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 Bine ai venit în Haitic! 

 
 
 În haiticul tău te aşteaptă multe 
provocări alături de fraţii şi prietenii tăi, 
ceilalţi lupişori! Împreună veţi descoperi 
multe lucruri frumoase, veţi călători prin 
lumea minunată a junglei şi veţi învăţa 
cum să vă descurcaţi la vânătoare! 

 Aici, în Carneţelul tău de Vânătoare, vei găsi multe informaţii 
importante şi interesante despre tine ca lupişor şi cercetaş, despre 
viaţa în junglă, şi multe secrete care îţi vor fi  de folos la vânătoare.

 Toate acestea te vor ajuta să treci cu bine de toate 
provocările din cele şase teritorii şi să primeşti Urma de Lupişor! 

Vânătoare bună!



 

       DE CE ŢI SE SPUNE LUPIŞOR...

 Rudyard Kipling, un povestitor englez, a 
scris în urmă cu peste 100 de ani o carte foarte 
frumoasă, numită „Cartea Junglei”.

 Mowgli, un pui de om, este abandonat în 
junglă, în munţii Seeonee din India şi este 
adoptat de o familie de lupi. Împreună cu fraţii 
lui, lupişorii, el învaţă legile junglei, respectul 
faţă de celelalte animale, precum şi regulile de vânătoare. De-a 
lungul întregii sale aventuri în haiticul Seeonee, se întâlneşte cu o 
mulţime de animale care îl ajută în drumul său.

 Lui Baden Powell, primul cercetaş, i-a placut foarte mult 
cartea şi le-a povestit-o primilor lupişori, pentru ca aceştia să 
trăiască împreună, asemenea celor din haiticul Seeonee.
Acum, tu eşti unul dintre lupişori, frate al lui Mowgli şi eşti pe cale 
de a face parte din marea aventură a junglei! 

 În drumul tău te vor însoţi câţiva prieteni de nădejde: 

Akela - lupul înţelept, 
conducător al haiticului, 
Bagheera - pantera puternică 
şi curajoasă,  
Baloo – ursul creativ şi 
cunoscător al legilor junglei, 
Hathi – elefantul bătrân cât 
jungla, 
Chill – vulturul generos, mes-
ager al junglei şi 
Kaa – şarpele afectuos şi 
cinstit.  
 Mai mult, în aventurile 
tale, va trebui să înveţi să te 
fereşti şi să te aperi de Shere 
Khan, tigrul feroce şi prudent.  



 ROBERT BADEN POWELL, 
primul cercetaş

 Primul cercetaş, Baden Powell, s-a 
născut la Londra, în ziua de 22 februarie, 
în anul 1857. Această zi se sărbătoreşte 
astăzi de către toţi cercetaşii, ca Ziua 
Mondială a Mişcării Cercetăşeşti.

 B.P. era o persoană căreia îi plăcea foarte mult să îşi petreacă 
timpul în mijlocul naturii, să se joace, să se deghizeze, să fie mereu 
activ şi prietenos cu toată lumea.

 Ajuns ofiţer în armata britanică, călătoreşte în Asia şi Africa, 
unde descoperă că tinerii şi copiii pot fi capabili de fapte mari, dacă 
sunt prieteni şi lucrează împreună.

 Odată întors în Anglia, îşi propune să îi înveţe pe copii cum 
pot trăi aventuri minunate în mijlocul naturii, înconjuraţi de prieteni. 
Astfel, în vara anului 1907, el organizează primul camp de cercetaşi 
pe insula Brownsea, cu un grup de 20 de băieţi. 
Mii de grupuri de copii şi tineri, din Anglia şi din întreaga lume, 
îi urmează apoi exemplul. Soţia sa, Olave Baden Powell, ajută şi 
susţine fetele cercetaş, numite ghide. În România, primii cercetaşi 
au început activităţile în anul 1913.

 Pentru întreaga sa activitate, regele Angliei îi acordă titlul de 
Lord Baden Powell de Gillwell.

