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:

