Zadania na Delikatną Łapkę
dla
….........................................
5. Gromada Wrocławska
św. Dominika Savio
„Delikatna Łapko nie bój się pytać, a także stawiać coraz odważniejszych kroków do przodu,
wszyscy jesteśmy z Tobą.”
Zadanie

Data

Podpis Akeli

WZRASTASZ W DŻUNGLI
1. Znasz najważniejsze zwierzęta dżungli,
przyjaciół i wrogów Mowliego.
2. Nosisz zawsze czysty mundur.
3. Zachowujesz się na zbiórkach Gromady w
taki sposób, że Akela i inne Wilczki są z Ciebie
zadowolone.
4. Przychodzisz punktualnie na zbiórkę
Gromady, a gdy nie możesz przyjść odpowiednio
wcześniej o tym informujesz
5. Znasz pozdrowienie wilczka i wiesz,
co oznacza.
6. Wiesz jak wznosi się Wielki Okrzyk.
7. Znasz na pamięć Prawo Wilczka, Prawo
Gromady, Hasło i Dewizę Wilczków i potrafisz je
objaśnić.
8. Posiadasz swoją Kronikę Wilczka.

JESTEŚ DZIECKIEM BOŻYM
1. Czynisz chętnie Znak Krzyża i wiesz co on
oznacza.
2. Znasz na pamięć „Ojcze Nasz”, „Zdrowaś
Maryjo” i „Chwała Ojcu”.
3. Wiesz, że Kościół jest Domem Bożym
i umiesz się w nim odpowiednio zachować.
4. Wiesz, że podczas modlitwy ważna jest
również twoja postawa.
5. Znasz znaczenie twojego chrztu- wiesz kim
był twój patron.
6. Wiesz, kim był św. Franciszek i znasz dwie
historie z jego życia.
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Podpis rodzica

Zadanie

Data

Podpis Akeli

Podpis rodzica

MYŚLISZ O INNYCH
1. Jesteś zawsze uprzejmy, mówisz:
„Dzień dobry”, „Do widzenia”, „Proszę”,
„Dziękuję”, „Przepraszam”.
2. Każdego wieczoru sprzątasz swoje rzeczy (np.
ubrania, tornister).
3. Każdego dnia czynisz dobry uczynek
4. Uczysz się być zdyscyplinowanym
i zachowywać porządek na zbiórkach Gromady.
5. Uczysz się pilnie w szkole.

ĆWICZYSZ SIĘ W SŁUŻBIE
1. Masz zawsze przy sobie
„sakiewkę sobieradkę”.
2. Umiesz wiązać węzeł na twojej chuście
i wiesz o czym powinien Ci on przypomnieć.
3. Umiesz zawiązać, co najmniej dwa węzły i
wiesz do wiązania czego się je stosuje.
4. Znasz szyki i umiesz się szybko ustawić
zgodnie ze wskazaniem Akeli.

Ostatnio Próbę Delikatnej Łapki zaliczyłem w dniu: ………………………….
Podpis Akeli: ……………………………..
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