 În prezent există 34 de milioane de cercetaşi şi cercetaşe în 
întreaga lume, iar numărul lor este în continuă creştere. De acum şi 
tu faci parte dintre ei!

 Roagă unul dintre lideri să îţi dea mai multe informaţii despre 
ceilalţi cercetaşi şi lupişori.



SALUTUL CERCETAŞILOR ŞI SALUTUL LUPIŞORILOR

 Atunci când se întâlnesc, şi de fiecare dată când este cazul, 
cercetaşii au un salut special pe care îl folosesc. Salutul cercetaşilor, 
se face cu mâna dreaptă, trei degete ridicate şi degetul mare peste 
cel mic. 

 Vei putea folosi acest salut de îndată ce depui Promisiunea 
de cercetaş. 

 Lupişorii au şi un salut aparte, care se face tot cu mâna 
dreaptă, cu două degete ridicate (arătătorul şi mijlociul) şi celelalte 
trei unite. Acesta simbolizează urechile şi boticul unui lupişor, cele 
două legi ale Haiticului (degetele ridicate) şi sprijinul oferit de lideri 
lupişorilor (degetul mare le sprijină pe cele mai mici). 

 Ai văzut acest salut încă de la primele întâlniri cu lupişorii şi îl 
poţi folosi de fiecare dată când te întâlneşti cu unul dintre ei sau cu 
liderii.



MARELE URLET

 În timpul aventurii tale ca lupişor, momentele cheie din 
viaţa Haiticului vor fi marcate alături de ceilalţi lupişori şi lideri prin 
participarea la Marele Urlet.

Acesta se desfăşoară astfel: 

 Întreg Haiticul se aşează în cerc, în poziţie ghemuit, salutând 
ca lupişorii, însă cu mâinile sprijinite pe pământ.

 Akela strigă: A – KE – LA!!!
 Lupişorii răspund de jos: VOM FACE TOT POSIBILUL!
Lupişorii se ridică în picioare, salutând şi ducând mâinile pe lângă 
cap: POSIBILUL! POSIBILUL! POSIBILUL!

 Deviza lupişorilor: VOM FACE TOT POSIBILUL!

SEMNALELE LUPIŞORILOR 

 Pentru a trăi în armonie şi cu bucurie în Haitic, la fel ca şi 
tine, toţi membrii acestuia învaţă să răspundă la anumite semnale şi 
strigăte. 
 Astfel...
• Când unul dintre lideri va striga „LUPII!”, tu vei răspunde 
„IAU!”, şi îţi vei îndrepta atenţia către liderul care a făcut strigarea, 
făcând linişte.
• Când unul dntre lideri strigă „LUPII! LUPII! LUPII!”, tu vei 
răspunde „IAU! IAU! IAU!”, şi vei merge să te aşezi în linişte în 
cerc în jurul liderului împreună cu ceilalţi lupişori.



HAITICUL – Marea familie a lupişorilor

 Numele familiei de lupi (întregul grup de lupişori şi lideri, cu 
care te întâlneşti la cercetaşi) este Haiticul. Haiticul este un grup 
vioi, care se joacă, învaţă şi se distrează împreună, asemeni lupilor 
din Haiticul Seeonee.

 Haiticul are o lege care este cunoscută şi respectată de către 
toţi membrii ei, pentru că fără legi, lupii nu ar mai fi  un popor liber. 
La fel şi în Haiticul în care ai intrat, trebuie să respecţi două legi 
foarte importante, ca să poţi trăi în armonie cu ceilalţi prieteni din 
junglă.

Aceste legi sunt:
• Lupişorul gândeşte despre alţii ca despre sine.
• Lupişorii convietuiesc cu bucurie şi sinceritate în Haitic.



PATRULA TA

 Haiticul, aşa cum se numeşte unitatea de lupişori, este 
format din mai multe patrule, în general trei sau patru. Robert 
Baden-Powell, primul cercetaş, a considerat că acest mod de 
organizare este cel mai util pentru dezvoltarea ta ca lupişor. 

 Lucrul în patrule te ajută să intri în competiţie prietenească 
cu ceilalţi lupişori, să trăieşti aventuri minunate împreună cu grupul, 
să înveţi să colaborezi cu ei şi, în acelaşi timp, să devii mai 
responsabil faţă de prietenii tăi din patrulă.

NUMELE PATRULEI TALE: 

Prietenii tăi din patrulă:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Liderii tăi de patrulă:
1.

2.



Ca ŞEF DE PATRULĂ, eşti responsabil de patrula ta şi eşti ales de 
comun acord de către ceilalţi membrii ai acesteia.

Nu uita că fi ecare are un rol foarte important în patrulă şi e datoria 
ta să le aminteşti asta.

Desenează cum eşti tu ca şef de patrulă.

Povesteşte-mi cea mai mare provocare a ta de când eşti şef de 
patrulă.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
__________________________________ .



Ca TREZORIER, te ocupi de colectarea cotizaţiilor şi ţii socoteala 
banilor patrulei.

Scrie-mi zilele în care vei aduna cotizaţiile de la ceilalţi membri ai 
patrulei:

1. ____________

2. ____________

3. ____________

4. ____________

Desenează un tabel în care să-i treci pe toţi membrii patrulei tale şi 
situaţia clară a banilor adunaţi de la ei.



Ca JURNALIST, ţii jurnalul activităţilor patrulei tale, la întâlnirile 
săptămânale, în camp, sau oriunde este nevoie.

Scrie-mi o poezie în care să-mi descrii una dintre cele mai frumoase 
activităţi ale tale ca jurnalist.



Ca EXPLORATOR, ţii evidenţa campurilor şi hike-urilor la care a 
participat patrula ta şi poţi propune noi locuri pentru vânătoare şi 
distracţie.

Fă o listă cu toate locurile pe care vrei să le propui patrulei tale:

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Desenează cel mai frumos loc în care ai mers cu patrula ta:



Ca SANITAR, ai grijă de trusa de prim-ajutor şi ştii cum să o 
foloseşti dacă este necesar. 

Scrie ce ar trebui să conţină o trusă medicală:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

 Spune-mi de ce ai vrut să devii Sanitar:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
____________________



Ca STEGAR, ai în grijă steagul patrulei, îl aduci mereu la activităţi şi 
întâlniri, îl porţi în careu şi în deplasări.

Desenează-mi aici o copie a steagului tău de patrulă:

Ţi s-a întâmplat să pierzi steagul? Povesteşte-mi cum a fost:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________



Ca SECRETAR, faci prezenţa la fi ecare activitate sau întâlnire, şi ţii 
o evidenţă a prezenţelor.

Desenează un tabel în care să treci membrii patrulei tale şi zilele în 
care au fost la întâlniri:

Ce ţi-a plăcut cel mai mult cât timp ai fost Secretar?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_________



CAREUL

 La vânătoare, fi ecare îşi cunoaşte sarcina şi responsabilităţile, 
pe care face tot posibilul să le ducă la îndeplinire cât mai bine. 
În anumite momente, întreg Haiticul se adună să discute aspecte 
importante legate de rolul fi ecărui lupişor în cadrul acestuia sau în 
patrulă.

 Pentru ca totul să decurgă în bună armonie, te vei aşeza 
împreună cu ceilalţi lupişori şi cu liderii în careu.

 Ce este careul? Careul are forma unui pătrat, unde pe trei 
dintre laturi sunt aşezate ordonat patrulele de lupişori, iar pe cea 
de-a patra sunt aşezaţi liderii. În desenul alăturat poţi observa mult 
mai bine modul de aşezare.

 În careu, primul lupişor din patrulă va fi  stegarul, urmat de 
şeful de patrulă şi ceilalţi lupişori. Puteţi decide împreună cu liderul 
vostru care va fi  locul exact al fi ecăruia, în funcţie de responsabili-
tatea pe care o are. 



LEGEA LUPIŞORULUI

 Fără legi nu există libertate. Numai Poporul Maimuţelor, 
Bandar-log, care nu respectă nicio lege, nu reuşeşte niciodată să 
facă nimic şi nu atinge niciun scop pe care şi-l propune.

 Cunoscând şi respectând Legea Lupişorului, vei putea să 
trăieşti cu bucurie în Haitic, alături de ceilalţi lupişori şi prieteni din 
junglă. Legea Lupişorului reprezintă dovada de prietenie şi respect 
faţă de toţi cei pe care îi întâlneşti în aventura ta. Respectând-o, vei 
deveni demn de prietenia şi încrederea lor.

LEGEA LUPIŞORULUI

Lupişorii îl ascultă întotdeauna pe lupul mai bătrân şi fac tot posibilul 
pentru a fi  mereu:

VESELI
ACTIVI

SPORTIVI
PRIETENI CU DUMNEZEU

PRIETENI CU TOATĂ LUMEA



PROMISIUNEA LUPIŞORULUI

 Eşti deja de ceva timp în Haitic, ai legat prietenii şi ai 
cunoscut o parte din minunata lume a junglei. Liderii te-au ajutat să 
descoperi cercetaşia şi cum să trăieşti în armonie cu ceilalţi, aşa 
cum îşi dorea Baden Powell.
 Acum a sosit timpul să promiţi că vei respecta toate 
învăţăturile primite şi că eşti gata să intri, ofi cial, în Marea Familie a 
Cercetaşilor. 
 Depunerea promisiunii este un moment foarte important în 
viaţa fi ecărui lupişor şi cercetaş. Acum vei primi eşarfa de lupişor pe 
care o aştepţi de atâta timp şi pe care va trebui să o păstrezi şi să o 
preţuieşti.
Textul promisiunii (pe care va trebui să îl înveţi pe de rost) este 
următorul:

Eu, (numele tău)
Promit pe onoarea mea să fac tot ceea ce-mi stă-n putinţă 

pentru:
A-MI RESPECTA ŢARA

A RESPECTA CREDINŢA MEA ŞI A CELORLALŢI
A RESPECTA LEGEA LUPIŞORULUI



 TERITORIILE JUNGLEI
 
 
 
Cât vei fi  lupişor, vei putea parcurge toate cele 
6 teritorii ale prietenilor tăi din junglă: Akela, 
Bagheera, Baloo, Hathi, Chill şi Kaa. Ei te vor însoţi 
şi, fi ecare în felul său original, îţi va arăta o lume 
plină de aventură, de prieteni şi de multe provocări 

pe care cu siguranţă le vei putea depăşi cu succes.

BALOO te va ajuta să înveţi Legile Junglei şi ale Haiticul precum şi 
multe alte lucruri utile pentru tine şi ceilalţi lupişori din junglă.
KAA te va încuraja să-ţi spui punctul de vedere şi să treci peste 
obstacole pe care să le întâmpini mereu cu optimism. 
BAGHEERA îţi va spune ce trebuie să faci, cum să te îngrijeşti şi ce 
să mănânci pentru a avea un corp sănătos şi puternic. 
CHILL te va sfătui cum să îţi faci uşor prieteni noi, cum să comunici 
cu ei şi cum să îi asculţi pe cei care vor să îţi vorbească.
HATHI te va apropia de Dumnezeu, explicându-ţi că, indiferent de 
religie, toţi cei de lângă tine trebuie respectaţi, iubiţi şi acceptaţi aşa 
cum sunt ei.
AKELA va fi  mereu alături de tine pentru a fi  curajos şi cu voinţa de 
a învăţa cât mai multe.

