Imię i nazwisko:

Młodzik

Aktualny stopień:

Zdobywany stopień:

Poznaje smak harcerskiej przygody. W swoim postępowaniu kieruje się Prawem
Harcerskim. Pamięta o codziennym dobrym uczynku. Chętnie zdobywa nowe wiadomości i
umiejętności przydatne w zastępie, drużynie, domu i szkole. Jest zaradna /zaradny,
dzielna / dzielny i pogodna/ pogodny.

Sprawności
*

Próba harcerza

**

***

Rozkaz otwarcia:

Mistrzowskie

Wymagania podstawowe (niezbędne minimum 15 z 18, w tym 2 obowiązkowe)
 Opanował musztrę zespołową (obowiązkowe)
 Zaoszczędził lub zarobił na rogatywkę
 Wyrobił zwyczaj spełniania dobrych uczynków
 Przeczytał książkę harcerską lub przygodowo-podróżniczą
 Zna męskie stopnie harcerskie i instruktorskie
 Zna symbolikę harcerską
 Rozróżnia funkcje w hufcu i szczepie
 Potrafi zachować się w kręgu (obowiązkowe)
 Opowiedział krótko kim byli: Bi-Pi, Małkowski, Zośka
 Opanował podstawowe węzły
 Opanował 5 rodzajów szyfrów
 Potrafi obsłużyć kompas/busolę, posłuży się mapą
 Potrafi zrobić szkic z drogi lub marszu
 Zna wymiary swojego ciała i umieć je stosować
 Potrafi zmierzyć wysokość drzewa i szerokość rzeki
 Potrafi rozpoznawać minimum 10 gatunków drzew
 Potrafi spakować plecak stosownie do sytuacji
 Potrafi odpowiednio zachować się będąc świadkiem wypadku

Dołączył do drużyny:
Zdobyte w ramach próby sprawności (min 5):












Dostarczył zgodę na przynależność
Wziął udział w min. 4 zbiórkach i wyjeździe
Zna nazwy zastępu, drużyny, szczepu
Potrafi skontaktować się z zastępowym i drużynowym
Korzysta ze strony drużyny
Rozróżnia funkcje w drużynie (wie jak się oznacza)
Zna na pamięć Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie
Zna i umie śpiewać Hymn Harcerski
Skompletował umundurowanie (bez rogatywki)
Opanował musztrę indywidualną

Próba indywidualna:

Ułożona:

Złożył przyrzeczenie:

Dopuszczony rozkazem:

Próba indywidualna:

Ułożona:

1.

2.

Ukończył bieg końcowy:

Rozkaz przyznania:

Wywiadowca

Rozkaz otwarcia:

Przestrzega Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego w codziennym życiu. Zdobywa harcerską
wiedzę i doskonali umiejętności z różnych dziedzin. Tropi sytuacje, w których może być
pożyteczna/ pożyteczny. Ćwiczy swoją spostrzegawczość i sprawność. Aktywnie
uczestniczy w zadaniach zastępu i drużyny.

 Potrafi wyznaczać strony świata wg cech przedmiotów terenowych
 Skompletował prywatną apteczkę i umieć udzielić podstawowej
pierwszej pomocy
 Poprowadził zbiórkę swojego zastępu (obowiązkowe)
 Uprawia regularną gimnastykę lub ćwiczenia sportowe
Służba w zastępie:

Wymagania podstawowe (niezbędne minimum 23 z 29, w tym 5 obowiązkowych)
 Potrafi opowiedzieć o krukach (ich zwyczajach, występowaniu,
charakterystyce)
 Zna historię drużyny
 Opanował musztrę z proporcem i sztandarem oraz zasady zachowania
podczas mszy, potrafi zameldować zastęp na apelu (obowiązkowe)
 Zna strukturę ZHP i rozróżnia funkcje po sznurach na różnych szczeblach
organizacji
 Opowiedział czym są WOSM i WAGGGS
 Skompletował i trzyma zawsze w gotowości Wyposażenie Osobiste
Harcerza
 Ma zawsze zadbany mundur, gotowy do włożenia w razie nagłej potrzeby,
nosić go śmiało podczas każdej harcerskiej przygody i dni mundurowych
(obowiązkowe)
 Przeczytał uzgodnioną książkę harcerską
 Przeczytał wybrany komentarz do Prawa Harcerskiego i wie czego się od
niego wymaga (obowiązkowe)
 Opowiedział gawędę w zastępie (obowiązkowe)
 Potrafi szyć i wyszywać
 Potrafi gwizdać na palcach lub melodyjnie
 Osiąga dobre wyniki w grach KIMa
 Zna na pamięć alfabet morse’a, umieć nadawać
 Zna zaawansowane węzły (węzeł ratowniczy, ósemki, wyploty i skróty)
 Potrafi obsługiwać się sprzętem pionierskim, zbudował i wyplótł prycz,
półkę, zrobił wieszak i podest
 Potrafi ułożyć różne stosy ogniskowe, rozpalić ognisko w dobrą pogodę,
dobrze je zamaskować, a także umiejętnie dokładać do ognia (np. jako
strażnik ognia)
 Rozpoznaje zwierzęce tropy i znać najważniejsze gatunki występujących
w Polsce zwierząt
 Wyjaśnił zjawiska przyrody (ogień, tęczę, deszcz, chmury, echo,
przypływy)
 Rozpoznaje gwiazdozbiory małej i wielkiej niedźwiedzicy, umieć
wyznaczyć północ z gwiazd
 Potrafi umiejętnie wartować w nocy
 Potrafi niepostrzeżenie podejść strzeżony teren
 Rozpoznaje i stosuje 20 znaków patrolowych
 Potrafi wykonać szkic sytuacyjny z miejsca i z podstawy
 Potrafi przejść trasę po „Chince”, „Szwajcarce”, GPS

