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30. Stwórzcie mapę
myśli do słowa
wędrownictwo

29. Zróbcie listę imion
wszystkich osób
obecnych na zbiórce

28. Podajcie treść
dewizy wędrowniczej

27. Jakie są
najważniejsze
elementy pracy
wędrowniczej? (2)

26. Jakie stałe
imprezy
akademickie
należy wpisać do
kalendarza?

32. Patrzysz - wydaje
Ci się, że go nie ma,
dotkniesz je poczujesz że jest.
Podobne do lodu,
lecz nie taje.
Podobne do wody,
lecz nie ciecze.

31. W czym
określone są
ideowe podstawy
metodyki
wędrowniczej?

34. Jak w drużynie
wędrowniczej
wprowadza się
elementy
samorządności?

33. Do czego ma
przygotować
wędrownictwo?

40. Wypiszcie z
Kodeksu
Wędrowniczego w
punktach
najważniejsze
wartości, cechy
wędrownika,
wędrownictwa i
wskazówki do pracy
z tą grupą.

39. Policzcie osoby o
niebieskim kolorze
oczu znajdujące się na
zbiórce.

38. Jakie są
najważniejsze zasady
jakimi powinni się
kierować wędrownicy
w swym działaniu? Do
każdej zasady podajcie
przynajmniej jedną
propozycję
konkretnego działania
do przeprowadzenia
przez wędrowników.

37. Co jest symbolem
wędrowników? Co
oznacza? (ogólnie)

36. Co jest
symbolem
akademików?

45. Co oznaczają
polana
wędrowniczej
watry?

44. Jaką odznakę
przyznaje się
wyróżniającym się
akademikom?

43. Co oznaczają
płomienie
wędrowniczej watry?

42. W jakich
organizacjach
harcerskich nosi się
obecnie naramiennik
wędrowniczy?

41. Zaprezentujcie
jeden pląs
zuchowy.

50. Zaśpiewajcie
piosenkę
początkowa
dowolnej bajki.

49. Jak wygląda kwestia
noszenia naramiennika
wędrowniczego przez
instruktora pracującego
z wędrownikami, który
nie zdobył go w wieku
wędrowniczym?

48. Jakie są 4
płaszczyzny rozwoju i
pracy akademików?

47. Jakie obrzędy
występują w Waszych
kręgach?

46. Jaka jest misja
ZHP?

35. Co akademicy
mogą robić na
Wędrowniczej
Watrze?

4. Jak u wędrowników
przejawia się uczenie w
działaniu?

3. Do czego obliguje
Zobowiązanie
Instruktorskie?

2. Jakie są zasady
harcerskiego
wychowania? (3)

1. Po co istnieje
ruch akademicki?

10. Komu podlega
krąg akademicki?

9. Cofacie się o 5 pól

8. Wymieńcie cechy
metody harcerskiej.

7. Jakim kolor
identyfikowany jest z
ruchem akademickim?

6. Podajcie
charakterystyczne
formy pracy
wędrowników.

15. Jaka jest rola
drużynowego w
drużynie
wędrowniczej?

14. Zaśpiewajcie
dowolną piosenkę
harcerską.

13. Co to są znaki służb
i jak się je zdobywa?

12. Przesuwacie się 3
pola do przodu.

11. W którym roku
odbyła się
pierwsza WW?

20. Czym jest
wędrowniczy krąg
rady?

19. Gdzie w strukturze
ZHP znajduje się ZHA?
Komu podlega?

18. Jakie są formy
systemu małych grup
w drużynie
wędrowniczej?

17. Co oznacza 'primus
inter pares'?

16. Zaszyfrujcie
dowolnym
szyfrem pierwsze
trzy słowa
Przyrzeczenia
Harcerskiego.

25. Wymieńcie
aktualny skład ZHA

24. Co to jest IŚR? (--> z
dokumentu 'system
pracy z kadrą')

23. Cofacie się o 7 pól.

22. Jakie znaki służb
można zdobywać w
ZHP?
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5. Wymieńcie punkty
Prawa Harcerskiego.

