Zadania na Pierwszą Gwiazdkę
dla
………………………………….
5. Gromada Wrocławska
św. Dominika Savio
Przygoda, jaką możesz przeżyć w Gromadzie Wilczków, oprócz radości wypływającej
z różnych zabaw, wymaga również od Ciebie wysiłku. Dlatego też, by stawać się lepszym
Wilczkiem, musisz wykonywać coraz trudniejsze zadania, w których możesz wykazać się
swoimi umiejętnościami. Gwiazdki swoim blaskiem wskazują na Twój poziom. Pierwsza
Gwiazdka, którą będziesz nosił nad prawym okiem na berecie oznacza, że masz jedno oko już
otwarte.
Zadanie

Data

Podpis Akeli

JESTEŚ DZIECKIEM BOŻYM
1. Modlisz się systematycznie: rano, chwaląc
Pana i wieczorem, dziękując Mu za łaski
otrzymane w ciągu dnia.
2. Znasz tajemnice Różańca i modlisz się tą
modlitwą.
3.Znasz 10 Przykazań Bożych.
4. Znasz znaczenie Mszy Świętej i uczysz się do
niej służyć.
5. Znasz warunki dobrej spowiedzi
i spowiadasz się regularnie.

SKAUT EUROPY
1. Znasz polską flagę, umiesz ją namalować i
znasz jej symbolikę.
2.Znasz flagę FSE i umiesz ją objaśnić.
3. Umiesz nazwać kraje sąsiadujące
z Polską i znasz ich stolice.

MYŚLISZ NAJPIERW O INNYCH
1. Umiesz zrobić zakupy i przynieść resztę z
wydanych pieniędzy.
2. Umiesz składać ubrania i czyścić swoje buty.
3. Umiesz dobrze spakować plecak
z rzeczami potrzebnymi na obóz Wilczków.
4. Umiesz poprawnie zaadresować list
i kartkę pocztową.
5. Pomagasz utrzymać w domu porządek
i czystość.
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ĆWICZYSZ SIĘ W SŁUŻBIE
1. Znasz najważniejsze reguły ruchu drogowego
oraz kilka najważniejszych znaków drogowych.
2. Poznałeś 3 nowe węzły.
3. Umiesz wskazać 10 z 12 przedmiotów, którym
przyglądałeś się przez 30 sekund (KIM)
4. Umiesz telefonować: grzecznie się
przedstawiasz, jasno i wyraźnie mówisz oraz w
ciszy wysłuchujesz odpowiedzi.
5. Umiesz pokazać na planie miasta swój dom,
szkołę, kościół i harcówkę
6. Znasz znaki patrolowe.
7. Wypełnisz jedno z poniższych zadań:
a. rozbijesz razem z innymi Wilczkami namiot
4osobowy.
b. Zapakujesz poprawnie paczkę, uważając by
była dobrze zabezpieczona sznurkiem
i wyślesz ją pod ustalony z Akelą adres.
c. Poznasz co najmniej 4 rodzaje szyfrów.

ROZWIJASZ SWOJE CIAŁO
1. Utrzymujesz swoje ciało (szczególnie
paznokcie, nogi, zęby, uszy) w czystości.
2. Chętnie bierzesz udział w grach
zręcznościowych w twojej Gromadzie.
3. Zaliczysz bieg sprawnościowy składający się
co najmniej z 10 przeszkód.
4. Chętnie przygotujesz razem z twoją szóstką
przedstawienia i scenki teatralne.

JESTEŚ PRZYJACIELEM PRZYRODY
1. Wypełnisz jedno z poniższych zadań:
a. Rozpoznasz 15 roślin po ich liściach,
owocach lub korze.
b. Opiekowałeś się co najmniej miesiąc
zwierzątkiem i potrafisz opowiedzieć
o jego sposobie życia i środowisku.

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