, jeÊli by∏ on jednoczeÊnie pora˝kà
dla innego cz∏owieka.

✽✽

SZARA LILIJKA II

W ciàgu ca∏ego dnia, we wszystkich
rozmowach prowadzonych z ludêmi,
b´dzie uwa˝nà s∏uchaczkà i czujnà
odbiorczynià ich problemów, w których postara si´ zaradziç lub przynajmniej pocieszyç. Nie b´dzie w tym dniu mówiç o w∏asnych sprawach. Uwaga: w przypadku zapomnienia lub
przeoczenia prób´ mo˝na powtórzyç w dniu nast´pnym (do 3 kolejnych dni).

✽✽✽

SZARA LILIJKA III

SpoÊród grona rówieÊniczek wybierze 2 osoby najbardziej potrzebujàce
pomocy (osamotnione, o trudnym
charakterze, niezdolne, pozostajàce
w konflikcie z rodzinà itp.), podejmie d∏ugotrwa∏à pomoc, która zostanie uwieƒczona
pewnymi sukcesami.
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Uwaga: sprawnoÊci Milczek mogà byç zdobywane minimum po up∏ywie trzech miesi´cy, jednak nie cz´Êciej ni˝ dwa
razy w roku.

✽

MILCZEK I

Przez ca∏à dob´ zachowa milczenie.
Nie b´dzie u˝ywaç kartki i d∏ugopisu
w celu kontaktowania si´ z innymi.
Przez ca∏y dzieƒ milczenia rozwa˝aç
b´dzie myÊl (np. z Pisma Âwi´tego),
zaproponowanà przez dru˝ynowà i podzieli si´ z nià swoimi przemyÊleniami pod koniec dnia.

✽✽

MILCZEK II

Przez ca∏à dob´ zachowa milczenie,
w czasie, którego rozwa˝y cztery fragmenty z Pisma Âwi´tego lub nauczania
Ojca Âwi´tego. PrzemyÊleniami podzieli si´ z kapelanem w kontekÊcie
swojego ˝ycia – znajdzie i przedstawi motto, które b´dzie
jej towarzyszy∏o przez najbli˝szy rok.
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✽✽✽

MILCZEK III

Weêmie udzia∏ w rekolekcjach milczenia, na których b´dzie si´ porozumiewa∏a jedynie z przewodnikiem duchowym (np. rekolekcje w zgromadzeniach zakonnych regu∏ franciszkaƒskich, benedyktyƒskich, rekolekcje ignacjaƒskie).

35
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SprawnoÊci religijne majà na celu g∏ównie rozwój wiedzy religijnej. Wa˝nà sprawà jest by ich zdobywanie nie
ograniczy∏o si´ tylko do tego. Dru˝ynowa powinna, wi´c
zwróciç uwag´, aby harcerka zdobywajàca t´ sprawnoÊç
nie potraktowa∏a jej czysto technicznie, by nie zasz∏a np.
taka sytuacja, w której ZNAWCZYNI BIBILII nie ma
nic wspólnego z przykazaniem mi∏oÊci Boga i bliêniego,
zaÊ HAGIOGRAFKA w gruncie rzeczy uwa˝a, ˝e Êwi´toÊç jest zarezerwowana dla wybranych. Dlatego
w sprawnoÊciach religijnych szczególnie troskliwego potraktowania wymagajà punkty, które sà szansà na bezpoÊrednie spotkanie z Bogiem (przeprowadzenie modlitwy,
rozwa˝aƒ, pe∏ne uczestnictwo we mszy Êw., itp.) oraz na
spotkanie z Bogiem poprzez drugiego cz∏owieka (dekorowanie koÊcio∏a, s∏u˝ba o∏tarza, spotkanie z grupà parafialnà, patrzenie na innych oczyma Maryi, itp.).
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✽

CÓRKA MARYI

1. Zna ró˝aniec – cz´Êci, tajemnice,
dni, w których si´ je odmawia, podj´∏a odmawianie ró˝aƒca w uzgodnionym czasie i wymiarze.
2. Zna przynajmniej 3 Êwi´ta maryjne, w tym Âwi´to Matki Bo˝ej Królowej Polski, umie
o nich opowiedzieç (geneza, tradycja, sposób ich obchodzenia).
3. Zna 5 sanktuariów maryjnych, umie o nich opowiedzieç. Odwiedzi wybrane miejsce kultu Maryi w najbli˝szej okolicy.
4. Wyszuka w PiÊmie Âw. 3 fragmenty mówiàce o Maryi,
zauwa˝y jakàÊ Jej cech´, którà postara si´ naÊladowaç
przez 2 tygodnie.
5. Postara si´ w ciàgu tygodnia patrzeç uwa˝nie oczyma
Maryi i zauwa˝aç potrzeby innych.

✽✽

POS¸ANIEC MARYI

1. Zna przynajmniej 3 wydarzenia historyczne zwiàzane z modlitwà ró˝aƒcowà, opowie o nich na kominku.
2. Potrafi wymieniç najwa˝niejsze
Êwi´ta maryjne.
3. Zna 10 piosenek lub pieÊni maryjnych. Jednej z nich
nauczy zast´p.
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4. Zapozna zast´p z 3 wybranymi or´dziami Maryi p∏ynàcymi z miejsc Jej objawienia.
5. Przez okres 2 tygodni wszystkie swoje trudnoÊci postara si´ zawierzaç Maryi.
6. W wa˝nej intencji podejmie modlitw´ ró˝aƒcowà i zach´ci do jej odmawiania przynajmniej l osob´.
7. Przygotuje album pt. „Sanktuaria Maryjne w Polsce
i na Êwiecie” i podaruje go katechecie swojej parafii jako pomoc katechetycznà.

✽✽✽

MIRIAM

Przeczyta adhortacj´ apostolskà Paw∏a
VI „Marialis cultus” lub encyklik´ Jana
Paw∏a II „Redemptoris Mater” oraz
u∏o˝y komentarze do tajemnic ró˝aƒca
Êw. i poprowadzi na ich podstawie modlitw´ ró˝aƒcowà swojej dru˝yny.
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M APOSTO¸KA MARYI
1. Zainicjuje modlitw´ ˝ywym ró˝aƒcem w wybranej intencji podczas
obozu lub przez miesiàc w ciàgu
roku szkolnego.
2. Zna dogmaty maryjne.
3. Przyjrzy si´ 3 osobom, których rozwój duchowy
opiera∏ si´ na oddaniu si´ Maryi.
4. Odb´dzie pielgrzymk´ do sanktuarium maryjnego
w wybranej przez siebie intencji.
5. Zapozna si´ z Aktem Zawierzenia ZHR Matce Bo˝ej
i zastanowi si´, w czym szczególnie jej dru˝yna powinna si´ zmieniç bioràc pod uwag´ obietnice w niej
zawarte. Podejmie konkretne dzia∏anie, które pomo˝e
to zrealizowaç.
6. Przez okres 3 tygodni podejmujàc ró˝ne decyzje b´dzie kierowaç si´ tym, co Matka Bo˝a zrobi∏aby w tej
konkretnej sytuacji.
7. Zorganizuje i poprowadzi dyskusj´ panelowà (lub inne spotkanie) z udzia∏em osób zaanga˝owanych
w szerzenie kultu maryjnego nt. „Maryja wzorem
czystej mi∏oÊci dla wspó∏czesnej nastolatki”.
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✽✽

BIBLISTKA

1. Ma Bibli´ i zna histori´ jej powstania.
2. Wie, co to sà parametry i wg nich
potrafi znaleêç fragment tekstu.
3. Przygotuje swojà modlitw´ porannà i wieczornà w oparciu o Bibli´.
4. Wykorzysta znajomoÊç Biblii w pracy zast´pu (gaw´da, scenka, dyskusja, konkurs).
5. Weêmie udzia∏ w przygotowaniu nabo˝eƒstwa lub rekolekcji harcerskich.

✽✽✽

ZNAWCZYNI BIBLII

1. Zdob´dzie wiedz´ na temat t∏umaczeƒ Pisma Âwi´tego.
2. Zna najstarsze r´kopisy Pisma
Âwi´tego.
3. Czyta regularnie Bibli´ pos∏ugujàc
si´ komentarzem w niej zawartym.
4. Poprowadzi dla innych modlitw´, rozwa˝anie lub
czuwanie w oparciu o fragmenty Biblii.
5. Odnajdzie Êlady inspiracji Biblià w kulturze (np. malarstwo, literatura, film, teatr) podzieli si´ tym z innymi.
6. Przygotuje i poprowadzi zaj´cia dla harcerek ukazujàce bogactwo Biblii.
7. Zna histori´ Zbawienia.
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✽✽

HAGIOGRAFKA

1. Zna patrona swojej miejscowoÊci.
2. Zna swojà patronk´ (jeÊli jest to
Êwi´ta) lub etymologi´ swojego
imienia.
3. Zna patronów Polski i potrafi wymieniç kilku innych b∏ogos∏awionych i Êwi´tych.
4. Potrafi wyt∏umaczyç, co to jest beatyfikacja i kanonizacja.
5. Przygotuje i przeprowadzi konkurs, quiz, itp. zwiàzany z postaciami Êwi´tych.
6. Przeczyta ksià˝k´ o wybranym Êwi´tym.
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✽

PARAFIANKA I

1. Wie gdzie mieÊci si´ jej parafia
i pod jakim jest wezwaniem.
2. Zna obecnych duszpasterzy parafii.
3. Przeprowadzi zwiad na terenie
swojej parafii (liczba parafian, duszpasterstwa, plany na przysz∏oÊç, pole s∏u˝by, itp.).
4. Wykona prac´ na rzecz parafii (porzàdki przy koÊciele, dekoracja, gazetka Êcienna, artyku∏ do gazety parafialnej).
5. Weêmie udzia∏ w spotkaniu harcerek z innà grupà parafialnà np. Oaza, ministranci, Grupa Apostolska.

✽✽

PARAFIANKA II

1. Weêmie udzia∏ w spotkaniu z innà
grupà parafialnà (np. Oaza, ministranci, Grupa Apostolska).
2. Zna histori´ swojej parafii.
3. Potrafi opowiedzieç o patronie / wezwaniu swojej
parafii.
4. Wraz z dru˝ynà b´dzie uczestniczy∏a w akcji pomocy
najubo˝szym w parafii.
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✽✽✽

PARAFIANKA III

1. Zorganizuje spotkanie harcerek
z innà grupà parafialnà (np. Oaza,
ministranci, Grupa Apostolska).
2. W∏àczy si´ z dru˝ynà w organizacj´
Êwi´ta w swojej parafii (np. zbuduje o∏tarz na Bo˝e Cia∏o, ognisko w Wielkà Sobot´, budowa Grobu Paƒskiego).
3. Poprowadzi przygotowanie obstawy liturgii Mszy Êw.
w swojej parafii.
4. Zorganizuje we wspó∏pracy z parafià pomoc dla
najubo˝szych w swojej parafii.
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✽✽

LITURGISTKA

1. Wie, z jakich cz´Êci sk∏ada si´ msza
Êw. i w pe∏ni w niej uczestniczy.
2. Zna okresy roku liturgicznego,
symbolik´ koloru szat liturgicznych, Êwi´ta obowiàzkowe i uroczystoÊci koÊcielne.
3. Weêmie udzia∏ w dekorowaniu koÊcio∏a (dekoracja o∏tarza, Grobu Paƒskiego, szopki, itp.).
4. Ozdobi o∏tarz obozowy lub weêmie udzia∏ w budowie kapliczki obozowej.
5. Weêmie udzia∏ w s∏u˝bie o∏tarza (czytanie lekcji,
Êpiew psalmu, czytanie modlitwy wiernych, przyniesienie darów ofiarnych).
6. Poprowadzi zbiórk´ poÊwi´conà liturgii.
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✽✽✽

CHORALISTKA

1. Zapozna si´ z muzykà religijnà
ró˝nych okresów od chora∏u po
muzyk´ gospel i dzie∏a wspó∏czesne.
2. Potrafi odró˝niç pieÊni liturgiczne
od przygodnych.
3. Zna przynajmniej 4 melodie psalmów i aklamacji
„Alleluja”, Êpiewa Godzinki i Gorzkie ˚ale.
4. Przygotuje zestaw pieÊni liturgicznych i opraw´ do
Mszy Êw. na ka˝dy okres Roku Liturgicznego. ZaÊpiewa psalm podczas liturgii.
5. Nauczy m∏odsze harcerki kilku piosenek religijnych.
6. Przygotuje spotkanie dla dru˝yny z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, Wielkanocnych z elementami pieÊni i tekstów w∏aÊciwych dla danego okresu (wigilia,
jase∏ka, dzielenie jajkiem, Droga Krzy˝owa, itp.).
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✽

M¸ODA EKUMENISTKA

1. Odwiedzi Êwiàtyni´ innego wyznania chrzeÊcijaƒskiego (Cerkiew
prawos∏awnà, zbór, itp.).
2. Wie, czym ró˝nià si´ nabo˝eƒstwa
w ró˝nych koÊcio∏ach.
3. Wie, na czym polega ekumenizm.
4. Przez czas próby b´dzie si´ modli∏a o pokój mi´dzy
wyznawcami Chrystusa.

✽✽

EKUMENISTKA

1. B´dzie uczestniczy∏a w nabo˝eƒstwie w innym koÊciele chrzeÊcijaƒskim.
2. Pozna g∏ówne ró˝nice mi´dzy koÊcio∏ami chrzeÊcijaƒskimi (zwyczaje, dogmaty, architektura sakralna).
3. Weêmie udzia∏ w modlitwach ekumenicznych.
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✽✽✽

PROPAGATORKA
EKUMENIZMU

1. Przeprowadzi dla harcerek z dru˝yny zbiórk´ o innych koÊcio∏ach
chrzeÊcijaƒskich i ekumenizmie.
2. B´dzie wspó∏organizowa∏a spotkanie m∏odych chrzeÊcijan z ró˝nych koÊcio∏ów.
3. Zna nauczanie koÊcio∏a dotyczàce ekumenizmu.
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✽

LOLEK

1. Zna najwa˝niejsze wydarzenia
z ˝ycia Karola Wojty∏y.
2. Odwiedzi∏a miejsce zwiàzane z Karolem Wojty∏à, zna jego histori´.
3. Wie, kim w KoÊciele jest papie˝. Wie, w jakich latach
t´ pos∏ug´ sprawowa∏ Karol Wojty∏a jako Jan Pawe∏ II.
4. Zapozna si´ z wybranym dokumentem pontyfikatu
Jana Paw∏a II (fragmentem ksià˝ki, listem do wiernych, homilià).
5. Zna ulubione modlitwy Jana Paw∏a II, uczy si´ je
odmawiaç.

✽✽

WUJEK

1. Wie, jakie by∏y najwa˝niejsze wydarzenia pontyfikatu Jana Paw∏a II.
2. Przeczyta „List do dzieci «Tra
Pochi Giorno»” lub inny dokument papieski.
3. Zna przes∏ania poszczególnych pielgrzymek Jana
Paw∏a II do ojczyzny.
4. Zorganizuje zbiórk´, spotkanie o Janie Pawle II wykorzystujàc multimedia (np. film o papie˝u, projekcj´
zdj´ç, nagraƒ, pieÊni).
5. Zna ciekawostki zwiàzane z ˝yciem Jana Paw∏a II: symbolik´ herbu papieskiego, anegdoty, s∏awne powiedzenia, itd. Opowie o ich znaczeniu i roli, jakà odegra∏y.
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✽✽✽

JP II

1. Zorganizuje pielgrzymk´ (dla dru˝yny, zast´pu, grupy przyjació∏)
Êladami Jana Paw∏a II, wzbogaconà
o rozwa˝anie jego myÊli, przes∏aƒ
i biografii.
2. Poprowadzi modlitw´ ró˝aƒcowà opartà na refleksjach i dokumentach Jana Paw∏a II.
3. Przeczyta dowolnà ksià˝k´ Jana Paw∏a II.
4. Zapozna si´ z „Listem Jana Paw∏a II do kobiet”.
5. Zapozna si´ z jednà z postaci beatyfikowanych bàdê
kanonizowanych przez Jana Paw∏a II. Swojà wiedzà
podzieli si´ z innymi.

M WIELKI JP II
1. Stworzy projekt propagujàcy nauczanie i refleksje nad przes∏aniem
Jana Paw∏a II w swoim Êrodowisku.
Zadba o jego realizacj´.
2. Wzbogaci prac´ harcerskà o myÊli,
przes∏ania Jana Paw∏a II.
3. Przeczyta dzie∏o literackie (np. sztuk´ teatralnà) Jana
Paw∏a II.
4. Zapozna si´ z 5 dokumentami papieskimi, wska˝e jak
mogà byç one inspiracjà do praktyki codziennego ˝ycia.
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✽

MOJA PATRONKA

1. Zna ˝yciorys swojej patronki, opowie kim by∏a.
2. Postara si´ odwiedziç miejsce z nià
zwiàzane lub koÊció∏ pod jej wezwaniem.
3. Pracuje nad sobà, stara si´ byç coraz lepsza.
4. Podejmie sta∏à (np. przez okres próby) modlitw´ za
ludzi nie ochrzczonych. B´dzie modli∏a si´ za wstawiennictwem swej patronki.

✽✽

ADALBERTUS

1. Wie kim by∏ i co robi∏ Êw. Wojciech
oraz jakie jest znaczenie wydarzeƒ
sprzed 1000 lat dla wspó∏czesnej
Polski.
2. Opracuje z zast´pem turystycznà
tras´ zwiàzanà ze Êw. Wojciechem, zaprezentuje jà
w szkole, parafii lub opublikuje w prasie.
3. Zapozna si´ ze wspó∏czesnà dzia∏alnoÊcià misyjnà.
4. Weêmie aktywny udzia∏ w spotkaniu z misjonarzem
lub przygotowujàcym si´ do misji.
5. Odb´dzie w´drówk´ do miejsc zwiàzanych z postacià
Êw. Wojciecha (w szczególnej sytuacji mo˝e to byç np.
wystawa w miejscu zamieszkania lub w jego pobli˝u).
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✽

JADWIGA I

1. Zna podstawowe fakty z ˝ycia
Êwi´tej królowej Jadwigi – patronki
polskich harcerek.
2. Zna legendy o królowej Jadwidze, na
ich podstawie potrafi powiedzieç, jakie cechy charakteru mia∏a Êwi´ta królowa Jadwiga.
3. Przez trzy tygodnie b´dzie pracowaç nad pozytywnà
cechà charakteru lub umiej´tnoÊcià.
4. Odnajdzie w okolicy swojego miejsca zamieszkania
(w miejscach publicznych) wizerunki królowej Jadwigi lub odszuka reprodukcje portretów, nagrobka, piecz´ci Jadwigi w albumach bàdê w Internecie. Zaprezentuje je zast´powi razem z przedstawieniem w dowolnej formie jednej z legend o Jadwidze (mo˝e w to
w∏àczyç inne harcerki).

✽✽

JADWIGA II

1. Pog∏´bia swojà wiedz´ o królowej
Jadwidze, zna jej dokonania – zapozna si´ z treÊcià homilii Jana
Paw∏a II ze Mszy Kanonizacyjnej,
przeczyta ksià˝k´ lub inny utwór literacki o królowej Jadwidze (np. Jadwiga i Jagienka,
Litwin i Andegawenka).
2. Âw. Jadwiga modlàc si´ przed czarnym krucyfiksem
w wawelskiej katedrze us∏ysza∏a s∏owa „Fac quo vides
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– czyƒ, co widzisz”, które zainspirowa∏y jà do intensywnej s∏u˝by drugiemu cz∏owiekowi. Zgodnie z jej
przyk∏adem harcerka podejmie trzytygodniowà s∏u˝b´ bliêniemu w zakresie ustalonym z dru˝ynowà.
3. Przejdzie krakowskimi Êladami królowej Jadwigi.
4. Wie skàd si´ wzi´∏o powiedzenie „wojsko królowej
Jadwigi”, wzorujàc si´ na Niej za˝egna lub zakoƒczy
konflikt w zast´pie, dru˝ynie lub klasie.

✽✽✽

JADWIGA III

1. Zapozna si´ z listem Henryka
Bitterfelda do królowej Jadwigi.
2. W czasie modlitwy przed Czarnym
Krucyfiksem w katedrze wawelskiej rozwa˝y fragment Ewangelii
(¸k 10, 38-42) kierujàc si´ wskazówkami z listu Henryka do Jadwigi. Zastanowi si´, jak ten fragment odnosi si´ do jej osobistej sytuacji, podejmie postanowienie, s∏u˝b´ zwiàzanà z wnioskami z rozwa˝aƒ,
zgodnie z ideà Marii i Marty.
3. Odwiedzi inne ni˝ Kraków miejsce pobytu Królowej
Jadwigi.
4. Zorganizuje s∏u˝b´ koÊcielnà (warty przy Grobie
Paƒskim, opraw´ muzycznà Mszy Êw., itp.).
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✽

WICEK I

1. Zna ˝yciorys B∏ogos∏awionego.
2. Potrafi wyt∏umaczyç dlaczego b∏.
Stefan Wincenty Frelichowski jest
harcerskim patronem oraz wymieniç innych patronów harcerskich.
3. Postara si´ odwiedziç grób lub inne miejsca zwiàzane
z osobà B∏ogos∏awionego.
4. Weêmie udzia∏ w uroczystoÊciach zwiàzanych z B∏ogos∏awionym.
5. Uczestniczy w harcerskich formach ˝ycia religijnego.
6. Odmawia codziennie dodatkowà modlitw´ w wybranej intencji lub o kanonizacj´ b∏. Frelichowskiego.

✽✽

WICEK II

1. Zna ˝yciorys B∏ogos∏awionego
oraz miejsca zwiàzane z jego osobà.
2. Potrafi wyt∏umaczyç, dlaczego b∏.
Stefan Wincenty Frelichowski jest
harcerskim patronem oraz jaka jest
„rola patrona” w ˝yciu cz∏owieka.
3. Odwiedzi grób lub miejsca zwiàzane z osobà B∏ogos∏awionego.
4. Zaanga˝uje si´ w uroczystoÊci religijne zwiàzane
z B∏ogos∏awionym w swoim Êrodowisku.
5. Zaprezentuje w dowolnie wybrany sposób osob´ –
dzie∏o B∏ogos∏awionego.
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6. Uczestniczy w harcerskich formach ˝ycia religijnego,
rozwijajàc w∏asne ˝ycie duchowe.
7. Zorganizuje lub weêmie udzia∏ w niesieniu pomocy
potrzebujàcym.
8. Odmawia codziennie dodatkowà modlitw´ w wybranej intencji lub o kanonizacj´ b∏. Frelichowskiego.

✽✽✽

WICEK III

1. Zna ˝yciorys i inne opracowania
dotyczàce B∏ogos∏awionego (szczególnie homili´ Ojca Âwi´tego).
2. Potrafi wyt∏umaczyç, dlaczego b∏.
Stefan Wincenty Frelichowski zosta∏ patronem harcerstwa i porównaç jego ˝ycie z innymi patronami harcerskimi (np. Âw. Jerzym).
3. Doskonali w∏asny rozwój duchowy poszukujàc inspiracji wÊród postaci Âwi´tych (szczególnie kobiet).
4. Zorganizuje wyjazd do miejsc zwiàzanych z osobà
B∏ogos∏awionego.
5. B´dzie wspó∏organizowa∏a uroczystoÊci religijne
zwiàzane z B∏ogos∏awionym w swoim Êrodowisku.
6. Zaprezentuje w dowolny sposób osob´ – dzie∏o B∏ogos∏awionego w szerszym Êrodowisku.
7. Wspó∏tworzy ˝ycie religijne swojego Êrodowiska doskonalàc w∏asny rozwój duchowy.
8. Wska˝e i zorganizuje pole s∏u˝by.
9. Odmawia codziennie dodatkowà modlitw´ w wybranej intencji lub o kanonizacj´ b∏. Frelichowskiego.
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✽

POSZUKIWACZKA KORZENI

1. Zna rodowód swojej rodziny, z informacji rodziców i dziadków
stworzy drzewo genealogiczne,
opowie o najciekawszych postaciach wÊród swoich przodków.
2. Odwiedzi miejsce, gdzie rozegra∏o si´ jakieÊ wa˝ne
wydarzenie historyczne, potrafi o nim opowiedzieç.
3. Odwiedzi miejscowy cmentarz, odnajdzie groby znanych ludzi.
4. Weêmie udzia∏ w grze historycznej, wieczornicy historycznej lub obchodach wa˝nej rocznicy.

✽✽

TROPICIELKA DZIEJÓW

1. Zna histori´ swojej miejscowoÊci,
wie, kiedy powsta∏a, jakie sà jej najwa˝niejsze budowle i pamiàtki, jakie
s∏awne postacie sà z nià zwiàzane.
2. Zwiedzi co najmniej: l zamek królewski, 2 pa∏ace magnackie, dwór szlachecki, 3 koÊcio∏y z ró˝nych epok, obejrzy kamieniczki staromiejskie
w dowolnie wybranym mieÊcie Polski.
3. Potrafi podzieliç histori´ Polski na okresy, scharakteryzuje ka˝dy z nich.
4. Zorganizuje gr´ historycznà dla zast´pu, której wàtkiem
b´dzie konkretne wydarzenie historyczne (Êlub Jadwigi
i Jagie∏∏y, przyjazd Ksi´˝nej Kingi, odsiecz Wiednia, itp.).
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✽✽✽

HISTORYCZKA

1. Przeczyta co najmniej 20 ksià˝ek
o tematyce historycznej.
2. Zapozna si´ z jednym z zabytków
archeologicznych Polski z okresu
s∏owiaƒskiego lub przeds∏owiaƒskiego (Biskupin, Ostrów Tumski, Ostrów Lednicki
lub inne).
3. Opowie 3 gaw´dy bioràc za wàtek ciekawe i pouczajàce wydarzenia historyczne.
4. Zorganizuje w dru˝ynie obchody jednego ze Êwiàt narodowych nawiàzujàc w wieczornicy, grze lub biegu
do wydarzeƒ z dawnych lat.
5. Wprowadzi do obrz´dowoÊci obozowej lub na biwaku jeden z okresów historycznych (pokieruje wystrojem obozu, nazewnictwem, scenkami odgrywanymi
przez zast´py na podstawie lektur, itp.).
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✽

SZPERACZ HISTORYCZNY

1. Poszerza swojà wiedz´ ponad materia∏ obowiàzujàcy w szkole.
2. Wykona drzewo genealogiczne postaci wa˝nej dla Polski, uzupe∏ni je
w miar´ mo˝liwoÊci wizerunkami.
3. Odwiedzi miejsce zwiàzane z historycznym wydarzeniem.
4. Na obozie, biwaku, wcieli si´ w jednà z postaci historycznych, swoim zachowaniem, strojem oddajàc klimat tamtych czasów.
5. W czasie zbiórki opowie histori´ zwiàzanà z jakimÊ
starym przedmiotem: kronika, proporzec, itp.
6. Przeczyta ksià˝k´ o tematyce historycznej.

✽✽

BADACZKA HISTORII
POLSKI

1. Zapozna si´ z datami panowania
poszczególnych królów Polski,
wie, z jakich dynastii pochodzili.
2. Przygotuje plan wycieczki po rodzinnej miejscowoÊci, uwzgl´dniajàc miejsca ciekawe
historycznie.
3. Wykona map´ Polski, na której zaznaczy jak zmienia∏y si´ granice Polski.
4. Opowie 3 legendy zwiàzane z historià Polski.
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5. Przedstawi sposób ˝ycia i funkcjonowania pierwszych osadników na ziemiach polskich w dowolnej
formie (opowiadanie, komiks, kroniki, itp.).
6. Przedstawi proces kszta∏towania si´ god∏a paƒstwowego na przestrzeni wieków.

✽✽✽

HISTORYCZKA POLSKI

1. Zapozna si´ z powstaniami, które
zapisa∏y si´ na kartach historii. Potrafi opowiedzieç o ich zas∏ugach,
przyporzàdkowaç je do odpowiednich epok. Odnajdzie grób
powstaƒców.
2. Przeprowadzi wywiad z osobà b´dàcà Êwiadkiem wa˝nych wydarzeƒ historycznych i opublikuje go.
3. Zorganizuje wystaw´ historycznà dla dru˝yny.
4. Przygotuje dla hufca gr´ o tematyce historycznej,
zwiàzanà z obchodami Êwi´ta narodowego.
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✽

MA¸A HISTORYCZKA

1. Wie na czym polega praca historyka, gromadzi pomoce przydatne
w pracy historyka (np. atlas, itp.)
2. Umie zaznaczyç na osi czasu poszczególne wydarzenia. Prawid∏owo przelicza lata na wieki.
3. Umie ustaliç dat´ powstania prostych przedmiotów
(monet, ksià˝ek, itp.).
4. Narysuje lub wykona innà technikà dowolny herb
i umie opowiedzieç o nim.
5. Odnajdzie w domu, harcówce stary przedmiot – wyszuka informacje o jego historii i opowie o nim harcerkom z zast´pu.

✽✽

BADACZKA PRZESZ¸OÂCI

1. Poszerza swojà wiedz´ o pracy historyków dziÊ i w przesz∏oÊci.
2. Umie okreÊlaç w przybli˝eniu w jakiej epoce historycznej powsta∏y
wskazane budynki czy przedmioty.
3. Opracuje drzewo genealogiczne rodziny z uwzgl´dnieniem ró˝nych êróde∏ (rozmowa z rodzinà, napisy
na grobach, akty urodzenia, itp.).
4. Zna 10 podstawowych herbów i opowie o ich symbolice.
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5. Umie przeprowadziç analiz´ tekstu historycznego
(treÊç, j´zyk, styl). Opowie, czego tekst dotyczy∏, kto
jest autorem, itp.
6. Ceni stare przedmioty (w domu, harcówce, itp.)
czerpie z nich wiedz´, którà wykorzystuje w pracy
np. zast´pu (stare kroniki, zdj´cia, nagrania, proporce, ksi´gi, itp.).

✽✽✽

BADACZKA DZIEJÓW

1. Stale pracuje nad poszerzaniem
warsztatu pracy historyka.
2. Umie opowiedzieç o trudnoÊciach czekajàcych na badacza
przesz∏oÊci.
3. Zdob´dzie wiedz´ praktycznà; np. nauczy si´ wyznaczaç dat´ Wielkanocy w poszczególnych latach lub
przeliczaç kalendarz, itp. Zdobyte wiadomoÊci wykorzysta w pracy dru˝yny.
4. Umie wykorzystaç wiedz´ o heraldyce, numizmatyce,
genealogii do tego, by pasjà historycznà zaraziç m∏odsze dziewcz´ta.
5. Zgodnie z zasadami pracy historyka (krytyka êróde∏, bezstronnoÊç, itp.) opracuje np. cz´Êç historii dru˝yny. Swà
prac´ udost´pni innym (opowie, umieÊci na www, itp.)
6. Przeczyta ksià˝k´ o tematyce zwiàzanej z badaniami
historycznymi.
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M HISTORIOGRAFKA
1. Swà pracà historycznà wniesie
wk∏ad w badania zwiàzane z historià harcerstwa, rodziny lub miejscowoÊci.
2. Prac´ skonsultuje z profesjonalnym historykiem, wzbogaci jà badaniem ró˝norodnych êróde∏.
3. Swà prac´ opublikuje w prasie lub Internecie.
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✽

SOLIDARNOÂå I

1. Wie czym by∏ Niezale˝ny Samorzàdny Zwiàzek Zawodowy (NSZZ)
„SolidarnoÊç” w latach 1980 – 1989.
2. Zna najwa˝niejsze fakty z walki
NSZZ „S” o niepodleg∏oÊç Polski.
3. Wymieni nazwiska 3 osób które przewodzi∏y tej walce.
4. Zna 3 pieÊni Êpiewane w stanie wojennym.
5. Wykona dowolnà technikà stempel ze znakiem Polski
Walczàcej.
6. Odnajdzie Êlady dzia∏alnoÊci NSZZ „SolidarnoÊç”
w swojej miejscowoÊci lub okolicy.

✽✽

SOLIDARNOÂå II

1. Wie czym by∏ NSZZ „SolidarnoÊç”
w latach 1980 – 1989, zna najwa˝niejsze fakty z walki NSZZ „S”
o niepodleg∏oÊç Polski.
2. Wymieni nazwiska 6 osób które
przewodzi∏y tej walce i krótko o nich opowie.
3. Wie co to jest wydawnictwo „drugiego obiegu”. Przeczyta co
najmniej 1 pozycj´ z tej literatury (ulotka, ksià˝ka, gazeta).
4. Przeczyta ksià˝k´ „Wielka Gra” A. Kamiƒskiego –
pozna tajniki konspiracji.
5. Zna 5 pieÊni Êpiewanych w stanie wojennym.
6. Odda ho∏d (zapali znicz, z∏o˝y kwiaty) w miejscu pami´ci zwiàzanym z NSZZ „SolidarnoÊç”.
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✽✽✽

SOLIDARNOÂå III

1. Zna histori´ walki NSZZ „SolidarnoÊç” o niepodleg∏oÊç Polski w latach 1980 – 1989.
2. Wymieni nazwiska 10 osób które
przewodzi∏y tej walce, krótko o nich opowie. WyjaÊni
rol´ Jana Paw∏a II w obaleniu komunizmu.
3. Wie co to jest wydawnictwo „drugiego obiegu”. Przeczyta co najmniej 5 pozycji z tej literatury (ulotka,
ksià˝ka, gazeta).
4. Przeczyta ksià˝k´ „Folwark zwierz´cy” G. Orwella –
na jej podstawie potrafi scharakteryzowaç zasadnicze
elementy systemu komunistycznego i historii ruchu
komunistycznego.
5. Zgromadzi zbiór min. 20 pieÊni Êpiewanych w stanie
wojennym i zaÊpiewa co najmniej 5 z nich.
6. WyjaÊni znaczenie powstania i walki NSZZ „SolidarnoÊç” dla wspó∏czesnej Polski i jej obywateli.
7. Przedstawi udzia∏ harcerstwa w walce z komunizmem
w latach 1945 – 1989.

M SOLIDARNOÂå IV
1. Zna histori´ walki NSZZ „SolidarnoÊç” o niepodleg∏oÊç Polski w latach 1980 – 1989.
2. Zna nazwiska 20 osób przewodzàcych tej walce i przedstawicieli w∏adz komunistycz67
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

nych, krótko o nich opowie. WyjaÊni rol´ Jana Paw∏a
II w obaleniu komunizmu.
Wie co to jest wydawnictwo „drugiego obiegu”. Zgromadzi zbiór co najmniej 10 pozycji z tej literatury
(ulotka, ksià˝ka, gazeta) i zaprezntuje w swoim Êrodowisku w dowolnej formie.
Przeczyta ksià˝k´ lub obejrzy film na podstawie którego b´dzie potrafi∏a scharakteryzowaç postawy Polaków wobec w∏adzy komunistycznej.
Zgromadzi zbiór min. 20 pieÊni Êpiewanych w stanie
wojennym i zaÊpiewa co najmniej 5 z nich.
WyjaÊni znaczenie powstania i walki NSZZ „SolidarnoÊç” dla wspó∏czesnej Polski i jej obywateli, przeprowadzi zbiórk´ na ten temat, z zaproszeniem osoby,
która bra∏a czynny udzia∏ w tej walce.
Przedstawi udzia∏ harcerstwa w walce z komunizmem
w latach 1980 – 1989 (artyku∏, prezentacja multimedialna, gra, zbiórka, gaw´da).
Przeprowadzi wywiad z 1 instruktorkà/em harcerskim zaanga˝owanym w dzia∏alnoÊç niezale˝nego
harcerstwa lub podziemnej „SolidarnoÊci”. Dokumentacj´ z tego wywiadu (zapis komputerowy na p∏ycie CD) przeÊle do Zespo∏u Historycznego ZHR.

PieÊni Êpiewane w stanie wojennym (np. „Ojczyno ma”,
„Solidarni”, „Ka˝dy Twój wyrok”, „Piosenka dla córki”,
„Mury”, „Ballada o Janku WiÊniewskim”, „Zbroja”, „Ob∏awa”,„Zielona wrona”, „Nie chcemy komuny”, „èród∏o”,
„PieÊƒ konfederatów barskich”, „Brygadzista Albin”, „Dezyderata”, „˚eby Polska by∏a Polskà”).
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✽

WI¢è POKOLE¡ I

1. Z szacunkiem odnosi si´ do ludzi
starszych.
2. Rozumie poj´cie patriotyzmu,
zna swoje powinnoÊci wzgl´dem
Polski.
3. Potrafi wskazaç na swoim osiedlu (w swojej miejscowoÊci) miejsca zwiàzane z walkami o niepodleg∏oÊç Polski.
4. Wraz z zast´pem (dru˝ynà) odwiedzi i uporzàdkuje
mogi∏y, pomnik lub inne miejsce pami´ci.
5. Weêmie udzia∏ w spotkaniu z seniorami.
6. Weêmie udzia∏ razem z dru˝ynà w obchodach uroczystoÊci patriotycznych.

✽✽

WI¢è POKOLE¡ II

1. Potrafi uszanowaç miejsca pami´ci
narodowej. Daje przyk∏ad postawy
patriotycznej w swojej rodzinie.
2. Zg∏´bia, poprzez kontakt z seniorami, przedwojenne zwyczaje i tradycje polskie w tym równie˝ harcerskie. Przeczyta
ksià˝k´ na temat II Wojny Âwiatowej, w ciekawy sposób przedstawi zdobytà wiedz´ na zbiórce zast´pu lub
dru˝yny.
3. Rozumie poj´cie „Wi´ê Pokoleƒ”.
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4. Przygotuje zbiórk´ zast´pu dotyczàcà miejsc zwiàzanych z dzia∏aniami wojennymi.
5. Pe∏ni s∏u˝b´ na rzecz seniorów.
6. B´dzie pe∏ni∏a s∏u˝b´ w czasie uroczystoÊci patriotycznych (wart´ honorowà, s∏u˝b´ w poczcie sztandarowym, itp.).

✽✽✽

WI¢è POKOLE¡ III

1. W∏asnà postawà daje wyraz patriotyzmu i pami´ci narodowej w swoim Êrodowisku. Mo˝e byç przyk∏adem dla innych.
2. Wie, czym by∏a druga konspiracja
m∏odzie˝y, przeczyta∏a na jej temat wybranà ksià˝k´,
obejrza∏a film.
3. Pog∏´bia swojà wiedz´ nt. dzia∏aƒ harcerskich w czasie
II Wojny Âwiatowej (np. przeczyta kolejne ksià˝ki,
przeprowadzi wywiady), zna powojenne losy wybranych postaci.
4. W ciekawy sposób zaprezentuje zdobyte materia∏y
i wiedz´ (wystawa, film, gazetka, itp.).
5. Nawià˝e trwa∏y kontakt z seniorkà, seniorem lub Êrodowiskiem seniorów (zorganizuje pole s∏u˝by, pozna
tradycje, przeprowadzi ankiet´, itp.).
6. Zorganizuje i poprowadzi harcerskie obchody uroczystoÊci patriotycznych na szczeblu lokalnym
(w miejscowoÊci, gminie, wraz z dru˝ynà, hufcem).
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M WI¢è POKOLE¡ IV
1. Wie, jak wspó∏czeÊnie rozumieç poj´cie patriotyzmu. Potrafi w swojej
postawie ∏àczyç pami´ç o przesz∏oÊci z bie˝àcà s∏u˝bà Polsce.
2. Zbiera i prezentuje materia∏y dotyczàce dziedzictwa organizacji harcerskich. Wspó∏pracuje w tym zakresie z odpowiednimi archiwami.
3. Zbuduje ogniwo „Wi´zi Pokoleƒ” lub b´dzie koordynowa∏a prac´ ogniwa ju˝ istniejàcego przez przynajmniej 3 m-ce (trwa∏a wspó∏praca konkretnych
Êrodowisk, przekazanie barw, sztandaru, przyj´cie
patrona, itp.).
4. Skoordynuje harcerskie obchody uroczystoÊci patriotycznych na du˝à skal´ (choràgiew, ca∏a organizacja).
5. Posiada konkretne pole s∏u˝by, w którym uczy innych
postawy patriotycznej (w harcerstwie lub w innych
organizacjach, ruchach, grupach).
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✽

KRESY I

1. Wie, co to sà Kresy. Interesuje si´
tà tematykà, zbiera materia∏y na temat Kresów.
2. Weêmie udzia∏ w s∏u˝bie na rzecz
Polaków na Kresach.
3. Weêmie udzia∏ w zbiórce harcerskiej poÊwi´conej tematyce kresowej.
4. Zaprezentuje na zbiórce zast´pu album lub ksià˝k´
poÊwi´conà jednemu z polskich miast kresowych lub
historii Kresów.

✽✽

KRESY II

1. Odwiedzi dawne Kresy Rzeczypospolitej lub nawià˝e kontakt z Polakami na Kresach.
2. Potrafi krótko opowiedzieç o sytuacji Polaków mieszkajàcych na ¸otwie, Litwie, Bia∏orusi i Ukrainie.
3. Weêmie udzia∏ w s∏u˝bie na Kresach lub na ich rzecz.
4. B´dzie wspó∏organizowa∏a spotkanie zwiàzane z tematykà kresowà.
5. Zapozna si´ z 1 ksià˝kà o tematyce kresowej.

72

Tradycja narodowa

✽✽✽

KRESY III

1. Zorganizuje lub weêmie udzia∏
w organizacji wyjazdu na Kresy RP.
2. Odnajdzie i przygotuje dla jednostki harcerskiej s∏u˝b´ na Kresach lub na ich rzecz.
3. Zorganizuje wydarzenie edukacyjne promujàce tematyk´ Kresowà.
4. Napisze i zamieÊci w jednym z wydawnictw harcerskich recenzj´ ksià˝ki poÊwi´conej Kresom.
5. Weêmie udzia∏ w programie dotyczàcym Kresów.
6. Podejmie wspó∏prac´ ze stowarzyszeniem dzia∏ajàcym na rzecz Polaków poza Krajem.

M KRESY IV
1. B´dzie koordynowa∏a choràgwianà
lub ogólnopolskà s∏u˝b´ na rzecz
Kresów.
2. Wniesie trwa∏y wk∏ad w porzàdkowanie i promowanie wiedzy o Kresach.
3. Utrzymuje kontakt z polskim Êrodowiskiem na Kresach.
4. Wspó∏pracuje ze stowarzyszeniem dzia∏ajàcym na
rzecz Polaków na Wschodzie.
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✽✽

GOLGOTA WSCHODU I

1. Odwiedzi miejsca zwiàzane z „Golgotà Wschodu” w swojej okolicy.
Przy jednym z nich podejmie s∏u˝b´ (trzymanie warty, sprzàtanie).
2. WyjaÊni poj´cie „Golgota Wschodu”. Przedstawi, w dowolnej formie, w Êrodowisku
pozaharcerskim informacje dotyczàce Zbrodni Katyƒskiej.
3. Weêmie udzia∏ w uroczystoÊciach zwiàzanych z „Golgotà Wschodu”.
4. Razem z zast´pem nawià˝e kontakt ze Êrodowiskiem
Rodziny Katyƒskiej, który zaowocuje konkretnymi
dzia∏aniami.
5. åwiczy hart ducha, jest wierna wartoÊciom narodowym.
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✽✽✽

GOLGOTA WSCHODU II

1. Jest przewodnikiem po miejscach
zwiàzanych z „Golgotà Wschodu”
w swojej okolicy.
2. Zbierze jak najwi´cej informacji
dotyczàcych „Golgoty Wschodu”
i zaprezentuje je w Êrodowisku pozaharcerskim podczas seminarium, debaty historycznej, itp.
3. Weêmie udzia∏ w wyjeêdzie do Katynia.
4. Wraz z dru˝ynà weêmie udzia∏ w uroczystoÊciach
zwiàzanych z „Golgotà Wschodu”.
5. Nawià˝e kontakt ze Êrodowiskiem Rodziny Katyƒskiej, który zaowocuje konkretnymi dzia∏aniami.
6. Potrafi zdefiniowaç, czym sà dla niej wartoÊci narodowe.
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✽

FLAGA

1. Umie zaÊpiewaç 4 zwrotki hymnu
narodowego. Wie jak zachowaç si´
przy Êpiewaniu hymnu.
2. Zna histori´ god∏a narodowego,
potrafi je naszkicowaç.
3. Weêmie udzia∏ w obchodach Êwi´ta narodowego.
4. Posiada flag´, wie, kiedy jà wywiesiç i pami´ta o tym
obowiàzku.
5. Jest dumna z tego, ˝e jest Polkà.

✽✽

ODKRYWCA SYMBOLI
NARODOWYCH

1. Zna histori´ powstania hymnu narodowego, umie wymieniç poprzednie pieÊni pe∏niàce rol´ hymnu.
2. Wykona god∏o narodowe ciekawà
technikà.
3. Przeprowadzi w zast´pie ciekawà zbiórk´ z okazji
Êwi´ta narodowego.
4. Wraz z harcerkami z zast´pu przeprowadzi akcj´ „Flaga”
promujàcà wywieszanie flag na Êwi´ta narodowe.
5. Odwiedzi miejsce zwiàzane z hymnem narodowym lub
wystaw´ zwiàzanà z polskimi symbolami narodowymi.
6. Umie wyt∏umaczyç, dlaczego jest dumna z tego, ˝e
jest Polkà.
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✽✽✽

ZNAWCZYNI SYMBOLI
NARODOWYCH

1. Przeprowadzi ciekawe obchody
Êwi´ta narodowego dla dru˝yny lub
hufca.
2. Odwiedzi Muzeum Hymnu Narodowego w B´dominie.
3. Wyka˝e si´ znajomoÊcià historii polskich symboli narodowych. Wie jakie mia∏y znaczenie w historii narodu polskiego.

✽✽✽

PATRIOTKA

1. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu
wspó∏czesnej kultury polskiej
w skali lokalnej. Swoje uczestnictwo potrafi udokumentowaç.
2. Nawià˝e kontakt z polskim harcerstwem poza granicami kraju.
3. Zorganizuje wycieczk´ dla harcerek w miejsce wa˝ne
dla polskiej historii.
4. Zrealizuje projekt reklamowania kultury polskiej
w spo∏ecznoÊci lokalnej (szkole, dzielnicy, itd.).
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✽

POLSKA W EUROPIE

1. Potrafi pokazaç na mapie wszystkie
paƒstwa Unii Europejskiej.
2. Zna symbolik´ flagi UE.
3. Wykona plakat promujàcy Polsk´
w Europie.
4. Krótko opowie o swojej dru˝ynie w jednym z j´zyków europejskich (poza polskim).

✽✽

POLSKA W ÂWIECIE

1. Wie, do jakich g∏ównych organizacji
mi´dzynarodowych nale˝y Polska
i jakie ma to dla niej konsekwencje.
2. W ciekawy sposób opowie o wybranym wydarzeniu z historii Polski, które wp∏yn´∏o na histori´ Êwiata.
3. Zbierze informacje o harcerstwie polskim w innych
krajach i podzieli si´ nimi z innymi harcerkami.
4. Weêmie udzia∏ w wydarzeniu kulturalnym o Êwiatowym zasi´gu organizowanym przez Polaków lub
w Polsce.

78

80

Tradycja harcerska

✽

CZERWONE KORALE

1. Weêmie udzia∏ w przygotowaniu
i przeprowadzeniu gry dla zast´pu,
poÊwi´conej Oldze Drahonowskiej-Ma∏kowskiej.
2. Wystàpi na kominku poÊwi´conym Oldze z recytacjà wiersza jej autorstwa.
3. Zna symbolik´ i histori´ pomnika nagrobnego
Ma∏kowskich w Zakopanem.

✽✽

KRONIKA HISTORII
HARCERSTWA ˚E¡SKIEGO

1. Zapozna si´ szczegó∏owo z wa˝nym wydarzeniem z historii harcerstwa ˝eƒskiego w swojej miejscowoÊci zwiàzanym z dru˝ynà lub patronkà tej dru˝yny lub swoim Êrodowiskiem dzia∏ania.
2. Przygotuje w formie karty informacje, wspomnienia,
zdj´cia prezentujàce to wydarzenie.
3. Swojà kart´ zaprezentuje na wystawie, np. w harcówce, siedzibie hufca.
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✽✽✽

OPOWIEDZ MI SWOJÑ
HISTORI¢

1. W swojej miejscowoÊci lub w okolicy odnajdzie dawnà instruktork´
lub harcerk´, nawià˝e z nià znajomoÊç, pozna jej potrzeby i w razie
koniecznoÊci udzieli pomocy.
2. Zapozna si´ szczegó∏owo z okresem w historii harcerstwa zwiàzanym z dzia∏alnoÊcià seniorki.
3. Przeprowadzi wywiad z seniorkà na podstawie wzoru
ankiety opracowanej przez Zespó∏ Historyczny
ZHR, a jego wydruk i wersj´ elektronicznà przeÊle do
archiwum Organizacji Harcerek.
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✽✽

KRONIKARKA

1. Poprowadzi kronik´ zast´pu lub
dru˝yny przynajmniej przez 3 miesiàce lub jeden obóz, dbajàc o jej
wartoÊç historycznà (daty, miejsca,
nazwiska) i aktualnoÊç.
2. Sporzàdzi notatki w kronice na podstawie opowiadania lub wywiadu.
3. Zaprojektuje opraw´ plastycznà kroniki.
4. Zastosuje kilka rodzajów pisma ozdobnego i technik
ilustracyjnych.
5. Umiej´tnie skorzysta w prowadzeniu kroniki z pomocy innych cz∏onków zast´pu lub dru˝yny, zamówi
u nich fotografie, rysunki, teksty.
6. Zadba aby kronika by∏a zabierana na wycieczki i uroczystoÊci harcerskie, postara si´ o wpisy osób i inne pamiàtki.

✽✽✽

DZIEJOPISARKA

1. Zbierze materia∏y i opracuje wraz
z zespo∏em histori´ swojego Êrodowiska (dru˝yny, szczepu itp.):
a) zarys dziejów, historia dru˝yn,
b) sylwetki instruktorek,
c) chronologia wi´kszych wydarzeƒ, obozów i funkcyjnych,
d) opis tradycji i zwyczajów,
e) podanie bibliografii.
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✽✽

BADACZKA HISTORII
HARCERSTWA

1. Scharakteryzuje g∏ówne okresy
dzia∏alnoÊci harcerstwa od powstania po dzieƒ dzisiejszy, przedstawi
daty, wydarzenia, g∏ówne postacie
z tych okresów, symbolik´, obrz´dy.
2. Posiada Êpiewniczek starych piosenek harcerskich,
wie, z jakiego okresu pochodzà.
3. Odwiedzi z zast´pem miejsce zwiàzane z harcerskà
historià (wystaw´, tablic´ pamiàtkowà, grób), b´dzie
pe∏ni∏a rol´ przewodniczki.
4. Weêmie udzia∏ w przygotowaniu i prowadzeniu wieczornicy dla dru˝yny (kominek, ognisko, teatr) poÊwi´conej wybranemu zagadnieniu z historii harcerstwa.
5. Zna histori´ lokalnej organizacji harcerskiej dzia∏ajàcej podczas II wojny Êwiatowej lub w ramach tzw.
drugiej konspiracji.
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✽✽✽

ZNAWCZYNI HISTORII
HARCERSTWA

1. Przeczyta 8 ksià˝ek i wiele artyku∏ów
zwiàzanych z historià harcerstwa.
2. Potrafi scharakteryzowaç sylwetki
i przedstawiç fakty z ˝ycia znanych
instruktorek, o 3 z nich opowie gaw´dy.
3. Nawià˝e bezpoÊredni kontakt z by∏à instruktorkà,
pozna dzieje jej s∏u˝by, zapozna si´ z posiadanymi
przez nià pamiàtkami, b´dzie utrzymywaç z nià kontakt z okazji Êwiàt, rocznic, itp.
4. Wykona sama lub w zespole prac´ obrazujàcà dzieje
i dorobek polskiego harcerstwa (gazetka, wystawa,
artyku∏ do prasy harcerskiej, album, prezentacja
multimedialna).

85

Tradycja harcerska

✽✽

BADACZKA HISTORII ZHR

1. Zna genez´ powstania ZHR. Przeprowadzi wywiad z instruktorkà
na temat historii ZHR (wyjaÊnienie poj´ç ma∏y, Êredni i du˝y
ZHR, wa˝ne wydarzenia, itd.).
2. Potrafi wymieniç Naczelniczki Harcerek w ZHR
i ZHP – r. za∏. 1918.
3. Odwiedzi jedno z miejsc, w którym rozegra∏o si´
wa˝ne wydarzenie dla ZHR – potrafi o tym wydarzeniu opowiedzieç.
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✽

BÑDè GOTÓW I

1. Zna znaczenie i histori´ hase∏:
„Czuwaj”, „Bàdê Gotów”.
2. Wie, kiedy si´ rozpocz´∏a i zakoƒczy∏a II wojna Êwiatowa, czym by∏o Powstanie Warszawskie, kiedy
si´ rozpocz´∏o, kiedy zakoƒczy∏o, co to by∏a Akcja
„Burza”.
3. Wie, jakà rol´ pe∏nili harcerki i harcerze w Powstaniu
Warszawskim.
4. Przeczyta wspomnienia z Powstania Warszawskiego
min. 2 harcerek.
5. Nauczy si´ nowej piosenki powstaƒczej.
6. Razem z zast´pem (dru˝ynà) odwiedzi i uporzàdkuje
mogi∏y, pomnik, lub inne miejsce pami´ci poÊwi´cone
pami´ci ofiar II Wojny Âwiatowej.
7. Weêmie udzia∏ razem z dru˝ynà w uroczystoÊci patriotycznej poÊwi´conej wydarzeniom II Wojny
Âwiatowej.
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✽✽

BÑDè GOTÓW II

1. Rozumie, co dla harcerki oznacza
s∏u˝ba Polsce, stara si´ dobrze t´
s∏u˝b´ wype∏niaç.
2. Zna podstawowe fakty z historii
II Wojny Âwiatowej, a w szczególnoÊci Powstania Warszawskiego i Akcji „Burza”.
3. Wie, czy w jej miejscowoÊci mia∏y miejsce dzia∏ania
w ramach Akcji „Burza”, je˝eli tak, to potrafi wskazaç
najwa˝niejsze miejsca upami´tniajàce lub zwiàzane
z tymi wydarzeniami.
4. Przeczyta ksià˝k´ dotyczàcà udzia∏u harcerek i harcerzy w Powstaniu Warszawskim.
5. Potrafi zaÊpiewaç 3 piosenki powstaƒcze, zna na pami´ç przynajmniej jeden wiersz o tematyce powstaƒczej.
6. Korzystajàc ze zdobytej wiedzy na temat Akcji „Burza” i Powstania Warszawskiego przygotuje i przeprowadzi ciekawà zbiórk´ zast´pu.
7. Weêmie udzia∏ wraz z dru˝ynà w obchodach rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego (centralnych lub
lokalnych) lub rocznicy Akcji „Burza” (w swojej
miejscowoÊci lub innej).
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✽✽✽

BÑDè GOTÓW III

1. Znajdzie postaç harcerki bioràcej
udzia∏ w Powstaniu Warszawskim,
która mo˝e byç dla niej wzorem
post´powania. Postara si´ jà naÊladowaç.*
2. Zna histori´ II Wojny Âwiatowej, a w szczególnoÊci
Akcji „Burza” i Powstania Warszawskiego, potrafi powiàzaç te wydarzenia z szerszym kontekstem historycznym.
3. Potrafi wskazaç miejsca upami´tniajàce lub zwiàzane
z Akcjà „Burza” w swojej lub pobliskiej miejscowoÊci.
Zna najwa˝niejsze miejsca upami´tniajàce Powstanie
Warszawskie.
4. Przeczyta∏a kolejnà ksià˝k´ o Powstaniu Warszawskim i/lub Akcji „Burza”.
5. Wykorzystujàc zdobytà wiedz´ a tak˝e elementy powstaƒczej twórczoÊci (wiersze, piosenki, rysunki) przygotuje ciekawe zaj´cia w dru˝ynie (gra, kominek, cykl
zbiórek, itp.) lub w Êrodowisku pozaharcerskim (np.
gra lub ognisko na obozie dla miejscowych dzieci, itp.).
6. Weêmie aktywny udzia∏ w obchodach rocznicy Akcji
„Burza” w swojej lub pobliskiej miejscowoÊci lub
w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (centralnych lub lokalnych) – np. warta przy
grobach lub pomniku, poczet sztandarowy.
* powinna to byç inna postaç ni˝ patronka dru˝yny. Nowa
dla harcerki.
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M BÑDè GOTÓW IV
1. Ca∏ym swoim ˝yciem pe∏ni s∏u˝b´
Polsce, jest przyk∏adem post´powania dla swojej rodziny, znajomych.
2. Zna bibliografi´ poÊwi´conà Akcji
„Burza” i Powstaniu Warszawskiemu, poleci ksià˝k´
m∏odszej harcerce.
3. Nawià˝e kontakt z uczestnikiem Akcji „Burza” lub
Powstania Warszawskiego (np. przeprowadzi∏a wywiad dla archiwum harcerstwa, zorganizowa∏a spotkanie dla swojego Êrodowiska harcerskiego, w∏àczy∏a si´
w dzia∏ania organizacji kombatanckiej, itp.)
4. Poszerza swojà wiedz´ nt. Powstania Warszawskiego
lub Akcji „Burza”.
5. Propaguje wiedz´ o Powstaniu Warszawskim w swojej
rodzinie lub Êrodowisku pozaharcerskim.
6. Przygotuje ca∏oÊç lub fragment obchodów centralnych lub lokalnych rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego lub Akcji „Burza”.
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✽

SOBIERADEK OBOZOWY

1. Samodzielnie, w dobrym tempie rozwinie i zwinie namiot 2-osobowy.
2. Bezpiecznie rozpali ognisko, zagasi
i zatrze jego Êlady.
3. Sprawnie pos∏uguje si´ w pracach
pionierskich pi∏à, siekierà i ∏opatkà saperskà.
4. Wykona z zast´pem zabudow´ namiotu (prycze, pó∏ki). W pracach pionierskich pos∏uguje si´ wymiarami
w∏asnego cia∏a (wzrost, rozpi´toÊç palców i ramion,
d∏ugoÊç stopy).
5. Wykona prosty przedmiot przydatny na biwaku lub
obozie (drogowskaz, kosz na Êmieci, wieszak,
Êwiecznik, itp.).
6. W pracach pionierskich zastosuje 4 w´z∏y.
7. Dba o sprz´t obozowy (pami´ta o wysuszeniu i wyczyszczeniu namiotu, odk∏ada sprz´t pionierski
na miejsce).

✽✽

PIONIERKA

1. Rozbije z zast´pem w dobrym
tempie namiot 10-osobowy.
2. Rozpali ognisko w trudnych warunkach (np. po deszczu, trzema
zapa∏kami).
3. Rozplanuje w terenie biwak zast´pu.
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4. Zaplanuje i wykona funkcjonalne i estetyczne dowolne urzàdzenie obozowe typu: pó∏ka namiotowa,
stojak, stó∏.
5. Zbuduje polowe urzàdzenie sanitarne.
6. Konserwuje i przygotowuje sprz´t obozowy: reperuje namioty, ostrzy pi∏´ i siekier´, osadza trzonki.
7. Pos∏u˝y si´ w´z∏ami w pracach pionierskich.

✽✽✽

OBOZOWNICZKA

1. Pokieruje rozbiciem namiotów
ró˝nych typów.
2. Wyka˝e si´ wprawà w Êcinaniu
drzewa o gruboÊci 15-18 cm w odziomku.
3. Rozpozna w terenie gatunki drzewa przydatne do
prac pionierskich, w∏aÊciwie je zastosuje.
4. Zbuduje wg w∏asnego projektu du˝e urzàdzenie
obozowe (bram´, pomost, kuchni´, piec kuchenny,
ziemiank´, itp.).
5. W zdobnictwie obozowym uwzgl´dnia zasady puszczaƒskiej estetyki, wykona element zdobnictwa
obozowego.
6. Pokieruje naprawà i konserwacjà sprz´tu obozowego, suszeniem i talkowaniem namiotów, osadzaniem i ostrzeniem siekier, konserwacjà sprz´tu p∏ywajàcego, itp.
7. Zna i stosuje zasady ekologicznego obozowania,
wprowadza je w ˝ycie, zach´ca do nich innych.
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M MISTRZYNI
OBOZOWNICTWA
1. Pokieruje budowà obozu sta∏ego
w terenie leÊnym:
a) dokona zwiadu kwatermistrzowskiego przed obozem
(rozpoznanie terenu, szkic terenu, zamówienie
budulca, uj´cie wody, itp.),
b) rozplanuje zabudow´ obozu (podzia∏ terenu na
cz´Êci: mieszkalnà, gospodarczà, rekreacyjnà, sanitarnà, rozmieszczenie namiotów i urzàdzeƒ
w poszczególnych cz´Êciach),
c) sporzàdzi projekty urzàdzeƒ obozowych lub
zatwierdzi projekty przedstawione przez inne
harcerki,
d) zgromadzi potrzebny sprz´t i materia∏y,
e) pokieruje pracami pionierskimi przekazujàc na
czas obóz gotowy do otwarcia,
f) pokieruje likwidacjà obozu pozostawiajàc teren
w bardzo dobrym stanie,
g) obóz zostanie zbudowany i zlikwidowany
z uwzgl´dnieniem obowiàzujàcych zasad obozowania (przepisy ochrony Êrodowiska, przyrody,
przeciwpo˝arowe, zarzàdzenia SANEPID-u).
2. Nauczy m∏odszych jednej z trudniejszych prac pionierskich.
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✽

PI¢TASZEK

1. Uprawia harce leÊne, weêmie
udzia∏ w co najmniej 3 grach terenowych.
2. Zachowuje dobrà orientacj´ w terenie, wyprowadzona 2 km w nieznanym terenie leÊnym powróci bez b∏àdzenia.
3. Sp´dzi z zast´pem 24 godz. w lesie (od Êniadania do
Êniadania), z dala od obozu i skupisk ludzkich.
4. W trakcie pobytu w lesie weêmie udzia∏ w budowie
sza∏asu, legowiska, przygotowaniu posi∏ków.
5. W ciekawej formie przedstawi relacj´ z pobytu w lesie.
6. Zapozna si´ z ˝yciem Robinsona Cruzoe, bohaterem
„Tajemniczej Wyspy” J. Verne lub innà ksià˝kà o podobnej tematyce.

✽✽

TRAPER

1. Poza obr´bem obozu harcerskiego
zbuduje dla siebie sza∏as i go zagospodaruje (legowisko, ∏awa, palenisko, itp.).
2. Sp´dzi w sza∏asie jednà dob´.
3. W przygotowaniu posi∏ków uwzgl´dni produkty leÊne.
4. W czasie samotnego pobytu w lesie b´dzie çwiczyç:
a) wzrok – przez okres 2 godzin tropiàc Êlady
zwierzàt,
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b) s∏uch – przez l godzin´ notujàc leÊne odg∏osy,
c) w´ch – przez l godzin´ notujàc w pami´ci zapachy
roÊlin leÊnych.
5. Przedstawi notatki z przeprowadzonych çwiczeƒ.
6. Z dost´pnych w lesie materia∏ów wykona 3 pomys∏owe przedmioty o praktycznym zastosowaniu.

✽✽✽

LEÂNY CZ¸OWIEK

1. Sp´dzi samotnie noc na drzewie
w wykonanym przez siebie legowisku.
2. Majàc: 0,5 kg chleba, sól, mena˝k´,
nó˝ i 6 zapa∏ek przygotuje z produktów leÊnych dwa smaczne posi∏ki.
3. Upiecze na ogniu drób lub ryb´.
4. Nauczy harcerki z dru˝yny palenia ró˝nych rodzajów
ognisk (po dwa ogniska z ka˝dego typu – sta∏e, przenoÊne, ogrzewcze).

97

SprawnoÊci obozowe i gospodarcze

M ROBINSON
1. Sp´dzi samotnie tydzieƒ na „bezludnej wyspie” majàc za przyjaciela wybrane zwierz´ (pies, papuga, koza,
itp.). Nie b´dzie si´ w tym czasie
z nikim kontaktowaç (dozwolone
jest jedynie ustalenie sygna∏u alarmowego w razie niebezpieczeƒstwa). Czas wykorzysta na nauk´ i w∏asny
rozwój (np. obcoj´zycznych zwrotów z „rozmówek”
w j´zyku, którego zaczyna si´ uczyç).
2. Zagospodaruje wysp´:
a) zmagazynuje ˝ywnoÊç (ew. wod´), sprz´t, odzie˝,
leki, ksià˝ki, itp., iloÊç rzeczy nie mo˝e przekraczaç jednorazowego przewozu ∏ódkà,
b) zbuduje sza∏as, zagospodaruje si´ na wyspie pomys∏owo i wygodnie korzystajàc z materia∏ów zastanych na wyspie i przywiezionych ze sobà,
c) zapewni dobre warunki ˝ycia zabranym ze sobà
zwierz´tom,
d) sporzàdzi podczas próby notatki z obserwacji
i przemyÊleƒ.
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M TRZY PIÓRA
l.

Przejdzie pomyÊlnie przez kolejne
3 doby próby g∏odu, milczenia i samotnoÊci:
a) w czasie pierwszej doby powstrzyma si´ od spo˝ywania jakichkolwiek pokarmów i napojów uczestniczàc
we wszystkich zaj´ciach obozowych. Podczas du˝ych upa∏ów dozwolone jest ugaszenie pragnienia
czystà wodà,
b) w czasie drugiej doby zachowa ca∏kowite milczenie i przeznaczy ten czas na zastanowienie si´ nad
swoim harcerskim ˝yciem,
c) trzecià dob´ sp´dzi w lesie niedostrze˝ona przez
ludzi, ˝ywiàc si´ pokarmem leÊnym, w tym czasie
zaobserwuje ˝ycie lasu i zbierze okazy przyrodnicze, do lasu zabierze tylko konieczny ubiór, nó˝,
5 zapa∏ek i apteczk´ osobistà.
2. Niepostrze˝enie powróci do ogniska po odbyciu
3 próby. Przyniesie z sobà z lasu 3 ptasie pióra.

Uwaga:
– sprawnoÊç ta odpowiednio prowadzona jest okazjà na
otwarcie si´ m∏odego cz∏owieka na spotkanie z Bogiem
w ciszy, samotnoÊci i poprzez wyrzeczenie, pozbawiona
tego wymiaru ∏atwo daje si´ sprowadziç do çwiczenia
charakteru dla niego samego, do szukania jedynie w∏asnej doskona∏oÊci,
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–

sprawnoÊç zdobywana tylko na obozie letnim, dla harcerek posiadajàcych stopieƒ samarytanki. Dopuszczenie
do próby nast´puje w czasie ogniska. Dopuszczaç do
próby mo˝e harcerka sama posiadajàca t´ sprawnoÊç lub
instruktorka – najlepiej dru˝ynowa. Nieudanà prób´
sprawnoÊci mo˝na powtórzyç dopiero po up∏ywie roku.
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✽

KUCHCIK

1. Wybierze dobre miejsce na kuchni´
polowà, zbuduje jà i przygotuje na
niej herbat´.
2. Odszuka i pobierze dobrà wod´ do
picia.
3. Przygotowujàc posi∏ki w terenie: pokroi chleb, ugotuje jajka, upiecze ziemniaki w popiele.
4. Zamaskuje miejsce po kuchni polowej.
5. W warunkach polowych wyczyÊci z sadzy kocio∏ek
lub mena˝k´.
6. Zabierze na biwak lub wycieczk´ odpowiedni prowiant,
prawid∏owo go spakuje, tak by si´ nie psu∏ i nie niszczy∏
ekwipunku. Naostrzy nó˝ w warunkach polowych.
7. Pe∏ni z zast´pem s∏u˝b´ kuchennà, weêmie udzia∏
w przygotowaniu Êniadania, obiadu i kolacji.

✽✽

KUCHARKA

1. Zbuduje 3 rodzaje kuchni polowych,
os∏oni kuchnie przed deszczem.
2. Skompletuje i obs∏u˝y kuchenki
turystyczne ró˝nych typów (gazowa, benzynowa, ew. spirytusowa).
3. Umiej´tnie pokieruje pracà zast´pu s∏u˝bowego przygotowujàc trzy posi∏ki dla obozu, w tym obiad z co
najmniej 2 daƒ.
101

SprawnoÊci obozowe i gospodarcze

4. Przygotuje 2 trudniejsze potrawy (mi´so na dwa sposoby, ry˝ lub kasz´ na sypko, sos, itp.).
5. Przygotuje potraw´ bez u˝ycia naczyƒ – ryb´ w liÊciach, ciasto na kiju, pieczone jaja, itp.
6. U∏o˝y jad∏ospis na 3-dniowy biwak.

✽✽✽

KUCHMISTRZYNI

1. Przez dwa dni b´dzie pe∏ni∏a obowiàzki kucharki na obozie:
a) u∏o˝y jad∏ospis i zapotrzebowanie na ˝ywnoÊç,
b) punktualnie przygotuje smaczne i estetyczne posi∏ki,
c) utrzyma higien´ w kuchni,
d) sporzàdzi próbki posi∏ków,
e) umiej´tnie zorganizuje prac´ zast´pu s∏u˝bowego.
2. Urzàdzi obozowà kuchni´:
a) sporzàdzi wykaz potrzebnego sprz´tu,
b) rozplanuje rozmieszczenie poszczególnych elementów kuchni (obieralnia, magazyn ˝ywnoÊci,
parniki, itp.).
3. Zna zasady prawid∏owego ˝ywienia.
4. Zna i umie zastosowaç ró˝ne sposoby przechowywania ˝ywnoÊci, zabezpieczy jà przed zepsuciem.
5. Przyrzàdzi ciekawà potraw´ dla obozu na specjalnà
okazj´.
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✽

WARTOWNICZKA

1. Dobrze pe∏ni na obozie wartowniczà s∏u˝b´ dziennà, dba o porzàdek
na terenie obozu, prawid∏owo zachowuje si´ w kontaktach z goÊçmi, osobami obcymi, instruktorami
harcerskimi.
2. Czujnie pe∏ni wart´ nocnà.
3. Sprawnie porusza si´ w nocy bez Êwiat∏a tropiàc za
g∏osem.
4. Staje w nocy na sygna∏ alarmowy w czasie 5 min.,
szybko reaguje na has∏o porannej pobudki.

✽✽

STARSZA WARTOWNICZKA

1. Prawid∏owo zorganizuje s∏u˝b´
wartowniczà dla obozu.
2. Prawid∏owo pe∏ni wart´ honorowà,
potrafi rozprowadziç warty.
3. Wie, kiedy i dlaczego wystawia si´
warty honorowe.
4. Wymieni najwa˝niejsze miejsca pami´ci narodowej
w swojej okolicy, odwiedzi je z zast´pem.
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✽

SKRZAT

1. Wie jak korzystaç za sprz´tu pionierskiego tak, aby go nie zniszczyç (toporek, saperka, d∏uto) oraz
jak konserwowaç namiot.
2. Dokona trzech drobnych napraw
sprz´tu pionierskiego, kuchennego lub biwakowego.
3. OczyÊci z sadzy garnek, wyczyÊci przypalone naczynie.
4. Potrafi segregowaç i prawid∏owo wykorzystuje odpadki kuchenne, segreguje Êmieci zgodnie z zasadami
ekologii.
5. Weêmie udzia∏ w akcji zarobkowej lub akcji pomocy
innym.
6. Utrzymuje w porzàdku swoje rzeczy, chodzi zawsze
czysto i schludnie ubrana.
7. Gromadzi oszcz´dnoÊci, nie wydaje pieni´dzy pochopnie.

✽✽

GOSPODYNI ZAST¢PU

1. Konserwuje sprz´t pionierski i namioty (ostrzenie narz´dzi, osadzanie toporków i siekier, szycie namiotów, itp.).
2. Gromadzi ekwipunek zast´pu, odpowiednio go zabezpiecza, dokona uzupe∏nieƒ w razie potrzeby.
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3. Zorganizuje w porozumieniu z dru˝ynowà prac´ zarobkowà zast´pu.
4. Zapreliminuje i rozliczy przejazd i wy˝ywienie zast´pu na wycieczce.
5. Dokona zakupów na faktur´ VAT lub rachunek.
6. Dokona wp∏aty pieni´dzy przekazem pocztowym
lub przelewem.
7. Dba o utrzymanie porzàdku przez zast´p na biwakach, w obozie oraz w innych sytuacjach.
8. Rozsàdnie planuje swoje wydatki.

✽✽✽

KWATERMISTRZYNI

1. Zaplanuje, przygotuje i rozliczy
akcj´ zarobkowà dru˝yny.
2. Pokieruje konserwacjà sprz´tu.
3. Przeprowadzi
inwentaryzacj´
sprz´tu.
4. Weêmie udzia∏ w opracowaniu planu finansowego
obozu lub bud˝etu rocznego dru˝yny.
5. Prowadzi ksià˝k´ finansowà dru˝yny.
6. Za∏atwi spraw´ gospodarczà (rezerwacja wagonów
lub autobusu, noclegi, zamówienie towaru, wypo˝yczenie sprz´tu, itp.).
7. Zorganizuje zaplecze kwatermistrzowskie obozu w´drownego lub biwaku (noclegi, zakup ˝ywnoÊci,
przejazdy).
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✽

SKARBONKA

1. Planuje swoje wydatki, umie zaoszcz´dziç pieniàdze i wydaç je w po˝yteczny sposób.
2. Zrobi list´ zakupów potrzebnych
w domu, oceniajàc, ile potrzeba na
nie pieni´dzy, dokona zakupów trzymajàc si´ planu.
3. Systematycznie p∏aci sk∏adki.
4. Umie rozliczyç si´ z powierzonych pieni´dzy, wie, co
to jest faktura VAT i jak powinna ona wyglàdaç, dokona zakupów na faktur´.
5. Weêmie udzia∏ w grze gospodarczej dru˝yny.

