
Jakie sporty najbardziej
się podobały w

Olimpiadzie w Japonii? 
 

 Czy chciałabyś
spróbować nowy sport?
Zapytaj się drużynową

czy możecie
zorganizować

wypróbowanie sportu.  

Co możemy się nauczyć 
od pszczół?

pomaga z alergiami katarem siennym
(hayfever)

pomaga na bóle gardła i kaszle
pomaga z chorobami skóry

Miód ma naturalne właściwości
antybakteryjne, a jego wpływ na

gojenie się ran został dobrze zbadany
pomaga z trawieniem   

  Miód:

 

Co chcesz osiągnąć od września
do grudnia?

Jakie masz osobiste cele? Czy
spisałaś je? 

Jakie macie cele w patrolu lub
drużynie? 

Co będziesz wykonywać na siłę 
Ciała

Ducha i Uczuć
Rozumu? 

Zależąc od kraju, w sierpniu
i wrześniu są dnie miodu.

WRZESIEŃ

Zastanów się
 

Czy ktoś mógłby Wam
opowiedzieć o pszczołach? Czy
wiesz dlaczego jest coraz mniej

pszczół? 

Od 1 sierpnia do 2
października 2021

można wysłać kartkę 
 do Powstańca

Warszawskiego który
żyje. Jest mały koszt

(10Zł) ale można
zapłacić online
Bohateron.pl 

"Są dwa sposoby na życie: pierwszy to żyć z
myślą, że cudów nie ma; drugi to żyć z myśląc

że wszystko jest cudem." 
Albert Einstein (1879 - 1955)

DzieńDzień

miodumiodu

Są harmonijnymi i wydajnymi społecznościami, w których
króluje praca zespołowa.
1. Praca zespołowa - czasami uważamy, że jesteśmy
samowystarczalni. A nasze życie - jedzenie/ubranie/nauka
jest uzależnione od innych.
2. Przyjmij rolę i wykonuj ją w pełni - tak jak pszczoły
3. Wzajemna opieka - pszczoły zbierając nektar żyją
około 30 dni a czas potrzebny na wyprodukowanie miodu
jest dwa miesiące. Więc nigdy nie widzą owoców swojej
pracy.
4. Imponująca pamięć -  Czasami muszą podróżować na
długie dystanse, a mimo to potrafią odnaleźć drogę do ula.
5. Równość i poczucie sprawiedliwości - Pszczoły mają
równe prawa i obowiązki.  Jak możemy zadbać o nasze szczepy aby

były harmonijne - Czy pomagamy przy
zuchach i harcerkach? Czy promujemy

wędrowniczki w naszych środowiskach?

Każda z nas ma muzykę
współczesną którą lubi.

 Zorganizujcie wieczór kiedy każda
przedstawi swoją muzykę.

Zastanówcie się i przedyskutujcie
dlaczego ją lubicie. Co Was

przyciąga - czy to rytm, osoba,
słowa? Czy macie pewne piosenki

które gracie w różnych czasach
życiowych? 

Czy człowiek jest
tym co je?

Zorganizujcie serię wieczorów gdzie
gotujecie dla patrolu ulubione

potrawy - aby każda coś innego
przygotowała. Możecie punktować
potrawy w różne sposoby - smak, 

 wygląd, czy zdrowe jedzenie? 

 Jak dobrze znacie
Polskie

województwa?Niech
każda w patrolu lub

drużynie weźmie
jedno i przedstawi

innym. 

Kochany
Kraj

 

Wieczór
Muzyczny

 

https://bohateron.pl/
https://bohateron.pl/

