
 

   

 



  

 



KIBIC 

 
ZUCH > …………………………………………………………………. 
GROMADA > ………………………………………………………………………………… 
 

 
 
Moja ulubiona dyscyplina sportu to: 
................................................................................................... 

 
 
 
 
 
Do jej głównych zasad należy: 

• 

........................................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................................ 
• ........................................................................................................................................................ 
• ........................................................................................................................................................ 
• ........................................................................................................................................................ 

 

 
 
 
 
Moja ulubiona drużyna to: 
.................................................................................................................... 

W jej składzie są: 
…................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................................ 

 
 



Jej znak, barwy i symbole to (narysuj lub wklej): 

 

 Znak :          
          
          
          
          
          
          

            
            
  
 
 

 
 
 

 Barwy :          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           
   
 
 Symbole :         
           
           
            
            
            
            
            
            
            



   
   
   
   
   
   

         
      

*Założę  księgę swojej ulubionej drużyny. Niech znajdzie się w 

niej Nazwa drużyny, 
jej skład, artykuły, które uda Ci się znaleźć, informacje o rozgrywanych meczach 
i inne ważne dla Ciebie wiadomości. 
Przedstawię ją na zbiórce w Kręgu Rady/rodzinie, relacjonując innym jak przebiegały 
ostatnie mecze Twojej ulubionej drużyny. PAMIĘTAJ !!! to nie musu być tylko 
drużyna piłkarska /piłka nożna/ ale to może być drużyna : jeździecka, żużlowa, 
koszykówki, siatkówki /nawet tej plażowej/, lekko atletyczna, szermierska, i 
wiele innych. 

 
 
     
  
 
 
 …........................................podpis drużynowego/rodzica 
 
 
 
 
 

* Wymyślę kilka okrzyków, którymi będę mógł  dopingować 

swoją drużynę: / zapisze je poniżej/. 

 
 
 

 
• …................................................................................................................................... 

• …................................................................................................................................... 

• …................................................................................................................................... 

• …................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 



* Stworzę kodeks prawdziwego kibica. Pamiętaj aby zawrzeć w nim punkty dotyczące 

sportowego zachowania równie wobec drużyny przeciwnej. 
Przyniosę go na zbiórkę / przedstawię rodzinie / przedstawię 
zuchom. Kodeks ten będzie załącznikiem do tej karty / grafika i 
styl według uznania zucha.  
 
 
 
 
…........................................podpis drużynowego/rodzica 
 
 
 
 

* Wybierz się / wybiorę się  kibicować na rozgrywki 

wybranej drużyny / lub obejrzę je w tv, Internecie (np. drużyny 
szkolnej, drużyny z Twojego miasta / środowiska). 
 

Poniżej opiszę jaki był to mecz? 

…................................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Postaraj / postaram  się utrzymać taka formę jak zawodnicy Twojej ulubionej 

drużyny. Minimum przez tydzień, codziennie wieczorem, będę poświęcał/ cała  min. 
20 minut na ćwiczenia. 
 
 
 
 
 
 
 
…........................................(podpis rodzica) 

 
 



*  ZADANIE SPECJALNE !!! 
Zilustruj kibiców- może szczególnie spodobał Ci się jakiś transparent? / opisz 
poniżej, wykonaj rysunek, zamieść zdjęcie/.  

           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
          
 …………………………………podpis drużynowego/rodzica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zgodnie z posiadaną mi wiedzą i potwierdzeniem poprzez kartę postanawiam nadać/ nie 

nadać sprawność „KIBIC” zuchnie/zuchowi …………………………………………………               

z gromady …………………………………………………………………………………………………..………………  

………………………………. dn. ……………………………..  

 
 

                                                                       Drużynowa/wy 
 
                                                                                   …………………………………………………………….                            
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
Opracował metodycznie i graficznie na podstawie dostępnych materiałów 
 
 
Zuchmistrz hm. Krzysztof Drobniak HO „Bystre Oko”  

 

     