✽✽

SKARBNICZKA

1. Napisze preliminarz finansowy na
jednodniowà wycieczk´, zbiórk´
okolicznoÊciowà.
2. Wed∏ug preliminarza zorganizuje
wyjazd, zbiórk´, oraz prawid∏owo
je rozliczy.
3. WymyÊli gr´ gospodarczà dla zast´pu/dru˝yny, okreÊli
jej cele.
4. Zbiera w terminie sk∏adki od zast´pu/dru˝yny.
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✽✽✽

FINANSISTKA

1. Znajdzie inny ni˝ akcja zarobkowa
sposób na zdobycie Êrodków finansowych dla dru˝yny – dotacja, darowizna, itp.
2. Wie z przepisów paƒstwowych
i przepisów ogólnozwiàzkowych, jakie sà zasady
otrzymywania dotacji i darowizn.
3. Zna strony internetowe, na których mo˝na znaleêç
informacje dotyczàce og∏oszonych konkursów o dotacje i granty.
4. Sporzàdzi wniosek o dotacj´, wyliczy szczegó∏owo ile
Êrodków potrzebuje na realizacj´ konkretnego zadania.
5. Rozliczy si´ prawid∏owo z uzyskanych Êrodków –
sporzàdzi sprawozdanie merytoryczne i finansowe.

M EKONOMISTKA
1. Napisze biznes plan.
2. Umie sporzàdziç rozliczenie podatkowe jako osoba fizyczna.
3. Zna przepisy zwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej,
za∏atwi spraw´ urz´dowà – np. zarejestruje dzia∏alnoÊç, itp.
4. Zna zasady funkcjonowania gie∏dy papierów wartoÊciowych, podstawowe poj´cia zwiàzane z obrotem
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papierów wartoÊciowych – notowania jednolite, ciàg∏e,
indeks gie∏dowy, WIG, akcja, wolumen, rynek pierwotny, rynek wtórny, obligacja, itp.
5. Przeprowadzi szkolenie z zakresu wychowania gospodarczego w dru˝ynie.

✽✽✽

PRZEDSI¢BIORCA

1. Dowie si´, co jest potrzebne do
rozpocz´cia samodzielnej dzia∏alnoÊci gospodarczej, zna ró˝ne formy prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej.
2. Wie, gdzie zarejestrowaç dzia∏alnoÊç gospodarczà.
3. Wie, gdzie jest najbli˝szy urzàd skarbowy, ZUS.
4. Zbierze informacje na temat kredytów oraz po˝yczek
dla m∏odych przedsi´biorców.
5. WymyÊli, jakà dzia∏alnoÊç mog∏aby prowadziç w lokalnym Êrodowisku.
6. Zna podstawowe poj´cia zwiàzane z ekonomià,
np. mikroekonomia, makroekonomia, popyt, poda˝,
PKB, inflacja i in.
7. Przeprowadzi gr´ gospodarczà dla dru˝yny.
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✽

OBSERWATORKA

1. Wyznaczy strony Êwiata wg busoli,
S∏oƒca i gwiazd.
2. Narysuje plan harcówki, dobierajàc
skal´ i pos∏ugujàc si´ wymiarami
w∏asnego cia∏a.
3. Dokona krokami pomiaru odcinka d∏ugoÊci ok. l km.
4. Zorientuje map´ turystycznà, wska˝e na niej charakterystyczne punkty terenowe i miejsce postoju.
5. Dojdzie do celu odleg∏ego o ok. 3 km wg szkicu trasy.
6. Zapami´ta przebytà drog´ w terenie leÊnym i w mieÊcie, wróci nià samodzielnie bez b∏àdzenia.

✽✽

TERENOZNAWCZYNI

1. Wyznaczy strony Êwiata wg przedmiotów terenowych oraz S∏oƒca
i zegarka.
2. Oceni odleg∏oÊç „na oko” z dopuszczalnym b∏´dem 20 %.
3. Dokona pomiarów niedost´pnych obiektów w terenie
(wysokoÊç drzewa i szerokoÊç rzeki).
4. Wyznaczy azymut w terenie. Przejdzie wg azymutu
odcinek 2 km w lesie lub 4 km w terenie odkrytym.
5. Rozró˝ni formy ukszta∏towania terenu na mapie
i w terenie. Wyznaczy na mapie miejsce postoju,
planowanà drog´ marszu i jej punkty orientacyjne.
Odczyta z pami´ci znaki umowne na mapie.
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6. Pos∏ugujàc si´ znakami topograficznymi wykona
szkic „z miejsca” i szkic trasy marszu. Trafi do wyznaczonego miejsca w nieznanym terenie na podstawie
szkicu lub mapy.
7. OkreÊli godzin´ wg S∏oƒca, rozró˝ni fazy Ksi´˝yca.
Wska˝e na niebie trzy gwiazdozbiory.
8. Poprowadzi patrol w terenie pos∏ugujàc si´ busolà
i bezb∏´dnie docierajàc do wyznaczonego miejsca.
9. Weêmie udzia∏ w biegu terenowym poruszajàc si´ wed∏ug znaków patrolowych.

✽✽✽

TOPOGRAFKA

1. Pos∏u˝y si´ mapami przy projektowaniu zaj´ç terenowych – ustali
i wymierzy wg mapy drog´ marszu,
wykreÊli profil terenu.
2. Uzyska informacje o wa˝nych
obiektach w nieznanym terenie, korzystajàc z mo˝liwoÊci Internetu i naniesie je na przygotowywany dla
potrzeb dru˝yny fragment planu miasta.
3. Trafi do celu odleg∏ego o co najmniej 15 km w dzieƒ
i 3 km w nocy wg wyznaczonych azymutów.
4. Wykona z pami´ci szkic sytuacyjny terenu.
5. Pokieruje wykonaniem szkicu sytuacyjnego (mapy)
terenu o powierzchni ok. l km2 w podzia∏ce l:5000.
6. Zorganizuje szkolenie lub gr´ terenowà z zakresu terenoznawstwa (wyznaczanie stron Êwiata, w∏asnego
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po∏o˝enia na mapie, wysokoÊci wie˝y lub drzewa, szerokoÊci rzeki, ocena odleg∏oÊci „na oko” i w marszu, itp.).
7. Sprawnie i zgodnie z zasadami bezpieczeƒstwa poprowadzi grup´ w terenie leÊnym i miejskim, zimà i latem,
zarówno w dzieƒ jak i w nocy. Wytypuje w nowym terenie miejsce na biwak dru˝yny, rozplanowujàc jego
rozbicie.

M MISTRZYNI MAPY
1. Dokona pomiaru terenu nadajàcego si´ na urzàdzenie obozu lub
dzieci´cego placu zabaw. Wykona
dok∏adny plan.
2. WykreÊli map´ wybranego terenu
oraz zaktualizuje starà map´ na potrzeby obozu, gry
terenowej, rajdu, itp.
3. Przygotuje i przeprowadzi minimum 3 imprezy na
orientacj´.
4. Sprawnie pos∏uguje si´ minimum jednym programem
komputerowym wykorzystywanym w kartografii do
tworzenia map.
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✽

¸ÑCZNICZKA

1. Korzysta z ksià˝ki telefonicznej,
biura numerów, telefonu stacjonarnego i komórkowego, komunikatora internetowego. Potrafi nadaç
fax, wezwaç pogotowie ratunkowe,
stra˝ po˝arnà, policj´.
2. Zaadresuje list, wype∏ni blankiet listu poleconego, przekazu pieni´˝nego lub paczki, wyÊle i odbierze e-mail
z za∏àcznikiem, wyÊle sms. Wie ile dni trwa dor´czanie
poszczególnych typów listów.
3. Bezb∏´dnie przeka˝e ustny meldunek lub rozkaz z∏o˝ony z 15-20 s∏ów, przenoszàc go do punktu odleg∏ego o l km.
4. Zapisze i odczyta list napisany prostym szyfrem i alfabetem Morse'a.
5. Trafia do celu drogà wyznaczonà znakami patrolowymi,
przekrada si´ przez lini´ stra˝y, çwiczy krok skautowy.

✽✽

SYGNALISTKA

1. Zorganizuje w terenie prac´ stacji
sygnalizacyjnej, z uwzgl´dnieniem
warunków ukrycia, t∏a, odleg∏oÊci,
podzia∏u pracy.
2. Nada choràgiewkami i odbierze depesz´ alfabetem Morse'a zawierajàcà min. 20 s∏ów,
z szybkoÊcià 15 liter na minut´.
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3. Przeka˝e znaki umowne dêwi´kiem (gwizdek), Êwiat∏em (latarka, ognisko), r´kà.
4. Zorganizuje gr´ dla zast´pu wykorzystujàc elementy
sygnalizacji.
5. Zna i stosuje 5 rodzajów szyfrów, wymyÊli w∏asny
szyfr zast´pu.
6. WyÊle sms z internetu. Umie za∏o˝yç konto i skrzynk´ poczty elektronicznej, odbierze poczt´ na obcym
komputerze.
7. Szybko znajduje w ksià˝ce telefonicznej lub w Internecie adres i numer telefonu instytucji, dysponujàc
tylko jej nazwà.

✽✽✽

¸ÑCZNOÂCIOWIEC

1. Zorganizuje tanià sieç komunikacji
na obozie.
2. Zna zasady pos∏ugiwania si´ radiem
CB, zorganizuje ∏àcznoÊç radiowà
w konkretnym celu (gra terenowa,
kontakt ze s∏u˝bà leÊnà, itp.). Potrafi wezwaç pomoc
– policj´, pogotowie ratunkowe.
3. Potrafi wys∏aç wiadomoÊç graficznà z telefonu przenoÊnego lub przez Internet.
4. Wie, na czym polega dzia∏anie sieci WLAN.
5. Wie, jakie sà zasady i sposoby przekazu i gromadzenia
poufnych informacji (np. danych osobowych), szczególnie w Internecie.
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✽

LEKKA STOPA

1. Skrycie podejdzie strze˝ony teren
lub obiekt, zacierajàc swoje Êlady.
2. Porusza si´ bezszelestnie, czo∏ga
si´ i maskuje.
3. Sprawnie pokona przeszkody: przeskoczy rów szer.
1,5 m, przejdzie po belce ponad ziemià, pokona ogrodzenia ró˝nych typów, wejdzie na drzewo.
4. Zapami´ta przebytà drog´ d∏ugoÊci ok. 2 km i samodzielnie nià powróci.
5. Przeb´dzie drog´ za znakami patrolowymi.

✽✽

TROPICIELKA

1. Wyka˝e szczególnà wpraw´ w tropieniu. Rozpozna Êlady pozostawione w ró˝nych okolicznoÊciach
przez pojazdy (rodzaj pojazdu,
kierunek jazdy), ludzi (bieg, chód)
oraz zwierz´ta i wyciàgnie z nich trafne wnioski. Sporzàdzi na podstawie obserwacji opis sytuacji lub osoby Êledzonej w przeciàgu 2 godzin z ukrycia. Rozpozna tropy 5 zwierzàt ˝yjàcych na swobodzie i 5 gospodarskich, przejdzie 2 km tropem tych Êladów.
2. Przedstawi kilka szkiców lub opisów podpatrzonych
przez siebie scen z ˝ycia zwierzàt (ssaki, ptaki, owady).
3. Porusza si´ w terenie zostawiajàc znaki patrolowe.
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4. Weêmie udzia∏ w nocnej grze terenowej.
5. Wykona zamaskowany sza∏as, ugotuje posi∏ek polowy
unikajàc dymu i zapachu, zamaskuje miejsce po biwaku.
6. Znajdzie i przygotuje wygodne i bezpieczne miejsce
na drzewie. Dokona z niego godzinnej obserwacji.

✽✽✽

ZWIADOWCA

1. Podejdzie skrycie strze˝ony obiekt
w nieznanym terenie, wykona zlecone zadanie i wycofa si´ niepostrze˝enie. Wykona szkic przebytej drogi
z naniesieniem charakterystycznych
punktów terenu lub opis sytuacyjny obiektu.
2. Przeprowadzi zwiad na okreÊlony temat, wykorzystujàc ró˝ne sposoby (wywiad, obserwacja, badanie dokumentów) i sporzàdzi raport.
3. Wybierze w terenie dogodny punkt, z którego mo˝na
prowadziç obserwacj´ w promieniu 500 m i poprowadzi dziennik obserwacji przez 4 godziny.
4. Dotrze w nocy do wyznaczonego miejsca odleg∏ego
o 3 km pos∏ugujàc si´ wy∏àcznie mapà.
5. W zadaniach zwiadowczych wykorzysta aparat fotograficzny i dyktafon.
6. Przygotuje nocnà gr´ terenowà, podchody z innà dru˝ynà.
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✽

ISKIERKA

1. Poprawnie zbuduje i rozpali stos
ogniskowy. Zatrze Êlady ogniska
po jego wygaszeniu.
2. Pozna obrz´dowoÊç zwiàzanà
z harcerskim ogniskiem.
3. B´dzie pe∏ni∏a trzy s∏u˝by przy ognisku, umiej´tnie
podk∏adajàc drwa lub ga∏´zie, regulujàc wysokoÊç p∏omienia i ograniczajàc iskrzenie.
4. Pozna przepisy przeciwpo˝arowe obowiàzujàce na
zbiórkach, obozach i biwakach. Dowie si´, jak ugasiç
na cz∏owieku p∏onàce ubranie. Nauczy si´ pos∏ugiwaç
podstawowym sprz´tem gaÊniczym.
5. Rozró˝nia trzy podstawowe stopnie oparzenia i potrafi udzieliç pierwszej pomocy przedmedycznej
w przypadku oparzenia.
6. Nosi w mundurze niezb´dnik potrzebny do rozpalania ognia.
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✽✽

STRA˚NICZKA OGNIA

1. Nauczy si´ rozpoznawaç ró˝ne
gatunki drewna, dowie si´, czym
si´ charakteryzujà i w jaki sposób
si´ palà.
2. Sprawnie ràbie drewno, ostrzy i oprawia siekier´ lub
toporek.
3. U∏o˝y ró˝ne rodzaje stosów ogniskowych, w tym jeden o wy˝szym poziomie trudnoÊci – na specjalnà
okazj´.
4. Umie rozpaliç ogieƒ bez u˝ycia zapa∏ek.
5. Nauczy si´ uk∏adaç i rozpalaç ognisko obrz´dowe
w trudnych warunkach atmosferycznych (wiatr,
deszcz, Ênieg).
6. Wyg∏osi gaw´d´ na ognisku harcerskim, wybierze odpowiednie piosenki.
7. Nosi w mundurze niezb´dnik potrzebny jej do rozpalania ognia.
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✽

HARCOWNICZKA

1. Weêmie udzia∏ w 5 grach terenowych, b´dzie przestrzega∏a zasad
w nich obowiàzujàcych.
2. Pozna 10 çwiczeƒ rozwijajàcych
spostrzegawczoÊç, refleks, pami´ç.
Dwa z nich b´dzie systematycznie çwiczy∏a przez minimum 2 tygodnie.
3. Odb´dzie 3 harce.

✽✽

MI¸OÂNICZKA HARCÓW

1. Przeprowadzi 10 gier terenowych
i harcówkowych, sprawnie uczàc
innych zasad w nich obowiàzujàcych.
2. Zorganizuje çwiczenia z KIM-a
w harcówce i w terenie.
3. Prowadzi w∏asny notatnik, zawierajàcy zbiór gier
i çwiczeƒ do wykorzystania w pomieszczeniu i w terenie. Zaznacza w nim czas, warunki i ekwipunek potrzebne do ich przeprowadzenia.
4. Przejdzie tygodniowe próby çwiczenia wzroku, s∏uchu, dotyku, smaku, powonienia i pami´ci.
5. Odb´dzie 2 jednodniowe harce.
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✽✽✽

ORGANIZATORKA HARCÓW

1. Zorganizuje ca∏odniowà gr´ terenowà zawierajàcà elementy çwiczàce spostrzeganie, wnioskowanie,
taktyk´, komenderowanie.
2. Przeprowadzi kilkanaÊcie mniejszych gier, zawodów, harców w terenie çwiczàcych
s∏uch, wzrok, zwinnoÊç, refleks, zaradnoÊç.
3. Przeprowadzi bieg harcerski sprawdzajàcy w ciekawy
sposób zdobytà wiedz´ i umiej´tnoÊci.
W czasie planowania gier weêmie pod uwag´ wymogi
bezpieczeƒstwa uczestników. Regu∏y gier zostanà dok∏adnie sprecyzowane i jasno przekazane harcerkom. Gry
i harce b´dà powiàzane z programem aktualnie zdobywanych w dru˝ynie stopni i sprawnoÊci.

M MISTRZYNI HARCÓW
1. Zorganizuje co najmniej 4-dniowy
biwak dru˝yny lub zlot kilku dru˝yn
w formie Turnieju Zast´pów w zakresie gier terenowych i harców.
W czasie planowania gier weêmie pod uwag´ wymogi
bezpieczeƒstwa uczestników. Regu∏y gier zostanà dok∏adnie sprecyzowane i jasno przekazane harcerkom. Gry
i harce b´dà powiàzane z programem aktualnie zdobywanych w dru˝ynach stopni i sprawnoÊci
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✽

ESKIMOSKA

1. Ch´tnie uczestniczy w wycieczkach zimowych.
2. Odpowiednio ubierze si´ na zimowà wycieczk´, zabezpieczy
przed przemarzni´ciem i przemoczeniem.
3. B´dzie tropiç na Êniegu cz∏owieka lub zwierz´
przez l km.
4. Wykona z zast´pem budowl´ lub rzeêb´ ze Êniegu.

✽✽

CZ¸OWIEK ZIMY

1. Nie korzystajàc z pojazdów mechanicznych dotrze w zimie do celu oddalonego o 15 km.
2. Przygotuje na Êniegu ciep∏y posi∏ek.
3. Zbuduje jam´ Ênie˝nà (ew. zas∏on´
od wiatru).
4. Wykona i wykorzysta sprz´t do wypraw zimowych
(np. rakiety Ênie˝ne, ochraniacze na buty i spodnie,
itp.). Potrafi zabezpieczyç buty przed przemoczeniem na Êniegu.
5. Zorganizuje z zast´pem zimowà gr´ na Êniegu.
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✽✽✽

POLARNICZKA

1. Przejdzie na nartach 30 km.
2. Weêmie udzia∏ w narciarskiej wycieczce górskiej. Skompletuje
ekwipunek.
3. Sp´dzi noc w zimie w warunkach
polowych (np. w igloo, namiocie).
4. Poradzi sobie w trudnych warunkach (w czasie mg∏y,
zamieci, w g∏´bokim Êniegu).
5. Zademonstruje sposób transportowania rannego na
sankach i sporzàdzonym samodzielnie w terenie
toboganie.
6. Zorganizuje dla dru˝yny wycieczk´ zimowà z zadaniami tropicielskimi lub grà na Êniegu.
7. Opowie o historii wypraw polarnych.
8. Skompletuje ekwipunek na kilkudniowà zimowà wypraw´.
9. Zbuduje z zast´pem igloo.
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✽

POSZUKIWACZKA
PRZYJACIÓ¸

Wraz z dru˝ynà, zast´pem odwiedzi
obóz dru˝yny z innej choràgwi (lub
2 obozy dru˝yn z jej choràgwi).
W trakcie odwiedzin w ka˝dym z odwiedzanych obozów:
1. Pozna 2 zwyczaje odwiedzanej dru˝yny, inne ni˝ w jej
dru˝ynie. Potrafi opowiedzieç o nich i wyjaÊniç ich sens.
2. Nauczy si´ 1 nowej piosenki.
3. Dowie si´, z jakiej miejscowoÊci pochodzà harcerki/harcerze. Pozna kilka najwa˝niejszych faktów z jej
historii, geografii, specyfiki. Umie pokazaç jà na mapie.
4. Wymieni si´ adresem z 1 nowopoznanà osobà, kilkakrotnie wykorzysta go w korespondencji.
5. Weêmie udzia∏ w przynajmniej 1 wspólnym punkcie
programu.
6. Wspólnie z zast´pem/dru˝ynà zadba by w obozie pozosta∏ mi∏y Êlad ich obecnoÊci.
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✽✽

TROPICIELKA PRZYJACIÓ¸

Wraz z dru˝ynà, zast´pem odwiedzi
obozy 2 dru˝yn, w tym jednej z w∏asnej, a drugi z innej choràgwi. W trakcie odwiedzin w ka˝dym z 2 odwiedzanych obozów:
1. Podpatrzy jedno nowe rozwiàzanie pionierki. Nauczy
si´ je wykonywaç. Udokumentuje jego konstrukcj´
w kronice.
2. Nawià˝e kontakt z 1 osobà w podobnym wieku lub
pe∏niàcà zbli˝onà do niej funkcj´. W wyniku tego
kontaktu pog∏´bi swojà wiedz´ lub umiej´tnoÊci (np.
pozna nowà gr´ terenowà, szyfr, nauczy si´ sygnalizacji). B´dzie stara∏a si´ dbaç o tà znajomoÊç równie˝ po
zakoƒczeniu odwiedzin.
3. Pozna histori´, walory turystyczne, specyfik´ miasta,
z którego pochodzi poznana dru˝yna. Dowie si´ jak
najwi´cej o Êrodowisku harcerskim tego miasta (kiedy
powsta∏o, jak jest liczne, czym si´ chlubi).
4. Znaczàco przyczyni si´ by wizyta jej dru˝yny/zast´pu pozostawi∏a mi∏y Êlad w odwiedzonym obozie.
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✽✽✽

W¢DRUJÑCA PRZYJACIÓ¸KA

1. Pomo˝e w zorganizowaniu odwiedzin swojej dru˝yny/zast´pu
w obozie dru˝yny z innej choràgwi
lub odwiedzi przynajmniej 3 obozy
dru˝yn w tym minimum 2 z innych
choràgwi. Przygotowujàc odwiedziny i podczas wizyty zadba by nie by∏y k∏opotliwe dla gospodarzy.
2. Odwdzi´czy si´ za goÊcin´ nie tylko finansowo.
3. W∏àczy si´ w pe∏nienie s∏u˝by na terenie odwiedzanego obozu. Uszanuje przy tym gospodarzy (ich zwyczaje, sposób zarzàdzania, poznane osoby).
4. Znajdzie podobieƒstwa i ró˝nice w rozwiàzaniach
stosowanych w poznanej dru˝ynie (w porównaniu do
w∏asnego Êrodowiska). Postara si´ zrozumieç sens nowo poznanych rozwiàzaƒ. Refleksjami podzieli si´
w dowolnej formie.
5. Pozna i nauczy si´ 3 nowych form drobnych dzia∏aƒ
(np. rozwiàzania pionierki, pomys∏ na gr´, forma modlitwy, gimnastyki) i wykorzysta je nast´pnie
w swoim Êrodowisku.
6. Przygotuje pakiet materia∏ów do 3-dniowego zwiedzania swojego miasta/miejscowoÊci (jej okolicy)
przez harcerki wybranego pionu (zuchy, harcerki, w´drowniczki, harcerki starsze). Kopi´ materia∏ów przeka˝e odwiedzanej dru˝ynie i swojej hufcowej. W razie
potrzeby pomo˝e harcerkom z innych miast w zwiedzaniu jej miasta/miejscowoÊci.
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✽✽✽

W¢DROWNICZKA PRZYJAèNI

1. Odwiedzi przynajmniej 3 obozy
dru˝yn, w tym minimum 2 dru˝yn
w´drowniczych (w tym – choç jeden spoza w∏asnej choràgwi). Przygotowujàc odwiedziny i podczas wizyty zadba by nie by∏y one k∏opotliwe dla gospodarzy.
2. Odwdzi´czy si´ za goÊcin´ nie tylko finansowo.
3. W∏àczy si´ w pe∏nienie s∏u˝by na terenie odwiedzanych obozów. Uszanuje przy tym gospodarzy (ich
zwyczaje, sposób zarzàdzania, poznane osoby).
4. Znajdzie podobieƒstwa i ró˝nice w rozwiàzaniach
stosowanych w poznanych dru˝ynach (w porównaniu
do w∏asnego Êrodowiska). Postara si´ zrozumieç sens
nowo poznanych rozwiàzaƒ. Refleksjami podzieli si´
w dowolnej formie.
5. Pozna i nauczy si´ 3 nowych form drobnych dzia∏aƒ
(np. rozwiàzania pionierki, pomys∏ na gr´, forma modlitwy, gimnastyki) i wykorzysta je nast´pnie w swoim Êrodowisku.
6. Przygotuje pakiet materia∏ów do 3-dniowego zwiedzania swojego miasta/miejscowoÊci (jej okolicy)
przez harcerki wybranego pionu (zuchy, harcerki, w´drowniczki, harcerki starsze). Kopi´ materia∏ów przeka˝e odwiedzanym dru˝ynom i swojej hufcowej.
W razie potrzeby pomo˝e harcerkom z innych miejscowoÊci w zwiedzaniu jej miasta/miejscowoÊci.
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M PRZEWODNICZKA PRZYJAèNI
1. Odwiedzi 2 kursy metodyczne lub
instruktorskie, w tym minimum
1 spoza w∏asnej choràgwi. Tak zorganizuje wizyt´ by nie byç k∏opotliwà, a pomocnà dla kursów.
2. Na ka˝dym kursie weêmie udzia∏ w minimum 2 zaj´ciach (które uzna za przydatne dla siebie) i sp´dzi minimum 1 dzieƒ uczestniczàc w jego rytmie. JeÊli jest
to potrzebne i mo˝liwe poprowadzi wybrane zaj´cia.
3. Pozna programy odwiedzonych kursów. Porozmawia
o nich z kimÊ z ich komendy.
4. Odwiedzi przynajmniej jeden obóz spoza w∏asnej choràgwi. Znajdzie podobieƒstwa i ró˝nice w rozwiàzaniach metodycznych i organizacyjnych stosowanych
w poznanej dru˝ynie (w porównaniu do w∏asnego Êrodowiska). Refleksje udokumentuje w dowolnej formie.
5. W dowolnej formie wykona map´ ZHR zaznaczajàc
na niej poszczególne choràgwie i hufce harcerek.
Wie w przybli˝eniu ile dru˝yn i instruktorek jest
w ka˝dej z nich.
6. Pozna specyfik´ 1 choràgwi innej ni˝ jej w∏asna. Wymieni ró˝nice i podobieƒstwa. Znajdzie 2 elementy, które
warto zaczerpnàç ze specyfiki poznanej choràgwi.
7. Nawià˝e kontakt z 2 instruktorkami pe∏niàcymi podobne do niej funkcje w innych choràgwiach. Wymieni si´ doÊwiadczeniami.
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M GLOBSKAUTKA
Nawià˝e kontakt ze skautkami z innego
kraju. Doprowadzi do wymiany obozowej mi´dzy dru˝ynami: zorganizuje
obóz harcerski poza granicami kraju
i przyjmie skautki na obozie w Polsce:
1. Obozy b´dà wzorowo zorganizowane, ze zdobnictwem oddajàcym kultur´ lub histori´ krajów, z których pochodzà dru˝yny.
2. W programie obozu uwzgl´dnione b´dà gry i harce
pozwalajàce na poznanie obu krajów, ich kultury
i obyczajów.
3. Dru˝yny zapoznajà si´ ze specyfikà pracy skautowej/harcerskiej prowadzonej w kraju pochodzenia
drugiej dru˝yny.
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✽

¸AZIK

1. Odb´dzie 4 wycieczki harcerskie,
w tym l z nocowaniem.
2. W czasie wycieczek zachowuje pogodny nastrój, nie narzeka na trudy.
3. Poka˝e na mapie przebytà tras´
i aktualne miejsce postoju.
4. Potrafi prawid∏owo ubraç si´ na wycieczk´, umiej´tnie zabezpieczy si´ przed przemoczeniem odzie˝y
i obuwia oraz otarciem nóg.
5. Prawid∏owo pakuje plecak, dobiera potrzebne na wycieczk´ rzeczy i ˝ywnoÊç.
6. Na wycieczkach zdob´dzie pamiàtkowe trofea.
7. Podzieli si´ wra˝eniami z jednej z wycieczek (np. zrobi wpis w kronice zast´pu).

✽✽

W¢DROWNICZKA

1. Zaplanuje i przeprowadzi dwie wycieczki zast´pu o ró˝nym charakterze (cel, trasa, program) wykorzystujàc mapy, przewodniki, rozk∏ad jazdy.
2. Skompletuje ekwipunek i prowiant
zast´pu na wycieczk´ l- i 2-dniowà, zale˝nie od jej
czasu trwania, pory roku, sposobu w´drowania.
3. Prawid∏owo i bezpiecznie prowadzi zast´p na wycieczkach, reguluje tempo marszu, obcià˝enie, ustala
odpoczynki.
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4. Pokieruje rozbiciem i likwidacjà biwaku.
5. Zna zasady ekologicznego biwakowania.
6. Weêmie udzia∏ w 6 wycieczkach harcerskich, w tym
2 z nocowaniem pod namiotem i l zimowej.
7. Zna sposoby sygnalizowania w razie potrzeby wzywania pomocy.

✽✽✽

TURYSTKA

1. Zaplanuje i przeprowadzi w dru˝ynie 3 wycieczki (w tym jednà
2-dniowà) o ró˝nej tematyce: krajoznawcza, historyczna, przyrodnicza, architektoniczna, itp.
2. Obliczy przed wycieczkà planowany jej koszt, a po
powrocie przedstawi rozliczenie finansowe.
3. Wie gdzie w Polsce znajdujà si´ najpi´kniejsze regiony turystyczne. Zna tereny wycieczkowe w promieniu 50 km od miejsca zamieszkania.
4. Weêmie udzia∏ w co najmniej 5-dniowej w´drówce,
poprowadzi jej fragment wed∏ug planu.
5. Poradzi sobie w trudnych sytuacjach na wycieczce
(w deszczu, Êniegu, we mgle, w razie zab∏àdzenia).
6. Przewidzi pogod´ w celu zaplanowania wycieczki.
7. Potrafi opowiedzieç o odwiedzanych okolicach (wskazaç typowà roÊlinnoÊç, histori´ wyjàtkowych miejsc,
specyfik´ regionu). Korzysta z przewodników.
8. Przeb´dzie pieszo ok. 100 km.
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M PRZEWODNICZKA
1. Nie korzystajàc z ˝adnych form
zorganizowanych wyjazdów, samodzielnie zaplanuje i przeprowadzi
zagraniczny obóz w´drowny swojej dru˝yny. B´dzie pe∏ni∏a na nim
rol´ przewodnika. Obóz spe∏ni nast´pujàce warunki:
a) niski koszt pozwalajàcy na udzia∏ wszystkich harcerek przy ew. dofinansowaniu jednostek,
b) bezpieczeƒstwo uczestniczek,
c) godne reprezentowanie harcerstwa.
2. W trakcie przygotowaƒ i podczas obozu harcerki poznawaç b´dà histori´ i kultur´ kraju, do którego jadà
oraz ˝ycie jego mieszkaƒców. Zawrà znajomoÊci
i przyjaênie z miejscowà ludnoÊcià, zaprezentujà polskà kultur´ i obyczaje.

M W¸ÓCZ¢GA
1. Zaplanuje i poprowadzi co najmniej 7-dniowà w´drówk´ lub
obóz w´drowny swojej dru˝yny.
2. Odb´dzie prób´ szlaku o charakterze wyczynu turystycznego w´drujàc innymi sposobami ni˝ pieszo, np. rowerem, kajakiem, ˝aglówkà, konno, na nartach.
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✽

¸AZIK GÓRSKI

1. Odb´dzie 5 jednodniowych w´drówek górskich.
2. Nie narzekajàc na trudy zdob´dzie
5 szczytów górskich.
3. Poka˝e na mapie przebytà tras´.
4. Odwiedzi schronisko górskie.
5. Potrafi prawid∏owo ubraç si´ i skompletowaç ekwipunek górski.
6. Potrafi wezwaç GOPR, zna zasady wzywania pomocy bez telefonu.

✽✽

W¢DROWNICZKA GÓRSKA

1. Odby∏a kilkudniowà w´drówk´
górskà z nocowaniem w terenie.
2. Dobrze orientuje si´ w terenie górskim, prawid∏owo lokalizuje z mapà
doliny, granie, szczyty, prze∏´cze.
3. Zabezpieczy si´ przed zmiennoÊcià pogody.
4. Wska˝e na mapie najwa˝niejsze pasma górskie w Polsce. Opowie czym si´ charakteryzujà. Zaznaczy tras´,
którà przeby∏a.
5. Zna oznaczenia szlaków turystycznych.
6. Dba o czystoÊç szlaku – zabiera z niego swoje i znalezione po drodze Êmieci.
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✽✽

¸AZIK GÓRSKI ZIMOWY

1. Odb´dzie 5 górskich wycieczek zimowych.
2. Dobrze orientuje si´ w terenie górskim, prawid∏owo lokalizuje z mapà
doliny, granie, szczyty, prze∏´cze.
3. Potrafi zabezpieczyç si´ przed zimnem i odmro˝eniami.
4. Zbuduje biwakowà jam´ Ênie˝nà, rozpali ognisko
ogrzewcze.
5. Zna ró˝ne rodzaje lawin Ênie˝nych i stopnie zagro˝enia lawinowego.

✽✽✽

TURYSTKA GÓRSKA

1. Przejdzie granie g∏ówne 4 pasm
górskich w Karpatach lub Sudetach.
2. Przejdzie 10 km przez góry „na
prze∏aj”, nie korzystajàc z dróg
i szlaków (w rejonie, w którym jest
to dozwolone).
3. Zna niebezpieczeƒstwa gór i zasady zachowywania si´
w czasie burzy, mg∏y, Ênie˝ycy, przy przem´czeniu.
Zna przepisy poruszania si´ po terenie górskim grup
zorganizowanych.
4. Posiada wiadomoÊci na temat dzia∏alnoÊci GOPR i zasad ratownictwa górskiego.
5. Odb´dzie 5 wycieczek górskich zimowych.
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M PRZEWODNICZKA GÓRSKA
1. Nie korzystajàc z ˝adnych zorganizowanych form wyjazdów turystycznych zaplanuje wyjazd dru˝yny w ma∏o znane pasmo górskie
Europy (w Rumunii, Bu∏garii,
Norwegii, itp.):
a) zadba o wyposa˝enie uczestników (ubiór, sprz´t),
przeszkolenie i trening kondycyjny,
b) zgromadzi przewodniki, mapy, ustali tras´, miejsca
biwakowania, miejsca zaopatrzenia w ˝ywnoÊç,
c) zdob´dzie wiedz´ na temat kraju, do którego jedzie – ˝ycia ludnoÊci, obyczajów oraz przepisów
prawnych dotyczàcych obozu.
2. Poprowadzi obóz ciekawie i bezpiecznie, pe∏niàc rol´
przewodnika.

M W¸ÓCZ¢GA GÓRSKI
1. Zaplanuje i poprowadzi, co najmniej
7-dniowà w´drówk´ górskà lub obóz
w´drowny górski swojej dru˝yny.
2. Odb´dzie prób´ szlaku, o charakterze wyczynu turystycznego.
Samodzielnie lub z kimÊ zdob´dzie 5 szczytów górskich powy˝ej 400 m nie korzystajàc ze szlaków turystycznych (poza Tatrami i Karkonoszami).
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✽

WSKAZIDROGA

1. Na konturowej mapie swojej miejscowoÊci (dzielnicy, miasta) zaznaczy nazwy g∏ównych ulic i placów
oraz wa˝niejsze obiekty: oÊrodek
zdrowia, aptek´, poczt´, stra˝ po˝arnà, posterunek policji, itp.
2. W czasie gry terenowej po najbli˝szej okolicy poprowadzi do okreÊlonego miejsca, odszuka zadany
obiekt.
3. Zna usytuowanie najbli˝szych obiektów u˝ytecznoÊci
publicznej: koÊció∏, biblioteka, teatr, dworzec, restauracja, kawiarnia, hotel, bank.
4. Pozna najbli˝szy obiekt godny zwiedzenia (zabytek
historyczny, osobliwoÊç przyrodniczà, muzeum, itp.).
Opowie o nim w czasie zaj´ç harcerskich.
5. Zna rodowód herbu swojego (lub najbli˝szego)
miasta, potrafi go narysowaç. Zna sylwetk´ patrona miasta.
6. Wie, skàd si´ wzi´∏a nazwa miasta, potrafi opowiedzieç legend´ z tym zwiàzanà oraz 2 inne legendy dotyczàce miasta.
7. Zna co najmniej 3 wybitne postaci zwiàzane z miastem lub pochodzàce z niego, wie czym te osoby si´
zas∏u˝y∏y.
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✽✽

PRZEWODNICZKA PO...

