PIONIERKA
Imie i Nazwisko Harcerki:

Drużyna:

Stopień pionierki zdobywa harcerka po rocznej pracy w drużynie w stopniu tropicielki.

Wymaganie
Podpis/Data
POSTAWA HARCERKI
a. Pionierką może zostać harcerka, która żyje zgodnie z Prawem i
Przyrzeczeniem Harcerskim.
ID
i.
Jest zaradna i odważna.
IDZ
ii.
Umie zgłosić zastęp lub patrol.
IDZ
iii.
Pamięta o spełnianiu dobrego uczynku.
IDZ
b. Praca nad sobą: wykaże sens pracy nad sobą, podkreślając to wybranym
IDZ
celem który chce osiągnąć.
2. WYCHOWANIE RELIGIJNE
a. Pamięta o codziennym rachunku sumienia.
IDZ
b. Bierze czynny udział w nabożeństwach kościelnych.
IDRZ
i.
Na obozie lub biwaku prowadzi modlitwę poranną lub
IDZ
wieczorną.
ii.
Brała udział z drużyną w jednym nabożeństwie np. Majowe,
IDZ
Roraty, Gorzkie Żale, Różaniec, Droga Krzyżowa.
c. Zna historią obrazów Matki Boskiej Częstochowskiej i Ostrobramskiej.
IDZ
i.
Zna przynajmniej jedną pieśń wielkopostną, wielkanocną i jedną
IDRZ
do Najświętszego Sakramentu.
3. WYCHOWANIE NARODOWE
a. Mówi, czyta i pisze po polsku.
IDNZ
b. Zrobi sama lub w zespole album wielkich Polaków, którzy wzbogacili
IDNZ
dorobek świata.
4. PIERWSZA POMOC
a. Zna skład apteczki polowej i umie się nią posługiwać.
IDZ
b. Zna objawy i umie zaradzić w wypadkach zemdlenia, zatrucia pokarmem, IDZ
zaziębienia, odmrożenia, porażenia słonecznego, piorunem, i prądem
elektrycznym.
c. Zmierzy gorączkę.
IDZ
5. PRZYRODA
a. Potrafi wytłlumaczyć na czym polega wspólzależność wszystkiego co żyje
IDNZ
(cykl ekologiczny).
b. Wymieni organizacje które działają w ochronie środowiska w kraju
ID
zamieszkania.
c. Rozpozna 8 drzew, 8 ptaków.
IDZ
d. Rozpozna 4 zwierzęta pod ochroną w swoim kraju zamieszkania.
IDZ
e. Rozumie potrzebę przetwarzania materiałów z opakowania. Bierze czynny ID
udział w sortowaniu śmieci w domu. Na obozie lub biwaku będzie
odpowiedzialna za sortowanie śmieci.
f. Przedstawi młodszym harcerkom przepisy “Regulaminu zachowania się
ID
za miastem” w kraju zamieszkania i zachęci je do przestrzegania.
6. TECHNIKA
a. Brała udział w biwaku lub obozie.
ID
b. Potrafi poprowadzić musztrę drużyny.
ID
c. Uprawia regularnie sport i poprowadzi gimnastykę drużyny lub obozu.
ID
i.
Nada i odbierze depeszę dowolnym szyfrem.
IDZ
ii.
Wykona sama lub z grupą najprostrsze urządzenia biwakowe np. ID
kuchnię, dół na odpadki organiczne.
Klucz podpisów: I-instruktorka, D-drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z-zastępowa
(w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N-nauczycielka/nauczyciel, R-rodzice (matka lub ojciec)
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iii.
Przyrządzi na kuchni polowej dwie potrawy.
iv.
Postawi i zwinie namiot prawidłowo w zespole.
d. Ułoży i rozpali ognisko przy pomocy dwóch zapałek.
i.
Posługuje się węzłami pionierskimi i zna conajmniej 6 węzłów,
wie kiedy je trzeba stosować.
ii.
Potrafi posługiwać się mapą z pomocą kompasu.
iii.
Zaprowadzi zastęp do miejsca odległego o 2 km. (1.2 mi.)
posługując się mapą.
iv.
Dokona pomiarów w terenie np. wysokość drzewa, długość
drogi, szerokość rzeki i szybkość prądu.
7. GOSPODARCZO-DOMOWE
a. Dba o wygląd swojego munduru, umie uprać go, wyprasować, i w razie
potrzeby, zreperować.
i.
Sprzątnie mieszkanie.
b. Zaplanuje jadłospis na biwak zastępu.
c. Samodzielnie ugotuje obiad dla rodziny ze świeżych produktów.
8. ZARADNOŚĆ
a. Wie jak się zachować podczas wypadku domowego i wie gdzie w domu
odłączyć gaz, wodę, elektryczność.
i.
Potrafi dać wskazówki, jak dojechać do danego miejsca.
9. UMIEJĘNOŚĆ WYSŁAWIANIA SIĘ
a. Zabierze głos w dyskusji przedstawiając swoje zdanie.
i.
Napisze artykuł lub opowiadanie do kroniki drużyny.
ii.
Wykonała powierzony sobie odcinek pracy, złoży z niej raport
ustny i pismienny.
10. WIADOMOŚCI HARCERSKIE
a. Zna najważniejsze wydarzenia z historii harcerstwa.
i.
Wie gdzie i przez kogo były zakładane pierwsze drużyny
żeńskie.
b. Zna schemat Organizacji Harcerek.
i.
Poda nazwiska Komendantki Chorągwi, Naczelniczki i
Przewodniczącego/Przewodniczącej ZHP.
11. SPRAWNOŚCI WYMAGANE DO STOPNIA
a. „Miłośniczka Ziemi Ojczystej III”
b. jedną polową (np. „Lekka Stopa”, „Piechur”)
c. jedną gospodarczą (np. „Kucharka”, „Cukierniczka”)
d. jedną sprawność do wyboru
Uwagi/Notatki:
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Podpis instruktorki przeprowadzającej próbę

Data przyznania

Klucz podpisów: I-instruktorka, D-drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z-zastępowa
(w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N-nauczycielka/nauczyciel, R-rodzice (matka lub ojciec)
Zatwierdzone Rozkazami Naczelniczki: L20 (Londyn 072503) i L21 (Londyn 100903). Zmiany są zaznaczone schylonym drukiem.
amnv:3 Pionierka 2003-1009
2/2
ZHPpgK, Chorągiew Harcerek w USA

