PIONIERKA
Druhna……………………………………………………….…………………………

Uczestnicząc w harcerskim życiu, odkrywam swoje zainteresowania.
Oceniam siebie i swoje postępowanie, odwołując się do Prawa
Harcerskiego. Potrafię radzić sobie w różnych sytuacjach, działając
samodzielnie i odpowiedzialnie. Można na mnie polegać. Jestem uczynna,
odważna, samodzielna!
Zastęp
Data otwarcia
Numer rozkazu
Data zamknięcia
Numer rozkazu
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Praca nad sobą
Jestem punktualna i odpowiedzialna. Prowadzę terminarz spotkań.
Nauczyłam się nowej umiejętności związanej z prowadzeniem domu.
Wypełniam obowiązki związane z moją religią*.
Określiłam swoją słabość. Ukończyłam próbę silnej woli i wyeliminowałam ją.
Moja słabość: …………………………………………………..
Poprawię osiągnięcia z wybranego przedmiotu szkolnego.
Życie rodzinne
Po rozmowie z rodziną wybiorę 3 zadania, które zrealizuje na rzecz członków mojej
rodziny:
Zaradność życiowa
Zaplanowałam i zorganizowałam akcję zarobkową dla zastępu.
Dbam o swoje zdrowie. Odżywiam się zdrowo. Dbam o odpowiednią ilość snu.
Załatwiłam powierzoną mi sprawę w urzędzie lub instytucji.
Zorganizowałam wyjście zastępu do miejsca związanego z kulturą.
Zdobędę sprawność Tłumacza.
Obycie harcerskie
Znam Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie na pamięć.
Zorganizowałam zbiórkę zastępu dot. moich zainteresowań.
Wybiorę technikę harcerską, w której chcę się doskonalić. Zdobędę sprawność ***.
Ukończyłam kurs zastępowych.
Zdobyłam min. 3 sprawności harcerskie ** i *** w trakcie trwania próby.
Zrealizuję min. 3 projekty razem z zastępem.
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Uczestniczyłam w obozie drużyny.
Historia harcerstwa i skautingu
Znam poszczególne etapy w dziejach harcerstwa.
Odwiedziłam siedzibę KFUK. Wiem, jak nazywa się kretsleder.
Wiem jakie organizacje skautowe działają w Norwegii.
Przeczytam 2 książki o tematyce harcerskiej.
Nawiążę stały kontakt z harcerzem z Polski.
Wezmę udział w projekcie WAGGGS na WTD.
Symbolika i struktura
Znam strukturę PHN, KFUK i ZHP.
Uczestniczyłam w zbiórce zuchowej. Poznałam zuchowe zwyczaje.
Musztra
Poprowadziłam apel drużyny
Potrafię przygotować harcerzy do służby w poczcie flagowym.
Pełniłam funkcję dowódcy warty.
Samarytanka
Potrafię ocenić czynności życiowe.
Umiem udzielić pierwszej pomocy w takich przypadkach:
• Utrata przytomności
• Zatrucie pokarmowe
• Zatrzymanie akcji serca
• Wstrząs
• Wypadek samochodowy
Umiem zrobić badanie kompleksowe poszkodowanemu oraz przeprowadzić wywiad
SAMPLE.
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Terenoznawstwo
Zlokalizowałam swoje położenie przy pomocy mapy.
Poprowadziłam zastęp podczas gry terenowej przy pomocy mapy.
Zorganizowałam wycieczkę dla zastępu lub drużyny.
Przygotowałam bieg na orientację dla zastępu.
Pionierka
Kierowałam pracą zastępu podczas budowy urządzenia obozowego.
Znam 10 węzłów. Wiem jak mogę je wykorzystać.
Dbam o sprzęt drużyny. Brałam udział w jego konserwacji.
Potrafię rozpalić ognisko w trudnych warunkach.
Przyrodoznawstwo
Wiem co to jest ekologia i jak mogę na co dzień dbać o przyrodę.
Zorganizowałam z zastępem akcję z okazji Dnia Ziemi.
Wiem co to park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat przyrody.
Odwiedziłam jeden z takich parków.
Patriotyzm
Znam najważniejsze miasta, rzeki, jeziora Polski.
Znam najważniejsze miasta, rzeki, jeziora Norwegii.
Zapoznam się z dokumentami dot. Praw Człowieka i Praw Dziecka.
Wiem na czym polega demokracja. Brałam udział w demokratycznym podejmowaniu
decyzji.
Znam podstawowe fakty z historii mojej miejscowości.
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Miejsce na zadania indywidualne:
Zainteresowania

Rodzina

Przyjaciele

Harcerstwo

Nauka

Duchowość

Marzenia

Finanse

Sport i zdrowie

?

?

?

Proponowane sprawności:
•

Ratownik

•

Dowódca warty

•

Znawca Praw Człowieka

•

Lider zdrowia

•

Mistrz ognisk

•

Organizator czasu

•

Znawca skautingu

•

Finansista

•

Pani domu

•

Mistrz musztry

•

Wyga obozowy

•

Szara lilijka
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