1. Opracuje plan zwiedzania swojego
lub najbli˝szego miasta, posiadajàc
podstawowe wiadomoÊci o jego
zabytkach i osobliwoÊciach przyrodniczych.
2. Sprawnie pos∏uguje si´ planem miasta, wska˝e najkrótszy dojazd do okreÊlonego miejsca.
3. Zna drogi wylotowe z miasta, dworce autobusowe,
kolejowe, ew. lotnicze i funkcje ka˝dego z nich w komunikacji dalekobie˝nej.
4. Weêmie udzia∏ w kilku wycieczkach turystyczno – krajoznawczych, w tym przynajmniej raz jako przewodnik.
5. Odszuka i w miar´ potrzeby zadba (uporzàdkuje
i udekoruje) miejsce pami´ci zwiàzane z miastem lub
jego wybitnym mieszkaƒcem.
6. Odszuka dwa zwyczaje zwiàzane z miastem, jeÊli to
mo˝liwe weêmie udzia∏ w uroczystoÊci specyficznej
dla miasta lub regionu.
7. Pozna 5 nieznanych sobie dotychczas miejsc/zabytków w mieÊcie, potrafi wskazaç do nich drog´, po jednym z nich oprowadzi zast´p.
8. Wie, z czego dumni sà mieszkaƒcy miasta (zna szczególnie chwalebne wydarzenia w mieÊcie, jego wybitnych mieszkaƒców).
9. Odwiedzi z zast´pem muzeum zwiàzane z miastem
lub regionem.
10. Pozna z rodzinà zwyczaje regionalne dotyczàce Êwiàt,
potraw i strojów.
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✽✽✽

KRAJOZNAWCZYNI

1. Oprowadzi 3 wycieczki po swoim
mieÊcie i jego okolicy (lub po regionie) wykazujàc znajomoÊç jego
historii, zabytków, ciekawych
obiektów.
2. Zaplanuje cykle wycieczek po Polsce o tematyce historycznej, przyrodniczej, architektonicznej i geograficznej pos∏ugujàc si´ mapami i przewodnikami.
3. W ka˝dym z regionów geograficznych Polski potrafi
wskazaç miejsca o wybitnych walorach krajoznawczych, kompletuje mapy, przewodniki, foldery z tych
terenów.
4. Weêmie udzia∏ w 3 wycieczkach krajoznawczych
w 3 ró˝nych regionach Polski.
5. Wykorzysta w pracy harcerskiej zdobyte wiadomoÊci
z zakresu historii sztuki lub etnografii (zorganizuje
zwiad etnograficzny, konkurs znajomoÊci stylów architektonicznych, itp.).
6. Zorganizuje gr´ zapoznajàcà harcerki z historià miasta, zabytkami i w∏adzami samorzàdu lokalnego.
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M PILOT WYCIECZEK
l.

Pozna dok∏adnie jeden region turystyczny Polski (np. Góry Âwi´tokrzyskie, Pieniny, Puszcz´ Kampinoskà):
a) zna dok∏adnie topografi´ regionu i nazewnictwo z nià zwiàzane,
b) zna histori´ regionu, pamiàtki historyczne (budynki, koÊcio∏y, pomniki, tablice pamiàtkowe i inne) oraz miejsca zwiàzane z wydarzeniami historycznymi,
c) posiada wiadomoÊci z etnografii tych terenów
(obyczaje, stroje, piosenki, zabytki budownictwa
wiejskiego),
d) wska˝e najpi´kniejsze przyrodniczo miejsca, zabytki przyrody martwej i o˝ywionej, roÊliny
i zwierz´ta typowe dla regionu,
e) wymieni s∏awne postacie zwiàzane z regionem,
przedstawi ich ˝yciorysy, osiàgni´cia, pamiàtki
po nich,
f) zna sieç komunikacyjnà, bazy noclegowe, sieç
us∏ug oraz podstawowe ceny,
g) posiada kilku przyjació∏ wÊród miejscowej ludnoÊci.
2. Zorganizuje obóz w´drowny po regionie lub oprowadzi s∏u˝àc za przewodnika 3 wycieczki.

142

SprawnoÊci turystyczne

✽

ODKRYWCA… (nazwa miasta)
– nie dotyczy miejsca zamieszkania harcerki

1. Zna god∏o/herb miasta, narysuje go.
2. Zna 2-4 legendy zwiàzane z miastem, w tym legend´ lub histori´
zwiàzanà z powstaniem miasta i jego nazwà.
3. Zna min. trzy wybitne postaci zwiàzane z miastem
lub pochodzàce z niego, wie, czym te osoby si´ zas∏u˝y∏y.
4. Zna najwa˝niejsze w mieÊcie zabytki i miejsca pami´ci narodowej, ka˝dy z nich odwiedzi∏a.
5. Zaprezentowa∏a wiersz, piosenk´ lub obraz zwiàzane
z poznawanym miastem.
6. Weêmie udzia∏ w grze o tematyce zwiàzanej z poznawanym miastem.
7. Sprawnie pos∏uguje si´ planem miasta.
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✽✽

ZNAWCA... (nazwa miasta)
– nie dotyczy miejsca zamieszkania harcerek

1. Odszuka 2 zwyczaje zwiàzane
z poznawanym miastem, jeÊli to
mo˝liwe weêmie udzia∏ w uroczystoÊci specyficznej dla tego miejsca (np. w Krakowie
– w nabo˝eƒstwie bractwa kurkowego).
2. Zna najwa˝niejsze miejsca/zabytki w mieÊcie, potrafi
wskazaç do nich drog´ z g∏ównego dworca, po jednym z nich oprowadzi∏a zast´p.
3. Wraz z zast´pem przeprowadzi zwiad dotyczàcy wybranych zabytkowych obiektów na terenie poznawanego miasta, weêmie udzia∏ w dokumentowaniu zwiadu.
4. Odszuka (np. za pomocà Internetu) najdogodniejsze
po∏àczenia kolejowe lub autobusowe z rodzinnej
miejscowoÊci do poznawanego miasta oraz przedstawi koszt takiej podró˝y (uwzgl´dniajàc zni˝ki). Zna
najdogodniejsze po∏àczenia komunikacjà miejskà
z miejsca swojego zakwaterowania do g∏ównych
punktów miasta (ratusz lub urzàd gminy/dzielnicy,
dworzec g∏ówny, rynek), wie, jakie sà koszty biletów
(w tym ulgowych).
5. Wie z czego sà dumni mieszkaƒcy poznawanego miasta
(szczególna historia, wydarzenie, powód do chwa∏y).
6. Pozna∏a histori´ powstania miasta, w tym wybitne postaci lub wydarzenia.
7. Odszuka, w miar´ potrzeby uporzàdkuje i udekoruje
miejsce pami´ci lub grób zwiàzany z harcerstwem.
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✽

SYRENKA

1. Wie, kto i kiedy przeniós∏ stolic´
do Warszawy.
2. Zna g∏ówne, wa˝niejsze zabytki
Warszawy i miejsca walki o niepodleg∏oÊç – zwiedzi jedno nieznane.
3. Zna pi´ciu wielkich ludzi zwiàzanych z Warszawà
(minimum 2 kobiety).
4. Umie Êpiewaç Warszawiank´, Marsz Mokotowa (lub
inny utwór zwiàzany z walkami na terenie W-wy).
Wie, co robi∏y warszawskie harcerki podczas wojny.
5. Na zbiórce zast´pu powie wiersz dotyczàcy Warszawy, przygotuje wystawk´, itp.
6. Zna legendy warszawskie (min. 4).
7. Zna i umie narysowaç herb Warszawy.

✽✽

WARSZAWIANKA

1. Zna zabytki Warszawy, po wybranym oprowadzi zast´p, wykazujàc si´ wiedzà na temat zabytku,
sztuki, itp.
2. Przeprowadzi wraz z zast´pem
zwiad dotyczàcy wybranych zabytkowych obiektów
na terenie Warszawy.
3. Odszuka 2 typowo warszawskie zwyczaje.
4. Zna wielkich warszawiaków, przygotuje dla zast´pu
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informacje, ˝yciorys, itp. zwiàzane z wielkà warszawiankà (ciekawa forma).
5. Nauczy m∏odsze harcerki Êpiewaç Warszawiank´,
Marsz Mokotowa lub inny utwór zwiàzany z walkami
na terenie Warszawy. Przeka˝e im wiedz´ na temat
dzia∏alnoÊci warszawskich harcerek podczas wojny.
6. Odszuka i uporzàdkuje miejsce pami´ci lub grób harcerki.

146

148

SprawnoÊci przyrodnicze

✽

PRZYJACIÓ¸KA LASU

1. Sp´dzi z zast´pem kilka godzin
w lesie obserwujàc jego ˝ycie (˝erujàce zwierz´ta, zachowanie ptaków, ˝ycie mrowiska, itp.). Opisze
swoje spostrze˝enia do∏àczajàc rysunki ciekawych roÊlin lub zwierzàt.
2. Zbierze z ka˝dego pi´tra lasu po 5 gatunków liÊci
i/lub kwiatów i rozpozna je.
3. Wymieni i opisze 10 ssaków, 10 ptaków i 5 gadów zamieszkujàcych polskie lasy.
4. Rozpozna po 10 gatunków roÊlin i zwierzàt chronionych.

✽✽

DUCH PUSZCZY

1. Przeprowadzi samotnà, trzygodzinnà obserwacj´ ˝ycia lasu
o wschodzie s∏oƒca.
2. Przedstawi kilka fotografii, szkiców lub opisów podpatrzonych
przez siebie scen z ˝ycia zwierzàt leÊnych.
3. Zbierze 5 gatunków leÊnych owoców jadalnych i 5 gatunków zió∏ leÊnych. Opowie o ich zastosowaniu.
4. Przepracuje 2 dni w szkó∏ce leÊnej lub przy wykonywaniu innych zabiegów piel´gnacyjnych.
5. Odwiedzi z zast´pem rezerwat przyrody, leÊny park
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narodowy bàdê krajobrazowy lub Êcie˝k´ dydaktycznà w nadleÊnictwie, w czasie zwiedzania podzieli si´
z innymi wiadomoÊciami przyrodniczymi.

✽✽✽

LEÂNICZKA

1. Przeprowadzi samotnà, ca∏odobowà
obserwacj´ ˝ycia lasu (po 3 godziny
rano, w po∏udnie, wieczorem i w nocy). Przedstawi notatki i zdj´cia.
2. Rozpozna po liÊciach, korze i owocach 15 gatunków drzew i krzewów leÊnych, nazwie
15 gatunków roÊlin runa leÊnego.
3. Zna pospolite gatunki ˝erujàce na drzewach leÊnych,
objawy ich ˝erowania oraz zagro˝enia ekologiczne lasów w Polsce.
4. Opowie o leÊnych parkach narodowych i najciekawszych rezerwatach na terenie kraju.
5. B´dzie uczestniczyç z leÊniczym w obchodzie lasu.
Pozna jego prac´. Potrafi wymieniç kilka czynnoÊci
jakie wykonuje leÊniczy.
6. Zorganizuje dla dru˝yny spotkanie z leÊniczym, „zielonà lekcj´” na Êcie˝ce dydaktycznej w nadleÊnictwie
lub poprowadzi ca∏odniowà wycieczk´ przyrodniczà
po puszczy.
7. Po wyst´pujàcych gatunkach drzew, krzewów i runa oraz
po glebie i topografii terenu potrafi okreÊliç w jakim znajduje si´ typie siedliska. Wymieni kilka gatunków roÊlin,
zwierzàt ˝yjàcych w ró˝nych typach siedliskowych lasu.
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✽

PRZYRODNICZKA

1. Przyniesie z wycieczki 15 roÊlin
leÊnych i 15 roÊlin ∏àkowych, rozpozna je.
2. Za∏o˝y zielnik roÊlin dziko ˝yjàcych.
3. Zaobserwuje rozkwit dowolnie
wybranej roÊliny od pàka do momentu przekwitni´cia. Sporzàdzi dziennik obserwacji.
4. Zbierze nasiona 5-ciu znanych gatunków roÊlin dziko
˝yjàcych.
5. Zbierze owoce jadalne 5-ciu gatunków roÊlin leÊnych.

✽✽

BOTANICZKA

1. Prowadzi zielnik. Ma w nim ju˝ co
najmniej po 10 gatunków: drzew,
krzewów, roÊlin ∏àkowych, roÊlin
leÊnych oraz po 5 gatunków:
mchów, porostów, roÊlin wodnych
i bagiennych, roÊlin górskich.
2. Korzystajàc z „klucza” potrafi okreÊliç gatunek nieznanej sobie roÊliny.
3. Zna naj∏adniejsze zbiorowiska roÊlin ró˝nych Êrodowisk w okolicznych terenach wycieczkowych.
4. Rozró˝nia 20 gatunków roÊlin chronionych w Polsce.
5. Zwiedzi z zast´pem najbli˝szy dost´pny rezerwat roÊlin lub ogród botaniczny.
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✽✽✽

ZIELARKA

1. Sporzàdzi zielnik, w którym oprócz
pospolitych gatunków lasów, ∏àk,
pól znajdzie si´ 15 gatunków zió∏.
OkreÊli: nazw´, Êrodowisko wyst´powania, por´ wzrostu, kwitnienia
i owocowania, cz´Êci roÊliny o w∏aÊciwoÊciach leczniczych, por´ i sposób zbioru, sposób przechowywania
oraz zastosowania lecznicze, sposób przyrzàdzania.
2. Zorganizuje z zast´pem zbiór zió∏ do apteczki dru˝yny.
3. Przeprowadzi szkolenie z zakresu zielarstwa.
4. Sporzàdzi zielnik roÊlin trujàcych okreÊlajàc: nazw´,
Êrodowisko wyst´powania, cz´Êci trujàce roÊliny, objawy zatrucia, poda odpowiednie informacje i ostrze˝enia innym.
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✽

KWIACIARKA

1. Rozró˝nia 10 gatunków kwiatów
ci´tych i 10 gatunków roÊlin doniczkowych, wie, które z nich sà
hodowane w ogrodach polskich.
2. Posiada w swoim pokoju roÊliny
doniczkowe, którymi si´ opiekuje.
3. Wyhoduje roÊliny z nasion i sadzonek.
4. Pomo˝e w pracach dzia∏kowych (formowanie grzàdek, sadzenie i siew, pielenie, podlewanie, itp.).
5. Umiej´tnie zetnie kwiaty i u∏o˝y wiàzank´ lub bukiet.

✽✽

MI¸OÂNICZKA ROÂLIN

1. Hoduje w swoim pokoju 8 gatunków roÊlin doniczkowych.
2. Umiej´tnie dobiera roÊliny do
ogródków skrzynkowych.
3. Podaruje innym wyhodowane
przez siebie kwiaty.
4. Wraz z zast´pem weêmie udzia∏ w piel´gnacji zieleni (podlewanie trawników, pielenie, sadzenie
drzewek, itp.).
5. Odwiedzi ogród botaniczny, palmiarni´ lub wystaw´
kwiatów.

153

SprawnoÊci przyrodnicze

✽✽✽

OGRODNICZKA

1. Za∏o˝y na dzia∏ce lub przed domem trawnik.
2. Zbuduje w∏asne alpinarium lub
klomb kwiatowy (umiej´tnie przygotuje gleb´, zastosuje odpowiednie nawo˝enie, zasieje, wypieli, zbierze, w∏aÊciwie
przechowa nasiona, k∏àcza i cebulki).
3. Zapozna si´ z japoƒskimi technikami hodowli roÊlin
ozdobnych i uk∏adania kwiatów, wykona ikeban´.
4. Zaprezentuje 3 wyhodowane przez siebie okazy rzadko spotykanych roÊlin ozdobnych.
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✽✽✽

ROLNIK

1. Wykona samodzielnie, przez co
najmniej 3 dni, prace przy orce, siewie, ˝niwach, sianokosach, wykopkach lub innych pracach polowych.
2. Przez 2 miesiàce b´dzie doglàda∏a
plonów – zniszczy chwasty, szkodniki, rozpozna etapy
wegetacji i stopieƒ dojrza∏oÊci roÊlin uprawnych, itp.
3. Wyklepie, za∏o˝y i naostrzy kos´.
4. Naprawi grabie, za∏o˝y trzonek do motyki lub ∏opaty,
wprawi szczebel do drabiny lub naprawi inne urzàdzenie gospodarskie.
5. Obs∏u˝y prosty zmechanizowany sprz´t rolniczy
(sieczkarni´, kopaczk´ do ziemniaków, siewnik, roztrzàsacz nawozu, itp.) z zachowaniem koniecznych
Êrodków ostro˝noÊci.
Uwaga: nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç przy obs∏udze sprz´tu rolniczego.
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✽

ZBIERACZKA GRZYBÓW

1. Weêmie udzia∏ w grzybobraniu,
zbierze koszyczek grzybów jadalnych (pod kontrolà osoby doÊwiadczonej).
2. Zbiera grzyby nie niszczàc grzybni. OczyÊci grzyby, posegreguje wg przeznaczenia
(suszenie, marynowanie, duszenie).
3. Ususzy grzyby oraz udusi je lub usma˝y.
4. Potrafi korzystaç z atlasu grzybów.

✽✽

GRZYBIARKA

1. Rozpozna po 10 gatunków grzybów jadalnych, niejadalnych i trujàcych.
2. Przyrzàdzi 2 potrawy z wykorzystaniem grzybów.
3. Wykona przetwory z grzybów.
4. Zorganizuje zbiór grzybów w zast´pie.
5. Zna objawy zatrucia grzybami, potrafi udzieliç pierwszej pomocy.
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✽

OBSERWATORKA ZWIERZYNY

1. SpoÊród zwierzàt ˝yjàcych w Polsce
rozpoznaje: 10 gatunków ssaków,
10 gatunków ptaków, 5 gatunków
gadów, 5 gatunków ryb.
2. Umiej´tnie naÊladuje g∏osy 5 zwierzàt, w tym ptaków.
3. Dokona pó∏godzinnej obserwacji zwierz´cia lub
zwierzàt ˝yjàcych na wolnoÊci (mrówki, ˝aby, ptaki,
zaskroƒce, itp.) bez straszenia ich i bez ˝adnej ingerencji w ich ˝ycie.
4. Zwraca uwag´ na niew∏aÊciwe traktowanie zwierzàt
przez innych.

✽✽

TROPICIELKA ZWIERZYNY

1. Dokona kilkugodzinnej obserwacji
˝ycia zwierzàt. Wska˝e leÊne Êcie˝ki jednego z nich.
2. Rozpozna 15 gatunków zwierzàt
po wyglàdzie, tropach, g∏osach.
3. Wie, jakie charakterystyczne gatunki zwierzàt mo˝na spotkaç w ró˝nych regionach Polski i ró˝nych
typach lasu.
4. Zimà b´dzie systematycznie dokarmiaç zwierzyn´
(ew. ptaki).
5. Rozpozna i nazwie zwierz´ta chronione w naturze lub
na okazanych fotografiach.
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6. Zorganizuje dla zast´pu zaj´cia o ˝yciu dzikich zwierzàt w Polsce. Podczas zaj´ç wyt∏umaczy m∏odszym
zasady zachowania w lesie.

✽✽✽

ZOOLOG

1. Interesuje si´ Êwiatem zwierzàt,
zbiera artyku∏y, albumy i atlasy
zwierzàt.
2. Wyka˝e si´ znajomoÊcià zwierzàt
˝yjàcych w okolicy i umiej´tnoÊcià
rozpoznawania ich tropów. Zna zagro˝enia polskich
gatunków zwierzàt, potrafi o nich opowiedzieç.
3. Weêmie udzia∏ w pracach na rzecz ochrony zwierzyny (budowania paÊników, budek l´gowych, dokarmianie zwierzàt, walka z k∏usownictwem, itp.).
4. Zorganizuje dla zast´pu lub dru˝yny wycieczk´ o tematyce zoologicznej.
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✽

PRZYJACIÓ¸KA ZWIERZÑT

1. Samodzielnie opiekuje si´ zwierz´ciem domowym (pies, kot, chomik,
rybki, ptak lub inne), karmi je, czyÊci
siedlisko, ew. wyprowadza na spacer.
2. Obserwuje zachowanie swojego zwierz´cia, potrafi
po zachowaniu odgadnàç jego potrzeby.
3. Przeczyta ksià˝k´ na temat zwierz´cia, które posiada.
Opowie o zachowaniu swojego zwierz´cia innej osobie posiadajàcej takie samo zwierz´. Wymieni doÊwiadczenia z opieki nad nim.
4. Zwraca uwag´ dzieciom, które niew∏aÊciwie odnoszà
si´ do swoich zwierzàt.

✽✽

OPIEKUNKA ZWIERZÑT

1. Przeczyta ksià˝k´ na temat hodowli zwierz´cia, które posiada.
2. Samodzielnie b´dzie si´ opiekowaç
nowonarodzonym zwierz´ciem do
osiàgni´cia przez nie samodzielnoÊci, b´dzie odpowiednio troszczyç si´ o matk´, przygotowywaç stosowne do wieku m∏odego posi∏ki, czyÊciç legowisko, sprzàtaç.
3. Przez 3 miesiàce od urodzenia zwierz´cia wykonywaç
b´dzie cotygodniowe notatki z obserwacji rozwoju
i zdobywania nowych umiej´tnoÊci przez m∏ode.
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4. Wymieni swoje spostrze˝enia z innym hodowcà.
Orientuje si´ w rasach zwierzàt hodowlanych, potrafi
scharakteryzowaç ich przedstawicieli.
5. Pomo˝e zwierz´tom bezpaƒskim, porzuconym lub
zagubionym.

✽✽✽

HODOWCA

1. Zaopiekuje si´ przez 2 miesiàce
zwierz´ciem gospodarskim (np.
krowà, koniem, Êwinià, kurami,
królikami, pszczo∏ami).
2. Przygotuje i utrzyma w czystoÊci
pomieszczenie dla zwierz´cia.
3. Przygotuje pokarm, b´dzie poiç i karmiç zwierz´.
4. Oporzàdzi zwierz´ (wydoi krow´, zaprz´gnie konia,
ostrzy˝e owc´, wybierze miód, itp.).
5. Potrafi rozpoznaç objawy pospolitych chorób zwierz´cia, wezwaç weterynarza i zaradziç w prostych
przypadkach (zranienie, zad∏awienie, wzd´cie).
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✽

AKWARYSTKA

1. Za∏o˝y akwarium dobierajàc odpowiedni zbiornik.
2. Urzàdzi estetycznie wn´trze
zbiornika.
3. Zaplanuje system oczyszczania
i napowietrzania wody oraz oÊwietlenia.
4. Dobierze zestaw roÊlin i ryb harmonizujàcych ze sobà.
5. Karmi ryby i czyÊci akwarium.

✽✽

WODNICZKA

1. Hoduje przynajmniej od roku ryby
lub inne zwierz´ta wodne (˝abki,
˝ó∏wie), opiekuje si´ nimi samodzielnie.
2. Rozró˝nia podstawowe choroby
zwierzàt akwariowych i potrafi z nimi walczyç.
3. Przeczyta kilka ksià˝ek na temat ˝ycia w morzu lub
zbiornikach s∏odkowodnych.
4. Zna 15 roÊlin wodnych i 30 gatunków zwierzàt wodnych (nazwa, wyglàd, Êrodowisko wyst´powania, inne
cechy charakterystyczne).
5. Opowie na zbiórce zast´pu o najciekawszych zwierz´tach mórz (zw∏aszcza Ba∏tyku) i oceanów.
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✽✽✽

OCEANOLOG

1. Kolekcjonuje ksià˝ki o tematyce
morskiej i inne eksponaty (egzotyczne muszle, kraby, kawa∏ki raf
koralowych, itp.).
2. Potrafi scharakteryzowaç faun´
i flor´ oceanów i mórz na ró˝nych szerokoÊciach geograficznych.
3. Zapozna si´ ze zbiorami muzeum morskiego.
4. Próbuje nurkowaç, zapisa∏a si´ na kurs p∏etwonurków,
kompletuje sprz´t.
5. Zorganizuje harcerskà gr´ o charakterze dydaktycznym, zapoznajàcà harcerki z geografià mórz (w tym
Ba∏tyku) i ˝yciem w oceanach.
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✽

CHMURKA

1. Zmierzy temperatur´ powietrza
zachowujàc wymagane warunki dla
pomiarów meteorologicznych.
2. Odczyta z barometru ciÊnienie powietrza i okreÊli czy jest to ciÊnienie wysokie, niskie czy normalne dla danej okolicy.
3. Zmierzy wielkoÊç opadu atmosferycznego.
4. Zna zasad´ dzia∏ania wiatromierza, oceni kierunek
i pr´dkoÊç wiatru.
5. Rozró˝nia 3 g∏ówne typy chmur: k∏´biaste, pierzaste,
warstwowe.
6. Prowadzi dzienniczek obserwacji atmosfery, gdzie
systematycznie wpisuje wyniki w∏asnych obserwacji
pogody.

✽✽

ZNAWCZYNI POGODY

1. Poda charakterystyczne cechy
(rozk∏ad ciÊnienia, temperatury,
kierunek i pr´dkoÊç wiatru, rodzaj
chmur) pogody s∏onecznej, pogody zimnej, pogody z∏ej dla klimatu
Polski.
2. Rozró˝nia 10 rodzajów chmur, masy powietrza, oznaki ich zbli˝ania si´.
3. B´dzie obserwowa∏a ˝ycie lasu w czasie deszczu.
163

SprawnoÊci przyrodnicze

4. Potrafi przewidzieç zmian´ pogody w dniu nast´pnym:
a) na podstawie danych meteorologicznych (np.
z odczytu mapy meteorologicznej),
b) z obserwacji zjawisk atmosferycznych (zmiana
temperatury, ciÊnienia, wiatr, rodzaj chmur, kolor
zachodzàcego s∏oƒca, zorza, mg∏y, itp),
c) z obserwacji zjawisk przyrodniczych (zachowanie
roÊlin, zwierzàt).

✽✽✽

METEOROLOG

1. Scharakteryzuje poszczególne warstwy atmosfery ziemskiej pod
wzgl´dem sk∏adu, zjawisk w nich
wyst´pujàcych i roli, jakà pe∏nià dla
˝ycia na Ziemi.
2. Wyt∏umaczy zasady cyrkulacji atmosfery na kuli
ziemskiej dla obszaru Polski, na terenach górzystych
i nad morzami.
3. Zwiedzi z zast´pem stacj´ meteorologicznà s∏u˝àc za
przewodnika.
4. Opowie ciekawie m∏odszym o burzy, tajfunie, tràbie
powietrznej, zorzy polarnej, mira˝u, itp.
5. Przez miesiàc b´dzie dokonywa∏a pomiarów i obserwacji meteorologicznych oraz poprowadzi notatki
i kalendarz pogody.
6. Wykona prosty przyrzàd meteorologiczny (deszczomierz, wiatromierz).
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✽

MA¸Y EKOLOG

1. Zwraca szczególnà uwag´ na zgodnoÊç swojego post´powania z przyrodniczym punktem Prawa Harcerskiego, zrealizuje wynikajàce
stàd postanowienia.
2. Z zast´pem lub dru˝ynà weêmie udzia∏ w leÊnym rajdzie
lub biwaku, zwróci szczególnà uwag´ na swoje zachowanie w lesie i przeprowadzi obserwacje przyrodnicze.
3. Potrafi zamaskowaç miejsce po ognisku, latrynie, dole na Êmieci. B´dzie uczestniczy∏a w maskowaniu
obozu lub biwaku pozostawiajàc teren w stanie nie
odbiegajàcym od zastanego.
4. Zna i wie jak wyglàdajà najwa˝niejsze roÊliny i zwierz´ta
chronione, wie, jakie mo˝na spotkaç w najbli˝szej okolicy.
5. Oszcz´dza surowce, wod´, energi´ elektrycznà, robi
zakupy z g∏owà, pozna zasady màdrego kupowania.
6. Pozna∏a zasad´ „kolorów recyklingu” – segreguje
w domu Êmieci, zach´ca do tego innych.
7. Sporzàdzi dowolny przedmiot z surowców wtórnych
(np. papier czerpany, wazon z plastikowej butelki).

✽✽

EKOLOG

1. Grzecznie i odwa˝nie zwraca uwag´
wszystkim, którzy przyczyniajà si´
do niszczenia Êrodowiska: Êmiecà,
niszczà zieleƒ, piszà po murach, itp.
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2. Wspólnie z zast´pem lub dru˝ynà podejmie dzia∏ania
poprawiajàce stan Êrodowiska naturalnego lub zapobiegajàce jego dewastacji.
3. Zna zasady produkcji zdrowej ˝ywnoÊci, wie co to jest
rolnictwo ekologiczne. Wyeliminuje ze swoich posi∏ków najbardziej szkodliwe produkty.
4. Przeprowadzi zwiad ekologiczny, rozpozna g∏ówne
êród∏a zagro˝eƒ w okolicy, udost´pni swoje wyniki
(np. w formie artyku∏u).
5. B´dzie odpowiedzialna za maskowanie terenu po obozie
lub biwaku. Stosuje zasady ekologicznego biwakowania.
6. Wzbogaci biblioteczk´ harcerskà o wybranà pozycj´
ekologicznà.
7. Zapozna si´ z postacià patrona ekologów Êw. Franciszkiem z Asy˝u.
8. Zna podstawowe zale˝noÊci mi´dzy gatunkami
w ekosystemie, wie jakie mogà byç skutki ingerencji
cz∏owieka w te zale˝noÊci.

✽✽✽

RATOWNICZKA PRZYRODY

1. Pozna stan zagro˝enia ekologicznego wybranego obszaru Polski
i w interesujàcy sposób przedstawi
o nim raport w dru˝ynie.
2. Nawià˝e wspó∏prac´ z organizacjà bàdê instytucjà zajmujàcà si´ ekologià, zorganizuje dzia∏anie na rzecz
Êrodowiska naturalnego przy wsparciu odpowiedniej
instytucji lub organizacji opracowujàc je metodycznie.
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3. Zna podstawowe przepisy dotyczàce ochrony Êrodowiska, potrafi je zastosowaç.
4. Na obozie stosuje zasady ekologicznego obozowania.
Zapozna z nimi uczestników, zorganizuje pomoc dla
zgrupowania (np. zajmie si´ segregacjà odpadów).

M ZIELONA
Zorganizuje i przeprowadzi obóz w´drowny/sta∏y/koloni´ zuchowà o tematyce przyrodniczej, na którym
uczestniczki:
a) zapoznajà si´ z zasadami ˝ycia i zachowania w lesie,
b) zapoznajà si´ z pi´knem przyrody ojczystej, lokalnymi formami ochrony przyrody, miejscami wyjàtkowymi w skali regionu,
c) przeprowadzà zwiady ekologiczne, przyrodnicze,
d) podejmà kilka prac po˝ytecznych dla Êrodowiska,
e) zapoznajà si´ przed obozem z zasadami màdrych
zakupów, a w trakcie z zasadami ekologicznego
obozowania,
f) rozpropagujà wÊród ludnoÊci wiejskiej informacje nt.
programów rolnoÊrodowiskowych (wczeÊniej zapoznajàc si´ z ich zasadami), rolnictwo ekologiczne, zasady dobrej praktyki rolnej,
g) zaplanujà zdrowe posi∏ki z produktów o najmniejszym stopniu przetworzenia.
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✽

RYBKA

1. Za∏o˝y prawid∏owo ˝y∏k´ na w´dk´.
2. Zna 5 rodzajów ryb s∏odkowodnych
i s∏onowodnych zdatnych do jedzenia.
3. Zakupi w sklepie w´dkarskim odpowiednià przyn´t´ i sprz´t.
4. Wie, kiedy ryby biorà najlepiej, samodzielnie z∏owi ryb´.

✽✽

W¢DKARZ

1. Prawid∏owo na∏o˝y ˝y∏k´, przyn´t´
i dobrze zarzuci.
2. Zna 10 gatunków ryb s∏odko- i s∏onowodnych.
3. Upiecze samodzielnie z∏owione
ryby na ognisku.
4. Wyp∏ynie na po∏ów z doÊwiadczonym rybakiem lub
w´dkarzem. Przez ten czas nauczy si´ tajników po∏owu i zaobserwuje zachowania ryb.

✽✽✽

RYBAK

1. Sp´dzi dzieƒ na wodzie ∏owiàc ryby
najlepszymi znanymi jej sposobami.
2. Przyrzàdzi dwa posi∏ki ze z∏owionych przez siebie ryb.
3. Zna 20 gatunków ryb s∏ono- i s∏odkowodnych.
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✽

HIGIENISTKA

1. Skompletuje osobistà apteczk´ na
rajd/biwak/obóz, umie z niej korzystaç.
2. Umie zapobiegaç przezi´bieniu,
zabezpieczy si´ przed odparzeniem
nóg, odmro˝eniem, przegrzaniem.
3. Bezpiecznie dla siebie za∏o˝y prosty opatrunek – zabanda˝uje r´k´/stop´, zaopatrzy skaleczenie, umie
pos∏ugiwaç si´ chustà trójkàtnà.
4. Potrafi zaradziç w prostych przypadkach krwotoku
z nosa, st∏uczenia, itp.
5. Zmierzy temperatur´ doros∏emu, wie jak mierzyç
temperatur´ dziecku.
6. Zadba o czystoÊç urzàdzeƒ sanitarnych.
7. Rozumie niebezpieczeƒstwo zaka˝eƒ krwià i innymi
p∏ynami ustrojowymi.

✽✽

SANITARIUSZKA

1. Skompletuje polowà apteczk´ zast´pu i poka˝e jak z niej prawid∏owo korzystaç.
2. Zaradzi w prostym przypadku
omdlenia, odmro˝enia, oparzenia, udaru cieplnego,
zaprószenia oka, ukàszenia przez owady.
3. Bezpiecznie dla siebie za∏o˝y opatrunek na ran´, zabanda˝uje palec, przedrami´, ∏okieç, g∏ow´, wie jak
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unieruchomiç z∏amanà, zwichni´tà koƒczyn´.
4. Sporzàdzi prowizoryczne nosze, zorganizuje transport chorego.
5. Umie zmierzyç t´tno – zna miejsca pomiaru t´tna,
zmierzy temperatur´ doros∏emu i dziecku.
6. Potrafi zgasiç palàce si´ na cz∏owieku ubranie.
7. B´dzie pe∏ni∏a s∏u˝b´ sanitarnà na biwaku.

✽✽✽

RATOWNICZKA

1. Skompletuje apteczk´ dru˝yny,
nauczy dwie harcerki jak z niej korzystaç.
2. Zaradzi w przypadku omdlenia,
odmro˝enia, oparzenia, udaru
cieplnego, zaprószenia oka, zatrucia, ukàszenia przez
zwierz´ta dzikie.
3. Umie zaradziç w przypadku krwotoku, zaczadzenia,
pora˝enia pràdem, utoni´cia, pami´tajàc o swoim bezpieczeƒstwie
4. Pomo˝e w ambulatorium obozowym, przygotuje dla
chorego pomieszczenie i zorganizuje opiek´.
5. Poprowadzi zaj´cia z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej dla harcerek.
6. Wie jak wykonaç sztuczne oddychanie oraz zewn´trzny masa˝ serca.
7. Wie jakie jest niebezpieczeƒstwo zaka˝eƒ podczas
kontaktu z krwià i innymi wydzielinami, przeprowadzi szkolenie na powy˝szy temat.
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M SAMARYTANKA
1. Pokieruje patrolem ratowniczym
podczas Bia∏ej S∏u˝by lub w czasie
innej s∏u˝by. Prawid∏owo wykona
swoje obowiàzki pami´tajàc o bezpieczeƒstwie swoim oraz cz∏onków patrolu.
2. Umie przeciwdzia∏aç wywo∏ywaniu paniki wÊród t∏umu.
3. Potrafi zaradziç w powa˝nym wypadku (uraz kr´gos∏upa, rany brzucha, niedocukrzenie, uraz g∏owy).
4. Potrafi zorganizowaç i korzystaç w czasie s∏u˝by
z ∏àcznoÊci z innymi patrolami i dowodzàcà akcjà.
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✽✽

RATOWNICZKA
PRZEDMEDYCZNA

1. Zna zasad´ „z∏otej godziny”, wie
jak szybko wezwaç pomoc w ró˝nych warunkach (w lesie, na wodzie, na stoku, itd.).
2. Ukoƒczy kurs pierwszej pomocy (np. HOPR, PCK,
Fundacji Êw. Kamila).
3. Odwiedzi placówk´ ratunkowà, np. TOPR, GOPR,
WOPR, izb´ przyj´ç.
4. Wie, na jakiej zasadzie sà w Polsce finansowane s∏u˝by ratownicze.
5. Kompletuje sprz´t niezb´dny do udzielenia pierwszej
pomocy.

✽✽✽

PROPAGATORKA
RATOWNICTWA
PRZEDMEDYCZNEGO

1. Zorganizuje i ukoƒczy kurs pierwszej pomocy (np. HOPR, PCK,
Fundacji Êw. Kamila).
2. Zorganizuje akcj´ promujàcà wiedz´ o udzielaniu
pierwszej pomocy w swojej szkole, na osiedlu,
w parafii.
3. Zapozna si´ z zasadami funkcjonowania HOPR,
swojà wiedzà podzieli si´ z innymi.
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4. Wspó∏pracuje jako wolontariuszka z Pogotowiem
Ratunkowym, WOPR, TOPR lub innà s∏u˝bà ratowniczà.

M MISTRZYNI RATOWNICTWA
PRZEDMEDYCZNEGO
1. Zdob´dzie wy˝sze kwalifikacje
w ratownictwie (kurs instruktorski, kurs II stopnia, kurs ratownika
WOPR, itd.).
2. Wspó∏pracuje z placówkà ratownictwa w swoim otoczeniu, np. przy organizacji pokazów ratownictwa,
itd.
3. Propaguje szkolenia ratownicze w swoim Êrodowisku
harcerskim, udokumentuje swojà prac´.
4. Nawià˝e wspó∏prac´ z HOPR.
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✽✽

OPIEKUNKA CHORYCH

1. Przygotuje pokój dla chorego (lub namiot izolatk´) i utrzyma go w porzàdku.
2. Zaopiekuje si´ chorym domownikiem lub harcerkà na obozie:
a) zadba o posi∏ki i poda lekarstwa,
b) pomo˝e w toalecie,
c) zmierzy temperatur´ i t´tno,
d) postara si´ zajàç chorego (zapewni mu rozrywk´).
3. Przygotuje prostà potraw´ dietetycznà lub „domowe”
lekarstwo (np. syrop z cebuli, mieszank´ zio∏owà).
4. Potrafi zrobiç ok∏ad, kompres.
5. Prawid∏owo wykonuje masa˝ zm´czonych mi´Êni.

✽✽✽

PIEL¢GNIARKA

1. Zaopiekuje si´ chorym przez miesiàc:
b´dzie przyrzàdza∏a proste posi∏ki dietetyczne, parzy∏a zio∏a, pomaga∏a choremu w myciu si´, czesaniu, za∏atwianiu potrzeb osobistych, zapobiega∏a powstawaniu odle˝yn.
2. Prawid∏owo poÊcieli ∏ó˝ko choremu i utrzyma je
w nale˝ytym porzàdku.
3. B´dzie utrzymywa∏a kontakt z lekarzem, przestrzega∏a jego zaleceƒ, zakupi potrzebne leki.
4. Umie patrzeç uwa˝nie na chorego, spostrzega jego pragnienia i zmiany w samopoczuciu, stara si´ znaleêç choremu zaj´cie i rozrywk´. Jest pogodna, opanowana, cierpliwa.
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✽

ZDROWY DUSZEK

1. Zna piramid´ ˝ywieniowà, postara
si´ dostosowaç do niej swojà diet´.
2. Przebiegnie „Êcie˝k´ zdrowia”.
3. Zna podstawowe zasady higieny
w∏osów, skóry, paznokci.
4. åwiczy zestawy çwiczeƒ kszta∏tujàcych poszczególne
grupy mi´Êni.
5. Zna wady i zalety stresu. Potrafi radziç sobie z negatywnym stresem.

✽✽

ZDROWY DUCH

1. Zapozna si´ z 3 rodzajami diet,
wska˝e ich wady i zalety.
2. Dowie si´, czym jest anoreksja
i bulimia i jak je rozpoznaç.
3. Dba o swój zdrowy wizerunek.
4. Zna çwiczenia pomagajàce zachowaç prawid∏owà
sylwetk´.
5. Zna konsekwencje oty∏oÊci oraz niedo˝ywienia. Zorganizuje w swoim najbli˝szym otoczeniu kampani´
promujàcà zdrowy styl ˝ycia.
6. Wie, jaki skutek dla organizmu ma przedawkowanie
i uzale˝nienie od alkoholu, narkotyków i nikotyny.
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✽✽✽

ANIMATORKA PROMOCJI
ZDROWIA

1. Potrafi poradziç sobie z konsekwencjami zmian hormonalnych u dojrzewajàcej dziewczyny (tràdzik, wahania wagi, spadek kondycji, itd.).
2. W∏àczy si´ wraz z kole˝ankami w program promujàcy
zdrowy styl ˝ycia (np. program profilaktyczny).
3. Zorganizuje „Êcie˝k´ zdrowia” dla harcerek lub zuchów.
4. Zapozna si´ z zaburzeniami od˝ywiania, koncepcjami
przyczyn, zasadami leczenia.
5. Promuje zasady racjonalnego i zdrowego odchudzania.

M MISTRZYNI PROMOCJI
ZDROWIA
1. Stworzy projekt promocji zdrowia
dla niewielkiej grupy dziewczàt
(dru˝yna, szczep, klasa, itd.) zawierajàcy fachowe poradnictwo
z zakresu zdrowego wizerunku, doboru çwiczeƒ, kosmetyków, prawid∏owego od˝ywiania si´. Skorzysta
z pomocy profesjonalisty.
2. Zapozna si´ z zasadami ubioru i makija˝u maskujàcego defekty urody.
3. W wybranej formie w∏àczy si´ w program zwiàzany
z profilaktykà uzale˝nieƒ, promocjà zdrowia, walkà
z zaburzeniami od˝ywiania, itd.
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✽

WNUCZKA

1. Ch´tnie pomaga starszej osobie
(babcia, dziadek), zrobi zakupy,
posprzàta pokój, przygotuje prosty
posi∏ek.
2. Razem z zast´pem weêmie udzia∏
w zorganizowaniu spotkania z okazji Dnia Babci,
Dnia Dziadka.
3. Umie s∏uchaç starszych osób, wraz z zast´pem odwiedzi starszego cz∏owieka i wys∏ucha jego wspomnieƒ.

✽✽✽

OPIEKUNKA STARSZYCH

1. Pomaga sama lub z innymi harcerkami osobie starszej (b´dzie sprzàta∏a, robi∏a zakupy, itp.).
2. Opiekuje si´ osobà starszà podczas
choroby.
3. S∏ucha ch´tnie opowiadaƒ ludzi starszych o czasach
ich dzieciƒstwa i m∏odoÊci.
4. Rozmawiajàc ze swoimi rodzicami, dziadkami i dalszà
rodzinà zdob´dzie wiele wiadomoÊci na temat swoich
przodków, zaprezentuje kilka opowiadaƒ z ich ˝ycia.
5. Potrafi przedstawiç trzy sytuacje, w których màdroÊç
starszych by∏a jej pomocna w ˝yciu.
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✽✽✽

PRZYJACIÓ¸KA SENIORA

1. Systematycznie opiekuje si´ osobà
starszà (minimum pó∏ roku), potrafi powiedzieç, jakie korzyÊci odnosi z tego kontaktu.
2. Stale utrzymuje w porzàdku mieszkanie osoby starszej, dokona niezb´dnych napraw.
3. Przygotuje prostà potraw´ dietetycznà lub domowe
lekarstwo.
4. Wraz z dru˝ynà zorganizuje niesienie pomocy ludziom
starszym.
5. Zna problemy ˝ycia starszych ludzi, wie jak je ∏agodziç.
6. Lubi rozmawiaç z osobami starszymi, uwa˝nie ich
s∏ucha, przerywajàc bariery pokoleniowe nawiàzuje
z nimi g∏´boki kontakt.
7. Zaprosi na spotkanie z harcerkami lub odwiedzi z nimi cz∏owieka starszego, który dobrze prze˝y∏ swoje
˝ycie i potrafi o nim ciekawie opowiadaç.
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M PRZYJACIEL DOMU
Opiekujàc si´ osobà starszà, niedo∏´˝nà lub biednà zapewni jej godziwe warunki mieszkania:
a) odnowi mieszkanie,
b) dokona niezb´dnych napraw (sama
lub przy pomocy specjalistów),
c) estetycznie urzàdzi wn´trze liczàc si´ z potrzebami
i gustem mieszkaƒców (wraz z dru˝ynà zdob´dzie
potrzebne Êrodki finansowe, przedmioty i materia∏y),
d) podejmie odpowiedzialnoÊç za sta∏e utrzymywanie
mieszkania w porzàdku i czystoÊci.
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✽

STARSZA SIOSTRA

1. Zajmie si´ dzieckiem powierzonym jej
opiece, zabawi w ciàgu kilku godzin.
2. Nakarmi dziecko przygotowanà
przez siebie potrawà.
3. Wykona zabawk´ dla dziecka.
4. Razem z zast´pem weêmie udzia∏ w zorganizowaniu
zabaw dla dru˝yny zuchów lub dzieci z podwórka,
czy szko∏y.
5. Zabawi ma∏e dziecko w domu (np. chore lub w dzieƒ
deszczowy).

✽✽

PRZYJACIÓ¸KA DZIECI

1. Obserwuje dzieci, pomaga im
w rozwiàzywaniu problemów. Zajmie i zabawi kilkoro dzieci w ró˝nym wieku w ciàgu kilku godzin:
a) zorganizuje zabawy ruchowe i statyczne,
b) zorganizuje zabawy ze Êpiewem, nauczy piosenki,
c) opowie bajk´, nauczy wierszyka,
d) zajmie dzieci pracà r´cznà (wycinanie, lepienie,
rysowanie, itp.).
2. Weêmie udzia∏ w organizowaniu imprezy dla gromady zuchów lub dzieci z podwórka czy szko∏y (np. festyn sportowy, bal, powitanie wiosny).
3. Przygotuje kilka rodzajów zdrowych deserów dla dzieci (np. galaretka z owocami, mus owocowy, koktajl).
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✽✽✽

OPIEKUNKA DZIECI

1. Zajmie si´ przez kilka godzin niemowl´ciem, przewinie je, nakarmi
butelkà, b´dzie asystowa∏a przy
kàpieli.
2. Zaopiekuje si´ dzieckiem przedszkolnym przez kilka dni.
3. Przynajmniej przez miesiàc b´dzie pomaga∏a w lekcjach dziecku ze szko∏y podstawowej.
4. Wykona zabawki dla dzieci w ró˝nym wieku, przeka˝e je do domu dziecka, szpitala, hospicjum.
5. Umie zaopiekowaç si´ dzieckiem chorym, niepe∏nosprawnym.
6. Zna potrzeby i oczekiwania dzieci w ró˝nym wieku.
Wska˝e cechy psychiczne i fizyczne dziecka w poszczególnych okresach jego rozwoju.
7. Poprowadzi zaj´cia z chorymi dzieçmi, np. w szpitalu.
8. Pokieruje urzàdzeniem lub odnowieniem miejsca zabaw, np. ogródka jordanowskiego, pomieszczenia dla
dzieci.
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M MAMA MUMINKÓW
1. Zorganizuje w dru˝ynie sta∏à s∏u˝b´ na rzecz dzieci (do wyboru):
a) ubogich, zaniedbanych,
b) niepe∏nosprawnych.
2. Uzyska przeszkolenie w tej dziedzinie. Zgromadzi grupk´ dzieci. B´dzie prowadzi∏a
wraz z harcerkami zaj´cia dla nich, co najmniej raz
w tygodniu przez okres l/2 roku. Podejmie odpowiedzialnoÊç za przekazanie rozpocz´tej pracy nast´pczyni.
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✽

PROMYCZEK S¸O¡CA

1. Pomo˝e wraz z zast´pem harcerek
osobie biednej, zaniedbanej.
2. PomyÊli o losie ludzi najubo˝szych.
3. Wie kim by∏a Matka Teresa z Kalkuty.
✽✽

POMOCNA D¸O¡

1. Zorganizuje przynajmniej trzy razy
s∏u˝b´ na rzecz ludzi najubo˝szych
(zbierze odzie˝ lub produkty pierwszej potrzeby, ksià˝ki dla dzieci, itp.).
2. Zapozna si´ z refleksjami Matki Teresy o s∏u˝bie najubo˝szym. Odnajdzie inne sylwetki
ludzi, którzy oddali si´ s∏u˝bie potrzebujàcym.
3. Pomo˝e kole˝ance w znalezieniu zaj´cia, dzi´ki któremu
zdob´dzie ona Êrodki na swoje najprostsze potrzeby.
✽✽✽

WOLONTARIUSZKA

1. Zorganizuje sta∏e pole s∏u˝by dla
dru˝yny, wykazujàc si´ przy tym
znajomoÊcià potrzeb i oczekiwaƒ
ludzi najubo˝szych
2. Weêmie udzia∏ w s∏u˝bie ludziom
potrzebujàcym pomocy poza granicami kraju.
3. Wystàpi odwa˝nie sama przeciwko osobie, która marnotrawi dobra, np. wyrzuca chleb.
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✽

HARCERKA PE¸NI

1. Wie, co to jest niepe∏nosprawnoÊç,
alfabet Braille’a, j´zyk migowy, piktogramy, olimpiady specjalne.
2. Sp´dzi 1-3 godzin z osobà niepe∏nosprawnà
3. Weêmie udzia∏ w harcach pozwalajàcych jej poznaç
trudnoÊci, z jakimi spotykajà si´ codziennie osoby
niepe∏nosprawne
4. Pozna wybitne osiàgni´cie wybranej osoby niepe∏nosprawnej.
5. Dostrzega potrzeby innych, potrafi nawiàzaç rozmow´ i pomóc.

✽✽

PIONIERKA PE¸NI

1. Po uzgodnieniu z dru˝ynowà przeczyta dowolnà ksià˝k´ lub obejrzy
film przybli˝ajàcy sytuacj´ osób
niepe∏nosprawnych. Podzieli si´
swoimi przemyÊleniami.
2. Zna podstawy i zasady alfabetu migowego i kilka podstawowych zwrotów.
3. Wspó∏pracujàc z opiekunem zorganizuje osobie niepe∏nosprawnej wyjÊcie do miejsca publicznego, np. teatru,
kina, urz´du bioràc pod uwag´ bariery (np. architektoniczne), które mogà spotkaç na swojej drodze.
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4. Potrafi wskazaç kilka instytucji, które pomagajà osobom niepe∏nosprawnym w jej miejscowoÊci lub w najbli˝szej okolicy.
5. Weêmie udzia∏ w akcji zorganizowanej na rzecz osób
niepe∏nosprawnych (festyn, kiermasz, turniej, piknik,
bal, wyst´p, itp.), zach´ci do tego innych.
6. Nawià˝e osobisty lub listowny/e-mailowy kontakt
z niepe∏nosprawnym rówieÊnikiem, dba o ten kontakt.
7. Potrafi odszukaç w Internecie strony zwiàzane z problematykà osób niepe∏nosprawnych.

✽✽✽

PRZEWODNICZKA PE¸NI

1. Nawià˝e kontakt z oÊrodkiem, stowarzyszeniem, bàdê innà organizacjà pomagajàcà osobom niepe∏nosprawnym. Dzi´ki niemu zdob´dzie
konkretnà wiedz´ i umiej´tnoÊci.
2. Rozumie poj´cia: integracja i izolacja osób niepe∏nosprawnych, wie, z czego wynikajà i jakie niosà skutki. Stworzy (wspó∏tworzy) i zrealizuje, dla wybranej
grupy, Êrodowiska program pozytywnego kszta∏towania postaw wobec osób niepe∏nosprawnych. Wykorzysta w tym celu publikacje, filmy, rozmowy,
spotkania, itp.
3. Zainicjuje i b´dzie koordynatorkà lub wspó∏organizatorkà imprezy integracyjnej dla osób niepe∏nosprawnych (festyn, kiermasz, turniej, piknik, bal, wyst´p,
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biwak, itp.). Zadba, by by∏a ona pozytywnym doÊwiadczeniem dla osób uczestniczàcych w niej i przygotowujàcych jà.
4. Rozwija swojà wiedz´, by lepiej rozumieç i pomagaç
osobom niepe∏nosprawnym i chorym. Czyta materia∏y, w tym harcerskie.

✽✽✽

W¢DROWNICZKA PE¸NI

1. Odb´dzie 24-godzinnà prób´ aktywnego funkcjonowania z zawiàzanymi
oczami (by doÊwiadczyç jednego
z rodzajów niepe∏nosprawnoÊci).
2. Zdob´dzie konkretnà umiej´tnoÊç
przydatnà osobom niepe∏nosprawnym (np. kurs terapii zabawà, masa˝u, przewodnika orientacji przestrzennej, j´zyka migowego, itp.).
3. B´dzie mia∏a znaczàcy udzia∏ w przedsi´wzi´ciu
w sposób istotny poprawiajàcym sytuacj´ osoby/osób niepe∏nosprawnych (np. zorganizuje wolontariat do obs∏ugi olimpiady specjalnej, weêmie udzia∏
w 3-miesi´cznych zaj´ciach z dzieckiem autystycznym, za∏atwieniu osobie niepe∏nosprawnej wózka,
komputera, itp.).
4. Rozwija swojà wiedz´, by lepiej rozumieç i pomagaç
osobom niepe∏nosprawnym i chorym. Czyta
publikacje, w tym harcerskie.
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M MISTRZYNI PE¸NI
1. Zdob´dzie umiej´tnoÊci przydatne
przy pomaganiu/organizowaniu
pomocy dla osób niepe∏nosprawnych (instruktor orientacji przestrzennej, trener przeciwdzia∏ania
przemocy, kurs masa˝u, j´zyk Braille’a, itp.).
2. Znajdzie sta∏e (minimum 3 miesiàce) pole s∏u˝by na
rzecz osoby niepe∏nosprawnej. Potrafi odpowiednio
zaopiekowaç si´ tà osobà, zorganizowaç jej czas. JeÊli
jest to nadal potrzebne, zadba o zorganizowanie dalszej pomocy (namówi innà osob´, znajdzie pomocne
stowarzyszenie, itp.).
3. Zach´ci dowolne Êrodowisko, grup´ do sta∏ych kontaktów z osobà/osobami niepe∏nosprawnymi lub
dzia∏aƒ na ich rzecz. W poczàtkowym okresie otoczy
t´ inicjatyw´ opiekà, pomocà (osoba niepe∏nosprawna
w dru˝ynie, sta∏a wspó∏praca z uczestnikami warsztatu terapii zaj´ciowej, itp.).
4. Pozostawi wymierny Êlad swoich dzia∏aƒ (np. doprowadzi do usuni´cia niektórych barier architektonicznych, nagrania ksià˝ek w bibliotece, stworzy sprawnie dzia∏ajàcy system dostarczania ksià˝ek bibliotecznych do szpitala czy osób majàcych k∏opoty
z poruszaniem si´, przygotuje pomocniczy materia∏
dla harcerek, itp.).
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✽

SOBIERADEK

1. Naostrzy nó˝.
2. Wymieni ˝arówk´ i bezpieczniki.
3. Wymieni baterie w latarce, radiu
lub magnetofonie, zegarku lub kalkulatorze.
4. Naoliwi zamek lub zawiasy.
5. Naprawi wtyczk´.
6. OczyÊci i pomaluje: drewno, metal, tworzywo sztuczne.
7. OczyÊci i zakonserwuje p´dzel.
8. Obs∏u˝y magnetofon, odtwarzacz CD.

✽✽

SPRAWNE R¢CE

1. Posiada zestaw podstawowych narz´dzi i stara si´ go powi´kszyç.
2. Sklei rozbità porcelan´.
3. Sklei szk∏o, metal, plastik.
4. OczyÊci z rdzy i zabezpieczy przed
korozjà dowolny przedmiot.
5. Zestawi obwód elektryczny, np. zreperuje lampki na
choink´.
6. Wykona po˝yteczny przedmiot z drewna i sznurka.
7. Obs∏u˝y rzutnik, magnetowid, odtwarzacz CD
i DVD.

193

SprawnoÊci ràk

✽✽✽

MAJSTERKOWICZKA

1. Zreperuje cieknàcy kran.
2. Odetka umywalk´ przez oczyszczenie syfonu.
3. Wstawi szyb´.
4. Sklei przedmiot drewniany: krzes∏o, ∏awk´ lub stó∏.
5. Zaimpregnuje obuwie, materia∏.
6. Za∏o˝y hak w Êcian´ z ceg∏y (zamontuje pó∏k´, szafk´
lub karnisz).
7. Znajdzie osob´, która fachowo wykona reperacj´,
której sama wykonaç nie umie.
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✽

DOBRY DUSZEK

1. Utrzymuje porzàdek w swoim pokoju: odkurza, myje okna, pastuje
pod∏ogi, trzepie dywany, narzuty.
2. Uk∏ada wszystkie rzeczy we w∏aÊciwych dla nich miejscach, ma porzàdek w szafie, na biurku, pó∏kach.
3. Bierze udzia∏ w codziennym zmywaniu naczyƒ w rodzinie, nie „magazynuje” brudnych naczyƒ.
4. Systematycznie podlewa kwiaty.
5. Upierze r´cznie i wyprasuje swoje ubranie, wyczyÊci
obuwie.
6. Przyszyje guziki, zaceruje rozdartà cz´Êç ubrania.

✽✽

PANI DOMU

1. Pierze ubrania w pralce, segreguje
wg rodzaju tkanin (temperatury
prania) i intensywnoÊci barw.
2. Usunie z odzie˝y plamy ró˝nego typu (t∏uszcz, smo∏a, ˝ywica, sok, krew, trawa, stearyna).
3. Upierze firanki, zas∏ony, wyczyÊci zamsz, torb´ skórzanà, ko∏nierz futrzany, odró˝nia materia∏y nadajàce
si´ jedynie do prania chemicznego.
4. Zabezpieczy odzie˝ przed molami.
5. Elegancko nakrywa do sto∏u, odpowiednio do wagi
uroczystoÊci.
6. Podejmuje goÊci smacznie zaparzonà herbatà, ew. kawà.
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✽✽✽

GAèDZINA

1. Odnowi mieszkanie: pomaluje sufit, Êciany (ew. wytapetuje), okna.
2. Wie jak walczyç z robactwem domowym (karaluchy, mrówki, pluskwy), myszami, szczurami.
3. CzyÊci i konserwuje meble z p∏yt wiórowych, surowego drewna, politurowane.
4. CzyÊci przedmioty metalowe: ˝yrandole, ∏aƒcuszki.
5. Z artyku∏ów spo˝ywczych, które posiada w domu
przyrzàdzi szybkà i tanià potraw´ dla niespodziewanych goÊci.
6. Dba o swój wyglàd zewn´trzny, jest zawsze ubrana
stosownie do pory dnia i pe∏nionej roli, piel´gnuje cer´ i w∏osy.
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✽

GOSPOSIA

1. Gospodaruje cz´sto w kuchni, utrzymuje w niej czystoÊç i porzàdek.
2. Przygotuje trzykrotnie Êniadania
i trzykrotnie kolacje dla rodziny,
zadba o ich ró˝norodnoÊç, prawid∏owo dobierze produkty.
3. Poda do sto∏u estetycznie i punktualnie.
4. Zabezpieczy prawid∏owo pozosta∏à ˝ywnoÊç (pieczywo, w´dlin´, nabia∏, jarzyny).
5. U∏o˝y jad∏ospis na jeden dzieƒ dla rodziny lub zast´pu z podaniem iloÊci produktów, zrobi zakupy, rozliczy si´ z pieni´dzy.

✽✽

GOSPODYNI

1. Urzàdzi domowà spi˝arni´, prawid∏owo zabezpieczy przed szkodnikami i psuciem ró˝ne typy produktów.
2. Rozmrozi i umyje lodówk´.
3. Rozpozna Êwie˝oÊç mi´sa, pieczywa, nabia∏u oraz sprawdzi przydatnoÊç do spo˝ycia
konserw i soków.
4. Pos∏uguje si´ mikserem, maszynkà do mi´sa, m∏ynkiem do kawy, ew. robotem kuchennym.
5. Przyrzàdzi 2 pe∏ne (ró˝ne) obiady z deserem dla
rodziny.
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✽✽✽

MISTRZYNI KUCHNI

1. Poprowadzi przez tydzieƒ kuchni´
domowà:
a) u∏o˝y jad∏ospis,
b) punktualnie przygotuje smaczne i estetycznie podane posi∏ki.
2. Samodzielnie przyrzàdzi:
a) 5 ró˝nych zup (nie z koncentratów),
b) 3 potrawy mi´sne (pieczone, duszone, gotowane),
c) potraw´ z ryb,
d) potraw´ z ry˝u lub kaszy,
e) 2 rodzaje deserów,
f) 3 rodzaje sa∏atek,
g) potraw´ z màki.
3. Korzystajàc z ksià˝ki kucharskiej przyrzàdzi 2 potrawy staropolskie i 2 potrawy wybranej kuchni narodowej.
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M SZEFOWA KUCHNI
Zorganizuje i b´dzie prowadzi∏a wraz
z harcerkami kuchni´ dla ludzi ubogich, wakacyjnych grup dzieci´cych,
kuchni´ obozowà, itp. przez okres
2 tygodni (obiady lub wy˝ywienie ca∏odzienne):
a) przygotuje pomieszczenia kuchenne i naczynia,
b) sporzàdzi jad∏ospisy,
c) zorganizuje podzia∏ prac w kuchni,
d) urzàdzi sto∏ówk´,
e) ustali system rozdzia∏u posi∏ków,
f) b´dzie czuwa∏a nad jakoÊcià i punktualnoÊcià podawanych potraw.
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✽

CUKIERNICZKA

1. Upiecze proste ciasto wg przepisu.
2. Upiecze kruche ciasteczka.
3. Przyrzàdzi proste desery: kisiel,
budyƒ, galaretk´, krem.
4. Przyrzàdzi herbat´, kaw´, czekolad´, kakao.

✽✽

CIASTKARKA

1. Upiecze dwa rodzaje ciasta oraz
kilka rodzajów ciasteczek i ciastek.
2. Zrobi lukier, mas´ do tortu, dowolne cukierki lub czekolad´.
3. Zrobi ciasto, które nie wymaga pieczenia.
4. Obliczy koszt wykonywanych przez siebie wyrobów
cukierniczych.
5. Wie, jakie ciasta sà zwyczajowo pieczone w Polsce i niektórych innych krajach na Bo˝e Narodzenie i Wielkanoc.

✽✽✽

CIASTKARKA DOSKONA¸A

1. Upiecze po jednym cieÊcie wybranym z ka˝dej grupy:
a) babka, placek, pàczki (ciasto
dro˝d˝owe),
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b) chrust, mazurek, biszkopt, ptysie,
c) sernik, piernik,
d) tort.
2. Przygotuje zbiór przepisów ciast ∏atwych do wykonania na obozie, zimowisku.

M MISTRZYNI CUKIERNICTWA
Zorganizuje wraz z dru˝ynà sprzeda˝
wyrobów cukierniczych przed Âwi´tami Wielkanocnymi:
a) ustali asortyment wyrobów przeznaczonych na sprzeda˝ (co najmniej 8 gatunków),
b) sporzàdzi przepisy wypieków i rozdzieli prace piekarnicze,
c) za∏atwi lokal na sprzeda˝,
d) przeprowadzi kalkulacj´,
e) urzàdzi wystaw´ wyrobów (wraz z dekoracjà),
f) rozreklamuje towar,
g) zorganizuje sprzeda˝.
Uwaga: przed podj´ciem zdobywania sprawnoÊci nale˝y
zapoznaç si´ z przepisami prawnymi zwiàzanymi z takà
dzia∏alnoÊcià.
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✽

CHOMICZKA

1. Nastawi mleko „na zsiad∏e”, zrobi
twaro˝ek.
2. Ususzy owoce, warzywa, grzyby,
kie∏bas´.
3. Potrafi przechowywaç produkty
w lodówce (wie, jaki rodzaj produktów przechowuje
si´ na górnej, a jaki na dolnej pó∏ce, jak d∏ugo mogà
byç te produkty przechowywane).
4. Odpowiednio pakujàc produkty przygotuje je do zamro˝enia.

✽✽

SPI˚ARNIOWIEC

1. Nazbiera i ususzy dwie roÊliny dzikie przeznaczone na „herbatk´”: liÊcie mi´ty, kwiat rumianku, lipy,
owoc dzikiej ró˝y, czarnego bzu, itp.
2. Przygotuje na zim´ dowolny rodzaj produktu wysokowitaminowego dla ma∏ych
dzieci lub osób chorych.
3. Zakisi ogórki lub kapust´.
4. Sporzàdzi suchary z ciasta.
5. Przetopi s∏onin´ na smalec.
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✽✽✽

PRZETWÓRCZYNI

1. Zrobi na zim´ przetwory: sok, powid∏a lub d˝em, kompot, marynat´.
2. Sporzàdzi ocet.
3. Zakisi barszcz bia∏y i czerwony.
4. Zawekuje mi´so.
5. Potrafi przechowaç przez zim´ warzywa, owoce,
ziemniaki.
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✽

IGIE¸KA

1. Uszyje drobny przedmiot: ko∏nierzyk mundurowy, woreczek na
przybory do mycia, saszetk´, „∏apk´” kuchennà, itp.
2. Wykona prawid∏owo drobne prace
krawieckie: przyszyje sprawnie guziki, wciàgnie gumk´, naszyje aplikacje.
3. Naprawi odzie˝ (zszyje, zaceruje, przyszyje ∏at´).
4. Uszyje i ozdobi wed∏ug w∏asnego pomys∏u przybornik harcerski, piórnik, itp.

✽✽

MISTRZYNI IG¸Y

1. Uszyje wg gotowego wykroju
2 proste cz´Êci ubrania, np. fartuch,
bluzk´ bez r´kawów, spódnic´.
2. Rozró˝nia podstawowe rodzaje
materia∏ów naturalnych i sztucznych.
3. Wykorzysta Êcinki ró˝nych materia∏ów do wykonania
zabawki dzieci´cej, aplikacji lub innego przedmiotu
ozdobnego.
4. Wszyje prawid∏owo suwak, estetycznie obr´bi dziurki.
5. Naprawi sprz´t obozowy wykorzystujàc swoje
umiej´tnoÊci (np. wstawi ∏aty do namiotów, naprawi
pokrowce).
6. W pracach krawieckich pos∏u˝y si´ maszynà do szycia, naoliwi jà i wymieni ig∏´.
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✽✽✽

KRAWCOWA

1. Pobierze miar´, sporzàdzi wykrój
i wg niego skroi i uszyje mundur
harcerski lub bluzk´ koszulowà
i spódnic´.
2. Orientuje si´ w bie˝àcej modzie,
przerobi stare ubranie na atrakcyjny i modny element
odzie˝y.
3. Ma swój styl ubierania si´, potrafi powiedzieç w jakich fasonach odzie˝y i w jakich barwach wyglàda najkorzystniej.
4. Zach´ci inne harcerki do samodzielnego szycia, zorganizuje wspólne szycie elementów munduru lub innej odzie˝y.
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M MISTRZYNI KRAWIECTWA
Wraz z harcerkami, które przyuczy∏a
do szycia zorganizuje i poprowadzi
w ramach dru˝yny punkt krawiecki,
np. szycia mundurów w nietypowych
rozmiarach, kangurek, itp.:
a) urzàdzi pracowni´, odpowiednio jà wyposa˝y,
b) sporzàdzi projekty i wykroje,
c) dokona podzia∏u pracy,
d) zakupi materia∏ i dodatki krawieckie,
e) rozreklamuje dzia∏alnoÊç pracowni (ew. wejdzie w kooperacj´ z zak∏adem szyjàcym mundury, sk∏adnicà
harcerskà, itp.),
f) zapozna si´ z aspektami prawnymi podj´cia tego rodzaju dzia∏alnoÊci. Praca ta traktowana b´dzie jako
êród∏o dochodu dru˝yny. W przeciàgu 1/2 roku istnienia punkt obs∏u˝y 60 klientek.
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✽

OCZKO

1. Zna trzy Êciegi, w tym d˝ersej
i Êciàgacz.
2. Wykona na drutach prosty element
ubrania: szalik, getry, chust´, itp.
3. Zna Êciegi szyde∏kowe: ∏aƒcuszek,
pó∏s∏upek, s∏upek, tworzenie oczka Êcis∏ego.
4. Wykona szyde∏kiem drobny upominek.

✽✽

DZIEWIARKA

1. Zna trzy sploty ozdobne szyde∏kiem i trzy sploty ozdobne na
drutach.
2. Wykona na drutach cz´Êci ubrania,
np. sweter, sukienk´.
3. Prawid∏owo dobiera rodzaj i barw´ w∏óczki.
4. Wykona szyde∏kiem element dekoracyjny, np. serwetk´.
5. Przyozdobi wykonanà rzecz pomponem.
6. Interesuje si´ nowymi motywami robótek szyde∏kowych i na drutach, zbiera wzory i próbki.
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✽✽✽

DZIEWIARKA DOSKONA¸A

1. Wykona na drutach du˝à, podstawowà cz´Êç ubrania (np. sweter
lub sukienk´) z wielobarwnym
wzorem.
2. Wykona prac´ na pi´ciu drutach.
3. Nauczy m∏odsze harcerki podstawowych Êciegów
szyde∏kowych i na drutach.
4. Pokieruje sporzàdzeniem przez harcerki dzierganych prezentów gwiazdkowych lub miko∏ajkowych
albo wspólnej dla dru˝yny cz´Êci stroju: getry, czapki, szaliki, itp.
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✽

NITECZKA

1. Zna i potrafi wykonaç kilka Êciegów: za ig∏à, okr´tkowy, krzy˝ykowy, ∏aƒcuszkowy, dziergany.
2. Ozdobi haftem 3 ró˝ne przedmioty, dobierze odpowiedni materia∏, nici, barwy.
3. Wyhaftuje inicja∏y na cz´Êci odzie˝y, kosmetyczce,
piórniku lub przyborniku harcerskim.

✽✽

HAFCIARKA

1. Ozdobi eleganckim haftem przedmiot dekoracyjny lub odzie˝
(komplet serwetek, bluzk´, itp.).
2. Samodzielnie wykona projekt haftu.
3. Gromadzi wzory hafciarskie i ksià˝ki z tej dziedziny.
4. Nauczy m∏odszych prostych prac hafciarskich.

✽✽✽

HAFCIARKA DOSKONA¸A

1. Zastosuje haft pó∏pe∏ny i pe∏ny.
2. Wykona obrus haftem richelieu.
3. Odwiedzi pracowni´ hafciarki ludowej, koronczarki albo wystaw´
haftu lub koronki.
4. Wykona prac´ wg oryginalnego wzoru ludowego z zachowaniem odpowiedniego materia∏u, barw i techniki.
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✽

W¢ZE¸EK

1. Odró˝ni w´ze∏ p∏aski od babskiego.
2. Zwià˝e dwie linki jednakowej i ró˝nej gruboÊci.
3. Zwià˝e w´ze∏ bezpieczny jednà r´kà i ratowniczy.
4. Zapakuje paczk´.
5. Zakoƒczy link´ bawe∏nianà i nylonowà.
6. Za∏o˝y linki do namiotu.
7. Wyplecie pó∏k´ lub prycz´.

✽✽

MAKRAMIARKA

1. Zna 20 w´z∏ów.
2. Za∏o˝y link´ flagowà.
3. Wykona przedmiot ozdobny ze
sznurka (bransoletka, naszyjnik).
4. Wykona przedmiot praktyczny ze sznurka (pytka,
bosmanka, rzutka).
5. Wykona urzàdzenie pionierskie bez u˝ycia gwoêdzi
(prycza, brama).
6. Zwià˝e ˝y∏k´, p∏askà taÊm´.
7. Wejdzie na drzewo lub ska∏´ wykorzystujàc p´tl´
prusika.
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✽✽✽

MAKRAMIARKA
DOSKONA¸A

1. Zna 50 w´z∏ów.
2. Zaplanuje wystrój obozu wykorzystujàc sztuk´ wiàzania.
3. Wykona makram´ (makatka, torba, itp.).
4. Wykona hamak, kosze do koszykówki lub podobnà
praktycznà rzecz.
5. WymyÊli w∏asny w´ze∏.
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✽

GLINKA

1. Zrobi z gliny kilka ma∏ych, ozdobnych przedmiotów, polakierowa∏a
je. Pos∏uguje si´ ró˝nymi narz´dziami do formowania gliny. Wykonane przez nià przedmioty majà
ró˝ne tekstury – w swoich pracach wykorzystuje rzeczy o ró˝nych powierzchniach. U˝ywa nie tylko gliny, ale tak˝e muszelek, kamyczków, itp.
2. Odwiedzi w muzeum wystaw´ ceramiki (ludowej,
wspó∏czesnej, u˝ytkowej, itp.), zach´ci kilka osób do
zobaczenia tej wystawy.
3. Zbiera ciekawe rzeczy z gliny, porcelany, itp. Umie
o nich interesujàco opowiedzieç.

✽✽

GARNCARKA

1. Przeczyta dwie ksià˝ki dotyczàce
technik ceramicznych i historii ceramiki.
2. Wykona na akcj´ zarobkowà ró˝ne
przedmioty i doprowadzi do ich sprzeda˝y.
3. Zaprojektuje kilka elementów ceramicznych dope∏niajàcych wystrój harcówki i wykona je.
4. Weêmie udzia∏ w kursie/zaj´ciach ceramiki organizowanych np. w m∏odzie˝owym domu kultury.
5. Wypali w piecu swoje prace.
6. Umie pracowaç przy kole garncarskim.
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✽✽✽

TWÓRCZYNI CERAMIKI

1. Zorganizuje wystaw´ swoich prac
i zareklamuje jà w swoim Êrodowisku.
2. Doprowadzi do ukazania si´ w prasie wzmianki o jej osiàgni´ciach.
3. Przeprowadzi dla dru˝yny warsztaty artystyczne.
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M MISTRZYNI R¢KODZIE¸A
1. Regularnie doskonali swoje umiej´tnoÊci w wybranej dziedzinie r´kodzie∏a.
2. Zorganizuje wystaw´ lub aukcj´
swoich prac.
3. Zorganizuje warsztaty r´kodzie∏a w swoim Êrodowisku harcerskim.
4. Poznaje polskà sztuk´ ludowà i swojà wiedzà podzieli si´ w ciekawy sposób.
5. Odwiedzi pracowni´ wybranego artysty r´kodzie∏a.
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✽✽✽

FRYZJERKA

1. Wykona trzy fryzury z d∏ugich
w∏osów. Umyje, zakr´ci na wa∏ki,
wysuszy, u∏o˝y na szczotce krótsze w∏osy.
2. Podstrzy˝e odrastajàce w∏osy.
3. Obetnie w∏osy dziecku.
4. Udzieli kole˝ankom porad dotyczàcych piel´gnacji
w∏osów (rozró˝nia rodzaje w∏osów, dobiera szampony, zio∏a, pomo˝e przy rozdwajaniu si´ w∏osów,
∏upie˝u, itp.).
5. Dobierze korzystnà fryzur´ dla siebie i swojej kole˝anki.
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✽

M¸ODA PROJEKTANTKA

1. Potrafi rysowaç, „projektowaç”
ubrania.
2. Umie narysowaç sylwetk´ ludzkà.
3. Zna barwy podstawowe.
4. Posiada swój przybornik do rysowania.
5. Uszyje samodzielnie prosty element, np. przybornik
harcerski, plecaczek, itp.

✽✽

PROJEKTANTKA

1. Potrafi narysowaç sylwetk´ ludzkà
w ró˝nych ustawieniach, zachowujàc odpowiednie proporcje.
2. Zaprezentuje cz´Êç swoich prac
przed dru˝ynà lub zast´pem.
3. Zorganizuje wraz z zast´pem ma∏à rewi´ mody obozowej. Samodzielnie przygotuje projekty, pokieruje
wykonaniem strojów.
4. Rozró˝nia podstawowe materia∏y krawieckie. Wykona album materia∏ów, uwzgl´dniajàc materia∏y naturalne, syntetyczne.
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✽✽✽

PROJEKTANTKA
DOSKONA¸A

1. Potrafi narysowaç sylwetk´ damskà, m´skà oraz dzieci´cà, zachowujàc odpowiednie proporcje. Nauczy tej umiej´tnoÊci kilka m∏odszych druhen.
2. Weêmie udzia∏ w pokazie mody.
3. Rozró˝nia style i techniki malarskie. Wybierze dla
siebie technik´, w której czuje si´ najlepiej. Zaprezentuje swoje prace na forum Êrodowiska lokalnego,
w którym ˝yje.
4. Zaprojektuje i wykona 5 strojów dla siebie lub kole˝anki, uwzgl´dniajàc materia∏y, krój, dobierajàc fason
odpowiedni dla tej osoby.

217

SprawnoÊci ràk

✽✽✽

MASZYNISTKA

1. Pisze na maszynie lub komputerze
metodà bezwzrokowà 10-cioma
palcami z szybkoÊcià 90 uderzeƒ
(50 s∏ów) na minut´.
2. Czysto przepisze na maszynie lub
komputerze tekst do druku.
3. Napisze kilka pism urz´dowych (prawid∏owo rozmieÊci
tekst, zastosuje odpowiedni do treÊci format papieru).
4. Zna jeden typ maszyny do pisania, wyczyÊci jà, naoliwi, za∏o˝y taÊm´, itp.
5. Pos∏u˝y si´ elektrycznà maszynà do pisania lub komputerem (edytor tekstu).

✽✽✽

INTROLIGATORKA

1. Oprawi 3 ksià˝ki ró˝nej wielkoÊci,
w tym 2 w opraw´ kartonowà
z grzbietami i naro˝nikami p∏óciennymi.
2. Wykona album, tek´ lub ok∏adk´
do dokumentów lub innà prac´ introligatorskà.
3. Podklei map´ lub obrazek.
4. Stosuje odpowiednie rodzaje p∏ótna i papieru, sporzàdzi klej, pos∏u˝y si´ no˝em i prasà introligatorskà.
5. Poka˝e jak udzielaç pierwszej pomocy w przypadku
skaleczenia no˝em introligatorskim.
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✽

ÂPIEWACZKA

1. Âpiewa 30 piosenek w tym 10 harcerskich.
2. Prowadzi Êpiewniczek harcerski.
3. Nauczy zast´p jednej piosenki.
4. Wystàpi z zast´pem na kominku
lub ognisku Êpiewajàc kilka piosenek oraz weêmie
udzia∏ w inscenizacji jednej z nich.

✽✽

WOKALISTKA

1. Intonuje piosenki na ognisku, kominku, wycieczkach.
2. Zna przynajmniej po 10 piosenek
˝o∏nierskich i ludowych oraz 6 pieÊni narodowych.
3. Âpiewa 20 piosenek harcerskich.
4. Nauczy dru˝yn´ 3 nowych piosenek.
5. Wystàpi w konkursie piosenki.
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✽✽✽

PIEÂNIARKA

1. Przygotuje i przeprowadzi ognisko
tematyczne lub kominek proponujàc odpowiedni zestaw piosenek.
2. Weêmie udzia∏ w przygotowaniu
festiwalu piosenki.
3. Prawid∏owo poprowadzi Êpiew dru˝yny w marszu.
4. Zna autorów wielu piosenek oraz okresy i okolicznoÊci
ich tworzenia. Opowie na zbiórce ciekawà histori´ powstania wybranej pieÊni patriotycznej lub harcerskiej.
5. Potrafi zanuciç melodi´ z nut.

M KIEROWNIK ARTYSTYCZNY
Zorganizuje festiwal piosenki harcerskiej na szczeblu hufca lub choràgwi,
który:
a) b´dzie rozpropagowany w sposób
zach´cajàcy do wzi´cia w nim udzia∏u,
b) odb´dzie si´ w mi∏ej atmosferze,
c) odb´dzie si´ w plenerze lub w sali z ciekawà dekoracjà i dobrym nag∏oÊnieniem,
d) zawieraç b´dzie, poza konkursem piosenki, wiele innych atrakcji i niespodzianek.
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✽

NUTKA

1. Zagra 3 melodie na prostym instrumencie (grzebieƒ, flet, dzwonki, itp.).
2. W swoim otoczeniu odnajdzie kilka przedmiotów wydajàcych ciekawe dêwi´ki.
3. Odgadnie 8 dêwi´ków na 10 wydawanych przez niewidoczne przedmioty (test).
4. Wykona 4 instrumenty perkusyjne z dost´pnych materia∏ów (garnki, puszki, talerze, dzbany, itp.), b´dzie
na nich akompaniowaç do 3 piosenek.

✽✽

GRAJEK

1. Gra na wybranym instrumencie
muzycznym (nie dotyczy gitary –
patrz GITARZYSTKA).
2. Zagra kilkanaÊcie piosenek harcerskich i innych.
3. Przygotuje opraw´ muzycznà na imprezie harcerskiej.
4. Zorganizuje nauk´ piosenki akompaniujàc na instrumencie.
5. Nauczy dru˝yn´ nieznanej piosenki wg zapisu nutowego.
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✽✽✽

MUZYK

1. Gra dobrze na jednym instrumencie, rozpoczyna nauk´ na dwóch
innych instrumentach.
2. Pos∏uguje si´ zapisem nutowym.
3. RozÊpiewa dru˝yn´ akompaniujàc
na instrumencie.
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✽

WERBLISTKA

1. Gra na werblu podstawowe sygna∏y
(bacznoÊç, spocznij, zbiórka, itp.).
2. Wykorzysta gr´ na werblu w czasie
zbiórki zast´pu, dru˝yny.
3. Przygotuje werbel do gry, w∏aÊciwie go przechowuje.

✽✽

DOBOSZ

1. Pe∏ni funkcj´ dobosza w paradzie
harcerskiej.
2. Zagra na werblu apel poleg∏ych.
3. Wybije na werblu rytm znanej piosenki.

✽✽

TR¢BACZ

1. Zagra na fanfarze lub sygna∏ówce
kilka prostych melodii.
2. Zagra sygna∏y harcerskie: bacznoÊç, spocznij, marsz, cisza, posi∏ek, alarm.
3. Pe∏ni funkcj´ tr´bacza na obozie lub biwaku.
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✽✽

RYSOWNICZKA

1. Zawsze posiada przy sobie papier
i o∏ówek, wykorzystuje wolne
chwile na szkicowanie.
2. Przedstawi po 3 szkice:
a) postaci ludzkich (sceny obozowe, z w´drówek, zbiórek, karykatury),
b) obiektów architektonicznych (kapliczki przydro˝ne, fragmenty zabytków, ciekawe budynki),
c) pejza˝y.
3. Dostarcza cz´Êç swych prac do kroniki.
4. Przygotuje wystaw´ swoich prac.

✽✽✽

MALARKA

1. Interesuje si´ malarstwem wspó∏czesnym i dawnym, zwiedzi kilka
wystaw, gromadzi reprodukcje
i ksià˝ki z tej dziedziny.
2. Scharakteryzuje style malarskie na przestrzeni dziejów.
3. Zna ró˝ne techniki malarskie.
4. Przedstawi kilka szkiców wykonanych w plenerze
o∏ówkiem lub w´glem oraz 5 prac malarskich (olej lub
akwarela).
5. Zorganizuje wycieczk´ zast´pu lub dru˝yny na ciekawà wystaw´ malarstwa lub do muzeum, b´dzie pe∏ni∏a na niej rol´ przewodnika.
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✽

DEKORATORKA

1. Posiada estetycznie udekorowany
przez siebie pokój lub kàcik do pracy.
2. Dekoruje kronik´ zast´pu lub
dru˝yny.
3. Wykona napisy lub rysunki na tablic´ og∏oszeƒ.
4. Ubierze kwiatami kapliczk´, o∏tarz, stó∏ na przyj´cie
lub harcówk´.
5. Potrafi zastosowaç 4 ró˝ne rodzaje pisma dobierajàc
je do charakteru tekstu.

✽✽

ZDOBNICZKA

1. Wykona proporzec zast´pu lub totem.
2. Opracuje pomys∏ np. znaku dru˝yny, pieczàtki, pocztówki obozowej.
3. Zaprojektuje i wykona z zast´pem
ciekawy element zdobnictwa obozowego (kapliczk´,
bram´, tablic´ og∏oszeƒ, itp.).
4. Wykona 2 przedmioty ozdobne z prostych materia∏ów
(tworzywo leÊne, s∏oma, trzcina, sznurek, owoce, itp.).
5. Zbierze rysunki lub fotografie zdobnictwa obozowego.
6. Wykona „kart´ do kroniki” opisujàcà wydarzenie
z ˝ycia Êrodowiska.
7. Weêmie udzia∏ w wykonaniu okolicznoÊciowej dekoracji, scenografii.
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✽✽✽

PLASTYCZKA

1. Zaprojektuje wn´trze harcówki lub
namiotu, dobierze materia∏y, zestaw barw i form przestrzennych.
2. Wykona dekoracj´ okolicznoÊciowà, scenografi´.
3. Wykona element ozdobny jednà z technik (rzeêba
w glinie lub gipsie, linoryt, tkactwo, itp.) i nauczy innych pos∏ugiwania si´ nià.
4. Zaprojektuje i wykona z innymi przedmioty ozdobne
przeznaczone na sprzeda˝ w akcji zarobkowej dru˝yny.
5. Zorganizuje dla dru˝yny zaj´cia poÊwi´cone jednej
z technik plastycznych (np. plener malarski).
6. Zorganizuje wycieczk´ zast´pu lub dru˝yny na wystaw´, podczas której zainteresuje harcerki eksponatami
(rzeêbà, obrazami, plakatami, fotografiami, itp.).
M MISTRZYNI DEKORACJI
Zaprojektuje, zgromadzi materia∏y
i pokieruje wykonaniem (do wyboru):
a) wystroju koÊcio∏a z okazji uroczystoÊci,
b) wystroju szko∏y z okazji balu maturalnego,
c) o∏tarza na Bo˝e Cia∏o,
d) Grobu Paƒskiego,
e) scenografii dla teatru amatorskiego,
f) ilustracji do wydawanej w wydawnictwie harcerskim
ksià˝ki lub innej potrzebnej dekoracji o podobnej randze.
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✽

FRASZKA

1. Wystàpi na ognisku lub kominku
recytujàc wiersz odpowiedni do tematyki spotkania.
2. Weêmie udzia∏ w uk∏adaniu tekstu
piosenki obozowej lub piosenki zast´pu.
3. U∏o˝y dowcipne czterowiersze dla ka˝dego z cz∏onków zast´pu oddajàc ich charakterystyczne cechy.

✽✽

ADEPTKA POEZJI

1. Ma ulubionego poet´, zna jego ˝ycie i twórczoÊç.
2. Pisze wiersze rymowane i wiersze
bia∏e, niektóre z nich zaprezentuje
na ognisku harcerskim.
3. Przygotuje specjalny wieczorek poetycki dla dru˝yny gdzie b´dà prezentowane jej i inne wiersze na dowolny temat.
4. Weêmie udzia∏ w konkursie poetyckim (typu: Turniej
Jednego Wiersza).
5. Pomo˝e sekcji artystycznej w dru˝ynie w stworzeniu
ciekawego przedstawienia na specjalnà okazj´ (lub,
gdy nie ma takiej sekcji, stworzy jà, wystàpi z takà inicjatywà).
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✽✽

RECYTATORKA

1. Czyta wiele wierszy, zna na pami´ç
co najmniej 15.
2. Zna podstawowe techniki recytacji
i interpretacji tekstu.
3. Umiej´tnie zinterpretuje nieznany sobie dotychczas
utwór, dobierajàc odpowiednio barw´ g∏osu, modulacj´,
intonacj´, tempo, rytm, dynamik´ wypowiadanych s∏ów.
4. Wystàpi w wieczorze poezji lub konkursie recytatorskim.
5. Jest autorkà s∏ów piosenki powsta∏ej na obozie lub
rajdzie dru˝yny, którà ch´tnie wszyscy Êpiewajà.
6. Ucz´szcza na teatralne spotkania poetyckie z udzia∏em aktorów.

✽✽✽

POETKA

1. Cz´sto urozmaica gaw´dy przy ogniskach zr´cznie wplecionà poezjà.
2. Przygotuje wieczór poezji na wybranà okolicznoÊç (np. Êwi´to narodowe).
3. Pisze wiersze. Doprowadzi do wydrukowania swojego wiersza w prasie harcerskiej lub innej.
4. Poprowadzi zaj´cia z technik nauki na pami´ç tekstów, modulacji g∏osu, intonacji, interpretacji i innych
technik recytacji ze szczególnym uwzgl´dnieniem
pracy nad poprawnà dykcjà.
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✽

GAMA

1. Zna zasady strojenia gitary i stara
si´ stroiç instrument przed ka˝dym
u˝yciem.
2. Wie jak nazywajà si´ poszczególne
cz´Êci gitary oraz zna nazwy strun gitary.
3. Zna podstawowe chwyty C, D, d, E, e, G, A, a, H7.
4. Potrafi akompaniowaç do 10 piosenek.

✽✽

GITARZYSTKA

1. Zawsze stroi gitar´ przed jej u˝yciem.
2. Zna wszystkie chwyty podstawowe:
C, c, D, d, E, e, F, f, G, g, A, a, H, h.
3. Wie, co oznacza cyfra 7 przy akordzie i zna kilka chwytów septymowych.
4. Dobierze zestaw piosenek do tematyki ogniska lub
kominka i poprowadzi Êpiew akompaniujàc na gitarze.
5. Nauczy dru˝yn´ 3 nowych piosenek.
6. Pos∏u˝y si´ kapodastrem.
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✽✽✽

GITARZYSTKA DOSKONA¸A

1. Zawsze stroi gitar´ przed jej u˝yciem; wyt∏umaczy m∏odszej harcerce, po co i w jaki sposób stroi
si´ gitar´.
2. Odczyta z nut piosenk´.
3. Dobierze chwyty do 5 piosenek.
4. Przygotuje i poprowadzi Êpiewanà msz´ harcerskà.
5. Akompaniuje dru˝ynie na ogniskach, kominkach,
prowadzi Êpiew. W swoim repertuarze posiada wi´kszoÊç piosenek Êpiewanych w dru˝ynie.
6. U∏o˝y piosenk´ obozowà, lub przyÊpiewki, np. na
„smacznego”, itp.
7. Potrafi graç piosenki w ró˝nym metrum.
8. Ciàgle doskonali swoje umiej´tnoÊci gry na gitarze
(poznaje nowe chwyty, nowe sposoby strojenia, inne
rodzaje gitar, nowe sposoby wydobywania dêwi´ku
przy u˝yciu gitary, itp.)
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✽✽

LALKARKA

1. Wykona z zast´pem lalki ró˝nego
rodzaju: „pacynki”, jarzynki lub
marionetki.
2. Przygotuje z zast´pem przedstawienie lalkowe, zagra w nim – poruszajàc lalkà – przynajmniej l rol´.
3. Wywo∏a w czasie wyst´pu efekty dêwi´kowe (deszczu,
burzy, strza∏u, jadàcego pociàgu, t´tentu koni, itp.).
4. Wystàpi w teatrzyku cieni.

✽✽✽

RE˚YSERKA LALKOWA

1. Napisze scenariusz przedstawienia
lalkowego na podstawie znanej bajki, dobierze ilustracj´ muzycznà
i efekty dêwi´kowe.
2. Wraz z dru˝ynà przygotuje jego
wystawienie, rozdzieli role, przeprowadzi próby.
3. Zaprojektuje lalki, dobierze rekwizyty.
4. Zaprojektuje dekoracje i oÊwietlenie sceny.
5. Zadba o reklam´ przedstawienia.
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✽

TANCERECZKA

1. Regularnie ucz´szcza na zaj´cia
taƒca towarzyskiego lub wspó∏czesnego.
2. Umie zataƒczyç 3 taƒce (walc, polonez, kujawiak, polka).
3. By∏a na wyst´pie grupy tanecznej.
4. Na kominku lub ognisku postara si´ zaprezentowaç
swoje umiej´tnoÊci.

✽✽

TANCERKA

1. Zataƒczy poloneza, zna kilka figur.
2. Zataƒczy po 2 taƒce:
a) towarzyskie klasyczne,
b) towarzyskie nowoczesne,
c) ludowe.
3. Weêmie udzia∏ w zorganizowaniu zabawy tanecznej
lub balu harcerskiego, przygotuje muzyk´.
4. Nauczy inne harcerki 2 nowych taƒców.
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✽✽✽

TANCERKA DOSKONA¸A

1. Pozna histori´ wybranego taƒca
(walc, polonez, kujawiak, polka)
i przedstawi zdobyte informacje
w interesujàcy sposób dru˝ynie.
2. Zorganizuje konkurs taneczny.
3. Pozna ma∏o popularny taniec i nauczy si´ go.

M INSTRUKTORKA TA¡CA
1. Nale˝y do teatru taƒca.
2. Poprowadzi kurs taƒca.
3. Za∏o˝y w hufcu zespó∏ taneczny,
gdzie b´dzie pe∏ni∏a funkcje choreografa i instruktora. Swój repertuar
razem z zespo∏em zaprezentuje w Domu Kultury.
4. Przeprowadzi z m∏odszymi harcerkami lub zuchami
zabawy z taƒcem.
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✽

PLÑSIK

1. Ch´tnie bierze udzia∏ w zabawach
ze Êpiewem.
2. Zna 4 plàsy. Nauczy si´ jednego
nowego plàsu, poka˝e go nast´pnie
harcerkom z zast´pu.
3. Zobrazuje taƒcem jednà z piosenek Êpiewanych
w dru˝ynie.
4. Weêmie udzia∏ w zabawie tanecznej.
5. B´dzie na wyst´pach zespo∏u pieÊni i taƒca.

✽✽✽

WODZIREJ

1. Przygotuje i przeprowadzi bal harcerski o okreÊlonej tematyce, b´dzie pe∏ni∏a na nim rol´ wodzireja.
2. Zaprojektuje wystrój sali i okreÊli
stroje zgodnie z tematykà balu.
3. Poprowadzi zbiorowe zabawy towarzyskie lub konkursy w przerwach mi´dzy taƒcami.
4. Poprowadzi nauk´ 3 taƒców.
5. Zorganizuje pocz´stunek w czasie zabawy.
6. W dowolnej grupie towarzyskiej zabawi rozmowà
wszystkich, wprowadzi przyjacielski, weso∏y nastrój.
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✽✽

BAJARKA

1. Zna 20 bajek. Opowie kilka z nich
w swoim zast´pie „na dobranoc”.
2. Opowiada p∏ynnie, barwnym j´zykiem, zmieniajàc barw´ g∏osu
w dialogu.
3. Opowie wymyÊlonà przez siebie ciekawà bajk´ z mora∏em.
4. Przetworzy zwyk∏e zdarzenie dnia codziennego na
opowiadanie trzymajàce s∏uchaczy w napi´ciu.
5. Opowiadaniem humorystycznym wywo∏a nastrój weso∏oÊci wÊród s∏uchaczy.

✽✽✽

GAW¢DZIARKA

1. Powie 3 ciekawe gaw´dy 10-15minutowe na wybrany oraz zadane
tematy, oprze si´ na obserwacji ˝ycia i wiedzy ksià˝kowej.
2. Prezentowane gaw´dy zawieraç b´dà coÊ, co dla s∏uchacza posiada trwa∏à, zasadniczà
wartoÊç mogàcà wp∏ynàç na jego ˝ycie.
3. Opowiada z wyraênie widocznym planem, zachowujàc równowag´ mi´dzy pierwiastkiem ogólnym (abstrakcyjnym) a konkretnym (obserwacyjnym).
4. Opowiada barwnie, z mocà i wiarà we w∏asne s∏owa,
umiej´tnie dobiera nastrój do swoich gaw´d (czas,
sceneria, piosenki, itp.).
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5. Posiada prosty, bezpoÊredni kontakt ze s∏uchaczami,
∏atwo nawiàzuje dialog.
6. Poprowadzi ognisko, na które zaprosi goÊci i które
poÊwi´cone b´dzie konkretnemu tematowi.

M SABA¸A
Opracuje pisemnie i wyda jako pomoc
dla dru˝ynowych cykl swoich gaw´d,
(co najmniej 10) do wyboru:
a) dotyczàcych jednego tematu, uj´tego z ró˝nych punktów widzenia i przeznaczonych
dla harcerek w ró˝nym wieku,
b) b´dàcych przyk∏adem gaw´d ró˝no tematycznych
(np. dotyczàcych Prawa Harcerskiego – wybranego
punktu, Êwi´ta narodowego, rocznicy zwiàzanej ze
s∏awnym cz∏owiekiem, aktualnego wydarzenia w kraju, wigilii, itp.).
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✽

KOMEDIANTKA

1. Wystàpi przynajmniej 3 razy z zast´pem na ognisku lub kominku
dobrze odgrywajàc przydzielonà
sobie rol´.
2. Opanuje trem´ w czasie wyst´pów.
3. Zna kilka çwiczeƒ zwiàzanych z poprawnà dykcjà.
4. Samodzielnie przygotuje strój i rekwizyty.
5. Obejrzy przedstawienie w teatrze.

✽✽

AKTORKA

1. Przygotuje z zast´pem przedstawienie zaczerpni´te z literatury odgrywajàc dobrze jednà z g∏ównych ról.
2. Wyg∏osi z pami´ci wiersz lub fragment prozy prawid∏owo dobrany do tematyki ogniska
lub kominka.
3. Wykona scenk´ pantomimicznà.
4. Umiej´tnie zinterpretuje nieznany sobie utwór.
5. Przygotuje ognisko lub kominek dla dru˝yny.
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✽✽✽

ASYSTENTKA RE˚YSERKI

1. Przygotuje i przeprowadzi 2 du˝e
ogniska harcerskie, w tym l ognisko tematyczne.
2. Przygotuje i zrealizuje inscenizacj´
bajki dla dzieci.
3. Zapozna si´ z pracà re˝ysera teatralnego lub filmowego, weêmie udzia∏ w l próbie.
4. Pokieruje przygotowaniem du˝ej imprezy artystycznej (konkursu Êpiewu, rysunkowego, festiwalu teatralnego, itp.).

M RE˚YSERKA
Przygotuje przedstawienie teatralne dla
osób spoza Êrodowiska harcerskiego (np.
w szkole, domu dziecka) – u∏o˝y program, dobierze teksty i ilustracj´ muzycznà, podzieli role, ustali kolejnoÊç wyst´pów i s∏owo wià˝àce:
a) poprowadzi próby i nauczy aktorów poprawnie mówiç,
b) poka˝e ró˝ne elementy gry aktorskiej, interpretacj´ tekstu oraz çwiczenia na opanowanie g∏osu, dykcji i mimiki,
c) pokieruje stworzeniem projektów dekoracji, rekwizytów, doborem oÊwietlenia,
d) weêmie udzia∏ w przygotowaniu kostiumów i charakteryzacji postaci.
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✽✽

WIELBICIELKA KINA

1. Posiada kanon swoich ulubionych
filmów. Potrafi uzasadniç swój
wybór.
2. Zapozna si´ z sylwetkà jednego
wybranego twórcy kina polskiego.
Swojà wiedzà podzieli si´ z innymi.
3. Odwiedzi plan filmowy lub studio monta˝owe bàdê
telewizyjne.
4. Obejrzy film niekomercyjny i przedstawi z niego
relacj´.

✽✽✽

KLAPS

1. Weêmie udzia∏ w produkcji krótkiego filmu (np. napisze scenariusz, b´dzie operatorkà, itd.).
2. Zorganizuje ma∏y festiwal filmowy.
3. Odwiedzi festiwal filmów amatorskich lub kina niezale˝nego.
4. Opracuje projekt poznania jednego z wybranych zjawisk kina polskiego (np. kina moralnego niepokoju)
zawierajàcy np. wycieczk´, wywiad z twórcà. Podsumuje projekt na forum dru˝yny lub hufca.
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M MISTRZYNI FILMU
1. Zrealizuje krótki film, np. promujàcy harcerstwo.
2. Z dowolnego opowiadania stworzy
poprawny scenariusz.
3. Odwiedzi festiwal filmowy i przedstawi z niego relacj´.
4. Czyta pras´ poÊwi´conà kinu.
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✽

FOTOAMATORKA

1. Nazwie podstawowe cz´Êci aparatu
fotograficznego, którym fotografuje.
2. Dba o sprz´t fotograficzny, potrafi przygotowaç go do pracy i obs∏u˝yç:
a) aparat analogowy – pami´ta o bateriach, potrafi
za∏o˝yç i wyjàç film, stosuje filmy o ró˝nej czu∏oÊci w zale˝noÊci od warunków, w których fotografuje, umie obs∏ugiwaç lamp´ b∏yskowà,
b) aparat cyfrowy – pami´ta o bateriach i miejscu na
karcie, potrafi zgraç zdj´cia do komputera, korzysta z ró˝nych funkcji aparatu.
3. Przedstawi po 5 zdj´ç o ró˝nej tematyce: osoby, krajobraz, reporta˝.
4. Prezentowane zdj´cia odznaczaç si´ b´dà prawid∏owà
kompozycjà i b´dà dobre technicznie.

✽✽

FOTOGRAF

1. Fotografuje cz´sto, wykona seri´
zdj´ç z ˝ycia zast´pu, dru˝yny.
2. Zna ró˝ne rodzaje aparatów (analogowe i cyfrowe), wykona dobre
technicznie zdj´cia ró˝nymi rodzajami aparatów, potrafi w lustrzance manualnie ustawiç
odpowiednio do potrzeb czas i przys∏on´.
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3. Przechowuje swoje zdj´cia w uporzàdkowany sposób,
w albumie lub w komputerze czy na p∏ytach, prawid∏owo przechowuje negatywy.
4. Dostarcza zdj´cia do kroniki lub na stron´ www.
5. Przedstawi kilka wybranych fotografii o ciekawym temacie, ∏adnej kompozycji i nienagannej technice.

✽✽✽

FOTOREPORTERKA

1. Fotografuje cz´sto, dokumentuje
˝ycie dru˝yny, swoje zdj´cia wykorzysta∏a w przygotowaniu zbiórki
lub gry dla dru˝yny/zast´pu.
2. Samodzielnie wywo∏a czarno-bia∏y
film i sporzàdzi odbitki przy pomocy powi´kszalnika.
3. Wykona dobre kompozycyjnie i technicznie: portret,
zdj´cie w ruchu ró˝nymi rodzajami aparatów (cyfrowym i analogowà lustrzankà), zna poj´cie g∏´bi ostroÊci i potrafi je zastosowaç.
4. Doborem oÊwietlenia potrafi wytworzyç odpowiedni
nastrój zdj´cia.
5. Sporzàdzi reporta˝ fotograficzny z obozu, wycieczki lub
imprezy harcerskiej, przygotuje zdj´cia do umieszczenia
w kronice dru˝yny i zamieszczenia ich na stronie www.
6. Potrafi dokonaç podstawowej komputerowej obróbki
zdj´cia.
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M MISTRZYNI FOTOGRAFII
1. Fotografia jest jej pasjà, wykorzystuje jà w pracy harcerskiej.
2. Wykona seri´ dobrych kompozycyjnie i technicznie zdj´ç w studiu,
plenerze, reporta˝.
3. Samodzielnie wywo∏a film kolorowy i sporzàdzi odbitki na fotolabie.
4. Wykona reprodukcj´ i retusz zdj´cia (metodà dowolnà).
5. Zaprezentowa∏a w∏asne zdj´cia w formie wystawy.
6. Zorganizuje cykl zaj´ç „szkó∏ki fotograficznej”, podczas których zaprezentuje informacje o sprz´cie, mo˝liwoÊciach technicznych, zasadach dobrej kompozycji
zdj´cia i podstawowe fakty z historii fotografii.
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✽✽✽

OPERATORKA VIDEO

Pos∏ugujàc si´ kamerà video sporzàdzi
trzy filmy przydatne w szkoleniu zast´powych lub dru˝ynowych (dotyczàce np. pionierki obozowej, obrz´dowoÊci innych dru˝yn i zast´pów,
musztry, itp.). Zareklamuje i rozpowszechni film.
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✽

SZPERACZ

1. W nieznanej sobie miejscowoÊci
odszuka i zlokalizuje wa˝niejsze
obiekty: oÊrodek zdrowia, stra˝
po˝arnà, dworzec lub przystanek
PKS, itp.
2. Weêmie udzia∏ w zwiadzie terenowym dotyczàcym poznania historii miejscowoÊci i ˝ycia jej mieszkaƒców.
3. Na mapie lub planie zaznaczy zabytkowy obiekt wyznaczony zadaniem, zapozna si´ z jego historià.
4. Z wycieczki leÊnej przyniesie ciekawe zbiory lub trofea.
5. Pos∏uguje si´ przewodnikiem i encyklopedià.

✽✽

POSZUKIWACZKA

1. Kierujàc grupà zwiadowczà przeprowadzi zwiad terenowy na okreÊlony temat.
2. W czasie zwiadu skorzysta z ksià˝ek, przewodników, przeprowadzi
rozmowy z ludêmi.
3. Sporzàdzi dok∏adny raport ze zwiadu.
4. Przedstawi wyniki zwiadu na ognisku lub kominku,
zilustruje opowiadanie zdj´ciami, rysunkami bàdê
eksponatami.
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✽✽✽

BADACZKA

1. Dokona podzia∏u Polski na regiony
geograficzne, przyrodnicze, historyczne i etnograficzne – charakteryzujàc je uzasadni podzia∏.
2. Korzystajàc z czytelni i biblioteki
sporzàdzi bibliografi´ na zadany temat. Interesuje si´
jednà z dziedzin wiedzy (np. astronomià, oceanologià, meteorologià, itp.), przedstawi tytu∏y 3 ksià˝ek
przeczytanych w tej dziedzinie, zaciekawi harcerki
w dru˝ynie opowiadaniem z zakresu tej wiedzy.
3. Przedstawi dru˝ynie zbiory kolekcjonerskie lub zademonstruje doÊwiadczenie.
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✽

CZYTELNICZKA

1. Lubi czytaç ksià˝ki, posiada swojego ulubionego autora, przeczyta
kilka jego ksià˝ek.
2. W swoim zast´pie na wycieczce lub
„na dobranoc” opowie fragment
ma∏o znanej a ciekawej ksià˝ki tak, ˝e zainteresuje nià
inne harcerki.
3. W ciàgu jednego dnia obozowego ˝ycia wcieli si´
w postaç ksià˝kowà, którà wed∏ug niej warto naÊladowaç, umiej´tnie jà przedstawiajàc w ró˝nych sytuacjach (charakteryzacja, sposób post´powania, cytaty
z jej wypowiedzi).

✽✽

BIBLIOTEKARKA

1. Pomaga w bibliotece:
a) porzàdkuje i oprawia ksià˝ki,
b) prowadzi katalog,
c) pe∏ni dy˝ury przy wypo˝yczaniu.
2. Wykona drobne naprawy kilku ksià˝ek.
3. Zamówi ksià˝k´ w ksi´garni wysy∏kowej lub prenumerat´ czasopisma.
4. Sporzàdzi plakat reklamujàcy ksià˝ki harcerskie.
5. Przeprowadzi na zbiórce gr´ lub zabaw´ opracowanà
na podstawie ulubionej ksià˝ki.
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✽✽✽

BIBLIOFILKA

1. Odwiedzi kilka du˝ych bibliotek
i czytelni, zapozna si´ z organizacjà
ich pracy.
2. Pos∏ugujàc si´ katalogami zgromadzi i przeczyta kilka ksià˝ek
z okreÊlonej dziedziny, zdobyte wiadomoÊci wykorzysta w czasie zaj´ç harcerskich.
3. Prowadzi biblioteczk´ harcerskà dru˝yny, uzupe∏nia
jà cennymi propozycjami.
4. Kompletuje w∏asny ksi´gozbiór, posiada jego katalog,
w∏asny exlibris.
5. Zorganizuje wieczór autorski, spotkanie z ksià˝kà
harcerskà, zbiórk´ ksià˝ek na upominki, itp.
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✽

KOLEKCJONERKA

1. Odwiedzi dwa ró˝ne muzea, opowie w zast´pie o odwiedzonych
wystawach.
2. Wie jak nale˝y zachowywaç si´
w muzeum i dlaczego.
3. Zbiera przedmioty (np. znaczki, monety, ksià˝ki).
Umie opowiedzieç o posiadanej kolekcji.
4. Wie, jakie znaczenie majà zbiory muzealne.

✽✽

KOLEKCJONERKA
– MUZEALNIK

1. Odwiedzi trzy ró˝ne typy muzeów
(np. galeri´, skansen, muzeum historyczne).
2. Wie, kiedy i gdzie powsta∏o pierwsze muzeum na Êwiecie i pierwsze w Polsce.
3. Zaplanuje wyjÊcie zast´pu do muzeum; sprawdzi
koszty, godziny otwarcia, itp. Prawid∏owo rozliczy si´
z powierzonych pieni´dzy.
4. Wraz z dru˝ynà weêmie udzia∏ w zaj´ciach edukacyjnych w muzeum (pokazy, lekcja lub warsztaty
muzealne).
5. Zbiera przedmioty (np. fotografie, monety). Prawid∏owo przechowuje zbiory, korzysta z pomocy w ich
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opracowywaniu i uzupe∏nianiu (katalogi, Internet,
pomoc profesjonalistów).
6. W ciekawy sposób wyjaÊni m∏odszym harcerkom co
to jest dziedzictwo narodowe i dlaczego powinniÊmy
dbaç o jego zachowanie.

✽✽✽

M¸ODY MUZEALNIK

1. Nawià˝e wspó∏prac´ z wybranym
muzeum, zwiedzi je, przeprowadzi
rozmowy z pracownikami. Zdobyte wiadomoÊci wykorzysta w pracy
dru˝yny (przygotuje zbiórk´, gr´, program biwaku
lub obozu dotyczàce poznanych zagadnieƒ).
2. Zorganizuje udzia∏ dru˝yny w zaj´ciach edukacyjnych
(pokazy, lekcja muzealna, warsztaty muzealne). Przygotuje m∏odsze harcerki do uczestnictwa w zaj´ciach.
3. Posiada w∏asne zbiory pamiàtek. Stale powi´ksza swojà kolekcj´. Zabezpiecza zbiory, uzupe∏nia wiedz´ na
ich temat.
4. Przeczyta ksià˝k´ zwiàzanà z wybranà dziedzinà kolekcjonerstwa.
5. Nawià˝e kontakt z innymi kolekcjonerami; wymieni
doÊwiadczenia i ew. zbierane przedmioty.
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M MUZEALNIK
1. Przygotuje wystaw´ muzealnà
(w muzeum, domu kultury lub
szkole):
a) b´dzie odpowiedzialna za opracowanie zbiorów (dobór eksponatów, ich zabezpieczenie, itp.) oraz opracowanie ekspozycji,
b) opracuje materia∏y promujàce wystaw´, (katalog,
plakat, itp.),
c) w pracach nad wystawà zasi´gnie rady specjalisty.
2. Opracuje materia∏ informacyjno – edukacyjny dotyczàcy zbiorów muzealnych, kolekcji, ew. ciekawych
obiektów zabytkowych znajdujàcych si´ w okolicy
jej miejsca zamieszkania, który b´dà mog∏y wykorzystaç dru˝yny z innych miast przy planowaniu w´drówek obozowych czy zimowisk (wskazana forma
elektroniczna np. na CD, www albo artyku∏ w prasie
harcerskiej).
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✽

MA¸A ARCHIWISTKA

1. Zbiera dokumenty z ˝ycia zast´pu,
dru˝yny.
2. Utrzymuje je w porzàdku.
3. Umie wykorzystaç zebrane materia∏y na zbiórce zast´pu.
4. Wie, gdzie w jej okolicy znajduje si´ archiwum (paƒstwowe, koÊcielne, itp.).
5. Wie, do czego przydajà si´ materia∏y archiwalne.

** M¸ODA ARCHIWISTKA
1. Zbiera dokumenty, rozkazy, pamiàtki zwiàzane z ˝yciem dru˝yny.
2. Zabezpiecza zbiory przed wilgocià,
szkodnikami i kurzem.
3. Umiej´tnie korzysta ze zbiorów.
Opracuje system ich porzàdkowania.
4. Wykorzysta zebrane materia∏y do przygotowania
zbiórki dru˝yny, opracowania artyku∏u, mini-wystawy, itp.
5. Umie wyjaÊniç, czym zajmujà si´ archiwiÊci.
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✽✽✽

ARCHIWISTKA

1. Prowadzi archiwum rodzinne lub
archiwum dru˝yny.
2. Materia∏y utrzymuje w porzàdku.
Pracuje nad ich opracowaniem.
3. Przeczyta ksià˝k´ o tematyce archiwalnej.
4. Odwiedzi archiwum, w którym skorzysta ze zbiorów
by wzbogaciç swojà wiedz´ dotyczàcà w∏asnych
zbiorów.

M ARCHIWISTKA DOSKONA¸A
1. Opracowuje archiwum hufca lub
choràgwi.
2. Prowadzi je zgodnie z zasadami archiwalnymi (wg instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej).
3. Stale podnosi swoje umiej´tnoÊci w dziedzinie pracy
archiwalnej.
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✽

M¸ODA REPORTERKA

1. Na ognisku dru˝yny rzeczowo
i ciekawie zda relacj´ z wycieczki
lub zwiadu zast´pu.
2. Pos∏u˝y si´ magnetofonem, przedstawi dokonane przez siebie nagranie.
3. ZamieÊci w kronice lub gazetce reporta˝ dotyczàcy
wydarzenia z ˝ycia dru˝yny lub zast´pu.
4. Zilustruje rysunkami lub zdj´ciami reporta˝ w kronice (gazetce).

✽✽

REPORTERKA

1. Przeprowadzi wywiad na zadany
temat opracowujàc go pisemnie
(np. gazetka).
2. Przygotuje kilka artyku∏ów do gazetki dru˝yny/Êrodowiska/obozowej lub b´dzie redagowa∏a jej wybrany dzia∏ (min.
6 numerów).
3. Opracuje w ciekawej formie wyniki podejmowanych zwiadów, wykorzysta je w pracy z m∏odszymi
harcerkami.
4. W pracy redaktorskiej pos∏uguje si´ magnetofonem
(dyktafonem), komputerem; wie jak odnaleêç interesujàce jà informacje w Internecie.
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✽✽✽

DZIENNIKARKA

1. B´dzie redagowaç przez 6 miesi´cy
lub w trakcie obozu gazetk´ harcerskà (min. 6 numerów).
2. PrzeÊle 5 swoich artyku∏ów do redakcji pisma harcerskiego.
3. Zapozna si´ z zasadami sporzàdzania notatki prasowej. Sporzàdzi notatk´ z przebiegu istotnego dla Êrodowiska wydarzenia (np. imprezy, zbiórki hufca, rajdu, obozu) – postara si´ o jej umieszczenie w gazetce
szkolnej, parafialnej, w prasie lokalnej.
6. Pos∏u˝y si´ Internetem podczas przygotowywania materia∏ów dziennikarskich. Obs∏u˝y kserokopiark´, faks.
4. Opracuje bibliografi´ na zadany temat.
M REDAKTORKA
1. Weêmie udzia∏ w pracach redakcji
pisma harcerskiego (lokalnego lub
ogólnopolskiego) przez okres pó∏
roku (co najmniej 6 numerów):
a) b´dzie zbieraç materia∏y z danej
dziedziny i opracowywaç je w formie artyku∏ów,
b) b´dzie publikowaç w nim swoje artyku∏y,
c) wykorzysta zdj´cia i rysunki w∏asne oraz przekazane przez innych,
d) zapozna si´ z technikà sk∏adania i druku pisma,
e) weêmie udzia∏ w kolporta˝u.
2. Przeka˝e do prasy lokalnej artyku∏ propagujàcy ide´
harcerskà.
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✽

KRAJKA

1. Wraz z zast´pem weêmie udzia∏
w zwiadzie etnograficznym, porozmawia z mieszkaƒcami o historii miejscowoÊci i ˝yciu w tej miejscowoÊci.
2. W czasie zwiadu dokona obserwacji stylu budownictwa, elementów sztuki ludowej, j´zyka mieszkaƒców
(powiedzenia gwarowe, akcent, itp.).
3. Na ognisku dru˝yny zaprezentuje swoje spostrze˝enia,
przedstawi notatki, szkice oraz co najmniej jeden przedmiot – wyrób rzemios∏a ludowego z danej okolicy.

✽✽

FOLKLORYSTKA

1. Weêmie udzia∏ w zwiadzie etnograficznym, co najmniej w 3 ró˝nych
regionach Polski.
2. Zwiedzi z zast´pem muzeum regionalne lub skansen okolic w∏asnego miejsca zamieszkania.
3. Zna co najmniej jeden taniec i kilka przyÊpiewek lub
piosenek z w∏asnego regionu.
4. Ucz´szcza na wyst´py zespo∏ów ludowych i wystawy
sztuki ludowej, festyny folklorystyczne lub warsztaty
r´kodzie∏a ludowego; zdobytà tam wiedz´ wykorzystuje do prowadzenia zaj´ç w zast´pie (nauka taƒców
i piosenek, malowanie pisanek, wycinanki, hafty, itp.).
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✽✽✽

FOLKLORYSTKA
DOSKONA¸A

1. Zorganizuje wystaw´ lub warsztaty dotyczàce kultury, historii,
sztuki wybranego regionu etnograficznego. W ramach przygotowaƒ nawià˝e i wykorzysta kontakt z ludêmi zwiàzanymi z tym regionem.
2. Przygotuje folder z trasami turystycznymi i wybrane
elementy programu (zaj´cia regionalne) na u˝ytek obozu zorganizowanego na terenie wybranego regionu.
3. B´dzie przewodnikiem po wybranym regionie w czasie wycieczki lub w´drówki.
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✽✽✽

ETNOGRAFKA

1. Przygotuje dla m∏odszych harcerek prezentacj´/folder, itp. pokazujàcy podzia∏ Polski na regiony
etnograficzne z ich charakterystykà
(budownictwo, stroje, j´zyk, zwyczaje, itp.), który b´dzie mo˝na wykorzystaç w pracy dru˝yny.
2. Na wycieczce dru˝yny lub zast´pu pe∏niç b´dzie rol´
przewodnika po zabytkach kultury ludowej danego
regionu.
3. Gromadzi zbiory etnograficzne z okolic, w których
przebywa∏a (cz´Êci strojów, narz´dzia, elementy
zdobnictwa ludowego, itp.) lub dokumentacj´ fotograficznà i fonograficznà zabudowy, zwyczajów i ˝ycia mieszkaƒców. Stara si´ powi´kszaç swoje zbiory,
podejmie prób´ publikacji zdj´ç.
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✽

GWIAZDA POLARNA

1. Orientuje si´ w stronach Êwiata wg
Ksi´˝yca, S∏oƒca, gwiazd (odnajdzie Gwiazd´ Polarnà, zna fazy
Ksi´˝yca i ich zwiàzek ze stronami
Êwiata, stosuje metod´ „S∏oƒca i zegarka”).
2. Zbuduje zegar s∏oneczny.
3. Wska˝e na niebie 4 gwiazdozbiory.
4. Wyt∏umaczy istnienie dnia i nocy, pór roku.

✽✽

OBSERWATORKA NIEBA

1. Wie, co to jest Uk∏ad S∏oneczny,
przedstawi ciekawie ka˝dà z planet
opowiadajàc o jej wyglàdzie i warunkach na niej panujàcych.
2. Zapozna si´ z podstawowà wiedzà
o Ksi´˝ycu, w czasie obozu lub w ciàgu roku podejmie obserwacj´ faz ksi´˝yca i zwiàzanych z tym
zmian pogody.
3. Nauczy si´ pos∏ugiwania obrotowà mapà nieba. Z jej
pomocà wyznaczy uk∏ad gwiazd o ró˝nych porach
nocy, zimà i latem, wyznaczy kierunki Êwiata.
4. Nauczy m∏odsze harcerki wyznaczania kierunków
Êwiata wg Ksi´˝yca, S∏oƒca i gwiazd.
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✽✽✽

ASTRONOM

1. Nazywa widoczne na polskim niebie gwiazdozbiory i planety, opowie o nich innym harcerkom, zna
kilka mitologicznych opowiadaƒ
zwiàzanych z ich nazwami.
2. Systematycznie obserwuje niebo przez przyrzàd
optyczny, zaprosi do obserwacji m∏odsze harcerki.
3. Przedstawi zainteresowanym harcerkom w przyst´pnej formie wspó∏czesnà wiedz´ na temat powstania
wszechÊwiata.
4. Zorganizuje dla dru˝yny wycieczk´ do planetarium/obserwatorium lub przedstawi pras´, literatur´
popularno-naukowà oraz www popularyzujàce badania astronomiczne.
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✽

SKA¸KA

1. Zwiedzi kamienio∏om lub ˝wirowni´, znajdzie skamieliny z odciskami roÊlin lub zwierzàt.
2. Przeczyta ksià˝k´ o prehistorii Ziemi.
3. Znajdzie okazy kamieni rzeêbione
przez wod´, lodowiec, atmosfer´.
4. Korzystajàc z do∏ów kopalnych na obozie lub robiàc
w∏asnà odkrywk´ do g∏´bokoÊci 1,30 m pobierze
próbki gruntu z trzech poziomów i wyt∏umaczy
zmiany jego barwy i struktury.

✽✽

GEOLOG

1. Pozna w czasie podró˝y i wycieczek podstawowe typy krajobrazu
Polski: wysokogórski, górski, wy˝ynny, nizinny, krajobraz pojezierzy i nadmorski; scharakteryzuje
ka˝dy z nich i powie, w jaki sposób by∏ kszta∏towany.
2. Odwiedzi teren wydmowy (nadmorski lub sandrowy), obejrzy meandry rzeczne i pradolin´ rzeki.
3. Zwiedzi jaskini´, wie, jaki proces jà kszta∏towa∏, potrafi nazwaç podstawowe formy naciekowe.
4. Rozró˝nia kilka rodzajów ska∏ i podstawowe materia∏y, posiada zbiór kamieni, który zaprezentuje innym
harcerkom.
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✽✽✽

BADACZKA DZIEJÓW ZIEMI

1. Przeczyta 10 artyku∏ów lub fragmentów ksià˝ek przedstawiajàcych
opis wulkanów lub trz´sieƒ ziemi,
podzieli si´ ciekawostkami z innymi harcerkami. Zwiedzi kopalni´
czynnà lub wyeksploatowanà, przyniesie z niej ciekawe eksponaty.
2. Sporzàdzi wystaw´ geologicznà, gdzie przy poszczególnych erach i okresach historii Ziemi znajdà si´ odpowiednie ska∏y, skamieliny i rysunki obrazujàce krajobraz i formy ˝ycia.
3. Zorganizuje dla harcerek gr´, w której w´drowaç b´dà przez dzieje Ziemi.
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✽

ALCHEMICZKA

1. Napisze list atramentem sympatycznym i wywo∏a jego treÊç.
2. Ozdobi materia∏ monogramem
uzyskanym drogà chemicznà (chusteczk´, cz´Êç ubrania, itp.).
3. Uzyska ∏adne, du˝e kryszta∏y z przesyconego roztworu.
4. Wymieni kilka zwiàzków chemicznych, które sà truciznami oraz kilka szkodliwie dzia∏ajàcych na skór´.

✽✽

LABORANTKA

1. Posiada podstawowe przybory do
doÊwiadczeƒ chemicznych (kolby,
menzurki, itp.).
2. Sporzàdzi samodzielnie barwniki
w 3 kolorach.
3. Stosujàc odpowiednie odczynniki chemiczne uzyska
p∏omieƒ w 4 ró˝nych barwach.
4. Potrafi ugotowaç jajko bez rozpalania ognia.
5. Zademonstruje przed zast´pem ciekawe doÊwiadczenie z grupy „chemicznych czarów” (np. zmieni barw´
kwiatów w wazonie, stworzy podwodny ogród chemiczny, itp.).
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✽✽✽

CHEMICZKA

1. Posiada w∏asne ma∏e laboratorium
chemiczne, w którym cz´sto demonstruje innym ciekawe doÊwiadczenia.
2. Wyprodukuje sztuczne ognie na
choink´.
3. Sporzàdzi proch dymny lub bawe∏n´ strzelniczà. Wykona drobnà prac´ grawerskà (np. utrwali w metalu
swój monogram).
4. Przygotuje harcerski wieczór sztuk iluzjonistycznych
lub wró˝b andrzejkowych, w którym zaprezentuje
swoje doÊwiadczenia.
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✽

POT¢GA

1. Zr´cznie uk∏adajàc pytania pokona
3 przeciwników w grze w 10 pytaƒ.
2. Zna i przedstawi innym 5 zagadek
matematycznych.
3. U∏o˝y rebus szyfrujàc has∏o obozu,
wycieczki czy temat zbiórki.
4. Pomno˝y w pami´ci liczb´ jednocyfrowà przez dwucyfrowà w czasie krótszym ni˝ 30 sek.

✽✽

MATEMATYCZKA

1. Poda zasad´ odszukiwania drogi
w labiryncie przy zab∏àdzeniu oraz
zasad´ pozwalajàcà zwiedziç
wszystkie korytarze labiryntu.
2. Opowie o tajemnicach piramid
egipskich.
3. Zna 15 zagadek matematycznych, wykorzysta je
w przygotowaniu gry dla zast´pu.
4. U∏o˝y krzy˝ówk´ sprawdzajàcà wiadomoÊci harcerskie kandydatek na stopieƒ ochotniczki.
5. Pomno˝y w pami´ci 2 liczby dwucyfrowe przez siebie
w czasie krótszym ni˝ l minuta.
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✽✽✽

ALFA & OMEGA

1. Zna kilka kwadratów magicznych.
2. Sporzàdzi ciekawy algorytm przydatny w szkoleniu harcerskim (np.
post´powanie w przypadku spostrze˝enia wypadku samochodowego, itp.).
3. Opowie o osiàgni´ciach ró˝nych kultur w zakresie
wiedzy matematycznej.
4. Przygotuje „Turniej ¸amania G∏owy” dla zast´pów dobierajàc zagadki odpowiednie do wieku uczestników.
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✽

MA¸A INFORMATYCZKA

1. Umie po∏àczyç elementy komputera, peryferia i akcesoria (monitor,
klawiatura, myszka, drukarka, s∏uchawki, itp.).
2. Umie pos∏ugiwaç si´ komputerem:
napisaç prosty tekst w edytorze, przegraç go na wymienny noÊnik (dyskietka, CD, itp.), wydrukowaç.
3. Potrafi uruchomiç znajomy program, wykorzystuje
ró˝ne jego mo˝liwoÊci.
4. Potrafi u˝ywaç przeglàdark´ internetowà, zna kilka
przydatnych dla harcerek stron www. Umie wys∏aç
e-mail z za∏àcznikiem (np. dokumentem tekstowym z pkt. 2).

✽✽

ZNAWCZYNI KOMPUTERA

1. Umie pos∏ugiwaç si´ pakietem biurowym (typu Office): edytor tekstu,
arkusz kalkulacyjny, prezentacje (np.
prezentacja dru˝yny, Êrodowiska).
2. Samodzielnie u∏o˝y, po∏amie i wydrukuje publikacj´ (Êpiewnik, gazetk´, regulaminy,
itp.). Zastosuje ró˝ne kroje pisma, uk∏ady stron (format, nag∏ówki, marginesy, itp.), tabelki.
3. Umie przygotowaç i wydrukowaç lub zamieÊciç w Internecie Êpiewnik, gazetk´ czy innà potrzebnà publikacj´.
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4. Pos∏uguje si´ e-mailem, komunikatorem internetowym (gg, ICQ, Jabber, itp.), umie przeprowadziç
rozmow´ g∏osowà przy u˝yciu komputera (VoIP).
5. Potrafi zabezpieczyç komputer przed wirusami i w∏amaniem.
6. Zna podstawowe podzespo∏y komputera. Umie zdiagnozowaç ich awarie (dysk, pami´ç), w razie potrzeby wymieniç na nowe.

✽✽✽

INFORMATYCZKA

1. Regularnie czyta czasopismo lub
przeglàda serwis z bran˝y informatycznej. Potrafi powiedzieç, co nowego si´ dzieje w bran˝y.
2. Stworzy rozwiàzania informatyczne przydatne w pracy dru˝yny (np. szablon do dokumentacji finansowej,
system ewidencjonowania sk∏adek, itd.).
3. U˝ywa∏a przynajmniej 2 ró˝nych, ogólnodost´pnych
systemów operacyjnych (np. Windows, Linux,
MacOS (X), Unix, itp.), potrafi porównaç je, wykazujàc zalety i wady ka˝dego. W wybranym systemie: umie
skonfigurowaç komputer do pracy w sieci lokalnej.
4. Orientuje si´ w historii powstania komputerów, sieci
Internet. Zna podstawowe poj´cia i urzàdzenia sieciowe (np. adres IP, router, hub/switch). Potrafi skonfigurowaç komputery w sieci lokalnej i pod∏àczyç je do
Internetu (przez modem, DSL czy innego typu ∏àcze).
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5. Znajdzie program przydatny do pracy w dru˝ynie
i zast´pie, pozna jego budow´.
6. Zna problem piractwa oprogramowania i w∏asnoÊci
intelektualnych. Potrafi zaproponowaç i przekonaç
do alternatywnych, darmowych rozwiàzaƒ w miejsce
nielegalnych programów.

✽✽✽

POCZÑTKUJÑCA
PROGRAMISTKA

1. Zna dowolny j´zyk programowania
(np. C++).
2. Stworzy aplikacj´ dzia∏ajàcà przez
www.
3. Na bie˝àco Êledzi bran˝´ programowania, zna aktualne trendy i techniki programowania.
4. Wie, jakie sà konsekwencje i niebezpieczeƒstwa wynikajàce ze z∏ego korzystania z komputera i sieci Internet oraz jego ogromne zalety i mo˝liwoÊci.
5. Znajdzie zestaw gier i programów edukacyjnych
przydatnych i po˝ytecznych, uczàcych dzieci – zach´ci do u˝ywania osoby ze swojego Êrodowiska
harcerskiego.
6. Pozna wp∏yw komputera i monitora na zdrowie cz∏owieka, swojà wiedzà podzieli si´ z innymi w ciekawej
formie.
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M PROGRAMISTKA
1. Pozna w stopniu zaawansowanym
wybrany j´zyk programowania
(np. C++, Java, PHP).
2. Zaprojektuje i uruchomi program
(aplikacj´ www) przydatny w pracy
dru˝yny lub gr´, program edukacyjny.
3. Zna popularne serwisy z oprogramowaniem open
source. Umie wykorzystaç dost´pne êród∏a programów do budowy w∏asnych rozwiàzaƒ.
4. Umie podzieliç si´ pracà nad programem (aplikacjà
www) w 2-3-osobowym zespole. Potrafi napisaç specyfikacj´ nowego programu, oszacowaç czas. Orientuje si´, do czego s∏u˝à bazy b∏´dów, archiwa wersji
(np. CVS).
5. Zadba o ∏atwoÊç obs∏ugi, profesjonalny wyglàd i rozpowszechnianie programu w Êrodowisku.
6. Zorganizuje i przeprowadzi kurs komputerowy
w swoim Êrodowisku.
7. Zna podstawy tworzenia i obs∏ugi bazy danych, formatów wymiany danych typu XML.
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✽

GRAFIK

1. Stworzy przyjemnà dla oka i funkcjonalnà szat´ graficznà do dowolnej
strony www (np. dru˝yny), zastosuje ró˝ne techniki i mo˝liwoÊci.
2. Zna przynajmniej 2 programy do
tworzenia i doskonalenia grafiki – potrafi je obs∏ugiwaç, opowiedzieç o ich dzia∏aniu.
3. Przeczyta ksià˝k´/poradnik o jednym z programów
graficznych/grafice komputerowej.
4. Zna podstawy grafiki 2D, ogólnie orientuje si´ w temacie grafiki 3D.
5. Zaprojektuje logo zast´pu, dru˝yny, harcerskiej akcji.

✽✽

ZNAWCZYNI GRAFIKI
KOMPUTEROWEJ

1. Zaprojektuje logo/plakietk´ w formacie wektorowym.
2. Potrafi wykonaç prosty retusz grafiki bàdê zdj´cia.
3. Stworzy proste dynamiczne elementy graficzne, np.
do strony www.
4. Zabezpieczy swoje grafiki przed kradzie˝à w Internecie (np. wykona „znak wodny”).
5. Zna podstawy kompozycji barw.
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✽✽✽

GRAFIK DOSKONA¸Y

1. Potrafi wykonaç atrakcyjnà grafik´
dynamicznà w ró˝nych formatach
(.gif; .fla).
2. Tworzy w∏asne narz´dzia graficzne
(np. „p´dzle”, filtry, czcionki).
3. Zapozna si´ z prawem autorskim dotyczàcym grafiki.
4. Potrafi po∏àczyç grafik´ z programami komputerowymi.
5. Zna zasady dzia∏ania tabletu.
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✽

OPIEKUNKA STRONY

1. Przez 3 miesiàce b´dzie webmasterkà harcerskiej strony www
(strona b´dzie cz´sto aktualizowana, b´dzie widoczne ˝ycie strony,
zmiany i ulepszenia).
2. Sprawnie pos∏uguje si´ programami do tworzenia
stron www. Umie przygotowaç poprawnà (w sensie
kodu HTML, kodowania znaków narodowych)
stron´ www.
3. Zna podstawowe elementy j´zyka HTML. Potrafi
przygotowaç prostà stron´ www, pos∏ugujàc si´ tylko
najprostszym edytorem tekstu.

✽✽

WEBMASTERKA

1. Przez okres, co najmniej 3 miesi´cy
opiekuje si´ potrzebnym serwisem
harcerskim, majàcym zasi´g dzia∏ania na poziomie hufca lub wy˝ej.
U˝ytkownicy sà zadowoleni z aktualnoÊci, ∏atwoÊci w nawigacji, itp.
2. Zna podstawy grafiki komputerowej (potrafi stworzyç prostà szat´ graficznà do strony www).
3. Wykorzystuje elementy ró˝nych j´zyków i technik
programowania serwisów www (np. szablony,
DHTML, PHP, Java Script, CSS, itd.)
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4. Potrafi w sposób czytelny prezentowaç treÊç strony.
Stron´ takà mo˝na ∏atwo skalowaç, wydrukowaç, zapisaç. Strona poprawnie dzia∏a w ró˝nych przeglàdarkach.
5. Korzysta z programów/narz´dzi typu open source
(szablony, zegary, itd.). Koduje strony mo˝liwie
zgodnie z obowiàzujàcymi standardami (W3C).
6. Dla uatrakcyjnienia mo˝liwoÊci serwisu, umie wykorzystaç na stronie ogólnodost´pne, darmowe us∏ugi
lub zainstalowaç darmowe skrypty.

✽✽✽

WEBMASTERKA
– PROGRAMISTKA

1. Zbuduje potrzebny serwis-portal
internetowy, wykorzystujàc dost´pne oprogramowanie typu
CMS. Serwis ma s∏u˝yç do sprawnej komunikacji grupy osób i/lub promocji wydarzenia harcerskiego, np. zlotu, z∏azu, du˝ego rajdu (na
poziomie choràgwi lub wy˝ej).
2. Potrafi zabezpieczyç stron´ przed w∏amaniem.
3. Potrafi, w ∏atwy sposób, zarzàdzaç szatà graficznà
w ca∏ym serwisie www.
4. Zaanga˝uje kilka osób we wspó∏redagowanie swojego
portalu. Dostarczy im narz´dzi/mo˝liwoÊci, aby mog∏y one bezpoÊrednio publikowaç swoje informacje
w portalu.
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M WEBMASTERKA
DOSKONA¸A
1. Zbuduje/rozbuduje i poprowadzi
potrzebny w harcerstwie ogólnopolski serwis internetowy wykorzystujàc bazy danych, piszàc w∏asne skrypty i wykorzystujàc ró˝ne techniki do budowy i zarzàdzania du˝ym serwisem www.
2. Informacje w takim serwisie www sà mo˝liwe do znalezienia przy pomocy popularnych wyszukiwarek internetowych.
3. Zorganizuje warsztaty – szkolenie dla webmasterek.
Wyszkoli nast´pczyni´, która b´dzie umia∏a poprowadziç dalej taki serwis.
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✽

INTERNETOWA
PODRÓ˚NICZKA

1. Zna podstawowe poj´cia u˝ywane
w j´zyku internautów: www, domena, chat, portal, linux, serwer, itd.
2. Umie za∏o˝yç konto e-mail na dowolnym serwisie internetowym.
3. Umie korzystaç z wyszukiwarki internetowej
4. Przedstawi swojà opini´ na temat stron ZHR, zaprezentuje wartoÊciowe strony innym, by oni te˝ wiedzieli, gdzie zaglàdaç.

✽✽

INTERNAUTKA

1. Wyka˝e si´ znajomoÊcià programów do obs∏ugi Internetu.
2. Umie korzystaç z przesy∏ania FTP.
3. Tworzy swojà stron´ www.
4. Zabezpieczy komputer przed atakiem wirusów, trojanów, robaków internetowych.
5. Potrafi wykorzystaç w harcerstwie czaty, komunikatory internetowe, np. zorganizowaç spotkanie-wywiad z kimÊ ciekawym na czacie czy konferencj´ za
poÊrednictwem komunikatora.
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✽

POLIGLOTKA

1. Nauczy si´ podstawowych zwrotów grzecznoÊciowych w j´zykach:
angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpaƒskim.
2. W wybranym przez siebie j´zyku
obcym nauczy si´ podstawowego s∏ownictwa zwiàzanego z harcerstwem (co najmniej 20 s∏ówek).
3. Uczy si´ systematycznie wybranego j´zyka obcego.
4. Poprowadzi plàs w j´zyku obcym.

✽✽✽

T¸UMACZKA

1. Opanuje wybrany j´zyk obcy
w stopniu wystarczajàcym do porozumienia si´ w sprawach zwiàzanych
z ˝yciem codziennym, stale pog∏´bia
znajomoÊç wybranego j´zyka.
2. Przeczyta ksià˝k´ w j´zyku obcym i zaprezentuje jej
treÊç w trakcie zaj´ç harcerskich.
3. Nawià˝e kontakt korespondencyjny ze skautami z innego kraju.
4. Przet∏umaczy przy pomocy s∏ownika artyku∏ o charakterze specjalistycznym (techniczny, naukowy,
z prasy skautowej) przydatny do zaj´ç harcerskich.
5. Wywià˝e si´ z roli t∏umacza „na ˝ywo”.
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✽✽✽

SPECJALISTKA PUBLIC
RELATION

1. Zaprojektuje kampani´ majàcà na
celu poprawienie wizerunku harcerstwa w spo∏ecznoÊci lokalnej.
2. Zaprojektuje gad˝et promocyjny,
skalkuluje koszty jego wykonania.
3. W∏àczy si´ w program promujàcy w∏asnà szko∏´,
dzielnic´, gmin´.
4. Zapozna si´ z badaniami na temat tego jak reklama
wp∏ywa na zachowania konsumenckie. Swojà wiedzà
podzieli si´ w ciekawy sposób z dru˝ynà.

✽✽✽

ZNAWCZYNI
MULTIMEDIÓW

1. Wykona prezentacj´ multimedialnà
pomocnà w pracy harcerskiej.
2. Wykorzysta nowoczesne media do
promowania harcerstwa w swoim
otoczeniu (np. przy organizacji akcji naborowej).
3. Wie jakie zagro˝enia niosà ze sobà mass media. Swojà
wiedz´ wykorzysta by ograniczaç ich negatywny
wp∏yw.
4. Umie wyretuszowaç zdj´cia za pomocà programu
komputerowego.
5. Wska˝e wady i zalety korzystania z Internetu.
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M RZECZNICZKA
HARCERSTWA
1. Przeczyta trzy pozycje ksià˝kowe
dotyczàce przekazywania informacji.
2. Pozna specyfik´ strony internetowej ZHR, Êledzi na bie˝àco informacje dotyczàce ZHR.
3. Napisze artyku∏ do lokalnej gazety o przebiegu dowolnego przedsi´wzi´cia hufca, choràgwi.
4. Zaprosi lokalnych dziennikarzy i zaopiekuje si´ nimi
podczas imprezy.
5. Ukoƒczy warsztaty dziennikarskie. Uczestniczy
w pracach zespo∏u promocji i informacji w hufcu lub
choràgwi

M MISTRZYNI MULTIMEDIÓW
1. Profesjonalnie pos∏uguje si´ wybranym sprz´tem multimedialnym.
Swoje umiej´tnoÊci wykorzystuje
w pracy harcerskiej.
2. Zorganizuje kurs zwiàzany z wybranà dziedzinà multimediów (np. kurs tworzenia stron
internetowych, obróbki obrazów cyfrowych, itd.).
3. Poprowadzi dyskusj´ o piractwie w Internecie lub
wp∏ywie Internetu na kultur´ polskà.
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✽

TROPICIELKA
SIENKIEWICZOWSKA

1. Przeczyta wybranà powieÊç Henryka Sienkiewicza.
2. Wska˝e na mapie najwa˝niejsze
miejsca, w których toczy si´ akcja
powieÊci.
3. Zna okolicznoÊci historyczne, w jakich umieszczona
zosta∏a akcja powieÊci, dowie si´ o nich ze êróde∏ innych ni˝ ksià˝ka.
4. Zna najwa˝niejsze fakty z ˝ycia Henryka Sienkiewicza. W ciekawej formie zapozna z nimi zast´p.

✽✽

SZPERACZKA
SIENKIEWICZOWSKA

1. Przeczyta Trylogi´ Henryka Sienkiewicza.
2. Zaznaczy na mapie drog´ jakà
przeby∏ (do wyboru):
a) Jan Skrzetuski z ¸ubni do Kudaku, gdzie zosta∏
uwi´ziony, a nast´pnie wracajàc do ¸ubni
(„Ogniem i mieczem”),
b) Andrzej Kmicic z Kiejdan do Lwowa („Potop”),
c) Micha∏ Wo∏odyjowski z Cz´stochowy do Kamieƒca Podolskiego („Pan Wo∏odyjowski”).
3. Zwiedzi jedno z miejsc, które opisane zosta∏o w Trylogii.
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4. Wykona album poÊwi´cony Henrykowi Sienkiewiczowi zawierajàcy szkice, rysunki, zdj´cia, kserokopie
dokumentów, itp.
5. Przygotuje dla zast´pu projekcj´ jednej z ekranizacji
powieÊci Sienkiewicza, poprzedzi pokaz krótkà prelekcjà, która wprowadzi uczestników w Êwiat powieÊci.

✽✽✽

MI¸OÂNICZKA
SIENKIEWICZOWSKA

1. Przeczyta Trylogi´, „Quo Vadis”,
oraz trzy wybrane nowele Henryka
Sienkiewicza.
2. Zna przyczyny powstania wielu
powieÊci sienkiewiczowskich, umiejscowi je w epoce
literackiej i Êrodowisku politycznym tamtych czasów.
3. Przeprowadzi gr´ dla dru˝yny, opartà na jednej
z przeczytanych powieÊci lub nowel.
4. Odwiedzi miejsce, w którym ˝y∏ Henryk Sienkiewicz.

SprawnoÊci sienkiewiczowskie mo˝na traktowaç jako wzorzec do stworzenia sprawnoÊci dotyczàcych ˝ycia i twórczoÊci
innych wielkich pisarzy.
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✽

1
2.
3.
4.
5.
6.

✽✽

ZWINKA
Wspina si´ po linie na wysokoÊç
3 m.
Przechodzi po linach poziomych
nad przeszkodà wodnà.
Sprawnie wchodzi na drzewa.
Prawid∏owo podciàga si´ na drà˝ku, sprawnie przechodzi po równowa˝ni.
Zr´cznym przeskokiem pokonuje p∏oty i ogrodzenia
siatkowe.
Zna 4 w´z∏y.

LINOSKOCZKA

1. Mocuje lin´ na drzewie ró˝nymi
sposobami.
2. Zna 10 w´z∏ów, stosuje je prawid∏owo w zale˝noÊci od potrzeby.
3. Potrafi skonstruowaç drabin´
sznurowà i pos∏u˝y si´ nià z wprawà.
4. Zbuduje z zast´pem most sznurowy.
5. Chodzi na szczud∏ach.
6. Uprawia jednà z dziedzin sportu.

289

SprawnoÊci sportowe

✽✽✽

ALPINISTKA

1. Zje˝d˝a po linie w kluczu zjazdowym.
2. Wspina si´ po linie metodà prusikowania.
3. Zna zasady asekuracji w∏asnej, prawid∏owo asekuruje inne osoby.
4. Sprawnie wspina si´ po murach i ska∏kach, wykorzystuje zasad´ 3 punktów podparcia.
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✽

JU˚ P¸YWAM

1. Przep∏ynie stylem dowolnym 50 m
na basenie krytym lub 25 m w innym
akwenie.
2. Utrzyma si´ na wodzie 10 minut.
3. Wskoczy do wody z wysokoÊci 0,5 m.
4. Przep∏ynie 5 m pod wodà.
5. Weêmie udzia∏ w 5 zabawach organizowanych na
p∏ytkiej wodzie.

