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Stezky a cestičky vlčat, světlušek a žabiček

Stezka slouží k všestrannému rozvoji dětí a tvoří komplexní a ucelený

systém, který má pomáhat při plánování a vedení oddílů i šestek.

Skládá se z Nováčka a tří stupňů stezek pro každou kategorii.

Stezky a cestičky

Nováček

Nováček pro vlčata, světlušky a žabičky vlčata představuje skauting pěkně

od začátku a srozumitelně. Kromě informací v něm najdeme i celou řadu

úkolů, na kterých si nováčci důležité věci sami vyzkouší.

Více o nováčcích

Stezky vlčat a světlušek

Stezky vlčat, světlušek a žabiček mají tři stupně.  Nováčka a příslušný

stupeň stezky je možné plnit současně. Stupeň stezky by mělo vlče,

světluška a žabička dostat zejména podle svého věku. K dispozici jsou ve

třech verzích s odlišným příběhem ve formě komiksu – stezky vlčat

s příběhem Mauglího, cestičky světlušek s příběhem Kouzelné lucerny

a plavby s příběhem Čolka a Žabky určené pro vodácké oddíly vlčat

a světlušek.

Stezka využívá symbolické rámce a provází světlušku, žabičku a vlče po

celou dobu chození do oddílu.

Světlušky mají Nováčka a tři stupně cestiček: Hvězdnou, Měsíční

a Sluneční lucernu.

Vlčata mají Nováčka a tři stupně stezek: Mauglí mezi vlky, Mauglí

v džungli a Mauglí v lidské vesnici.

Žabičky a vodní vlčata mají Nováčka Čolka a Žabky a tři stupně

plaveb: Čolek a Žabka ve Středozemním moři, Čolek a Žabka plují

přes Atlantik, Čolek a Žabka v Tichém oceánu.

Stezky vlčat – Kniha džunglí

Stezky pro světlušky - Kouzelná lucerna
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https://krizovatka.skaut.cz/svetlusky-zabicky-vlcata/stezky-a-cesticky-vlcat-svetlusek-a-zabicek/2021-03/novacek-vlcat-svetlusek-a-zabicek?documentSeriesId=daeafd70-d037-436c-ab60-19bde5471dbc
https://krizovatka.skaut.cz/svetlusky-zabicky-vlcata/stezky-a-cesticky-vlcat-svetlusek-a-zabicek/2021-03/stezky-vlcat-kniha-dzungli?documentSeriesId=daeafd70-d037-436c-ab60-19bde5471dbc
https://krizovatka.skaut.cz/svetlusky-zabicky-vlcata/stezky-a-cesticky-vlcat-svetlusek-a-zabicek/2021-03/stezky-pro-svetlusky-kouzelna-lucerna?documentSeriesId=daeafd70-d037-436c-ab60-19bde5471dbc


Stezky pro vodní vlčata a žabičky – Plavby čolka a žabky

Materiály pro vedoucí

Pro vedoucí může být užitečné stáhnout si kromě stezky také podpůrné

soubory.

Stezka a symbolický rámec vlčat a světlušek

Minimetodika popisující jak stezka funguje a jak s ní pracovat

Aktivity stezky

Dopis rodičům

Propojení ůkolů s kompetencemi

Rady a tipy pro práci se stezkami vlčat, světlušek a žabiček

Světlušky – Kouzelná lucerna

Zkrácená verze příběhu a přehled hlavních postav

Celý text nového zpracování příběhu. Bez obrázků

Obrázky, omalovánky a gra�ky

Diplomy

Cestičky světlušek – zaškrtávací tabulka úkolů

Vlčata – Kniha džunglí

Zkrácená verze příběhu a přehled hlavních postav

Obrázky, omalovánky a gra�ky

Diplomy

Stezky vlčat – zaškrtávací tabulka úkolů

Vodní – Plavby Čolka a Žabky

Stručné shrnutí příběhu a přestavení postav z Plavby čolka a žabky

Obrázky, omalovánky a gra�ky
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https://krizovatka.skaut.cz/svetlusky-zabicky-vlcata/stezky-a-cesticky-vlcat-svetlusek-a-zabicek/2021-03/stezky-pro-vodni-vlcata-a-zabicky-plavby-colka-a-zabky?documentSeriesId=daeafd70-d037-436c-ab60-19bde5471dbc
https://krizovatka.skaut.cz/files/a30a014c-c203-4785-96cc-4a30c1b867b0
https://krizovatka.skaut.cz/files/da45db8f-ee07-41aa-9591-1b55daa5f905
https://krizovatka.skaut.cz/files/aa6cdda9-823a-4585-ba1a-de2684171b16
https://krizovatka.skaut.cz/files/c5b06f37-3214-488a-ad50-76b97550346b
https://krizovatka.skaut.cz/files/304e0e05-d1bd-493f-a273-9848a57eda55
https://krizovatka.skaut.cz/files/046845bf-48b7-4e2f-8e3f-1b655496ecf7
https://krizovatka.skaut.cz/files/fec8f2ee-02b9-4b8d-89e2-167d411ecc35
https://krizovatka.skaut.cz/files/889329ed-bde8-482a-a3a0-7e79d9fa703b
https://krizovatka.skaut.cz/files/8890c977-4858-496f-a549-434da44b3d29
https://krizovatka.skaut.cz/files/038d89b1-bb7e-4763-a51d-859f80254ea6
https://krizovatka.skaut.cz/files/0d5f5997-849a-4d20-94e3-f019730aaee4
https://krizovatka.skaut.cz/files/6ea9eef9-a5b6-4285-a2d4-8c676428543d
https://krizovatka.skaut.cz/files/b09f8a58-e71d-4c42-9a59-898c7124bd2b
https://krizovatka.skaut.cz/files/d4e1cf48-cb22-46e1-8109-16053f9bef4a
https://krizovatka.skaut.cz/files/9c9b90b6-b6cd-4c3c-a9a3-5cfbcdde12a1
https://krizovatka.skaut.cz/files/1a8af42a-f9dd-44af-8898-0f219fcb6585
https://krizovatka.skaut.cz/files/f6fa1b00-3794-4404-b684-6357963482bb


Diplomy

Plavby - zaškrtávací tabulka úkolů

https://krizovatka.skaut.cz/files/f4427a7d-9d0c-4806-8c89-2e0eccd1acab
https://krizovatka.skaut.cz/files/b6608eed-fd99-48a4-a5d6-a69252f54efa

