ДОМАШНЯ ЗАРАДНІСТЬ

ПЕРШИЙ СТУПІНЬ

1. Знає і пояснить про безпеку
дома і в домівці.
2. Пояснить і покаже, як правильно стояти на драбині, на кріслі або на
іншому підвищенні при порядкуванні чи направі дому чи в домівці.
3. Розкаже які приладдя до чищення, і їх комбінації (мила і порошків)
можуть бути шкідливі.
4. Вміє задержати порядок у себе в кімнаті чи шатрі.
5. Виконає вдома або в пластовій домівці п’ять (5) з поданих нижче робіт:
● Повісить картину
● Наоливить замок, вміє зарадити
● Помиє вікно
коли скриплять двері
● Змінить електричну жарівку
● Помиє дерев’яну долівку
● Прочистить затканий злив
● Вичистить килим
● Помиє долівку в кухні чи лазничці ● Помиє посуду
ДРУГИЙ СТУПІНЬ

1. Закріпить засади точок Домашної Зарадности І.
2. Вміє розділити сміття вдома згідно з екологічними правилами, і знає
правила екології пов’язаної зі сміттям у вашому місті, або знає як ділити
відпадки і що робити зі сміттям на таборі і під час мандрівки.
3. Вміє правильно уживати пилку, щипці, шруботяг та інше приладдя для
дрібних направок. Вміє зберігати це знаряддя від знищення.
4. Знає які знаряддя повинні бути в кожній хаті для загальних направок.
5. Виконає дома або в пластовій домівці, шість (6) з поданих нижче робіт:
●
●
●
●
●

Прикріпить занавіси на вікно й на
двері
Наоливить машину до шиття,
вкладе голку
Забезпечить на зиму вікно або
двері
Змінить ґумову прокладку в крані
Нагострить ніж

●
●
●
●
●
●

Полатає порвану одежу
Пришиє ґудзик
Пришиє шев в одежі
Почистить піч до вареня чи
печення
Покосить траву
Пообтинає кущі біля хати

6. Почистить і прибере з гуртком домівку.
ТРЕТІЙ СТУПІНЬ

1. Закріпить засади точок Домашної Зарадности І і ІІ.
2. Підготовить гутірку про чистоту свого довкілля для гуртка.
3. Переведе гутірку з гуртком про чистоту під час мандрівки.
4. Виконає дома або в пластовій домівці, чотири (4) з поданих нижче робіт:
Помалює або потапетує кімнату
Полякерує одну з таких речей:
вікно, двері, крісло, поличку
● Зліпить розбиту порцеляну та
склеїть дерев’яний предмет
● Вставить шибу у вікно.
● Направить домашню машину
●

●

●

●
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●

Зріже мале, нездорове дерево
Почистить докладно одну із
житлових кімнат у хаті
Опікується травою біля хати
продовж одного місяця - підсипати
добривом, косити, полоти і т.п.

ЕТИКЕТ

ОДНОРАЗОВА ВМІЛІСТЬ

1. Знає, що є добра поведінка (етикет) та чому потрібно її практикувати.
2. Може відповісти на питання - ‘Чи добра поведінка/етикет виходить з
моди?’
3. Продискутує з гуртком – як поводитися у слідуючих ситуаціях:
а) Розмові: зі знайомими, з чужими, з ровесниками, з дорослими
(привіти, знайомлення, титули)
б) Телефоном: як відповідати, як представлятися, ак передавати
доручення (телефонічні машини, коли третя особа перебиває)
в) Листування: листовий папір, як звертатися, як адресувати, підписи,
роди листів (офіційні, подяки, рекомендації, скарги, поздоровлення,
вибачення, співчуття, товариські, любовні, святочні)
г) При столі: накриття, поведінка: як господар, як гість, що, коли, як, чим
подавати, як їсти
ґ) Спорт: як грач, як глядач, чесність в спорті
д) ‘Рантки’: роля дівчини, роля хлопця
е) Подорожування: автом, автобусом, поїздом, літаком. В готелях, в
іншій країні, з товаришем/-кою подорожі, жінка сама
є) Мода: що коли підходить, неформальний одяг, вечірній одяг,
капелюхи, рукавички, біжутерія,
ж) Різне: запрошення і відповіді, ‘давати на чай’, відмовляти, позичати,
курення, домашні звір’ятка
4. Знає, що робити у непередбаченій ситуації.
5. Розкаже, що робити, коли несподівано опиниться у непередбаченій
ситуації.
6. Розкаже, яке відношення мають правила етикету до Пластового закону.
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КРАВЕЦТВО

ПЕРШИЙ СТУПІНЬ

1. Вміє добре володіти голкою.
2. Підшиє обдерту спідничку чи штани.
3. Зашиє розпорений шев в якійсь частині одягу.
ДРУГИЙ СТУПІНЬ

1. Закріпить засади точок Кравецтва І.
2. Вміє добре пришити ґудзик до блюзочки, спіднички, жакета чи плаща:
сильно стягнути ґудзик до матерії і між гудзом і плащем зробити відступ
і його обвинути кілька разів ниткою від голки. Закінчить відтинаючи
нитку сховану.
3. Викроїть фартух чи рівну спідничку та вшиє на машині.
4. Пришиє латку до штанів.
ТРЕТІЙ СТУПІНЬ

1. Закріпить засади точок Кравецтва І і ІІ.
2. Вміє все зробити із вимог попередніх ступенів. Купить або відрисує
форму суконки, штанів чи блюзки на свій вимір, викроїть точно після
інструкцій і пошиє.
3. Можна заступити шиття особистого одягу із шиттям напиханого звіряти.
4. Сам або з гуртком пошиє для куреня чи гуртка якийсь стрій і прапорець.
5. Сам або з гуртком переведе інструктаж про шиття. Заплянує і відвідає
музей – особливо відвідає відділ призначений народній ноші або
розвитку моди.
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ПІКЛУВАННЯ ХВОРИМИ

ОДНОРАЗОВА ВМІЛІСТЬ

1. Знає про загальні симптоми захворювання (гарячка, біль, висипка, і т.д.)
2. Вміє влаштувати кімнату для хворого, зміняти білля, стелити ліжко,
мити й годувати хворого й подати ліки.
3. Вміє дати холодні оклади.
4. Знає як поводитися при заразливій недузі.
5. Знає дизинфекцію посуду й відходів.
6. Знає який має бути склад домашньої аптечки та як уживати поодинокі
ліки.
7. Вміє зміряти температуру тіла й кімнати, пульс і віддих. Вміє вести карту
температури.
8. Має хоч три дні практики в піклуванні хворами.
9. Вміє розрадити хворого (читання, ігри), зробить це для когось з родини
чи знайомих.
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ПЛЕТЕННЯ

ОДНОРАЗОВА ВМІЛІСТЬ

1. Вміє плести гачком і дротами.
2. Виплете три речі з таких частин одягу: светер, шалик, шапку, наушники,
рукавички й скарпетки.
3. Виконає нескладний взір гачком і дротами, зі зразків або опису в книжці
чи журналі.
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ФІНАНСОВА ЗАРАДНІСТЬ

ОДНОРАЗОВА ВМІЛІСТЬ

1. З реклям в газеті знайде собі працю на підставі диплому середньої
школи і знання, що можна здобути у середній школі: писання на
машинці, на комп’ютері, право їзди автом, тощо.
2. З реклями в газеті знайде собі помешкання відповідне до платні
знайденої роботи і в околиці можливого доїзду до даної роботи. Можна
мати співжителя і ділитися коштом помешкання.
3. Вирахує скільки буде дійсна платня після стягнення федерального і
стейтового податків і ‘Сошіял секюриті’.
4. Напише меню для себе на тиждень. Виробить особистий харчевий
бюджет базуючися на реклямах в газеті.
5. Вирахує місячні видатки, беручи до уваги всі особисті потреби.
6. Виповнить подання на ощадне конто.
Виповнить карточку на вклад (депозит), щоб вложити гроші до банку.
Вирахує кількість відсотків виплаченого даним контом на вложену суму.
Виповнить карточку, щоб вибрати дану суму грошей з ощадного конта.
7. Виповнить подання на чекове конто.
Виповнить карточку на вклад на чекове конто.
Запише вложену суму в реєстер.
Запише в реєстер і відтягне від суми на конті кошт чеків і конта.
Випише 10 чеків, записуючи в реєстер дату, число і суму чеку, кому
написано чек, і відтягаючи суму чеку від суми на конті.
Підпише одержаний чек, вложить його до банку (на чекове або щадниче
конто)
8. Внесе подання на кредитову картку.
Вияснить на якій підставі система кредитових карток працює: місячні
рахунки,відсотки за довг, кара за спізнену заплату.
Вияснить позитиви і неґативи кредитової картки.
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ПЕРЕКЛАДНИЦТВО

ОДНОРАЗОВА ВМІЛІСТЬ

1. Добре знає за порядком українську азбуку, щоб могти свобідно
користуватися словником.
2. Знає що є ідіом. Вияснить чому знання ідіомів необхідне для
перекладництва. Дасть по 10 примірів ідіомів в українській і англійській
мовах.
3. Перекладе статтю з української газети англійською мовою.
4. Перекладе статтю з англійської газети українською мовою.
5. Напише оголошення про пластове зайняття до української і англійської
газети.
6. Перекладе англійською мовою один із віршів ШЕСТИДЕСЯТНИКІВ
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