WYKORZYSTANIE ZADAŃ PRÓB NA STOPNIE W PRACY NAMIESTNICTWA.
( wybrane propozycje )
Zadanie wynikające
z karty próby na stopień
z planu namiestnictwa
1.
Podczas trwania Manewrów
X – Manewry Techniczne Hufca
Technicznych Hufca przygotuję dwa
( w programie bieg technik harcerskich )
wybrane punkty na biegu technik
harcerskich.
2.
Przygotuję warsztaty dla harcerzy
VII – Obóz hufcowy :
starszych na obozie w lipcu bieŜącego
Zapoznanie z regulaminami
roku, na temat bezpieczeństwa
i instrukcjami.
poruszania się po drogach i
bezpieczeństwa pracy z dziećmi.
3.
Poprowadzę mikrokurs na stopień
II – Giełda Specjalności
Wioślarza dla członków druŜyny.
Przygotuję specjalnościowy blok wodny
4.
Zorganizuję i przeprowadzę dla
III – Polowa Zbiórka Harcerzy Starszych
druŜyny blok zajęć survivalowych
Hufca
Przygotuję prezentację druŜyn
survivalowych naszego Hufca
5.
Będę pełnić funkcję komendanta
I – Zimowisko dla dzieci i młodzieŜy
zimowiska w Ustroniu
niezrzeszonych
Będę pełnić funkcję komendanta
zimowiska .
6.
W maju zorganizuję biwak druŜyny.
V – Wiosenny biwak druzyn
namiestnictwa
Zorganizuję biwak druŜyny, na który
zaproszę inne druŜyny z namiestnictwa.
7.
Spróbuję pozyskać sponsorów do
I – Organizacja cyklu imprez
imprez, które będę organizować
w ramach WOŚP
w czasie WOŚP.
8.
Przygotuję i przeprowadzę wieczornicę z II – Wieczornica z okazji Dnia Myśli
okazji Dnia Myśli
Braterskiej dla instruktorów hufca.
Braterskiej.
- Kominek „Niech nas złączy wspólny cel”
9.
Opracuję nową ksiąŜeczkę gwiazdek
III – Na Wiosennym Kręgu Pracy
zuchowych.
rozpropaguje wśród druŜynowych
opracowaną przez siebie ksiąŜeczkę
10.
Poprowadzę zajęcia dla kadry na temat
III – Wiosenny Krąg Pracy
historii ZHP, przygotuję na temat test.
( warsztaty )
11.
Przeprowadzę zajęcia dla komendantów III – Wiosenny Krąg Pracy
HAL dotyczące zasad bezpieczeństwa
podczas zajęć na wodzie.
12.

13.

Zorganizuję i przeprowadzę bal
karnawałowy dla zuchów z naszego
szczepu.
Przedstawię w Namiestnictwie

I – Zuchowy Bal Karnawałowy

X - Andrzejkowy Krąg Pracy

14.
15.

16.
17.

18.

!9.

20.
21.

Zuchowym prawidłowo prowadzoną
dokumentację
Programowo – organizacyjną gromady
zuchowej.
Zaplanuję i przeprowadzę zadanie dla
kilku gromad.
Przygotuję i przeprowadzę imprezę
programową gromady – rozpoczęcie
sezonu Ŝeglarskiego.
Poprowadzę mikrokurs na stopień
wioślarza.
Sporządzę planszę z charakterystyką
specjalności w ZHP i Nieprzetartego
Szlaku.
Przygotuję zbiórke na temat Unii
Europejskiej i NATO oraz aspektów
integracyjnych.
Przygotuję i przeprowadzę grę na temat :
’’Gwiazdki zuchowe, stopnie harcerskie,
stopnie instruktorskie”.
Przygotuję grę domino z wydarzeń
społeczno – politycznych.
Na zbiórce funkcyjnych przeprowadzę
zajęcia dotyczące bezpieczeństwa pracy
z dziećmi.

( warsztaty )

V – Festiwal Kultury Zuchowej
„W Akademii Pana Kleksa”
IV – Zuchowy Start
„Przez morza i oceany”
VI – Biwak Namiestnictwa
Wystrój harcówki

III – Zbiórka Namiestnictwa

IV – Gra dla instruktorów ( głównie
druŜynowych )
IX – Zlot Hufca
XI – Zbiórka Namiestnictwa
„Bezpieczne miasto – bezpieczny dom”

