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Karta zaliczeniowa stopnia Promyki

WYMAGANIA PODSTAWOWE

I. Jestem odpowiedzialnym zuchem
Naucz się na pamięć Przyrzeczenia zuchowego; zadeklaruj
chęć wypełniania go w swoim życiu.

II. Umacniam swoje przekonania
Zdobądź Certyfikat Czytelnika Promyka.

MÓJ BÓG

I. Jego plan, by mnie zbawić
A. Wykonaj wykres wydarzeń biblijnych z życia Jezusa:
• Narodziny
• Życie
• Śmierć
• Zmartwychwstanie
ALBO Weź udział w zajęciach szkoły sobotniej o tej tematyce
(materiał biblijny nie musi być omówiony podczas zbiórek –
zastępowy może umówić się z nauczycielem szkoły sobotniej,
aby poprowadził zajęcia na te konkretne tematy).
B. Narysuj lub opowiedz historię o kimś, kto doświadczył
radości bycia zbawionym przez Jezusa.

II. Umacniam swoje przekonania
A. Naucz się na pamięć dwóch wybranych
wersetów mówiących o zbawieniu w Jezusie i wyjaśnij ich
znaczenie:
• Mt 22,37–39
• 1 J 1,9
• Iz 1,19
• Rz 6,23
B. Wymień dwie główne części Biblii oraz cztery Ewangelie.
C. Zdobądź sprawność: Przyjaciel Jezusa

III. Jego moc w moim życiu
A. Spędzaj regularnie „cichy czas” z Jezusem, rozmawiając z
Nim i ucząc się o Nim.
B. Zapytaj trzy osoby, dlaczego studiują Biblię.



JA SAM

I. Jestem niepowtarzalny
Wykonaj „szkic samego siebie”. Ozdób go zdjęciami lub
rysunkami i napisz dobre rzeczy o sobie.
II. Umiem dokonywać mądrych wyborów
Zagraj w grę „Co, jeśli?”
III. Dbam o moje ciało
Zdobądź sprawność: Fitness.

MOJARODZINA

I. Mam rodzinę
Poproś każdego członka rodziny, aby podzielił się swoimi
ulubionymi wspomnieniami.
II. W rodzinie troszczymy się o siebie nawzajem
Opowiedz, jak Jezus może pomóc uporać się z
nieporozumieniami.
Zrób to odgrywając scenki, używając kukiełek lub w
inny sposób.
III. Rodzina uczy mnie samodzielności
Zdobądź sprawność: Bezpieczeństwo drogowe.

MÓJ ŚWIAT

I. Świat przyjaciół
Zdobądź sprawność: Dobre maniery.
II. Świat innych ludzi
A. Wraz z zastępem weź udział w wycieczce po okolicy,
następnie zróbcie listę rzeczy pozytywnych i negatywnych,
które zuchy zaobserwowały.
B. Wspólnie z innymi wybierz z tej listy coś, co można wraz z
zastępem robić na rzecz waszego środowiska i weź udział w
realizacji tego projektu.

III. Świat przyrody

Zdobądź sprawność: Miłośnik przyrody.
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Prawo Zuchowe



Narysuj jedną ze scen z przeczytanej książki

podpis

Data przeczytania:

Certyfikat czytelnika
(kartę czytelnika należy pobrać ze strony

https://zha.org.pl/content/uploads/2019/11/Karta_czytelnika_Promyczek.pdf)

Książki, które przeczytałem:

https://zha.org.pl/content/uploads/2019/11/Karta_czytelnika_Promyczek.pdf


Tu wklej
otrzymany

certyfikat czytelnika



Przyjaciele Jezusa
Wymień pięciu biblijnych przyjaciół Jezusa



Zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę.

1) przejście dla pieszych

Narysuj znaki, które oznaczają:

2) przejście zabronione.



CICHY CZAS Z JEZUSEM

Mogę opowiedzieć Mu o wszystkim
i On mnie chętnie wysłucha. Narysuj
o czym chcesz Mu dziś powiedzieć.

Chcę mieć czas, kiedy to ja będę słuchać Jezusa.
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Co dla ciebie znaczy być zbawionym przez Jezusa?

Plan zbawienia dla mnie

(narysuj i opowiedz historię biblijną o kimś, kto doświadczył
radości bycia zbawionym przez Jezusa)



Narysuj obrazki do dwóch wybranych wersetów
biblijnych mówiących o zbawieniu w Jezusie

• Mt 22,37–39
• 1 J 1,9
• Iz 1,19
• Rz 6,23

Umacniam swoje przekonania



Są dwie główne części Biblii:

S
T

N
T

Wpisz w kratki imiona ludzi,
którzy pisali Ewangelie.

Pierwsze cztery księgi Nowego Testamentu nazywają się Ewangeliami.



Jego moc w moim życiu.

Zapytaj trzy osoby, dlaczego studiują Biblię,
zapisz ich imiona i napisz co Ci odpowiedziały.



Jestem
niepowtarzalny

Nie ma nikogo podobnego do mnie.
Bóg stworzył mnie wyjątkowym.

tu wklej swoje zdjęcie
lub narysuj swój portret

Data urodzin:

Kolor włosów:

Kolor oczu:

Wzrost:

Najlepsze, co kiedykolwiek zrobiłem, to:

Сechy szczególne:

Nie lubię:Lubię:



Wymień co najmniej cztery elementy,
dzięki którym można mieć dobrą kondycję

fizyczną (napisz lub narysuj).

Fitness



Narysuj najlepsze momenty z życia
twojej rodziny i krótko je opisz.



1) Opowiadam o swoich przeżyciach Jezusowi.

2) Rozmawiam z osobą, która mi dokucza. Wysłuchuję ją.

3) Szukam wyjścia z tej sytuacji.

4) Proszę o pomoc, jeśli to będzie konieczne.

Kiedy czuję się nieszczęśliwy/a:



Narysuj siebie, kiedy jesteś dla kogoś uprzejmy.

W ramkach do dialogu napisz jak uprzejmie zapytać znajomego
co u niego słychać i jak należy na to odpowiedzieć.



Zachowuję się uprzejmie
w stosunku do drugiej osoby



Miłośnik przyrody – narysuj
zwierzęta, które lubisz

Imię mojego przyjaciela

Imię mojego przyjaciela

Imię mojego przyjaciela



1. Wyjaśnij, co to są dobre maniery.

2. Wytłumacz, na czym polega Złota Reguła (Mt 7,12).

3. Naucz się zasad zachowania się przy stole i zaprezentuj je.

6. Okaż dobre maniery:
– prosząc o picie;
– dziękując;
– przepraszając;
– pozdrawiając przyjaciela;
– dzieląc się czymś podczas zabawy.

Wymagania próby na sprawność

Sprawność „Dobre Maniery”

4. Zademonstruj, jak w uprzejmy
sposób odebrać telefon.
Zaprezentuj dobre maniery
podczas rozmowy telefonicznej:
– dzwoniąc do starszej osoby;
– dzwoniąc do przyjaciela.
LUB
Przedstaw dorosłego przyjacielowi.
Przestaw nauczyciela rodzicowi.

5. Podziel się swoimi doświadczeniami:
– gdy dorosły zachował się uprzejmie
w stosunku do ciebie;
– kiedy ty zachowałeś się uprzejmie
w stosunku do drugiej osoby.



1. Wymień co najmniej cztery elementy, dzięki którym można mieć dobrą
kondycję fizyczną.

2. Przebiegnij dystans 800m lub przebiegnij 50m w 10 sekund.

3. Wykonaj skok wzwyż. Zapisz najwyższy z czterech skoków.

4. Skacz na skakance przez trzy minuty.

5. Wykonaj trzy różne ćwiczenia rozciągające. Wytrzymaj w każdej pozycji
co najmniej 10 sekund. Rozciągaj:

– nogi;
– plecy;
– ramiona.

6. Weź udział w biegu przez przeszkody.

7. Wykonaj następujące czynności:
– 10 przysiadów;
– wspięcie się na słup, drzewo, po linie;
– zwis na drążku na rękach i nogach zgiętych w kolanach.

8. Weź udział w zorganizowanej dla całego zastępu grze sportowej, np.: piłka,
sztafeta, skok przez płotki itp.

Wymagania próby na sprawność

Sprawność „Fitness”



Sprawność
„Przyjaciel Jezusa”

1. Opowiedz koledze o Jezusie i o tym, jak dobry jest On dla Ciebie.

2. Zaproś kolegę na spotkanie w kościele.

3. Z opiekunem lub innym dorosłym przygotuj krótkie rozważanie biblijne
lub modlitwę, którymi podzielisz się podczas szkoły sobotniej,
zbiórki lub zajęć lekcyjnych.

4. Weź udział w aktywności misyjnej (wyjście misyjne
lub dzielenie się świadectwem).

5. Weź udział w obrzędzie chrztu i powiedz, co on oznacza.

6. Wyjaśnij co znaczy być przyjacielem Jezusa i nazwij
pięciu przyjaciół Jezusa występujących w Biblii.

7. Bądź uprzejmy rozmawiając z rodziną i przyjaciółmi.
Opowiedz o tym, jak bycie miłym i dobrze wychowanym
jest jedną z oznak bycia przyjacielem Jezusa.

8. Bądź gotowy do modlitwy przed posiłkiem i snem.



Sprawność
„Miłośnik przyrody”

Wymagania próby na sprawność

1. Wyjaśnij:
– jak zostać przyjacielem przyrody;
– jak zrywać kwiaty i kiedy jest to dozwolone;
– jak chronić drzewa i gniazda?

2. Wymień nazwy trzech drzew i zrób frotaż kory każdego z nich.

3. Zbierz cztery różne rodzaje liści i porównaj je.

4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
– zaobserwuj lub zbadaj za pomocą lupy

wszystkie obiekty w przestrzeni wokół
ciebie w promieniu 3 metrów;

– zbadaj podwórko lub park i powiedz, co widzisz?

5. Zrób jedną z poniższych czynności:
+ Pójdź na wyprawę do lasu/parku/na pole

i zbierz interesujące cię eksponaty.
– pokaż te przedmioty lub opowiedz o nich;
– zrób z nich kolaż lub plakat.
+ Odwiedź jedno z poniższych miejsc

i opowiedz, co widziałeś:
– Zoo;
– park;
– obszar dzikiej przyrody (łąka, las, park krajobrazowy itp.).

6. Posadź jakąś roślinkę i narysuj ją w 3 różnych etapach wzrostu.



Sprawność
“Bezpieczeństwo Drogowe”

Wymagania próby na sprawność

1. Rozpoznaj i opisz dziesięć ważnych znaków drogowych.

2. Powiedz, gdzie i kiedy można bezpiecznie przechodzić przez ulicę?

3. Podaj zasady bezpieczeństwa podczas:
– samodzielnego poruszania się wzdłuż drogi;
– poruszania się na rowerze po drodze;
– poruszania się po drodze idąc kolumną.

4. Wyjaśnij dlaczego powinieneś zapinać pas podczas podróży samochodem?

5. Weź udział w spotkaniu z policjantem lub strażakiem, poświęconemu
sprawom bezpieczeństwa dzieci.

6. Weź udział w zabawie dotyczącej zasad bezpieczeństwa drogowego.




