Oppgaver til fordypningsmerket

Verdensvennskap
1. Tegn begge verdensmerkene, og forklar hva symbolene i merkene står for. Bruk speiderhåndboka!
WOSM World Association of the
Scout Movement (for både jenter og
gutter)

Symboler (lag piler til figur)
”Fransk lilje” er et gammelt symbol for
Fred.
Liljen peker oppover: Kompassnålen
leder speideren på rett vei.
Tre blad: speiderens tre løfter-Å tjene
Gud, hjelpe andre og leve etter
speiderloven.
To stjerner: Sannhet og Kunnskap
Stjernene har tilsammen 10 spisser:
Speiderlovens 10 punkter.
Tau rundt merket: Verdensomspennende vennskap
Båtmannsknop: Samhold -Uansett hvor
mye speiderbevegelsen vokser, vil
knuten holde oss samlet!

WAGGGS World Association of Girl
Guides and Girl Scouts
Bladnerve: kompassnål som viser vei
To stjerner: En for Speiderloven og en
for Speiderløftet.
Flamme: Evig kjærlighet til
menneskeheten.
Tre blad for speiderens tre løfter: Tjene
Gud, hjelpe andre og leve etter
speiderloven.
Sirkel: verdensomspennende
organisasjon som stadig vokser.
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2. Hvorfor startet Lord Baden-Powell speideren?? Bruk speiderhåndboka.

____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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3. Hvilke to felles markeringsdager har speidere over hele verden?

22. februar:______________________________________________
23. april:_________________________________________________

Velg en av disse dagene. Finn ut hvordan denne dagen feires i tre forskjellige land:
Land

Slik feires ______________-dagen
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4. Bli kjent med en speider fra et land utenfor Norden. Finn likheter og ulikheter mellom speiderarbeidet i
dette landet og Norge.
5. Gjør rede for hva som skiller speiderarbeidet i Norge fra speiderarbeidet i andre land (hva er typisk
norsk?)
Fyll ut dette skjemaet for et land utenfor Norden. Lag gjerne flere egne spørsmål
Typisk speideraktivitet? (kryss av)

Norge

Land utenfor

Please tell me about typical scout activities in your scout

Norden:

troop.

______________

Turer i skog, på fjell, på sjøen (excursions in the forest,
mountains, and on the sea)
Kanopaddling (Canoeing)
Overnatting i telt (sleep in tent)
Speiderleir (Scout camp)
Lage mat på bål (make food on open fire)
Internasjonal kontakt (Contacts with scouts and guides
abroad)
Leker (Play games)
Bygge og surre (pioneering)
Hjelpe på gamlehjem eller barnehjem (help and aid to
olderly and children)
Arbeide med miljøspørsmål (work with environmental
concerns)
Arbeide med ungdomshelse (Adolecent health)
Boys and girls together at meetings?
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