
 

26 GDH KNIEJE PIONIERKA / ODKRYWCA 26 GDH KNIEJE 

26 GDH KNIEJE IM. JANINY ROSTAŃSKIEJ 
WYMAGANIA NA STOPIEŃ PIONIERKA / ODKRYWCA 

  
 

 

 

„OCENIA SIEBIE I SWOJE POSTĘPOWANIE ODWOŁUJĄC SIĘ DO PRAWA HARCERSKIEGO. POTRAFI RADZIĆ SOBIE W RÓŻNYCH 

SYTUACJACH. MOŻNA NA NIM/NIEJ POLEGAĆ. JEST UCZYNNA/Y, ODWAŻNA/Y, SAMODZIELNA/Y. WYWIĄZUJĘ SIĘ Z OBOWIĄZKÓW  

WYNIKAJĄCYCH ZE SWOJEGO MIEJSCA W DRUŻYNIE”  
  

I WARUNKI OTWARCIA PRÓBY DATA PODPIS 

1. Zdobył/a stopień tropicielki/wywiadowcy.   

2. Ma zaliczone minimum dwa obozy harcerskie.      

3. Przez okres czterech miesięcy pełnił/a czynną funkcję w drużynie. 

Wywiązywał/a się ze swoich obowiązków.  

    

4. Zdobył/a minimum trzy sprawności 1-gwiazdkowe, dwie sprawności 2-

gwiazdkowe i jedną sprawność 3-gwiazdkową.  

    

II POSTAWA HARCERSKA DATA PODPIS 

1. Wykazuje się chęcią uczestnictwa w różnych przeprowadzanych w hufcu i w 

drużynie obchodach świąt i uroczystości. 

    

2. Dla młodszych członków drużyny jest wzorem do naśladowania 

(zachowanie na zbiórce, frekwencja, umundurowanie). 

    

III PRACA NAD SOBĄ DATA PODPIS 

1. Przejdzie 18h próbę milczenia.      

2. Przejdzie 18h próbę głodu.   

2. Weźmie udział w warsztatach lub kursie organizowanym przez hufiec na 

określony temat. 

    

3. Określił/a swoja największą słabość i wyeliminował ją.      

4. Potrafi posłużyć się językiem obcym w prostej sytuacji życiowej.      

IV ŻYCIE DRUŻYNY DATA PODPIS 

1. Przeprowadzi cykl zbiórek zastępu na określony temat.      

2. Dba o pełen skład swojego zastępu. Zachęca do uczestnictwa w zbiórkach i 

wykazuje zainteresowanie każdym członkiem zastępu (rozmawia nt. 

zainteresowań, sytuacji w szkole, problemów).  

    

3. Regularnie uczestniczy w zbiórkach zastępu oraz drużyny.      

4. Pomoże organizacji biwaku drużyny.       

5. Pomaga w prowadzeniu kroniki/bloga drużyny.      

6. Pamięta o urodzinach członków drużyny.      

V HISTORIA I WIEDZA OBYWATELSKA DATA PODPIS 

1. Scharakteryzuje wybranego przez siebie polityka  

(dzieciństwo, szkoła, kariera, funkcja w państwie, zainteresowania). 

    

2. Pomoże młodszemu członkowi drużyny w przygotowaniach do sprawdzianu 

z historii. 

    

3. Wyłoni 10-15 najważniejszych faktów z historii Polski i w interesujący 

sposób przedstawi je na zbiórce.  

    

4. Zorganizuje grę mająca na celu zaznajomienie harcerzy z najważniejszymi 

miejscami Gliwicach. 
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26 GDH KNIEJE PIONIERKA / ODKRYWCA 26 GDH KNIEJE 

VI HISTORIA I WIEDZA HARCERSKA, TRADYCJE, SYMBOLE DATA PODPIS 

1. Zorganizuje wyjazd pod Wieżę Spadochronową połączony z grą na temat 

historii Wieży. 

  

2. Wyszuka i zbierze informacje na temat św. Jerzego, Stefana Wincentego 
Frelichowskiego (kim są/byli dla harcerstwa) oraz nieznane sobie 
dotychczas fakty z życia i ciekawostki na temat Roberta Baden-Powella 
oraz Aleksandra Małkowskiego.  

    

3. Wykaże się znajomością władz hufca, chorągwi i GK ZHP tego, kto sprawuje 

najwyższe władze, jakie należą do tych osób obowiązki oraz gdzie mieszczą 

się siedziby tych władz.  

    

4. Scharakteryzuje historię Hufca Ziemi Gliwickiej.     

VII SPECJALNOŚCI HARCERSKIE DATA PODPIS 

1. Wykona mini poradnik pierwszej pomocy i rozpowszechni go w drużynie.      

2. Wykona przegląd apteczki drużyny oraz przedstawi spis rzeczy, których w 

niej brakuje, zrobi kosztorys i zakupi potrzebne rzeczy.  

    

3. Przeprowadzi próbę na sprawność sanitariusza w drużynie i dopilnuje, aby 

zostały wyszyte na mundurze.  

    

4. Zorganizuje całodzienne wyjście do lasu połączone z grą lub zajęciami na 

wybrany temat z przyrodoznawstwa.   

    

5. Dowie się o świętach i akcjach ekologicznych prowadzonych w Polsce i na 

świecie oraz pomoże w organizacji sprzątania swojej okolicy. 

    

6. Zorganizuje wyjście na basen, lodowisko lub na inny obiekt sportowy 

połączone z zajęciami typu zawody, ćwiczenia.   

    

7. Zna zasady ekologicznego obozowania.      

8. Nauczy się perfekcyjnie alfabetu Morse’a oraz nadawania i odbierania z 

użyciem dźwięku światła i chorągiewek.  

    

9. Sprawnie korzysta z Internetu. Potrafi wyszukać informacje na różne 

tematy.  

    

10. Nauczy młodszych harcerzy 5 wybranych piosenek i 3 wybranych pląsów.     

11. Nauczy młodszego harcerza rozpalić ognisko zbudować kuchnie polową 

oraz zatrzeć po nich ślady.  

    

12. Zorganizuje podział żywności na biwak z kosztorysem.      

13. Przeprowadzi w drużynie próbę na sprawność terenoznawcy.      

14. Wykona szczegółową mapę osiedla, która mogłaby posłużyć do 

zorganizowania gry terenowej.  

    

15. Wykona wykaz najciekawszych miejsc na wycieczkę, wyjazd, biwak po 

jednych w każdym województwie krótkim uzasadnieniem.  

    

16. Nauczy młodszych harcerzy zasad zachowania się podczas apelu, kominka 

itp.  

    

VIII ŻYCIE SPOŁECZNE, KULTURA DATA PODPIS 

1. Weźmie udział w imprezie kulturalnej ( wernisaż, wystawa, sztuka) i opisze 

swoje wrażenia.  

    

2. Zapozna się z działalnością wybranej organizacji charytatywnej działającej w 

Polsce. 

    

 


