KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ WYWIADOWCY/TROPICIELKI
(REGULAMIN PRZYJĘTY PRZEZ SEJMIK KRĘGU W DN. 18.02.2007 R. ZE ZMIANAMI W DN. 01.09.2012 R.,
15.02.2014 R.)
Druh(na)
Drużyna

Data otwarcia próby

I. WYMAGANIA DO SPEŁNIENIA POZA BIEGIEM:
I.A.

KSZTAŁTOWANIE CHARAK TERU (MIANO PŁOMIEŃ)

1.

Rozumie Prawo Harcerskie i stara się go przestrzegać. Przez tydzień notował(a) sytuacje, w których
postąpił(a) zgodnie i niezgodnie z Prawem Harcerskim i na ich podstawie dokonał(a) wyboru punktu
Prawa Harcerskiego, nad którym szczególnie pracował(a) przez miesiąc
Potrafi podać swoje 3 zalety i 3 wady. Przez miesiąc starał(a) się rozwijać 1 z tych zalet i eliminować
1 z wad
Stara się przestrzegać Konwencji Szczenurskiej
Odbył(a) próbę silnej woli
Ewentualne zadanie dodatkowe....................................................................................................................
MIANO PRZYZNANO DNIA ___-___-______

2.
3.
4.
5.

I.B.

ROZWÓJ RELIGIJNY (MI ANO KRZYŻ)

1.
2.
3.

Brał(a) aktywny udział w harcerskiej obstawie mszy świętej
Odbył(a) ze swoim autorytetem w sprawach wiary poważną rozmowę na ten temat
Przez miesiąc przygotowywał(a) się do niedzielnych mszy czytając przedtem w domu czytania i ewangelię
i zastanawiając się nad nimi
Zdobył(a) kolejną sprawność religijną
Ewentualne zadanie dodatkowe....................................................................................................................
MIANO PRZYZNANO DNIA ___-___-______

4.
5.

I.C.

ROZWÓJ INTELEKTUALNY (MIANO KSIĄŻKA)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rozwija zainteresowania w wybranej dziedzinie wiedzy
Zna wszystkie pieśni obrzędowe drużyny i 20 innych piosenek harcerskich
Wymienił(a) z kimś 3 listy napisane alfabetem Morse'a
W ciekawej formie zaprezentował(a) zastępowi, drużynie swoje zainteresowania
Przeczytał(a) kolejna książkę o tematyce harcerskiej
Wykonał(a) szkic terenu
Zna historię swojej drużyny
Zna główne fakty z życia E. Setona, O. Małkowskiej, A. Kamińskiego oraz dwóch innych osób ważnych dla
harcerstwa
Opowiedział(a) na zbiórce lub komuś spoza harcerstwa o wybranej, zasłużonej dla harcerstwa postaci
Zna strukturę organizacyjną Kręgu
Zna oznaczenia stopni harcerskich i instruktorskich oraz funkcji w Kręgu
Zna główne fakty z historii harcerstwa (w tym wątki puszczańskie i religijne)
Zna historię Kręgu
Ewentualne zadanie dodatkowe....................................................................................................................
MIANO PRZYZNANO DNIA ___-___-______

9.
10.
11.
12.
13.
14.

I.D.

PUSZCZAŃSTWO I ROZWÓ J FIZYCZNY (MIANO SPORTOWIEC)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Był(a) na 2 obozach harcerskich
Brał(a) udział w wędrówce 2-dniowej
Uprawiał(a) codzienną gimnastykę przez 1 miesiąc
Zbudował(a) prostą kuchnię polową i przygotował(a) na niej posiłek
Przygotował(a) posiłek z darów lasu
Przeprowadził(a) sam(a) zwiad przyrodniczy po lesie. Zdał(a) z niego raport
Wybrał(a) się na samodzielną wyprawę do lasu, zaobserwował(a) 10 zwierząt leśnych różnych rodzajów
(ssaków, ptaków, owadów) i przyjrzał(a) się ich zachowaniu

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rozpoznał(a) 5 roślin chronionych
Umie używać sprzęt pionierski
Potrafi przepowiedzieć pogodę ze znaków przyrody
Zdobył(a) 3 sprawności dwugwiazdkowe w tym 1 związaną z zainteresowaniami
Zdobył(a) kolejną sprawność puszczańską
Ewentualne zadanie dodatkowe....................................................................................................................
MIANO PRZYZNANO DNIA ___-___-______

I.E.

