Gwiazdki zuchowe
ZHP
ZHR chłopiec
ZHR dziewczynka
ZHP chłopiec 1936
ZHP dziewczynka 1933
1a. Złożyłem Obietnicę Zuchową. 
1b. Dbam o swój mundur.
1c. Ochoczo biorę udział w zbiórkach gromady.
2a. Chętnie służę radą i pomocą wszystkim, którzy tego potrzebują. 
2b. Stale pomagam w pracach domowych.
3. Brałem udział w wycieczce lub innej formie turystycznej.
4. Znam symbole narodowe, hymn mojej Ojczyzny i potrafię godnie zachować się w sytuacjach, kiedy są używane.
Kolor czerwony: - zna Prawo Zucha i zgodnie z nim postępuje, - jest koleżeński i pogodny, nie gniewa się i unika zaczepki, - umie zachować się w świątyni, szkole, na ulicy, - śpiewa pieśni religijne (np. kolędy), patriotyczne, turystyczne.
Kolor żółty: - zna symbole narodowe i umie się wobec nich zachować, - zna najbliższą okolicę i umie wskazać drogę do najważniejszych punktów, - ładnie mówi po polsku, nie kaleczy języka brzydkimi wyrazami.
Kolor zielony: - stara się poznać przyrodę i być jej przyjacielem, - był z gromadą w lesie na zielonej wycieczce,
Kolor niebieski: - jest dla wszystkich grzeczny i uczynny, - we wszystkim słucha rodziców, - jest czysty i zachowuje czystość wokół siebie, - umie posługiwać się igłą, młotkiem… - lubi się gimnastykować, pląsać, śpiewać.
Kolor fioletowy: - zna symbole i zwyczaje gromady, - umie oddać pokłon zuchowy, - chętnie uczestniczy w zajęciach na zbiórce, przestrzega prawideł gry i bez ociągania wykonuje polecenia drużynowego.
KOLOR CZERWONY (rozwój duchowości zucha):
- Jest pogodny i koleżeński
- Zna Modlitwę Zuchową
- Uczestniczy w obrzędach religijnych
- Codziennie stara się czynić coś dobrego
KOLOR ŻÓŁTY (rozwój obywatelski i społeczny zucha):
- Zna symbole narodowe, umie się wobec nich zachować
- Zna najbliższą okolice i umie wskazać drogę do najważniejszych miejsc
- Dobrze mówi po polsku - nie kaleczy języka brzydkimi wyrazami
KOLOR ZIELONY (rozwój zucha w przyrodzie):
- Obserwuje przyrodę w najbliższym otoczeniu. Potrafi dostrzec zachodzące zmiany
- Był z gromada w lesie, na łące, w parku. Dostrzega różnorodność zwierząt i roślin
- Nie niszcząc przyrody, wykonał majsterkę z darów lasu
KOLOR NIEBIESKI (rozwój zucha w rodzinie):
- Dba o higienę osobistą i zachowuje porządek wokół siebie
- Stara się zdobywać nowe, pożyteczne umiejętności przydatne w domu i otoczeniu
KOLOR FIOLETOWY (rozwój zucha w grupie rówieśniczej):
- Zna symbole i zwyczaje gromady
- Jest aktywny fizycznie
- Chętnie uczestniczy w zajęciach w grupie, nie kłóci się z rówieśnikami
- Bez ociągania wykonuje polecenia swoich przełożonych
1. Umie na pamięć prawo i obietnicę zuchów, wytłumaczy ich znaczenie.
2. Opowie o chłopcu, który zasługuje na miano zucha.
3. Zna ukłon, zawołanie i odznaki zuchów.
4. Umie tańczyć któryś z tańców zuchowych i śpiewać najmniej jedną zuchową piosenkę.
5. Zna nazwisko i adres wodza i zastępowego/szóstkowego.
6. Przychodzi czysty na zbiórki.
7. Pomyślnie odbędzie próby:
- orientacji: np. znajdzie ukryty zegarek (słuch), ołówek (wzrok), cebulę (węch);
- zręczności: np. biegnie z książką na głowie, skacze z kamienia na kamień, łapie piłkę kilkoma sposobami;
- odwagi: np. skoczy z zamkniętymi oczami z niskiego stołeczka, przeskoczy przez małe ognisko, wejdzie do ciemnego pokoju.
