
DZIELNY EPIDEMIOLOG 

1. W okresie epidemii przebywał/a w miejscu wskazanym przez rodziców. 

2. Mył/a ręce przynajmniej 10 razy dziennie przez 30 s., w szczególności 

przez jedzeniem lub po dotykaniu przedmiotów przyniesionych przez rodziców 

z dworu czy sklepu. Prowadził/a kalendarz mycia rąk. 

3. Czyścił/a codziennie swój pokój lub kącik nauki oraz klamki w drzwiach w całym 

domu. Jeśli to możliwe wykorzystał/a do tego środki dezynfekujące. 

4. Wykonał/a i sfotografował/a kartkę z z rysunkiem wirusa i hasłem “Babciu, Dziadku! 

Zostań w domu!”. Zdjęcie kartki wysłał/a babci lub dziadkowi lub innej starszej 

osobie w rodzinie. Zadzwonił/a do osoby starszej, starając się pokazać jej swoją troskę 

i uprzyjemnić jej czas odosobnienia. 

5. Wykonał/a proste doświadczenie, które pokazuje, w jaki sposób kwarantanna może 

zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa (sposób wykonania doświadczenia na filmie). 

Zaprosił/a do wspólnej zabawy i wykonania doświadczenia innych domowników. 

  

STRAŻNIK ZDROWIA W CZASIE EPIDEMII * 

1. Przebywał/a w miejscu wskazanym przez rodziców. 

2. Wyjaśnił/a 5 swoim kolegom/koleżankom, dlaczego w okresie epidemii nie wolno 

spotykać się z osobami, z którymi się nie mieszka na co dzień i sam tego 

przestrzegał/a. 

3. W okresie prowadzenia zdalnej nauki, sumiennie i samodzielnie wypełniał/a zadania 

szkolne oraz dzielnie wykonywał/a powierzone zadania domowe. 

4. Mył/a ręce przynajmniej 10 razy dziennie przez 30 s., w szczególności za każdym 

razem wtedy, gdy było to wskazane przez zasady określone dla czasu epidemii. 

Prowadził/a kalendarz mycia rąk. 

5. Przypomniał/a domownikom o częstym myciu rąk, w szczególności po każdym ich 

powrocie do domu. Pokazał/a domownikom, jak włączyć światło czy windę, otwierać 

drzwi i wchodzić po schodach nie używając dłoni. 

  

OPIEKUN W CZASIE EPIDEMII ** 

1. Wzorcowo przestrzegał/a zasad ustalonych przez Światową Organizację Zdrowia 

(WHO) i Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) i rozpropagował/a je. 

2. Bez wychodzenia z domu opracował/a listę osób w sąsiedztwie, które w okresie 

zarządzonego odosobnienia mogą potrzebować pomocy np. osób starszych lub 

z niepełnosprawnościami i przekazał tę listę drużynowemu. 

3. Zorganizował/a minimum godzinę zajęć dziennie dla młodszego rodzeństwa lub 

telefonicznie/internetowo grał/a w gry edukacyjne z innymi młodszymi od siebie 

dziećmi. 

4. Dzwonił/a regularnie do osób starszych starając się pokazać im swoją troskę 

i uprzyjemnić im czas odosobnienia. 

 

https://youtu.be/8X4kQfF0NlU


 

Haftowane plakietki na mundur - odznaki dla harcerzy - kucharskie 

Kuchcik | Kucharz / Kucharka | Kuchmistrz / Kuchmistrzyni 

Sprawności kucharskie są stworzone dla miłośników gotowania i jedzenia :] Jeżeli obiad to 

twoja ulubiona pora dnia, a najlepiej jak to jest kuchnia polowa i każdy sam sobie 

przygotowuje i pichci, sprawności kucharskie są właśnie dla ciebie. 

Kuchcik - sprawność granatowa jednogwiazdkowa * 

 Przygotował/a w terenie posiłek dla zastępu, korzystając z kuchni polowej lub 

kuchenki turystycznej. 

 Zadbał/a o estetyczny wygląd polowego „stołu”. 

 Przestrzegał/a zasad higieny przy sporządzaniu posiłków i zapoznał/a z nimi zastęp. 

