ПРИКЛАДИ ПРОЄКТІВ (СПІЛЬНИХ)
А. Три Головні Обов’язки Пластуна
1. Підготує гутірку і відповідні ігри на тему точки пластового закону для
гуртка прихильників і разом із впорядником гуртка прихильників переведе
сходини.
2. Зробить газетку “Пластовий закон”, де, під кожною точкою закону, подасть
приклад який насвітлює дану точку.
3. Знає свій візантійський обряд – відвідає церкву і зустрінеться з парохом
який пояснить обряд.
4. Підготує календар українського релігійного року як стінну газетку.
5. Ознайомиться з архітектурою і розмальованням одної української церкви у
своєму місті і зорганізує огляд її для гостей міста.
6. Вивісить словник українських слів і висловів у домівці і заохотить інших,
щоб його доповнювали. Словник можна пристосувати до таборової теми,
напр. сокира, кілок або до теми свого зацікавлення, напр. комп’ютера,
музика, і т.д.
7. Довідається які є клітини української громади в даній країні, напр. СКУ,
КУК, громацські організації і зробить газетку до теми, щоб поінформувати
інших пластунів.
8. Ознайомиться з мистецькою виставкою, яка відбувається в даному місті і
поведе туди та пояснить виставку молодшому гурткові.
9. Спільне добре діло – Зорганізує випродаж уживаних речей (або миття авт) і
заробіток призначить на харитативну ціль.
Б. Пластова Ідея і Організація
1. Знайде матеріяли з історії Пласту з різних джерел. Переб’є їх для роздачі. На
базі матеріялів підготує гру (типу Trivial Pursuit чи Jeopardy).
2. Підготує довідник обов’язків, напр. таборового проводу, станичного
проводу, курінного проводу, гурткового проводу разом із належними
вказівками.
3. Візьме активну участь у плянуванні і переведенні курінного табору.
Проєкти для підготовки курінних таборів
1. Підготовити таборовий співаник.
2. Підготовити і перевести теренову гру для табору.
3. Підготовити книжечку “Ігри на таборі”.
4. Підготовити книжку переписів до таборової кухні і помогти в закупі
харчів на табір.
5. Підготовити аналізу курінного табору прогульки із сторони екології.
На таборі провадити щоденник і переводити дискусії що зроблено
того дня правильно чи неправильно зі сторони екології і як це треба
поправити.
4. Підготує газетку на тему “Пласт у світі”, де подасть інформації про
членство, дату заснування, головні осередки Пласту.
5. Підготує газетку на тему “Пласт в Україні”, де подасть інформація про
членство і головні осередки.

В. Громадська діяльність
1. Підготує довідник свого міста для української молоді, яка відвідує місто в
якому подасть інформації про українські установи.
2. Підготовить експонат про Канаду на пластову чи громадську імпрезу.
Г. Пластові заняття
1. Напише і підготує точку з української музики на пластову імпрезу.
2. Підготує і переведе теренову гру на Свято Весни для юнацтва або новацтва.
3. Підготовить і переведе міжкурінний куховарський змаг.
4. Підготовить святкові курінні сходини в честь патрона куреня.
Ґ. Життя в природі
1. Зорганізує групу яка поїде на пластову оселю і вичистить її, порозумівшись
із проводом оселі.
3. Підготує програму на ватру на означену тему (напр.історія Пласту, їдемо в
Україну, Омпіяда).
4. Підготує і переведе прогульку на якій молодше юнацтво здає пластову
вмілість.
ПРИКЛАДИ ПРОЄКТІВ (ІНДИВІДУАЛЬНИХ)
А. Три Головні Обов’язки Пластуна
1. У своїй цілоденній школі підготує проєкт про українське мистецтво.
2. Зробить з молодшим гуртком куреня різдвяну звізду на коляду.
3. Виготовить мапу “Українці в світі’ і повісить в домівці.
4. Напише твір (казку, вірші, пригодницьке оповідання для молодщого
юнацтва чи новацтва і розкаже їм.
5. Зробить і вивісить в домівці календар національних і народних свят.
6. Виготовить індивідуально предмент із мистецтва.
Б. Пластова Ідея і Організація
1. Виготовить мапу “Пласт в Україні” зазначуючи де знаходяться пластові
осередки.
2. Був/була братчиком /сестричкою новацького роя продовж року або під час
дво тижневого новацького табору.
В. Громадська діяльність
1. У своїй цілоденній школі, підготує проєкт на тему “Українці в Канаді” чи
“Українська мова в Канаді”.