1. Jest pożyteczna w domu, stara się wyręczać matkę, ojca i rodzeństwo.
2. Jest grzeczna i usłużna dla wszystkich.
3. Jest zawsze uśmiechnięta i wesoła.
4. Pamięta o pacierzu.
5. Opiekuje się ptaszkami w zimie.
6. Zna godło gromadki, barwę i nazwę swej gromady.
7. Umie stawać na zbiórkę i składać ukłon zuchów.
8. Zna ogólną oznakę zuchową i pozdrowienie.
9. Zna nazwiska drużynowej i zastępowej.
10. Umie hymn narodowy. Zna chorągiew barwną i herbową, banderę marynarki wojennej i handlowej, znaki lotnictwa polskiego.
11. Dba o czystość ciała. Ma czyste ręce i paznokcie, myje co dzień zęby.
12. Maszeruje przy śpiewie, umie bawić się w 3 gry bieżne, 3 z piłką i 3 ze śpiewami. 
13. Złapie rzuconą w górę piłeczkę lub odbitą od ściany z odległości 3 kroków, stosując 8 utrudnień.
1a. Jestem dla innych przykładem dobrego zucha. 
1b.Ważne sprawy gromady i swoje potrafię omówić i załatwić w Kręgu Rady.
2a. Potrafię zaplanować swój dzień, znajdując czas na naukę, zabawę i pracę domową. 
2b. Wykonałem (-am) pożyteczną pracę dla domu rodzinnego.
3a. Zorganizowałem (-am) gry i zabawy dla kolegów samodzielnie lub z szóstką. 
3b. Aktywnie spędziłem (-am) ferie zimowe (w jednej formie).
4. Zdobyłem (-am) najważniejsze wiadomości związane z historią mojej miejscowości.
Kolor czerwony: - zna Prawo Zucha i zgodnie z nim postępuje, - jest koleżeński i pogodny, nie gniewa się i unika zaczepki, - umie zachować się w świątyni, szkole, na ulicy, - śpiewa pieśni religijne (np. kolędy), patriotyczne, turystyczne.
Kolor żółty: - zna symbole narodowe i umie się wobec nich zachować, - zna najbliższą okolicę i umie wskazać drogę do najważniejszych punktów, - ładnie mówi po polsku, nie kaleczy języka brzydkimi wyrazami.
Kolor zielony: - stara się poznać przyrodę i być jej przyjacielem, - był z gromadą w lesie na zielonej wycieczce,
Kolor niebieski: - jest dla wszystkich grzeczny i uczynny, - we wszystkim słucha rodziców, - jest czysty i zachowuje czystość wokół siebie, - umie posługiwać się igłą, młotkiem… - lubi się gimnastykować, pląsać, śpiewać.
Kolor fioletowy: - zna symbole i zwyczaje gromady, - umie oddać pokłon zuchowy, - chętnie uczestniczy w zajęciach na zbiórce, przestrzega prawideł gry i bez ociągania wykonuje polecenia drużynowego.
KOLOR CZERWONY (rozwój duchowości zucha):
- Stara się przezwyciężać wybraną przez siebie wadę lub słabość
- Pamięta o codziennej modlitwie
- Darzy szacunkiem starszych, słucha rodziców
KOLOR ŻÓŁTY (rozwój obywatelski i społeczny zucha):
- Przykłada się do nauki
- Zna zabytki, legendy, fakty historyczne dotyczące miejscowości (okolicy)
- Poszukuje ciekawostek z różnych dziedzin
- Umie się zachować w miejscu pamięci narodowej i wobec sztandaru
KOLOR ZIELONY (rozwój zucha w przyrodzie):
- Umie przygotować się do wycieczki
- Stara się tropić życie przyrody
- Podjął się pożytecznej pracy na rzecz środowiska
- Opiekuje się zwierzątkiem lub rośliną
KOLOR NIEBIESKI (rozwój zucha w rodzinie):
- Dba o swoje rzeczy
- Wyręcza rodziców w drobnych pracach domowych, pomaga rodzeństwu
- Stara się prowadzić zdrowy tryb życia
KOLOR FIOLETOWY (rozwój zucha w grupie rówieśniczej):
- Poprowadził na zbiórce grę, zabawę, pląs lub nauczyła piosenki. Przygotował wcześniej odpowiedni element lub rekwizyt
- Trenuje, ćwiczy
- Próbuje swoich sił w różnych dziedzinach artystycznych (śpiewanie, granie na instrumencie, malowanie itd.)
- Współpracuje z rówieśnikami
1. Zna chorągiew Rzeczypospolitej, umie ją wywieszać, umie się zachować przy oddawaniu czci sztandarowi i w czasie wykonywania hymnu narodowego.
