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:

