LEŚNY CZŁÓWIEK
1. Był sam na sam z lasem.
Spędził jeden dzień od 4 rano do 9 wieczór samotnie w lesie i w tym
czasie sam sobie trzykrotnie ugotował posiłki ze świeżych
produktów.
2. Poznał dobrze jakiś las.
a/ Dokona na odcinku 1 km. wywiad lasu pod względem
przydatności do gier leśnych i objaśni wywiad szkicami.
b/ Wytyczy z pewnego punktu kierunki do kilku "ciekawostek
przyrodniczych".
3. Wie jak żyje las.
a/ Wykona wyznaczone mu zadanie przyrodnicze polegające, na
zapoznaniu się z życiem owadów, ptaków lub roślin w lesie.
b/ Podpatrzy zwierzę trudne do podejścia.
4. Zna dary lasu.
a/ Uzbiera grzybów lub owoców leśnych i rozpozna kilka
gatunków roślin jadalnych i leczniczych.
b/ Uzasadni znaczenie lasu w okolicy podmiejskiej.
c/ Wymieni korzyści osiągane przez człowieka w gospodarce
leśnej.
d/ Wie jakie towarzystwa zajmują się ochroną przyrody, jak to
czynią, wymieni kilka rezerwatów leśnych w kraju
zamieszkania i w Polsce.
5. Zna niebezpieczeństwa lasu.
a/ Umie rozpoznać jadowite węże, wie gdzie się ich można
spodziewać, wie jak i co trzeba robić przy ukąszeniu.
b/ Wymieni środki przeciw osom i komarom.
c/ Rozpozna kilka grzybów i roślin trujących.

ZHP
Chorągiew Harcerzy w ..............................................................
Hufiec

................................................................

Drużyna

................................................................

KARTA PRÓBY NA SPRAWNOŚĆ
„Ł E Ś N Y C Z Ł O W I E K”
Dopuszczam druha ...............................................................do próby.
Wyznaczam termin ukończenia próby do dnia.....................................
Czuwaj !
...............................
Podpis drużynowego

Data ..............................
Próba
Zadanie

Data

Ocena

Podpis Instruktora

1. Był sam na sam w lesie.
2. Poznał dobrze jakiś las.
3. Wie jak żyje las.
4. Zna dary lasu.
5. Zna niebezpieczeństwa
lasu.
6. Przeczytał książkę o życiu
lasu.

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

...............................
Podpis drużynowego

6. Przeczyta książkę o życiu lasu.
Opowie co mu się w niej podobało.

Data ..............................

UWAGA: Sprawność zdobywana tylko pod ścisłą opieką instruktora.
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