2. Zna kilka legend z historii Polski.
3. Umie się zachować wobec starszych i przełożonych.
4. Ma czyste ręce, paznokcie czyste i obcięte, zęby wyczyszczone oraz wie, czemu należy oddychać przez nos.
5. Określi czas podług zegarka.
6. Zna pismo tajne swojej gromady.
7. Zna sposób życia jakiegoś zwierzęcia.
8. Wykona dwa wskazane polecenia z życia codziennego (np. wyśle list, zatelefonuje, załatwi sprawunek w sklepie, zaprowadzi do lekarza).
9. Szybko i cicho wykonuje polecenia instruktora przy grach i ćwiczeniach (wydawane głosem i znakami).
10. Przeskoczy rów, przejdzie przez płot, wejdzie na drzewo, wywraca koziołki, skacze przez długi sznur-skakankę.
11. Umie bawić się w 5 gier ruchowych, bieżnych, rzutnych i skocznych
(np. przewróć - postaw, piłka do dołka, szczur, wyścigi piłek i t. d.).
1. Jest użyteczna w domu i w szkole, umie zachować się na ulicy i wśród obcych.
2. Umie bawić się i pracować zgodnie (nie kłóci się, nie skarży, nie obraża).
3. Nie trzeba jej rozkazu powtarzać.
4. Opiekuje się zwierzęciem, albo hoduje roślinę.
5. Umie na pamięć prawo zuchów.
6. Opowie z przeczytanej książki o dziewczynce, która zasługuje na miano zucha.
7. Zna musztrę zuchową.
8. Narysuje ilustrację do kroniki lub do kącika zuchów. Zna kilka piosenek zuchowych.
9. Wie kto stoi na czele państwa.
10. Ubiera się szybko i sprawnie. Utrzymuje w porządku włosy, dba o czystość i całość swoich książek i zeszytów.
11. Ceruje i przyszywa guziki, dba o to, aby zawsze mieć ubranie czyste i całe.
12. Umie bawić się w 10 gier ruchowych i 5 towarzyskich. Skacze przez krótki sznur (skakankę) ośmioma sposobami.
13. Wybuduje z piasku lub śniegu: chatę lub fortecę, albo grotę itp.
14. Zdobyła sprawności: 1) szafarki, 2) porządnickiej, 3) wskazidrogi, 4) krasnoludka.
15. O ile sprawność krasnoludka nie odpowiada danemu zespołowi dzieci, można ją zastąpić inną.
1. Zorganizowałem (-am) wraz z gromadą akcję gospodarczą, która przyczyniła się do wzbogacenia majątku gromady.
2a. Nawiązałem (-am) kontakt z harcerzami i dowiedziałem (-am) się, jak można zostać harcerzem. 
2b. Wykonałem (-am) z nimi pożyteczną pracę dla
środowiska.
3. Zdobyłem (-am) odznakę “Siedmiomilowe buty” lub uczestniczyłem (-am) w harcerskiej formie wypoczynku.
4a. Znam obrzędy i zwyczaje drużyny harcerskiej, z którą nawiązałem (-am) kontakt. 
4b. Wiem, kto jest bohaterem tej drużyny i szczepu, w którym ona
działa.
Kolor czerwony: - jest niezawodny, można być pewnym, że wykona powierzone zadanie, - jest przykładem dla młodszych, - brał udział w przedstawieniu np. w jasełkach, - wraz z szóstką zaopiekował się miejscem kultu, np. kapliczką przydrożną, lub miejscem ważnym historycznie np. kurhanem, pomnikiem, grobem powstańczym, - odda hołd zmarłym, - świętował rocznice narodowe, np. 3 V, 15 VIII, 11 XI.
Kolor żółty: - wskaże Polskę na mapie świata, - zna co najmniej kilka słów w innym języku, - zna kilka legend i opowieści z dziejów Polski.
Kolor zielony: - umie zachować się w lesie, spędził z gromadą kilka godzin obserwując jego życie, - potrafi wykorzystać dary lasu nie niszcząc środowiska.
Kolor niebieski: - zorganizował grę, zawody, teatr dla dzieci młodszych, - pomógł osobie starszej, chorej lub niepełnosprawnej, - potrafi naprawić proste uszkodzenie przedmiotu, - ma stały przydział obowiązków domowych i sumiennie się z nich wywiązuje, - szanuje rzeczy cudze i swoje, umie zabezpieczyć je przed zniszczeniem, - umie pływać lub wykazał się umiejętnościami w innej dyscyplinie sportu.
Kolor fioletowy: - wywiązuje się ze swojej funkcji w gromadzie (np. szóstkowy, kronikarz, gospodarz skarbca, etc), - podpatrzy zwyczaje harcerskie, - zaprzyjaźni się z harcerzem z bratniej drużyny.
KOLOR CZERWONY (rozwój duchowości zucha):
- Można na nim polegać
- Dostrzega potrzeby innych i stara się na nie odpowiedzieć
- Poprowadzi modlitwę wśród zuchów
KOLOR ŻÓŁTY (rozwój obywatelski i społeczny zucha):
- Potrafi wskazać Polskę na mapie świata (jej najważniejsze miasta, rzeki, pasma górskie itp.)
- Wie czym jest UE i poznaje miejsce Polski w niej
- Poszerza wybrana dziedzinę wiedzy
- Obchodzi święta narodowe
KOLOR ZIELONY (rozwój zucha w przyrodzie):
- Umie zachować się w lesie
- Potrafi dostrzec walory i potrzeby przyrody. Pomaga przyrodzie zgodnie z jej potrzebami
- Stara się żyć w sposób ekologiczny
KOLOR NIEBIESKI (rozwój zucha w rodzinie):
- Ma stały przydział obowiązków i się z nich wywiązuje
- Pomógł w przygotowaniu uroczystości rodzinnej, spotkania
- Jest posłuszny rodzicom
KOLOR FIOLETOWY (rozwój zucha w grupie rówieśniczej):
- Wywiązuje się ze swojej funkcji w gromadzie (np. szóstkowego, kronikarza, strażnika totemu)
- Rozwija umiejętności artystyczne, tworzy własne dzieła
- Wie, kiedy powstały pierwsze gromady zuchowe, czym się wówczas zajmowały
- Poznał harcerzy z bratniej drużyny, podpatrzył ich zwyczaje
- Wtajemniczył innego zucha w obrzędowość gromady, podzielił się swoją wiedzą
1. Umie na pamięć “Jeszcze Polska nie zginęła", wie kto jest Prezydentem Rzeczypospolitej.
2. Umie powiedzieć o kilku bohaterach narodowych.
3. Wie co zrobić, jeżeli przemoczy nogi, zmoknie na deszczu.
4. Wie jak opatrzyć zacięty palec, co zrobić w razie uderzenia się lub oparzenia; rozumie niebezpieczeństwo zabrudzenia skaleczeń. Umie zręcznie i cicho posłużyć choremu (podać lekarstwo, dać pić, przynieść wodę do mycia).
5. Wyczyści parę butów, oczyści i złoży porządnie ubranie.
6. Ułoży i rozpali ognisko, albo napali w piecu.
7. Przedstawi przedmiot z drzewa, metalu, tektury lub gliny, albo przedmiot klejony, lepiony, pleciony lub wycinany - własnej roboty, porządnie wykonany (np.: latawiec, okręt, łuk, szczudła i t. p.).
8. Hoduje roślinę lub zwierzę albo utrzymuje żerowisko dla ptaków (sam lub z gromadą).
9. Wskaże cztery strony świata w punkcie swego zamieszkania.
10. Przebiegnie wyznaczoną drogę z ustnym zleceniem, złożonym z 10 wyrazów i poprawnie powtórzy zlecenie.
11. Narysuje lub opisze w kronice gromady ciekawe zdarzenie z życia zuchów.
12. Zna alfabet głuchoniemych. Umie pisać sympatycznym atramentem.
13. Umie grać w trzy gry spośród następujących: klipa, parzak, krąg, świnka, forteca, serso, dwa ognie, palant prosty.
1. Jest dzielnym i pożytecznym zuchem w swojej gromadzie.
2. Jest punktualna i dotrzymuje obietnicy.
3. Tańczy taniec gromady. Stara się zapamiętać usłyszane ładne piosenki. Zna wszystkie piosenki swojej gromady, zainscenizuje jedną z nich.
4. Opisze w kronice ciekawe zdarzenie z życia zuchów.
5. Wskaże miejsce historyczne w najbliższej okolicy. Opowie o jakimś czynie harcerek lub harcerzy w okresie walk o niepodległość.
6. Wie jak dbać o zdrowie na wycieczce.
7. Opatrzy skaleczony palec, stłuczone kolano, zatamuje krwotok z nosa.
8. Umie posłużyć choremu.
9. Szanuje swoje i cudze rzeczy.
10. Skacze przez długi sznur (wywijadło) ośmioma sposobami. Gra w dwa ognie. Brała udział w grach w terenie. Wykaże sprawność w grach ćwiczących: zmysły, zręczność, orientację, pamięć, uwagę itp.
11. Przedstawi przedmiot własnej roboty.
12. Zdobyła sprawności: 1) sygnalistki, 2) tropicielki, 3) małej szwaczki, 4) przyjaciółki zwierząt domowych, lub przyjaciółki roślin. Sprawność małej szwaczki można zastąpić sprawnością majster-klepki.
b


