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Čauko! Máme tu ďalšie pokračovanie spoločnej odborky. Tentokrát
si ukážeme skautské značky a dáme sem aj nejaké tipy na aktivity
s nimi.
Do spoločných úloh na plnení dávame aj bod,
v nasledujúcom manuáli, nakoľko je časovo náročnejší.
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SPOLOČNÉ ÚLOHY NA PLNENIE
 Prečítal som si manuál
 Poznám vybrané skautské značky.
 Pripravil som pre družinu/rodinu/kamarátov jednu aktivitu s ich
použitím
 Aspoň na dvoch výpravách (výletoch s rodinou) som robil
navigátora
Všetky tieto úlohy si môžeš spoločne s nami zapísať do oblastnej
tabuľky, kde sa taktiež môžeš porovnať s ostatnými, ako na tom si.

Tabuľku nájdeš na tomto odkaze.

SKAUTSKÉ ZNAČKY
Každý sa už určite ocitol v situácií, kedy na výprave odbehol
skupinku svojich ľudí a chcel im naznačiť, akým smerom majú
pokračovať. Aj pre tento účel môžeme použiť skautské značky.
Niektoré z nich sme pre teba vybrali a tak sa ich môžeš s nami
doučiť resp. sa ich naučiť.

AKTIVITY NA SKAUTSKÉ ZNAČKY
Prinášame aj zopár aktivít na značky, ktoré môžeš využiť pri robení
programu.
Aktivita 1.
Každému hráčovi nalepí jeho spoluhráč na čelo jednu značku, bez
toho aby ju ten čo ju má na čele videl. Následne má každý možnosť
pýtať sa otázky o tom aká je značka pokým mu neodpovedia nie
(odpovede musia byť iba áno/nie).

Aktivita 2.
Naháznačka/Nahačka - znovu si navzájom nalepíme na čelo
papieriky so značkami. Vyberie sa jeden alebo viacerí naháňači, ktorí
budú mať za úlohu ako v klasickej naháňačke ostatných hráčov.
Bude v tom ale háčik, keď niekoho chytia, v dueli s ním budú hádať
vzájomné značky ktoré majú na čele. Ak vyhrá chytač, musí s ním
naháňať a ak vyhrá naháňaný, uteká ďalej. Pravidlá si môžete
nadstaviť inak, napr. po dueli si vymenia značky, keď vyhrá chytač,
predá svoje chytanie druhému a on je chytaný...

Aktivita 3.
Družina sa rozdelí na 2 tímy. Na striedačku si vyberú vždy jedného
zo svojho tímu, ktorý pôjde kresliť. Jeho úlohou je počas jednej
minúty zobrať si papierik, nakresliť značku podľa popisu a zvyšok
tímu musí uhádnuť. Pokračuje, kým sa jeho tím nepomýli alebo sa
neminie čas. Keď sa vystriedajú všetci hráči z obidvoch tímov, hra
končí a vyhráva ten, kto uhádol v priebehu hry viac značiek.
Materiál: papieriky s vysvetleniami značiek, papier, pero, stopky

