ZNAWCA INDIAN
1. Zna historię szczepu Indian, który żył dawniej w okolicy jego
zamieszkania. Potrafi opowiedzieć o ich sposobie budowania
domów (szałasów), o strojach, zwyczajach i wie gdzie obecnie
żyją.

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

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

Drużyna

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

KARTA PRÓBY NA SPRAWNOŚĆ
„Z N A W C Y I N D I A N”

2. Wie jakie szczepy Indian mieszkały w Ameryce Północnej.
Wie jak klimat i otoczenie danej części kraju wpływały na ich
sposób życia.

Dopuszczam druha ...............................................................do
próby.

3. Wie które stany mają nazwy pochodzenia indiańskiego.
Potrafi je przetłumaczyć.

Wyznaczam termin ukończenia próby do dnia.....................................
Czuwaj !
...................................

4. Przeczyta trzy legendy indiańskie i jedną z nich opowie po
polsku na zbiórce.

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

5. Wykona trzy z następujących punktów:
a. zrobi pełny strój indiański,
b. zrobi trzy przedmioty i ozdobi indiańskim wzorem,
c. zrobi model szłasu indiańskiego,
d. odwiedzi w muzeum dział indiański i opowie na zbiórce o
tym co tam widział.
6. Wykona dwa z następujących punktów:
a. nauczy się trzech indiańskich gier i przeprowadzi je na
zbiórce,
b. nauczy się i pokaże jak się gotuje po indiańsku,
c. pokaże jak indianie polowali i łowili.
7. Wykona jeden z następujących punktów:
a. nauczy zastęp indiańskiej piosenki i opowie jak ona
powstała,
b. pokaże 25 znaków z indiańskiego ręcznego języka,
w tym musi być pytanie o wodę, jedzenie i kierunek
do drogi.

Podpis drużynowego

Próba
Zadanie

Data

Podpis Instruktora

1. Zna historię szczepu Indian.
2. Wie jakie szczepy Indian
mieszkały w Ameryce Północnej.
3. Wymieni które stany mają
nazwy pochodzenia indiańskiego.
4. Zaznajomi się z 3 legendami
indiańskie i 1 z nich opowie po na
zbiórce.
5. Wykona trzy punkty z (a; b; c;
d;)
6. Wykona dwa punkty z (a;b;c;)
7. Wykona jeden punkt z (a; b;)
8. Zatańczy jeden taniec indiański.

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

8. Zatańczy jeden taniec indiański.

Podpis drużynowego

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