WYCHOWANIE PRORODZINNE (MIANO SERCA)

1.
2.
3.
4.

Jest samodzielny(a) i uczynny(a) w rodzinie, 3 razy wyręczył(a) innego domownika w jego obowiązku
Brał(a) udział w służbie pomocy osobom potrzebującym
Wyszył(a) sobie miana
Przeczytał(a) 2 artykuły lub wysłuchał(a) dwóch słuchowisk o miłości, przyjaźni lub rodzinie. O swoich
wnioskach porozmawiał(a) z opiekunem próby
Pilnuje kultywowania zwyczajów rodzinnych
Zdobył(a) kolejną sprawność prorodzinną
Ewentualne zadanie dodatkowe....................................................................................................................
MIANO PRZYZNANO DNIA ___-___-______

5.
6.
7.

I.F.

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I AKTYWNOŚĆ W ŚR ODOWISKU (MIANO WIR)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ma postawę pomocy innym w środowisku rówieśniczym
Dba o poprawność językową swoich wypowiedzi
Orientuje się w ważnych wydarzeniach kulturalnych swojego miejsca zamieszkania
Zna zagrożenia przyrody w swojej okolicy, dba w drużynie i rodzinie o ochronę przyrody
Brał(a) udział w zwiadzie historycznym
Pełnił(a) służbę wartowniczą i kuchenną
Wie z czego znani są poniżsi władcy i co ważnego dla Polski wydarzyło się za ich panowania: Jadwiga,
Władysław Jagiełło, Henryk Walezy, Zygmunt III Waza, Stefan Batory, Jan III Sobieski, Stanisław August
Poniatowski
Wskazał(a) na mapie konturowej Polski główne regiony, miasta, rzeki
Zna "Rotę" (1 zwrotkę)
Zdobył(a) kolejną sprawność patriotyczną
Ewentualne zadanie dodatkowe....................................................................................................................
MIANO PRZYZNANO DNIA ___-___-______

8.
9.
10.
11.

II. WYMAGANIA DO SPRAWDZENIA NA BIEGU:














Wykaże się regulaminowym i schludnym umundurowaniem
Wykaże się umiejętnością:
- ustawienia, prowadzenia w szyku i zameldowania zastępu
- cichej musztry
- musztry z proporcem
Rozpozna 3 rośliny lecznicze, zna ich zastosowanie, przyniesie po 1 charakterystycznej części o zastosowaniu leczniczym
Rozpozna 5 drzew i 5 innych roślin, przyniesie po 1 charakterystycznej części każdego z nich
Posłuży się mapą, zorientuje ją, wskaże miejsce postoju rozróżni na niej formy pokrycia i ukształtowania terenu
Wybierze właściwy kierunek korzystając z zegarka, słońca, przedmiotów terenowych
Wyznaczy azymut przy pomocy busoli
Prawidłowo odszyfruje i zaszyfruje wiadomości (GADERYPOLUKI, czekoladka, ułamkowy, indiański, co drugą literę)
Nada meldunek AFKOU
Zabandażuje stawy, sprawdzi czy jest tętno, zaradzi w przypadku złamania, unieruchomi kończynę, transportuje rannego
Udzieli pierwszej pomocy w przypadku: szoku, krwotoku, udaru słonecznego
Zastosuje węzeł ratowniczy

STOPIEŃ PRZYZNANO DNIA ___-___-______
POWYŻSZE WYMAGANIA MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE INNYMI - O PODOBNYM STOPNIU TRUDNOŚCI. MIANA
W KOLORZE ZIELONYM WYSZYWANE SĄ W KWADRATACH O BOKU 2,5CM. UMIESZCZA SIĘ JE W 2 RZĘDACH (PO
3 W RZĘDZIE) POWYŻEJ SPRAWNOŚCI NA PRAWYM RĘKAWIE. GÓRNY RZĄD POWINIEN BYĆ WYSZYTY 3CM OD
WSZYCIA RĘKAWA.