 Przygotował/a śniadanie lub kolację dla domowników. 

 Przygotował/a podwieczorek według własnego pomysłu. 

Sprawność harcerska Przyjaciel książki | Bibliotekarz | Bibliofil 

Jeżeli cenisz sobie stare książki - ich zapach, ich dotyk i to że można obcować z czymś 

rzeczywistym, a nie cyfrowym, sprawność harcerska Przyjaciel książki | Bibliotekarz | 

Bibliofil na pewno ci się spodoba. 

  

Przyjaciel / Przyjaciółka książki - sprawność harcerska granatowa jednogwiazdkowa 

 Systematycznie czyta książki. Zgromadziła / zgromadził własną biblioteczkę 

ulubionych pozycji. 

 Samodzielnie wykonała / wykonał kilka zakładek do swoich książek. 

 Brała / brał udział w konkursie czytelniczym organizowanym np. w szkole, drużynie, 

przez redakcję czasopisma lub portalu internetowego. 

 Wykonała / wykonał drobne naprawy introligatorskie kilku książek, pełniła / pełnił 

dyżur w bibliotece szkolnej lub publicznej. 

Haftowanana odznaka harcerska na mundur - sprawność dla harcerza 

Lider zdrowia to sprawność harcerska z grupy sprawności samarytańskich, czyli dla 

wszystkich harcerzy zainteresowanych pierwszą pomocą i pomaganiem, a w przypadku 

lidera zdrowia zwłaszcza zdrowego stylu życia i odżywiania się . Jako sprawność 

trzygwiazdkowa - czerwona, wymaga od harcerza lub harcerki większego zaangażowania. 

Poniżej znajdziesz wykaz zadań, które należy zrealizować by zdobyć odznakę lidera 

zdrowia i móc ją przyszyć do ramienia 

Lider zdrowia - sprawność trzygwiazdkowa 



 Włączyła / włączył do swojego postępowania jak najwięcej elementów zdrowego 

stylu życia (np. zdrowe odżywianie, higiena nauki i pracy, zwalczanie stresu, 

uprawianie sportu). 

 Wskazała / wskazał rówieśnikom korzyści płynące ze zdrowego trybu życia. 

 Zorganizowała / zorganizował i przeprowadziła / przeprowadził z drużyną akcję 

promującą zdrowy tryb życia. 

 Potrafi wymienić metody i ośrodki leczenia uzależnienia od nikotyny, alkoholu i 

narkotyków. 

 Wykorzystuje posiadaną wiedzę na temat uzależnień − od nikotyny, alkoholu i 

narkotyków − w codziennym postępowaniu i kontaktach z innymi ludźmi. 

  

Sprawność dla miłośników gier planszowych i karcianych. Jeżeli lubisz gry, pasjonujesz 

się nimi, realizacja tej sprawności to będzie dla ciebie pestka! 

 

 

Młody Strateg - sprawność harcerska granatowa jednogwiazdkowa 

 Zagrał co najmniej w trzy różne gry planszowe lub karciane, w tym przynajmniej 

jedną o tematyce harcerskiej lub historycznej, dobrze zna zasady tych gier. 

 Wziął udział w turnieju gier planszowych lub karcianych. 

 Wie, na czym polega system szwajcarski. 

 Zaprezentował i zagrał z zastępem lub drużyną w wybraną przez siebie grę planszową 

lub karcianą . 

Ta sprawność pomoże nauczyć się tak ważnych umiejętności jak dbanie o sprzęt i dobre 

nim zarządzanie.  

Majsterklepka - sprawność granatowa jednogwiazdkowa 

 Skompletował/a zestaw podstawowych narzędzi do majsterkowania i umie się nimi 

bezpiecznie posługiwać. 

 Oczyścił/a przedmioty z drewna, metalu i tworzyw sztucznych, nie niszcząc ich. 

 Skleił/a rozbitą porcelanę, plastik, metal – przedstawił/a swoje sposoby drobnych 

napraw na zbiórce zastępu. 

 Wykonał/a proste prace, jak np. ostrzenie noży, wymiana baterii w latarce, 

kalkulatorze, radiu, wymiana uszczelki w kranie, naoliwienie zamka. 

 


