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ZDOBNIK
1. Urządza ładnie swoje otoczenie.
Kącik swój ma urządzony stale porządnie i ładnie: przedstawi
przynajmniej 1 przedmiot, który sam wykonał dla jego ozdoby.
Na obozie: utrzymuje w porządku swoje posłanie i sprzęt i przedstawi
przynajmniej l przedmiot zrobiony przez siebie dla ozdobienia
namiotu.

2. Wykona pracę zdobniczą dla ogólnego użytku.
Przedstawi 3 przedmioty zdobnicze albo użytkowe,wykonane
ozdobnie, wymagające dwóch różnych umiejętności np. półkę
na książki lub kwiaty, stojak na sztandar, skrzynię na sprzęt
ramki na fotografie, ozdoby na garnki na kwiaty, wazonik z
butelki, witraż, firanki z papieru, szlak ozdobny, ozdobną
oprawę kroniki, rysunek, obrazek, winietę, exlibris.
Na obozie: pal totemowy, bramą, tablicę rozkazów, ozdobne w
sposób dostosowany do tła otoczenia namiotu kapliczką, lichtarz,
latarnią, ozdoby urządzeń w namiocie, ozdobne przedmioty z kory,
szyszek itp.
Przy tym jeden z tych przedmiotów winien być wynikiem dłuższej i
poważniejszej pracy, a dwa mogą być mniejsze. Przedmioty te
muszą mieć wartości artystyczne stosownie do wieku zdobnika.

3. Ma umiejętności zdobnicze.
Wyrzyna laubzegą lub wypala w drzewie, albo: rzeźbi dłutem
albo: wyciska na skórze albo: batikuje.
Na obozie: wyplata umiejętnie z wikliny, wypala w drzewie lub
artystycznie wyrzyna w naskórku świeżych gałęzi, albo też: rzeźbi w
drzewie lub korze, albo lepi z gliny. Udowodni jedną z tych lub
pokrewnionych umiejętności wykonaniem pokazowego przedmiotu.
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1. Urządza ładnie swoje otoczenie.
2. Wykona pracę zdobniczą dla
ogólnego użytku.
3. Ma umiejętności zdobnicze.
4. Wie o stylach sztuki ludowej.

4. Wie o stylach sztuki ludowej.
Przedstawi wykonany przez siebie barwny rysunek
przedstawiający strój ludowy z którejś dzielnicy, albo rysunek
szczegółu stroju np. pasa góralskiego, parzenicy, chusty
kobiecej, serdaka albo gorsecika, albo rysunek odtwarzający styl
budowania lub sposób zdobienia sprzętu.
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