Opinia zastępowego:

Zdobyte sprawności (min 5, w tym 3 **):

Próba indywidualna:

Ułożona:

1.

2.

3.

Ukończył bieg końcowy:

Rozkaz przyznania:

Odkrywca

Rozkaz otwarcia:

Ocenia siebie i swoje postępowanie odwołując się do Prawa Harcerskiego. Potrafi radzić
sobie w różnych sytuacjach. Można na niej/nim polegać. Jest uczynna/ uczynny,
odważna/ odważny, samodzielna / samodzielny. Wywiązuje się z obowiązków,
wynikających z miejsca w drużynie.

Wymagania podstawowe (niezbędne minimum 23 z 29, w tym 5 obowiązkowych)
 Zna sylwetki wybranych ważnych postaci z historii harcerstwa i skautingu
 Zna strukturę i aktualne władze hufca i jego różnych środowisk
 Odwiedził na zbiórce 3 innych drużyn hufca (przynajmniej 2 spoza
szczepu) (obowiązkowe)
 Zna inne duże organizacje harcerskie działające na terenie Wrocławia i
Hufca (ZHR, SH, Zawiszacy, Cichociemni), opowiedział jakie są różnice
między nimi a ZHP
 Potrafi pływać (min na poziomie sprawności młodego pływaka *)
 Potrafi strzelać z łuku i wiatrówki (krótkiej i długiej)
 Rozpoznaje najważniejsze gwiazdozbiory półkuli północnej i potrafić na
ich podstawie wyznaczyć kierunki świata
 Opowiedział gawędę na zadany temat na forum drużyny (obowiązkowe)
 Pełnił godnie wartę honorową podczas uroczystości harcerskich lub świąt
państwowych i kościelnych (obowiązkowe)
 Potrafi akompaniować przy ognisku na dowolnym wybranym
instrumencie, zna nazwy i kolejność dźwięków muzycznych oraz rozumie
prosty zapis nutowy
 Rozpoznaje najpopularniejsze rosnące w Polsce zioła i znać ich
zastosowanie
 Zna zasady zdrowego stylu życia (w szczególności w zakresie żywienia)
 Poprowadził we współpracy z przybocznym zbiórkę drużyny
(obowiązkowe)
 Przeczytał 2 książki o różnych obliczach harcerstwa lub skautingu
 Nawiązał korespondencję ze skautem za granicą w jego języku
(obowiązkowe)
 Zna kilka podstawowych chwytów i ruchów w zakresie samoobrony
 Ugotował smaczny posiłek dla całej drużyny (pokierował zastępem
służbowym na biwaku)
 Potrafi zadbać i obsługiwać narzędzia i sprzęt pionierski drużyny/szczepu
 Zna sposoby łamania prostych szyfrów i potrafić stworzyć własną metodę
szyfrowania
 Potrafi sporządzić użyteczny szkic sytuacyjny i widokowy zadanego
miejsca
 Potrafi dobrze oceniać odległości metodą „na oko”
 Potrafi z pewną dozą prawdopodobieństwa przewidzieć pogodę na
najbliższy dzień
 Rozpoznaje najważniejsze gatunki zwierząt i ptaków w Polsce, po
tropach, sylwetce i głosie

 Sprawnie obsługuje liny i uprzęże, potrafić zbudować drabinki sznurkowe
i most linowy
 Opanował rozpalanie ognia przy pomocy krzesiwa, potrafi rozpalić
ognisko przy niesprzyjających warunkach
 Pokierował rozstawieniem namiotu obozowego oraz pionierką według
własnego projektu
 Potrafi zagasić płonące ubranie na człowieku, wie jak postępować w
razie pożaru
 Potrafi skutecznie maskować się i zacierać ślady swojej obecności
 Potrafi udzielić pierwszej pomocy w trudnych sytuacjach (wiedza na
poziomie Ratownika***)
Służba w drużynie lub szczepie:

Opinia drużynowego:

Zdobyte sprawności (min. 5, w tym 3 ** i 1 ***):

Próba indywidualna:

Ułożona:

1.

2.

3.

4.

Ukończył bieg końcowy:

Rozkaz przyznania:

