Zuch
__________________________
obiecuję być dobrym zuchem
drugiej gwiazdki
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2-gą gwiazdkę może otrzymać zuch w 12 miesięcy po uzyskaniu 1 gwiazdki.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przychodzi regularnie na zbiórki w mundurku. Mówi na zbiórkach po polsku (jeśli nie umie –
uczy się mówić po polsku).
Jest pożyteczny/a w domu i w szkole. Umie zachować się na ulicy i wśród obcych i wobec
starszych i przełożonych.
Umie bawić się i pracować zgodnie: nie kłóci się, nie skarży, nie obraża.
Szybko i cicho wykonuje polecenia drużynowej przy grach i zabawach. Wykona dwa
polecenia z życia codziennego – np. zaadresuje list, zatelefonuje.
Dba o swój wygląd, ubranie, książki i zabawki.
Opiekuje się zwierzęciem lub roślinką
Zdobył/a jedną sprawność indywidualną i jedną sprawność cyklową z całą gromadą.

Z wychowania narodowego:
1.

Narysuje godło Polski; opowie legendę o jego powstaniu.
Legenda o Lechu
Dawno temu trzej bracia Lech, Czech i Rus wyruszyli w świat w
poszukiwaniu nowego miejsca dla siebie i swojego ludu. Szczególnie
piękna wydała się Lechowi kraina porośnięta wielkimi lasami pełnymi
zwierzyny. Gdy dzień chylił się ku zachodowi, a słońce zabarwiło
niebo czerwienią, zdrożeni wędrowcy zatrzymali się na wielkiej leśnej
polanie u stóp rozłożystego dębu. Miejsce to spodobało się Lechowi.
Kiedy rozmyślał o przyszłości, wśród gałęzi dębu ujrzał orle gniazdo.
Uznał to za dobry znak i pomyślna wróżbę. Wybrał białego orła na
znak swój i swojego ludu. Orzeł - to nieustraszony król ptaków, który
nie lęka się przeciwności.

Od pradawnych czasów do dnia dzisiejszego orzeł biały – królewski ptak - jest herbem Polski.
Przedstawiony został na czerwonym tle. Czerwień przypomina kolor nieba podczas zachodu
słońca, kiedy to Lech po raz pierwszy ujrzał gniazdo orłów. W miejscu leśnej polany Lech
wybudował swój gród i nazwał go Gniazdem, na pamiątkę znalezionego orlego gniazda. Później
gród ten nazwano Gnieznem. Stał się on pierwszą stolicą Polski i miejscem koronacji pierwszych
polskich królów.
2.

Zna przynajmniej 7 miast oraz 3 rzeki Polski. Umie wskazać je na mapie.

Miasta:

Rzeki:
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3.

Zna 2 legendy polskie (oprócz Smok Wawelski) i potrafi je opowiedzieć.

Hejnał z wieży kościoła Mariackiego w Krakowie
Z hejnałem krakowskim związana jest legenda która mówi że podczas najazdu tatarskiego na
nasze ziemie polskie w 1240 roku i osaczeniu Krakowa przez Tatarów. Strażnik z wieży kościoła
Mariackiego jako pierwszy dostrzegł zbliżających się do miasta Tatarów, chcąc ostrzec
mieszkańców miasta zaczął grać hejnał. Został jednak szybko spostrzeżony przez jeźdźca
tatarskiego, który zabił go strzelając z łuki. Melodia hejnału została przerwana. Jedank
mieszkańcy Krakowa zdążyli w tym czasie przygotować się do obrony.
Najazd Tatarów przyniósł miast bardzo duże straty. Kraków został prawie w całości zniszczony i
zdewastowany. Obecnie aby upamiętnić te wydarzenia z wieży kościoła grana jest melodia
hejnału przerywana w pól taktu.