✽✽

P¸YWACZKA

1. Przep∏ynie 200 m stylem klasycznym lub kraulem na piersiach.
2. Opanuje styl grzbietowy.
3. Wyjmie z wody przedmiot wielkoÊci mena˝ki z g∏´bokoÊci 2 m.
4. Wyjdzie z wody na ∏ódê.
5. Pos∏u˝y si´ ko∏em ratunkowym i kamizelkà ratunkowà.
6. Zorganizuje i poprowadzi zabaw´ na wodzie lub zawody p∏ywackie dla zast´pu.
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✽✽✽

P¸YWACZKA DOSKONA¸A

1. Przep∏ynie 500 m w wodzie stojàcej lub 100 m pod pràd rzeki, co
najmniej dwoma stylami.
2. Pokona dystans 15 m pod wodà.
3. Przep∏ynie 50 m w ubraniu, rozbierze si´ w wodzie z ubrania (bluzka, spodnie, buty).
4. Skoczy do wody skokiem startowym.
5. Zorganizuje nauk´ p∏ywania, nauczy p∏ywaç co najmniej 2 osoby.
6. Zademonstruje w wodzie sposób ratowania tonàcego,
przeprowadzi reanimacj´.
7. Zna zasady bezpiecznej kàpieli, potrafi jà zorganizowaç.
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✽

WODNIACZKA

1. Umie p∏ywaç.
2. Potrafi za∏o˝yç kapok, zawià˝e w´ze∏ ratowniczy na linie ratowniczej.
3. Prawid∏owo wios∏uje na ∏odzi
(pontonie).
4. Weêmie udzia∏ w kajakowej wycieczce z biwakowaniem lub min. 3 krótszych wycieczkach kajakowych.
5. Zr´cznie wchodzi i wychodzi z kajaka.
6. Prawid∏owo przycumuje do brzegu kajak (∏ódê), wybierze wod´, wymyje.
7. Zabezpieczy baga˝ przed przemoczeniem, prawid∏owo u∏o˝y go w kajaku.

✽✽

WIOÂLARKA

1. Weêmie udzia∏ w sp∏ywie wioÊlarskim, co najmniej 5-dniowym.
2. Dobrze wios∏uje i steruje, zr´cznie
wymija przeszkody, wybiera dogodnà drog´ na wodzie.
3. Opisze przep∏yni´ty przez siebie odcinek rzeki
z uwzgl´dnieniem przeszkód i mo˝liwoÊci biwakowania.
4. Przeniesie kajak/kanadyjk´ làdem przez przeszkod´.
5. Poradzi sobie w przypadku wywrócenia kajaka/kanadyjki.
6. Pos∏u˝y si´ rzutkà, ko∏em ratunkowym, zna sygna∏y
wzywania pomocy na wodzie.
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✽✽✽

KAJAKARKA

1. Weêmie udzia∏ w co najmniej 3 ró˝nych sp∏ywach kajakowych na ró˝nych rzekach.
2. Pos∏ugujàc si´ mapà i przewodnikami zaplanuje tras´ kilkudniowego sp∏ywu.
3. Zna oznakowanie dróg wodnych, sygna∏y wzywania
pomocy na wodzie i prawo drogi.
4. Poradzi sobie b´dàc sternikiem na kajaku lub kanadyjce w trudnych warunkach pogodowych (np. du˝a fala, silny wiatr, mg∏a, burza).
5. Naprawi niedu˝e uszkodzenie kajaka/kanadyjki (np.
uszczelnienie, odmalowanie).
6. Udzieli pierwszej pomocy w przypadku pora˝enia
s∏onecznego, poparzenia i podtopienia.
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M MISTRZYNI KAJAKARSTWA
Zorganizuje sp∏yw wioÊlarski dla swojej dru˝yny:
a) wynajmie, zakupi kajaki/kanadyjki
lub wyremontuje kajaki/kanadyjki
dru˝yny,
b) zorganizuje transport ∏odzi,
c) znajdzie ratownika, który weêmie udzia∏ w sp∏ywie,
d) skompletuje mapy i przewodniki nt. wybranej trasy
wodnej,
e) zaplanuje tras´ sp∏ywu, podzieli jà na etapy dostosowane do wieku i doÊwiadczenia wodnego harcerek,
f) przeprowadzi zwiad rzeki,
g) sporzàdzi spis sprz´tu i dokona jego przydzia∏u na
osoby,
h) poprowadzi sp∏yw,
i) po sp∏ywie przeprowadzi niezb´dne naprawy kajaków/kanadyjek i sprz´tu.
Uwaga: w przypadku zdobywania sprawnoÊci przez osob´
niepe∏noletnià konieczne jest uczestnictwo uprawnionego,
doÊwiadczonego w sp∏ywach opiekuna.
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✽

JUNGA

1. Zna zasady bezpiecznego ˝eglowania,
potrafi za∏o˝yç kapok, zawià˝e w´ze∏
ratowniczy na linie ratowniczej.
2. Zna 10 w´z∏ów ˝eglarskich.
3. Potrafi otaklowaç ma∏à ∏ódê jedno˝aglowà.
4. B´dàc na ∏odzi ˝aglowej wie skàd wieje wiatr.
5. Na jedno˝aglowej ∏odzi (jacht typu ket) zrobi zwrot
przez sztag i ruf´.
6. Potrafi postawiç wywróconà ma∏à ˝aglówk´.
7. Stosuje etykiet´ ˝eglarskà, zna min. 3 piosenki ˝eglarskie.

✽✽

SZOTMENKA

1. Potrafi ˝eglowaç na dwu˝aglowej ∏odzi (jacht typu slup):
a) utrzymuje i prawid∏owo zmienia kurs,
b) pracuje ˝aglami,
c) prawid∏owo rzuca cumy,
d) pracuje bosakiem i odbijaczem,
e) pe∏ni funkcj´ obserwatora na jachcie,
f) zrobi zwrot przez sztag i ruf´.
2. Zna budow´ jachtu i olinowanie.
3. Potrafi otalkowaç ∏ódk´ dwu˝aglowà.
4. Zakoƒczy lin´, za∏o˝y opask´.
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5. Potrafi naprawiç ˝agiel, zna 3 rodzaje Êciegów ˝eglarskich.
6. Zrobi klar na ∏ódce po zakoƒczeniu p∏ywania (z∏o˝y
˝agle, zwinie liny, zmyje pok∏ad i kokpit).
7. Weêmie udzia∏ w ca∏odziennym rejsie po jeziorze.
9. Zna sposoby wzywania pomocy i prawo drogi na wodach Êródlàdowych.
10. Prawid∏owo zachowuje si´ podczas alarmu „Cz∏owiek
za burtà”.

✽✽✽

˚EGLARKA

1. Posiada umiej´tnoÊci na poziomie
stopnia
˝eglarza
jachtowego
/uprawniajàcego do dowodzenia
jednostkami ˝aglowymi po wodach
Êródlàdowych/.
2. Weêmie udzia∏ w kilkudniowym rejsie po jeziorach.
3. Zapozna si´ z historià wielkich ˝eglarskich wypraw
harcerskich, opowie gaw´d´ nt. znanej ˝eglarki, przeczyta min. 3 ksià˝ki marynistyczne lub odb´dzie w´drówk´ wodnà w miejsce odwiedzone ju˝ przez harcerki/harcerzy wodnych przed kilkadziesi´ciu laty.
4. Poprowadzi szkolenie ˝eglarskie dla m∏odszych harcerek (np. na sprawnoÊç junga).
5. Wykona dowolne zadanie na rzecz ochrony naturalnego Êrodowiska wodnego (sprzàtanie brzegów, artyku∏, wystawa fotograficzna).
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✽✽✽

MI¸OÂNICZKA ˚EGLARSTWA

1. Weêmie udzia∏ w tygodniowym
rejsie Êródlàdowym lub morskim.
2. Zna podstawowe zasady polskiego
ceremonia∏u morskiego, zwyczaje
morskie, pieÊni ˝eglarskie.
3. Potrafi wymieniç podstawowe ˝aglowce polskie i ich
osiàgni´cia.
4. Zorganizuje imprez´ propagujàcà ˝eglarstwo, np.
regaty, koncert piosenki ˝eglarskiej, itd.

M INSTRUKTORKA
˚EGLARSKA
1. Zorganizuje dru˝yn´ wodnà (˝eglarskà) lub patrol wodny (˝eglarski)
/w przypadku starszych harcerek/
albo sprawi, ˝e dru˝yna, do której
nale˝y, przekszta∏ci si´ w dru˝yn´ wodnà lub dru˝yn´
o specjalnoÊci ˝eglarskiej /w przypadku dru˝yn w´drowniczek i harcerek starszych/:
a) za∏atwi dost´p dru˝yny do sprz´tu ˝eglarskiego,
b) b´dzie wraz z harcerkami opiekowaç si´ tym
sprz´tem (drobne naprawy),
c) uzyska dost´p do przystani,
d) zadba, by podnieÊç ˝eglarskie umiej´tnoÊci harcerek – przygotuje min. 2 harcerki do zdobycia
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kolejnych stopni ˝eglarskich,
e) zorganizuje min. tygodniowy harcerski obóz ˝eglarski.
3. Pozna histori´ ˝eƒskiego harcerstwa wodnego.
Zapozna si´ i zastosuje przepisy odpowiednie do prowadzonej dzia∏alnoÊci.

M STERNICZKA
1. Posiada patent ˝eglarski uprawniajàcy do prowadzenia rejsów przynajmniej na przybrze˝nych wodach morskich.
2. Weêmie udzia∏ w rejsie morskim
lub zatokowym.
3. Zorganizuje kilkudniowy rejs Êródlàdowy lub zatokowy dla harcerek:
a) opracuje tras´,
b) przygotuje wraz z harcerkami sprz´t,
c) przeprowadzi podstawowe szkolenie ˝eglarskie,
d) zapozna harcerki z etykietà ˝eglarskà.
Zapozna si´ i zastosuje przepisy odpowiednie do prowadzonej dzia∏alnoÊci.
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M WILK MORSKI
1. Sp´dzi na morzu min. 200 godzin
podczas rejsów jachtem ˝aglowym.
2. Odb´dzie min. 2 rejsy morskie na
ró˝nych typach jachtów (np. na jolu i slupie).
3. Przynajmniej podczas 2 rejsów morskich b´dzie pe∏ni∏a funkcj´ oficera wachtowego lub b´dzie kapitanem.
4. Weêmie udzia∏ w regatach Êródlàdowych lub morskich.
5. Zorganizuje co najmniej 5-dniowy rejs morski lub
zatokowy dla swojego Êrodowiska harcerskiego.
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✽

CYKLISTKA

1. Zna znaki drogowe.
2. Weêmie udzia∏ w l ca∏odniowej wycieczce rowerowej.
3. Poprawnie przejedzie rowerowy
tor przeszkód.
4. Sygnalizuje r´kami na zakr´tach.
5. Potrafi wykonaç niezb´dne do jazdy czynnoÊci przy
rowerze (ustawienie kierownicy, siode∏ka, pompowanie kó∏, itp.).

✽✽

ROWERZYSTKA

1. Odb´dzie 3 wycieczki kolarskie
przebywajàc ∏àcznie ok. 100 km.
2. Prawid∏owo mocuje i przewozi na
rowerze baga˝.
3. Usunie proste uszkodzenie roweru:
zaklei dziur´ w d´tce, za∏o˝y ∏aƒcuch, nasmaruje ∏o˝ysko.
4. Zorganizuje dla zast´pu zabaw´ zapoznajàcà z przepisami ruchu drogowego.
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✽✽✽

KOLARKA

1. Weêmie udzia∏ w obozie kolarskim.
2. Zaopatrzy si´ prawid∏owo w odzie˝
i sprz´t potrzebny na obozie rowerowym.
3. Zakupi i wymieni uszkodzone lub
zu˝yte w rowerze cz´Êci.
4. Zaplanuje z mapà wycieczk´ rowerowà dla harcerek
i przeprowadzi jà.
5. Przygotuje 2 harcerki do egzaminu na kart´ rowerowà.
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✽✽

WROTKARKA

1. Wykona kilka çwiczeƒ – jazd´ na
rolkach przodem i ty∏em, przek∏adankà, przeskoczenie ma∏ej przeszkody, zatrzymanie si´ na sygna∏,
∏uki w przód i w ty∏ prawà i lewà
nogà na zewnàtrz i wewnàtrz, jazd´ slalomowà.
2. Przebiegnie na rolkach 300 m.
3. Weêmie udzia∏ w organizowaniu harcerskich zawodów na rolkach.
4. Wykona dowolny uk∏ad figurowy.
5. Zakonserwuje rolki.

✽✽✽

ROLKARKA DOSKONA¸A

1. Dobrze jeêdzi na rolkach przodem
i ty∏em. Przeb´dzie w jeêdzie przodem 2 km w ciàgu 6 minut.
2. Wykona uk∏ad figurowy przy muzyce.
3. Zorganizuje zawody rolkarskie.
4. Systematycznie çwiczy jazd´ na rolkach, uzyskuje
dobre wyniki.
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✽

MISTRZYNI RAKIETKI

1. Wykona kilka çwiczeƒ – elementów gry w tenisa sto∏owego, ziemnego lub kometk´ (prawid∏owe
trzymanie rakietki, odbicie z prawej i lewej strony, zagrywka, Êci´cie).
2. Rozegra 5 spotkaƒ w grze pojedynczej i 2 w grze podwójnej, wyka˝e si´ znajomoÊcià zasad i techniki gry
w tenisa sto∏owego lub kometk´.
3. Zakonserwuje lub naprawi rakietk´, lotk´, siatk´,
stó∏ do ping-ponga lub wyznaczy boisko do gry
w kometk´.

✽✽

TENISISTKA

1. Dobrze gra w tenisa, wykorzystuje prawid∏owy serwis, forhend,
bekhend, wolej.
2. Systematycznie trenuje gr´ w tenisa przez min. 3 miesiàce, wyka˝e
si´ post´pami.
3. Nauczy 2 osoby gry w tenisa.
4. Zorganizuje turniej gry w tenisa sto∏owego, ziemnego
lub gry w kometk´.
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✽✽

¸UCZNICZKA

1. Wykona w warunkach terenowych
∏uk i 3 strza∏y lub tarcz´ ∏uczniczà.
2. Rozró˝nia i nazwie cz´Êci ∏uku
i strza∏y.
3. Uzyska min. 100 punktów strzelajàc z odleg∏oÊci 10 m do tarczy ∏uczniczej o Êrednicy
80 cm w 6 seriach po 3 strza∏y.
4. Rzuci prawà i lewà r´kà (pi∏eczkami, rzutkami, szyszkami, itp.) do celu wielkoÊci 20 cm z odleg∏oÊci 5 m
i uzyska po min. 5 trafieƒ na 10 rzutów.
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✽

SANECZKARKA

1. Pokona 3 zjazdy wymijajàc przeszkody i stosujàc ró˝ne techniki
skr´tu, hamowania i jazdy.
2. Podniesie le˝àce przedmioty
w czasie zjazdu z ∏agodnego stoku.
3. Zbuduje z zast´pem tor saneczkowy.
4. Weêmie udzia∏ w zawodach saneczkowych.
5. Konserwuje lub naprawi sanki lub wykona rekwizyty
do zawodów saneczkowych (choràgiewki, napisy, itp.).
6. Przetransportuje na sankach chorego.
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✽✽

¸Y˚WIARKA

1. Wykona kilka çwiczeƒ – jazd´ na
∏y˝wach lub rolkach przodem i ty∏em, przek∏adankà, przeskoczenie
ma∏ej przeszkody, zatrzymanie si´
na sygna∏, ∏uki w przód i w ty∏ prawà
i lewà nogà na zewnàtrz i wewnàtrz, jazd´ slalomowà.
2. Przebiegnie na ∏y˝wach lub rolkach 300 m.
3. Weêmie udzia∏ w organizowaniu harcerskich zawodów ∏y˝wiarskich lub na rolkach lub w przygotowaniu
z zast´pem lodowiska.
4. Wykona dowolny uk∏ad figurowy.
5. Zakonserwuje ∏y˝wy i buty.

✽✽✽

¸Y˚WIARKA DOSKONA¸A

1. Dobrze jeêdzi na ∏y˝wach przodem
i ty∏em. Przeb´dzie w jeêdzie przodem 2 km w ciàgu 6 minut.
2. Wykona uk∏ad figurowy przy muzyce.
3. Zorganizuje zawody ∏y˝wiarskie lub rolkarskie.
4. Systematycznie çwiczy jazd´ na ∏y˝wach lub rolkach,
uzyskuje dobre wyniki.
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✽

SNOWBOARDZISTKA
POCZÑTKUJÑCA

1. Umie dobraç dla siebie odpowiedni
sprz´t snowboardowy, z uwzgl´dnieniem ochraniaczy.
2. Wykonuje na desce skr´ty w obie
strony, potrafi si´ bezpiecznie zatrzymaç.
3. Odpowiednio dobierze smar do deski, w zale˝noÊci
od pogody i rodzaju Êniegu.
4. Przeprowadzi rozgrzewk´ przed jazdà.
5. Nazwie podstawowe rodzaje skoków na snowboardzie.

✽✽

SNOWBOARDZISTKA

1. Wje˝d˝a z deskà wyciàgiem krzese∏kowym i orczykowym.
2. Potrafi zjechaç po Êrednio-zaawansowanej trasie z muldami
oraz nartostradà.
3. Doskonali konkretny styl jazdy: zjazdowy lub
freestyle.
4. Potrafi wyregulowaç wiàzania w zale˝noÊci od stylu
jazdy.
5. Przygotuje desk´ do nowego sezonu.
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✽✽✽

SNOWBOARDZISTKA
DOSKONA¸A

1. Potrafi zapanowaç nad deskà na
lodzie, çwiczy jazd´ w trudnych
warunkach.
2. Zna zasady szybkiej, bezpiecznej
jazdy na snowboardzie, unika jazdy ryzykownej.
3. Weêmie udzia∏ w zawodach snowboarowych lub przejedzie tras´ takich zawodów.
4. Wie jak radziç sobie z typowymi kontuzjami po jeêdzie na desce.
5. Âledzi zawody snowboardowe, potrafi wymieniç nazwiska polskich zawodników.

M MISTRZYNI SNOWBOARDU
1. Regularnie przygotowuje si´ do zimowego sezonu (np. poprzez specjalnà suchà zapraw´).
2. Potrafi w bezpieczny sposób zjechaç z trudnej (czarnej) lub zawodniczej trasy.
3. Umie udzieliç pierwszej pomocy na stoku.
4. Propaguje jazd´ na snowboardzie np. poprzez organizowanie zawodów, szkó∏ek jazdy, konkursów, itp.
5. Czyta pras´ specjalistycznà, interesuje si´ zawodami.
6. Zna wymagania jakie musi spe∏niç instruktor snowboardu w Polsce.
309

SprawnoÊci sportowe

✽

NARCIARKA

1. Pewnie zjedzie technikà carvingowà po przygotowanej trasie.
2. Wykona w prawid∏owej pozycji
zjazd na wprost i wskos stoku,
zmieni kierunek jazdy przest´powaniem, p∏ugiem
i skr´tem.
3. Podchodzi stok zakosami i jode∏kà.
4. Umie korzystaç z wyciàgu narciarskiego.
5. Weêmie udzia∏ w zimowisku, podczas którego b´dzie
jeêdzi∏a na nartach lub wyjeêdzie narciarskim (min.
7-dniowym).
6. Ma skompletowany minimalny ekwipunek narciarski.
Potrafi odpowiednio ubraç si´ na narty w zale˝noÊci
od pogody.
7. Dba o sprz´t narciarski, odpowiednio do warunków
Êniegowych smaruje narty.

✽✽

NARCIARKA DOSKONA¸A

1. Pewnie zjedzie po stoku technikà
carvingowà i klasycznà, potrafi je
rozró˝niç.
2. Wykona zjazd w ró˝nych warunkach terenowych: muldy, stok nieprzeje˝d˝ony, Êwie˝y lub mokry Ênieg.
3. Korzysta ze wszystkich rodzajów wyciàgów narciarskich.
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4. Weêmie udzia∏ w obozie, zimowisku narciarskim lub
wyjeêdzie narciarskim min. 14-dniowym.
5. Weêmie udzia∏ w zawodach narciarskich (slalom specjalny i slalom gigant).
6. Przeprowadzi kilka çwiczeƒ zaprawy narciarskiej.
7. Posiada i utrzymuje w porzàdku swój ekwipunek
narciarski.
8. Wie jak u˝ywaç i regulowaç sprz´t narciarski, konserwuje go.

✽✽

NARCIARKA BIEGOWA

1. Wykona krok z odbicia, bezkrok,
zwroty, krok w podejÊciu, zjazdy.
2. W biegu p∏askim na l km uzyska
czas 8-11 minut w zale˝noÊci od
wieku.
3. Weêmie udzia∏ w kilkugodzinnej wycieczce narciarskiej.
4. Przebiegnie na nartach 20 km.
5. Przeprowadzi kilka çwiczeƒ zaprawy narciarskiej.
6. Weêmie udzia∏ w zawodach narciarskich.
7. Ma skompletowany minimalny ekwipunek narciarski,
utrzymuje go w porzàdku.
8. Konserwuje sprz´t narciarski, potrafi go regulowaç.
Odpowiednio do warunków Êniegowych smaruje narty.
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✽✽✽

MISTRZYNI NART

1. Jeêdzi dynamicznie i kontrolowanie, stosujàc ró˝ne techniki.
2. Odb´dzie fachowe szkolenie narciarskie.
3. Weêmie udzia∏ w zawodach narciarskich o du˝ym zasi´gu.
4. Przeprowadzi efektywne szkolenie narciarskie dla poczàtkujàcych.
5. Zademonstruje sposób udzielania pierwszej pomocy
w wypadku narciarskim.
6. Zorganizuje zawody narciarskie (zjazdowe lub biegowe).
7. Poprowadzi wycieczk´ narciarskà.

M INSTRUKTORKA
NARCIARSKA
Przygotuje i zorganizuje obóz narciarski dla dru˝yny lub innego Êrodowiska:
a) pomo˝e zaopatrzyç uczestniczki
w sprz´t narciarski (dobierze narty,
wiàzania, buty, itp.),
b) u∏o˝y i zrealizuje plan szkolenia narciarskiego, zadba
o bezpieczeƒstwo, poka˝e jak bezpiecznie korzystaç
z uroków zimy.
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✽

ÂNIE˚KA

1. Weêmie udzia∏ w 10 grach Ênie˝nych.
2. Zorganizuje 2 krótkie gry Ênie˝ne.
3. Trafi kulkà Ênie˝nà do celu wielkoÊci 20 cm z odleg∏oÊci 5 m i uzyska
min. 50% trafieƒ.
4. Wykona rzeêb´ ze Êniegu o wymiarach min. 1 m3.
5. Weêmie udzia∏ w budowie schronienia z wykorzystaniem Êniegu.

✽✽

ORGANIZATORKA GIER
ZIMOWYCH

1. Zorganizuje 10 gier Ênie˝nych.
2. Wykona schronienie ze Êniegu.
3. Zorganizuje konkurs rzeêb Ênie˝nych.
4. Zorganizuje ca∏odniowà olimpiad´ zimowà zgodnà
z zasadami bezpieczeƒstwa i zdrowia dla zast´pu lub
dru˝yny.
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✽

D˚OKEJKA

1. Zna i odró˝nia maÊci i odmiany koni.
2. Potrafi opisaç podstawowe chody
koni.
3. Jeêdzi konno, prawid∏owo trzyma
si´ w st´pie i w k∏usie.
4. WyczyÊci konia, zna jego budow´. Prawid∏owo za∏o˝y
rzàd jeêdziecki (siod∏o, og∏owie), zna jego rodzaje.

✽✽

JEèDZIEC

1. Zna rasy koni hodowanych w Polsce i rejony hodowli.
2. Ukoƒczy podstawowe szkolenie
jeêdzieckie i regularnie jeêdzi konno doskonalàc swoje umiej´tnoÊci.
3. KreÊli figury na uje˝d˝alni w ka˝dym chodzie konia.
4. Zna zasady poruszania si´ konno w terenie. Jeêdzi
w urozmaiconym terenie w grupie z instruktorem.
5. Weêmie udzia∏ w wycieczce lub rajdzie konnym. Zna
zasady jazdy d∏ugodystansowej.
6. Wie jak zachowaç si´ na popasie z koƒmi.
7. Piel´gnuje konia czyszczàc go, zadajàc mu siano,
owies i wod´, Êcielàc mu stanowisko i boks.
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✽✽✽

AMAZONKA

1. Zna podstawy fizjologii konia, zasady normowania pasz, wie jak dostosowaç ˝ywienie do aktualnej
eksploatacji konia.
2. Wie jak zachowaç si´ z koniem na
lodzie, w wodzie, podczas burzy i innych niebezpiecz? nych sytuacji.
3. Umie lon˝owaç konia, zna tego cel.
4. Wykona ciàgi, zwroty na przedzie i na zadzie, zmian´
nogi, branie przeszkody.
5. Doskonali swój dosiad w ka˝dym chodzie. Dobrze
i pewnie jeêdzi z zespo∏em w terenie.
6. Potrafi wskoczyç na konia i wykonaç podstawowe
çwiczenia wolty˝erskie (flaga, uskok – wyskok, rybka, no˝yce, m∏ynek).
7. Weêmie udzia∏ w obozie konnym.
8. Wykona wszystkie prace stajenne – konserwuje sprz´t
jeêdziecki, zadaje pasz´, sprzàta stanowiska lub boksy
koni.
9. Zna najprostsze schorzenia konia, potrafi im zapobiec
i udzieliç pierwszej pomocy (opatrywanie skaleczenia,
ok∏ad ch∏odzàcy, wcierka ch∏odzàca, leczenie kopyt).
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✽✽✽

W¢DROWNICZKA KONNA

1. Ukoƒczy kurs jazdy konnej i regularnie jeêdzi konno. Pewnie trzyma
si´ w siodle w terenie.
2. Umie zachowaç si´ na popasie z koƒmi – sama zajmie si´ swoim koniem.
3. Weêmie udzia∏ w 3 jednodniowych wycieczkach konnych i co najmniej 2 rajdach (min. 150 km).
4. Zna zasady siod∏ania turystycznego, potrafi prawid∏owo troczyç siod∏o.
5. Umie prawid∏owo rozplanowaç wysi∏ek konia, wie jakie drogi nale˝y wybieraç na konne przemarsze. Zaplanuje tras´ 3-dniowego rajdu.
6. Zna zasady ˝ywienia koni na rajdzie.
7. Potrafi powoziç koƒmi w ró˝norodnym terenie.
8. Umie udzieliç koniowi pierwszej pomocy weterynaryjnej.

M MI¸OÂNICZKA KONI
Zorganizuje obóz konny dla dru˝yny,
Êrodowiska, na którym przeprowadzi
program szkolenia jeêdzieckiego zró˝nicowany wg posiadanych przez harcerki umiej´tnoÊci.
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✽✽

ORGANIZATORKA GIER

1. Zna po 10 gier, zabaw ruchowych
i towarzyskich wykorzysta je
w pracy dru˝yny, zast´pu.
2. Zorganizuje i poprowadzi wieczór
zabaw w dru˝ynie.
3. U∏o˝y i poprowadzi ca∏odniowà gr´ fabularnà.
4. W formie gry nauczy harcerki nowych umiej´tnoÊci,
wiedzy. W innej grze sprawdzi wyniki.
✽✽✽

MI¸OÂNICZKA GIER

1. Zna 30 gier i zabaw ruchowych,
przedstawi sporzàdzony przez siebie zbiór, wykorzysta go w pracy
z m∏odszymi harcerkami. Sà w nim
równie˝ propozycje gier w izbie
harcerskiej i do wykorzystania podczas niepogody.
2. Zorganizuje du˝e zawody, b´dzie pe∏ni∏a na nich
funkcj´ s´dziego, wyka˝e si´ znajomoÊcià zasad
i techniki ró˝nych dyscyplin sportowych.
3. Nauczy innych zasad gry w koszykówk´, pi∏k´ r´cznà lub siatkówk´.
4. Zagra z dok∏adnà znajomoÊcià prawide∏ w:
- 3 gry sportowe,
- 5 gier towarzyskich,
odpowiednich dla harcerek w wieku rówieÊniczym.
5. Wykona rekwizyty do gier.
6. Zorganizuje 5 gier terenowych, w tym 2 nocne.
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✽

MISTRZYNI WARCABÓW

1. Weêmie udzia∏ w turnieju warcabów.
2. Nauczy si´ 2 gier, które powsta∏y
na podstawie warcabów.
3. Uczy si´ graç w szachy – zna figury i ich ruchy oraz ogólne zasady
gry w szachy.
4. Wykona zestaw do gry w warcaby.

✽✽

SZACHISTKA

1. Wyka˝e si´ znajomoÊcià zasad gry
w szachy (znajomoÊç figur i ich
znaków, umiej´tnoÊç stosowania
roszady, bicia w przelocie, itp.).
2. Zna wartoÊç figur i ich podzia∏ (figury lekkie i ci´˝kie,
jedna figura lekka = 3 piony, itp.).
3. Rozegra 20 partii szachów wygrywajàc co najmniej
po∏ow´ z nich.
4. Rozegra odtwórczo jednà parti´ meczu arcymistrzowskiego (np. Karpow – Kasparow).
5. Weêmie udzia∏ w turnieju szachowym.
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✽✽✽

ARCYMISTRZYNI

1. W czasie gry w szachy stosuje wymyÊlnà taktyk´ (potrafi przejÊç
z obrony do ataku, przegrupowaç
figury z centrum na skrzyd∏a lub
odwrotnie).
2. Zorganizuje turniej szachowy. B´dzie pe∏ni∏a w nim
rol´ s´dziego.
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✽

MA¸A GIMNASTYCZKA

1. Przez 3 tygodnie codziennie si´ gimnastykuje (min. przez 15 minut).
2. Czynnie uczestniczy w zaj´ciach wf.
3. Wykona 3-minutowy dowolny
uk∏ad gimnastyczny.
4. Wykona kilka çwiczeƒ gimnastycznych – przewrót
w przód i w ty∏, sk∏on w przód z dotkni´ciem g∏owà kolan w siadzie p∏askim, stanie na r´kach, przeskok rozkroczny, mostek ze stania, przejÊcie po równowa˝ni.
5. Wyka˝e si´ celnoÊcià w rzucaniu ringiem na patyk,
pi∏kà do celu, itp. z odleg∏oÊci 2 m.

✽✽

GIMNASTYCZKA

1. Wykona 3-minutowy dowolny
uk∏ad gimnastyczny z podk∏adem
muzycznym i rekwizytem (taÊma,
ko∏o, drà˝ek, itp.).
2. Przedstawi uk∏ad 5 çwiczeƒ z osobà wspó∏çwiczàcà.
3. Uprawia przez min. 2 miesiàce gimnastyk´ (min. 15
minut dziennie). Poprawi swoje wyniki np. w podciàganiu si´ na r´kach, skoku w dal z miejsca, wzwy˝, itp.
(3 dyscypliny).
4. Kilkakrotnie poprowadzi gimnastyk´ w zast´pie, dru˝ynie wg schematu.
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✽✽✽

MISTRZYNI GIMNASTYKI

1. åwiczy systematycznie jednà
z form gimnastyki nowoczesnej:
aerobic, kalanetics, itp. lub uprawia
codzienny bieg z gimnastykà.
2. Zna zasady przeprowadzania gimnastyki porannej i rozgrzewki sportowej, poprowadzi
gimnastyk´ na obozie (codziennie 15 minut).
3. Poprowadzi çwiczenia gimnastyczne grupy w oparciu
o znanà bajk´ lub prze˝ycia harcerek z ostatnich dni
(ilustracja ruchowa z opowiadaniem).
4. Zaprojektuje i pokieruje wykonaniem obozowego toru przeszkód.
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✽

MA¸A LEKKOATLETKA

1. Weêmie udzia∏ w zawodach sportowych.
2. Wybierze dla siebie l dyscyplin´
lekkoatletycznà, którà b´dzie çwiczy∏a przez min. 3 tygodnie (3 sta∏e dni w tygodniu
po min. 30 minut).
3. Czynnie uczestniczy w zaj´ciach wf.
4. Na skutek çwiczeƒ skonsultowanych z dru˝ynowà,
nauczycielem wf, trenerem itp. poprawi swoje wyniki
w: biegu na 60 m i 600 m, skoku w dal, rzucie pi∏kà palantowà.

✽✽

LEKKOATLETKA

1. Weêmie udzia∏ w zawodach lekkoatletycznych lub w zawodach terenowych w sztafecie wahad∏owej,
zakwalifikuje si´ do niej.
2. Wyka˝e si´ znajomoÊcià zasad
i technik ró˝nych dyscyplin lekkoatletycznych – odczyta czas na stoperze, zmierzy d∏ugoÊç skoku w dal,
poprowadzi punktacj´ zawodów, itp.
3. Wykona rekwizyty do zawodów (np. stojaki do skoku wzwy˝, choràgiewki) lub przygotuje teren (np.
wyznaczy bie˝ni´, wykona skoczni´, itp.) lub weêmie
udzia∏ w budowaniu „ma∏piego gaju”.
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4. Uzyska wyniki (np. na zawodach sportowych) jak
w tabeli w zale˝noÊci od wieku i terenu w dyscyplinach: bieg na 60 m, bieg na 600 m, skok w dal lub
wzwy˝, rzut pi∏kà palantowà.

Tabelka sportowa
wiek
11 lat
12 lat
13 lat
14 lat
15 lat
16 lat

60m*
9,6 s
9,4 s
9,0 s
8,8 s
8,7 s
8,6 s

600m*
2'20”
2'10”
2'05”
2 '00”
1'55”
1'50”

w dal**
3,50 m
3,80 m
4,20 m
4,40 m
4,60 m
4,70 m

wzwy˝
1m
1,2 m
1,3 m
1,5 m
1,6 m
1,7 m

pi∏. pal.
25 m
27 m
30 m
35 m
40 m
42 m

*

wyniki dostosowane do bie˝ni; dla 60 m teren równy
i twarde pod∏o˝e i start niski, dla 600 m niewielkie nierównoÊci i start wysoki. Je˝eli sprawdzian b´dzie si´ odbywa∏ w terenie trudniejszym nale˝y doliczyç dla 60 m.
0,4-0,6 s, a dla 600 m. 15-20 s.
** skocznia w dal przy szkole, na stadionie lub prowizoryczna: twardy rozbieg, làdowanie w piachu. Dla klas
I gimnazjum do I liceum odbicie z deski, dla klas 56 pomiar z miejsca odbicia (strefa 1 m).
Rzut pi∏eczkà palantowà w miejscu w miar´ równym z zaznaczonymi odleg∏oÊciami.
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✽✽✽

MISTRZYNI
LEKKOATLETYKI

1. Zna zasady prawid∏owego treningu
w dyscyplinach lekkoatletycznych
(dopuszczalny wysi∏ek, jego cz´stoÊç, potrzebny odpoczynek, czas
çwiczeƒ, tryb ˝ycia, ˝ywienie, itp.), stosuje si´ do nich.
2. Zorganizuje zawody sportowe i przygotuje grup´
osób do udzia∏u w nich.
3. Systematycznie çwiczy l dyscyplin´ sportu.
4. Zna poj´cie d∏ugu tlenowego, kiedy powstaje, zna poj´cie t´tno maksymalne i wie jak je obliczyç.
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✽

MI¸OÂNICZKA SPORTU

1. Pozna cechy charakteru i tryb ˝ycia
dobrego sportowca i przedyskutuje
je z dru˝ynowà.
2. U∏o˝y plan uwzgl´dniajàcy odpowiednià iloÊç snu, wypoczynku, ruchu, w∏aÊciwe od˝ywianie, skonsultuje go z dru˝ynowà i realizuje przez okres 2 tygodni (ten punkt nie
mo˝e byç realizowany podczas wyjazdu).
3. Zna ide´ ruchu olimpijskiego i symbolik´ kó∏ olimpijskich.

✽✽

SPORTOWIEC

1. Wyró˝nia si´ bardzo dobrymi wynikami w okreÊlonej dziedzinie
sportu.
2. Trenuje systematycznie, starajàc si´
ciàgle poprawiaç swoje wyniki.
3. Zademonstruje swoje umiej´tnoÊci podczas zawodów
w dru˝ynie.
4. Stosuje si´ do zasad zdrowego trybu ˝ycia.
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✽✽✽

OLIMPIJKA

1. Uprawia wyczynowo okreÊlonà
dziedzin´ sportu nie obj´tà wymaganiami innych sprawnoÊci. Trenuje codziennie, osiàga sukcesy w zawodach.
2. Zademonstruje swoje umiej´tnoÊci w danej dyscyplinie podczas zawodów jako reprezentantka dru˝yny
lub hufca.
3. Zorganizuje dla harcerek zaj´cia zaznajamiajàce
z uprawianym sportem (np. pokazy, zawody, nauk´
zasad i techniki, rozgrzewki w∏aÊciwe dla danej dziedziny, obserwacja zawodów na obiekcie sportowym).
4. W ciekawej formie przeka˝e harcerkom zasady zdrowego trybu ˝ycia.
5. Zaplanuje i zorganizuje wyjazd dru˝yny zgodny z zasadami zdrowego trybu ˝ycia (uwzgl´dni w nim równie˝ elementy sportowe).
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