WODNY CZŁOWIEK
1. Bywa na wodzie.
a) Spędził dwa dni z kolegą na kajaku lub łódce.
b) Spędził na tratwie lub pomoście w pobliżu brzegu kilka
godzin na obserwacji życia wodnego.
2. Jest oswojony z wodą.
a) Pływa dowolnym stylem, nurkuje, skacze z łódki do wody i
wchodzi spowrotem do łódki, wciąga kolegę udającego
topielca do łódki lub na przewróconą łódkę.
b) Zapobiega przeziębieniu się wskutek kąpieli oraz oparzeniu
skóry od słońca, stosuje zasady bezpieczeństwa kąpieli
zbiorowej
c) Opowie o sposobach ratunku na wypadek powodzi.
d) Wykona wszystkie czynności przywracania topielca do
przytomności.
3. Zna życie w wodzie
a) Wykona zadanie przyrodnicze obserwując kilka scen z
życia owadów wodnych, oraz zbierze kilka roślin wodnych.
b) Wykona na przestrzeni wodnej 10 metrów kwadratowych
plan ciekawostek przyrodniczych.
4. Zna dary wody.
a) Złowi rybę na wędkę.
b) Ugotuje lub usmaży potrawę z ryby
c) Wymieni 8 rodzajów ryb i opowie po czym je rozpoznaje.
d) Wymieni główne przepisy prawa rybackiego.
5. Opowie o stosowaniu sił wody w przemyśle i w komunikacji.
6. Wie jakie wody w kraju zamieszkania i w Polsce są pod ochroną.
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KARTA PRÓBY NA SPRAWNOŚĆ
„W O D N E G O C Z Ł O W I E K A”
Dopuszczam druha ...............................................................do próby.
Wyznaczam termin ukończenia próby do dnia.....................................
Czuwaj !
...............................
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Podpis Instruktora

1. Bywa na wodzie.
2. Jest oswojony z wodą.
3. Zna życie w wodzie.
4. Zna dary wody.
5. Opowie o stosowaniu sił wody
w przemyśle i w komunikacji.
6. Wie jakie wody w kraju
zamieszkania i w Polsce są pod
ochroną.
7. Rozumie niebezpieczeństwo
zanieczyszczania wody.

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

7. Rozumie niebezpieczeństwo zanieczyszczania wody.
...............................
UWAGA: Zajęcia wodne muszą być prowadzone pod ścisłą opieką
i kontrolą doświadczonego instruktora.
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