Wars i Sawa
Dawno temu, kiedy nasz kraj pokrywała nieprzebyta puszcza, w samym jej sercu nad Wisłą żył
młody rybak o imieniu Wars. Był człowiekiem pracowitym i pogodnym, toteż szczęście mu
sprzyjało. Sam wyciosał łódź, często wypływał na połowy i nigdy nie wracał z pustymi rękami.
Szczególnie lubił nocne wyprawy, kiedy na rzece panował niezmącony spokój a świat spowijała
księżycowa poświata.
Pewnego razu, kiedy ukryty w trzcinach zarzucił sieci czekał na połów, zauważył prześliczną,
długowłosą dziewczynę, której ciało od połowy stanowił rybi ogon. Syrena nieświadoma tego, że
ją ktoś podgląda, zaczęła śpiewać. Na dźwięk jej głosu rybak zakochał się od pierwszego
wejrzenia. Od tego czasu co noc pragnął ją zobaczyć, więc chował się w szuwarach i napawał się
jej urodą i śpiewem. Wreszcie postanowił się ujawnić i wyznać jej miłość. Okazało się, że rybak
też nie był obojętny syrenie. Wars poprosił ją o rękę, a ona zgodziła się i przybrała
imię Sawa. Zgoda syreny na małżeństwo z człowiekiem sprawiła, że rybi ogon zamienił się w
nogi.
Wkrótce w chacie nad rzeką odbyło się huczne weselisko Warsa i Sawy a oni żyli długo i
szczęśliwie otoczeni szacunkiem ludzi. Po latach wokół ich domu powstała duża osada rybacka,
którą na ich pamiątkę nazwano Warszawą. Tak powstał zalążek naszej stolicy.
4.

Zna 2 piosenki ludowe.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.

Wie w jakiej części Polski urodzili się rodzice lub dziadkowie.

Moja Rodzina
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Z wychowania religijnego:
1.

Umie zrobić rachunek sumienia i akt żalu.
Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości,
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

2.

Śpiewa 2 pieśni kościelne.
Kiedy ranne wstają zorze
Oto jest dzień

3.

Tyś jak skała
Modlitwa Zucha

Wyliczy 3 święta kościelne (oprócz Bożego Narodzenia i Wielkanocy) i umie o nich
opowiedzieć.

Środa Popielcowa






Pierwszy dzień Wielkiego Postu który trwa on 40 dni.
Gdy w środę popielcową idziemy do kościoła, ksiądz czyni popiołem znak krzyża na
naszej głowie mówiąc jednocześnie: Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Jest to
znak, że jesteśmy gotowi pokonywać w sobie zło i wypełniać wolę boga.
Popiół pochodzi z palm poświęconych w Niedzielę Palmową z ubiegłego roku.
W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły.

Wszystkich Świętych



Święto Wszystkich Świętych przypada na dzień 1 listopada.
W tym dniu idziemy na groby bliskich, by zapalić znicze i pomodlić się za dusze
zmarłych.

Trzech Króli


Święto Trzech Króli przypada 6 stycznia. Upamiętnia ono przybycie i oddanie
pokłonu trzech króli (Kacper, Melchior i Baltazar ) Jezusowi Chrystusowi. Mędrcy
przynieśli dzieciątku złoto, mirrę i kadzidło, które są święcone w tym dniu na mszy,
a także kreda, którą należy napisać inicjały królów na drzwiach. Sybolem
odwiedzin, jest tzw. Kolęda - pobłogosławienie domu i członków rodziny przez
księdza.

Boże Ciało





Boże Ciało jest świętem ruchomym. Wypada w czwartek 60 dni po Wielkanocy.
Jest to uroczystość ku chwale Najświętszemu Sakramantowi. Szczególną uwagę
zwraca się na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, czyli przeistoczenia chleba i wina w
Ciało i Krew Chrystusa.
W Polsce Święto Boże Ciała obchodzone jest bardzo uroczyście. W kościłach
zamiast sumy, organizowana jest procesja po ulicach parafii. Ma ona cztery
przystanki przy czterech ołtarzach, gdzie czytane są fragmenty z Ewangelii.
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Z wychowania zuchowego:
1.

Umie wytłumaczyć na czym polegają punkty prawa zuchowego.

2.

Tańczy taniec gromady, śpiewa piosenkę gromady i zna musztrę zuchową.

3.

Zna pięć piosenek zuchowych i trzy pląsy zuchowe.

Piosenki Zuchowe
1.
2.
3.
4.
5.
Pląsy Zuchowe
1.
2.
3.

3.

Umie na pamięć prawo i obietnicę zuchową.
1.

Zuch kocha Boga i Polskę.

2.

Zuch jest dzielny.

3.

Każdemu z zuchem jest dobrze.

4.

Zuch stara się być coraz lepszy.

5.

Zuch stara się mówić po polsku.

Ze sprawności fizycznych:

.

1
2.
3.

Orientacja – określa czas według zegarka.
Zręczność – ubiera się szybko i sprawnie. Przeskoczy rów, przejdzie przez płot, wejdzie na
drzewo, wywraca koziołki. Umie bawić się w pięć gier ruchowych, pięć towarzyskich.
Skacze przez skakankę z utrudnieniami.
Odwaga – np. nie boi się wejść do ciemnego pokoju.
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