Zadania na Drugą Gwiazdkę
dla
………………………………….
5. Gromada Wrocławska
św. Dominika Savio
Kontynuujesz swój rozwój w Gromadzie Wilczków, aby móc być bardziej pożytecznym i lepiej
służyć innym. By podnieść swoje umiejętności, rozpoczynasz zdobywanie Drugiej Gwiazdki,
która noszona nad lewym okiem obok wilczka na berecie będzie symbolizowała otwarcie
Twojego lewego oka. Mając dwoje oczu otwartych, będziesz mógł przejmować
odpowiedzialność za nowe Wilczki, które wejdą do Gromady.
Zadanie

Data

Podpis Akeli

JESTEŚ DZIECKIEM BOŻYM
1. Znasz części Mszy Świętej.
2. Znasz 10 Świąt Kościelnych.
3. Czynisz codzienne rachunek sumienia
i pamiętasz o regularnej spowiedzi świętej.
4. Umiesz prowadzić modlitwę w swojej Szóstce.
5. Uważnie przeczytasz fragment Ewangelii
członkiem wyjaśnisz co mówi do ciebie Pan Jezus
członkiem tym fragmencie.

SKAUT EUROPY
1. Znasz na pamięć hymn Polski.
2. Wiesz kim był Baden-Powell.
3. Znasz flagi krajów sąsiadujących najpierw
Polską.

MYŚLISZ NAJPIERW O INNYCH
1.Szukasz okazji, by pomagać swoim rodzicom i wykonujesz 3 z podanych zadań:
a. Codziennie sprzątasz łóżko.
b. Nakrywasz do stołu i sprzątasz ze stołu.
c. Zmywasz naczynia.
d. Odkurzasz dywan.
e. Wyrzucasz śmieci.
f. Myjesz samochód
g. Inne (do uzgodnienia z Akelą)
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Podpis rodzica

ĆWICZYSZ SIĘ W SŁUŻBIE
1. Umiesz znaleźć określony numer telefonu w
książce telefonicznej lub dowiedzieć się o niego
w informacji telefonicznej.
2. Umiesz określić strony świata za pomocą
kompasu oraz zjawisk przyrodniczych.
3. Znasz minimum 25 znaków drogowych.
4. Znasz podstawowe zasady pierwszej pomocy;
potrafisz zdezynfekować i opatrzyć drobne rany.
5. Umiesz rozpalić, gasić i maskować ognisko;
znasz podstawowe zasady obchodzenia się z
ogniem.
6. Wykonasz proste urządzenie obozowe.
7. Potrafisz zaoszczędzić sam kwotę potrzebną a
zapłacenie składek miesięcznych.

ROZWIJASZ SWOJE CIAŁO
1. Polepszasz swoje sportowe umiejętności.
2. Zaliczyłeś co najmniej 2 trudne biegi
sprawnościowe.
3. Grasz w scenkach teatralnych i potrafisz sobie
przygotować przebranie oraz inne rekwizyty.

JESTEŚ PRZYJACIELEM PRZYRODY
1. Wypełnisz jedno z podanych zadań:
a. Poznasz 7 różnych gatunków zwierząt
i ich zwyczaje.
b. Rozpoznasz 6 różnych gatunków ptaków.
c. Potrafisz wskazać 3 gwiazdozbiory.

Zadania na Drugą Gwiazdkę zaliczyłem w dniu: ………………………….
Podpis Akeli: ……………………………..
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