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BIULETYN HUFCOWY 02/2018 z 3 marca 2018 roku
Na początek tradycyjna WSKAZÓWKA!
BIULETYN HUFCOWY czytamy z kalendarzem i od razu zaznaczamy ważne
terminy! 

1. Gmina Mosina ogłosiła otwarty konkurs ofert na wypoczynek letni.
Wewnętrzny (hufcowy) termin przesłania oferty chętnych jednostek
ustalamy na wtorek - 6 marca 2018. Oferty prosimy przesłać na adres
mosina@zhp.wlkp.pl
2. Najbliższy dyżur komendantki w środę w godzinach 20:00-21:00 w DH
3. Najbliższa hufcowa odprawa kadry odbędzie się 19 marca (poniedziałek)
o godzinie 19:00 w Domu Harcerza. Uwaga! – będzie to odprawa
śpiewająca, zatem zabierzcie śpiewniki i wszelkie instrumenty muzyczne
oraz poduszki, aby na nich zasiąść. Wszelcy instrumentaliści będą
szczególnie mile widziani. Zapraszamy
drużynowych, przybocznych,
wędrowników, funkcyjnych hufca.
4. ZLOT 2018 – termin kolejnej płatności 30 marca 2018 (250zł). Wkrótce
drużynowi otrzymają zestawienie dotychczasowych płatności, a rodzice
elektroniczne
wersje
faktur
(wkrótce
oznacza
z
85%
prawdopodobieństwem ten tydzień).
5. SKŁADKI członkowskie – przypominamy o płatności za I kwartał 2018 roku
do 20 marca. Wpłaty na konto HUFCA.
6. W kwietniu planujemy kadrowy biwak w górach! Dla kadry i wędrowników.

Wkrótce wypatrujcie wiadomości od Michała Janeckiego.
7.

Zespół INSPIRO ma kilka propozycji na marzec:
a.

warsztaty
w
Ogrodzie
http://www.obuam.robia.pl/tematy_zajec,i2343.html):

Szczególnie polecamy zajęcia złożone:
Życie budzi się ze snu

Botanicznym

Nadchodzi wiosna, a wraz z nią do Ogrodu wraca życie. Na trasie naszej wycieczki
ukryją się kolorowe motylki niosące zagadki i wskazujące dzieciom pierwsze zwiastuny
wiosny. Wspólnie stworzymy też wiosenne ludziki, które odpowiednio pielęgnowane
zachwycą nas bujną zieloną czupryną.
Zwierzęta w ogrodzie – na drzewie, pod ziemią i w wodzie
Każdy zakątek Ogrodu ma swoich mieszkańców. Spotkamy ich nad stawem, pod
głazem i w pozornie martwym drewnie. Młodzi przyrodnicy wyruszą na poszukiwania.
Niezapomnianych emocji dostarczą im obserwacje zwierząt przez lornetki i lupy.
Następnie z naturalnych materiałów dzieci przygotują jednego z mieszkańców Ogrodu
- wiewiórkę.
Wśród palm, jajek i zajączków
Z czego przygotować wielkanocną palmę? Czym różni się kraszanka od pisanki?
Odkryjmy wspólnie dawne i współczesne tradycje wielkanocne! Najmłodsi (kl. 1-2)
wykonają też wesołego kurczaczka, a starsi (kl. 3-6) spróbują swoich sił w wyplataniu
wielkanocnych wianków.
Z konewką i grabkami – zostań Małym Ogrodnikiem
Podczas spaceru po Ogrodzie dzieci przyjrzą się pracy ogrodników i jej rezultatom. W
drugiej części zajęć trzeba już zakasać rękawy i zabrać się do brudnej roboty.
Zasadzone przez siebie rośliny Mali Ogrodnicy zabiorą do domów.

Można dzwonić i się umawiać indywidualnie, propozycja idealna na powitanie wiosny,
zbliżenie się do pkt 6 Prawa Harcerskiego, realizacji sprawności ,,przyjaciela przyrody"
b.

Rajd VIP to fabularno-integracyjny rajd wędrowniczy, który odbywa się w
Wolsztynie (http://rajdvip.wolsztynzhp.pl)

c.

6 Mistrzostwa Poznania Harcerzy w Biegach Przełajowych nad Jeziorem Rusałka
(https://www.facebook.com/events/1173518549449262)

d. Kto jeszcze nie skorzystał przypominamy i zachęcamy by odwiedzić poznańską
palmiarnię za jedynie - 1zł!
W celu uzyskania tej możliwości należy wypełnić wniosek następnie przynieść
bezpośrednio do Palmiarni lub zeskanowany wysłać na e-mail
pospieszna@palmiarnia.poznan.pl. W celu zamówienia faktury na tę kwotę, należy
wysłać formularz zamówienia (również osobiście lub e-mailem).

Czuwaj!

Magda Jakubowska

