Kodutütarde erikatsed

AJAKIRJANIK

AJALOOLANE

- on oma loomingut avaldanud koolilehes, valla lehes jne
- viib aastas läbi vähemalt ühe intervjuu ja avaldab selle
- teeb kaastööd rühma- ja ringkonnapäevikule
- kirjutised olnud konkurssidel
- teinud uurimistöö kodukandi ajaloo, inimeste, sündmuste kohta

AKTIVIST/ORGANISAATOR - on korraldanud aasta jooksul vähemalt 2 laagrit või üritust

ARVUTISPETSIALIST
ETLEJA
FOTOGRAAF

KEELETARK
KESKKONNA SÕBER
KOKK

KROONIK
KUNSTNIK

LASKUR

LAULJA

LINNUTARK
LOOMATARK
MATKAJA

- abistab rühmavanemat regulaarselt
- maksimaalne osavõtt üritustest
- on koostanud vähemalt 3-4 ürituse kava
- oskab kasutada enamlevinuid arvuitiprogramme
- rakendab oma oskusi rühmadokumentide vormistamisel
- organiseerinud vähemalt 2 taidluskava
- esinenud vähemalt 3 korda ringkonnaüritustel
- jäädvustab fotodele erinevaid kodutütarde üritusi ja teeb koostööd arhivaariga
- pisike näitus koolis või mujal
- käib fotoringis
- teab hästi ühte või mitut võõrkeelt
- on võimeline esinema tõlgina
- osalenud maakonna keskkonaprogrammis
- on koostanud herbaariumi
- oskab oma salgale valmistada söögi
- oskab valmistada toitu ka välitingimustes
- teab tervisliku toitumise aluseid
- tunneb köögivarustust ning- tehnikat
- kogub materjalid erinevatest üritustest ja hoolitseb nende säilimise eest
- astutab salga- või rühmapäeviku täitmise eest
- oskab joonistada
- oskab maalida
- osalenud oma töödega näitustel ja konkurssidel
- osaleb kunstiringis
- tugev laskja nii ringkonnas kui vabariigis
- teab relvade ohutu kasutamise nõudeid
- osalenud vähemalt ringkonna laskevõistlustel
- on osalenud mõnel laulukonkursil (solistina)
- teab palju laulusõnu ja oskab neid teistele õpetada
- hoolitseb laulusõnade paljundamise eest
- teab Eesti linde laulu ja välimuse järgi
- teab lindude erinevaid elupaiku (kaitsealad)
- tunneb Eestis elavaid loomi ja nende elupaiku
- oskab hoolitseda lemmiklooma eest
- oskab orienteeruda ja tunneb kaarti
- oskab matkakotti kokku panna
- oskab lõket teha (ohutus, puhtus)

- oskab riietuda vastavalt matkale minekuks
- on käinud öisel matkal, ellujäämine metsas
- tunneb taimi ning oskab kättesaadavatest asjadest toitu valmistada
- esmaabi andmise oskus
MEEDIK
- tunneb medpauna sisu
- on noorematele läbi viinud õppuse meditsiinist ja tervislikest eluviisidest
- oskab mängida mõnel muusikariistal
MUUSIK
- tunneb nooti ja muusikateooriat
- teab Eesti muusikuid
- esinenud suurele rahvahulgale
- laulab kooris
- tunneb elementaarseid asju Eesti muusikaajaloost
- osaleb viktoriinidel ja oskab neid ise koostada ja läbi viia
MÄLUMÄNGUR
- saavutanud auhinnalisi kohti nii KT viktoriinidel kui väljaspool
- on osalenud oma kooli ja ringkonna käsitöönäitusel
NOBENÄPP
- omab oskust käsitöös või meisterdamises
- käeline tegevus - kudumine, heegeldamine, tikkimine, siidimaal, ehtekunst,
kompositsioonid
- esinenud avalikult
NÄITLEJA
- osaleb näite- või väitlusringis
- on esinenud KT üritustel
- on võimeline ise kõnet koostama
- oskab teha kodutöid (koristamine, pesemine, keetmine)
PERENAINE
- tunneb lauakombeid, teab tervislikust toitumisest
- oskab planeerida toitlustuse eelarvet ühe päeva lõikes perele
- oskab küpsetada ja hoidiseid teha
- tunneb põhialuseid
PROJEKTI KOOSTAJA
- osalenud vastaval koolitusel
- teinud mõne projekti KT organisatsiooni üritusele
- tunneb ohutustehnikat välitingimustes
PÄÄSTJA
- laagripaiga valik
- läbinud esmaabikursuse
- käitumine äikese ja tormiga, vetelpääste
- laagriplatsi ohutuse tagamine
SPORTLANE (kabe, male, - esindab rühma ringkonnas ja vabariiklikel võistlustel
- käib trennis, võistlustel

suusatamine jne.)
TAIMETARK

TANTSIJA

TUGIISIK

- tunneb ravimtaimi, oskab neid kasutada
- tunneb mürktaimi ja nendest põhjustatud mürgistusnähte
- teab Eesti maastikukaitsealasid
- teab seltskonnatantse
- oskab tantse ka teistele õpetada
- oskab ja teab erinevaid tantsumänge
- oskab kuulata ja saladusi hoida
- osaleb tugiõpilaste liikumises
- on kontaktisikuks ernevatele osapooltele

