
 

Propozycje zadań dla kandydatów na stopień 
PRZEWODNIK/PRZEWODNICZKA 

Hufca ZHP Kolno 
 

1. Opracuję do powielania śpiewnik hufca ZHP Kolno. 

2. Przygotuję do publikacji zbiór zabaw i pląsów dla drużyny (zastępu). 

3. Opiszę obrzędowość wybranej (swojej) drużyny z hufca ZHP Kolno. 

4. Zorganizuję razem z drużyną imprezę hufcową, np. kominek tematyczny, ognisko 

okolicznościowe, grę terenową itp. 

5. Przeprowadzę „capstrzyk” w wybranej (swojej) drużynie hufca ZHP Kolno. 

6. Trzykrotnie wystąpię w poczcie sztandarowym hufca ZHP Kolno. Nauczę się 

musztry i ceremoniału w zakresie postępowania ze sztandarem. 

7. Odbędę trzy dyżury z Komendą w siedzibie hufca ZHP Kolno. 

8. Przez 12 miesięcy poprowadzę kronikę Hufca ZHP Kolno. 

9. Odbędę trzy dni służby na stanicy hufca ZHP Kolno w Koźle. Wypełnię zadania 

przydzielone przez komendę. 

10. Odbędę trzy dni służby w kadrze w ramach „zielonej szkoły”. 

11. Przeprowadzę zajęcia na uzgodniony temat w ramach „zielonej szkoły”. 

12. Trzykrotnie wezmę udział w wydarzeniach kulturalnych miasta lub powiatu 

Kolno. 

13. Przeprowadzę trzy zbiórki w drużynach na uzgodniony temat. 

14. Zaplanuję i przeprowadzę grę terenową w drużynie. 

15. Ułożę szczegółowy plan biwaku, rajdu, wędrówki. 

16. Poznam zasady inwentaryzacji i pomogę w jej przeprowadzeniu. 

17. Zapoznam się z metodyką harcerską wybranej grupy wiekowej. 

18. Odbędę trzy dni służby w zespole kwatermistrzowskim. 

19. Przez 9 miesięcy poprowadzę dokumentację wybranej (swojej) drużyny. 

20. Przygotuję prezentację multimedialną dla drużyny lub zespołu hufca na 

uzgodniony temat. 

21. Przeprowadzę szkolenie zastępowych w uzgodnionej tematyce. 

22. Ułożę i wygłoszę trzy gawędy okolicznościowe. 

23. Opracuję pakiet materiałów dla organizatora biwaku. 

24. Poprowadzę zajęcia podczas biwaku na uzgodniony temat. 

25. Będę pełnił funkcję oboźnego na obozie (biwaku, zlocie) drużyn. 

26. Przygotuję prezentację wybranego kandydata na bohatera hufca ZHP Kolno. 

27. Ukończę kurs wychowawców kolonijnych. 

28. Ukończę kurs kwatermistrzowski. 

29. Zdobędę kolejny stopień wędrowniczy (HO, HR). 

30. Zdobędę przydatne uprawnienia, np. prawo jazdy, patent żeglarski lub 

motorowodny, (młodszego) ratownika WOPR itp. 

31. Zdobędę odznakę turystyki kwalifikowanej. 

32. Opanuję biegle umiejętności posługiwania się narzędziami orientacji w terenie 

(mapa, busola, mapa elektroniczna, GPS). 
 


