NASZ ŚWIAT
Nasz Świat Naturalny
1. Rozumie co to jest globalne ocieplenie. Powie o
głównych przyczynach zmian klimatu i wymieni parę
przykładów odnawialnych źródeł energii.
2. Rozumie ważność ochrony środowiska i ratowania przyrody i zna zasadnicze
zasady utrzymywania środowiska.
a/ wytłumaczy co to jest recykling i jak to praktykuje, poda parę przykładów
ograniczenia zużycia surowców oraz ponownego wykorzystania materiałów.
b/ praktykuje i wytłumaczy co wymaga obozowanie bez śladu.
3. W czasie harcerskich wycieczek, biwaków i obozów oraz w życiu codziennym
dba o czystość swojego otoczenia.
Nasz Świat Kulturalny
4. Zdobył wiadomości o innej kulturze i poda parę przykładów jak się różni od
własnej kultury (kraj, religia i zwyczaje).
5. Brał udział w wycieczce zastępu podczas której pogłębił swoją wiedzę o tej
kulturze (np. festiwal, ośrodek kulturalny, restauracja, itp.).
6. W oryginalny sposób podzieli się wiadomościami o kulturze z resztą drużyny i
przedstawi co się o niej dowiedział (np. przyniesie posiłek, muzykę, strój ludowy,
zaprosi gościa, itp.).
7. Wie co robią osoby w tej kulturze, aby zachować ich język, obyczaje i historię.
Nasz Świat Społeczny
8. Powie na czym polegają rasizm, seksizm i inne ideologie dyskryminacyjne i
wytłumaczy, dlaczego propagowanie nienawiści wobec drugiego człowieka jest
szkodliwe dla społeczeństwa.
9. Zwalcza postawy dyskryminacyjne w swoim życiu codziennym.
10. Wymieni parę lokalnych organizacji służby bliźnim: biednym, głodnym czy
ofiarom przemocy.
11. Poda przynajmniej 8 krajów, gdzie znajduje się polonia i wytłumaczy, jak
polonia jest zorganizowana w jego własnym miejscu zamieszkania.

ZHP Chorągiew Harcerzy w

……………………………………………

Hufiec

……………………………………………

Drużyna

……………………………………………

Karta Próby na Sprawność
„Nasz Świat”
Dopuszczam druha………………………………………..................... do próby.
Wyznaczam termin ukończenia próby do dnia …………………………………….
Czuwaj!
Data…………………….

Podpis drużynowego ………………………….

Zadanie
Data
1. Rozumie co to jest globalne
ocieplenie.
2. Rozumie ważność ochrony
środowiska i ratowania przyrody
3. Dba o czystość swojego
otoczenia
4. Zdobył wiadomości o innej
kulturze
5. Brał udział w wycieczce zastępu
aby powiększyć wiedze o tej
kulturze
6. Podzieli się wiadomościami o
kulturze z resztą drużyny
7. Wie co robią osoby w tej kulturze,
aby zachować ich język,
obyczaje i historię
8. Powie na czym polegają
ideologie dyskryminacyjne
9. Zwalcza postawy
dyskryminacyjne w swoim życiu
codziennym
10. Wymieni parę lokalnych
organizacji służby bliźnim
11. Poda przynajmniej 8 krajów
gdzie znajduje się polonia

Ocena

Podpis Instruktora

Sprawność przyznano Rozkazem Drużyny/Hufca z dnia ……….
Data ………………

Podpis Drużynowego ………………………………