 Odată ce ai îndeplinit fi ecare provocare a prietenilor din 
junglă, ei te vor răsplăti cu un însemn de progres cu chipul lor şi 
toate cele 6 însemne vor întregi URMA DE LUPIŞOR.
 Când urma de lupişor va avea toate chipurile prietenilor tăi 
însemnă că eşti pregătit să îţi continui aventurile de cercetaş ca 
TEMERAR.



Teritoriul lui BALOO
 
 
 
 Baloo l-a învăţat pe Mowgli cum să supravieţuiască în Junglă 
dezvăluindu-i 
legile ei. I-a vorbit de speciile de animale şi de plante, şi cum să se 
comporte cu fi ecare dintre ele.

 Şi ţie, Baloo îţi va arăta cum sunt lucrurile care te înconjoară 
şi cum funcţionează acestea – fi e că este vorba de o chitară, un 
compas sau modul de viaţă al unui animal. Mai mult, te va ajuta să 
descoperi care sunt fenomenele naturii (ploaia, fulgerul, etc), cum 
se produc acestea şi cum să te păstrezi în siguranţă.
 
 Alături de Baloo vei putea:  
 
 •Să mergi la o piesă de teatru;
 •Să identifi ci etapele de realizare a unor produse fi nite 
 precum: hârtia, materialul textil, sticla, grâul şi modul lor de  
 folosire;
 •Să faci exerciţii de dicţie, de despărţire în silabe şi de or 
 tografi e;
 •Să asculţi o poveste şi să descoperi diferite elemente ale  
 acesteia;

 •Să găseşti morala unei fabule pornind 
de la textul acesteia, după care să 
încerci să creezi o nouă poveste având 
ca start morala fabulei;
 •Să te gândeşti la situaţia în care unul 
din personajele negative din Cartea 
Junglei devine personaj pozitiv;
 •Să participi la jocuri de gândire rapidă;
 •Să execuţi un mecanism din diferite 
obiecte.
 



Teritoriul lui KAA
 

 Pe teritoriul lui Kaa vei învăţa să te descoperi, să îţi dai 
seama de calităţile, dar şi de defectele pe care le ai, să te accepţi 
aşa cum eşti şi să ai voinţa de a îmbunătăţi unele din defectele tale.

 Ca lupişor, vei învăţa în ce fel trebuie să te exprimi, cum să 
devii mai responsabil, vei învăţa să îi respecţi pe cei de lângă tine şi 
să treci cu uşurinţă prin momentele mai difi cile pe care le întâmpini.

 Cât timp vei fi  pe teritoriul lui Kaa vei avea ocazia:

•Să vizitezi şi să discuţi cu un doctor, psiholog;
 •Să ai un joc de rol într-una din activităţile cu patrula ta (vei  
 putea să reprezinţi un personaj dintr-o carte, dintr-un fi lm,  
 etc în funcţie de ce vei decide împreună cu liderul şi ceilalţi  
 lupişori din patrula ta);
 •Să participi la activităţi pe stradă (de ecologizare,   
 competiţii, împărţire de pliante, etc);
 •Să ai grijă de ceva, timp de o lună (de o fl oare, de un 
 animal domestic, de o plantă, etc);
 •Să te pui în situaţia în care nu ar exista unul din prietenii lui  
 Mowgli din Cartea Junglei. Să raportezi acest fapt în viaţa  
 reală.
 •Să notezi în Carneţelul de Vânătoare momentele care 
 te-au impresionat sau nu, cele negative putând să le   
 discuţi cu cei mari (lideri,  
 părinţi, învăţători, etc);
 •O dată pe săptămână,  
 timp de 3 luni, să-ţi alegi  
 o zi în care să oferi un  
 mic dar (nu neapărat un  
 obiect) unui membru din  
 familia ta.



Teritoriul lui BAGHEERA
 
 
  
 Bagheera l-a învăţat pe Mowgli cum să vâneze, cum să se 
caţere în copaci, şi mai ales cum să facă diferenţa dintre bine şi rău.  
 În aceeaşi măsură, i-a explicat ce e bine să mănânce, dar 
şi că e important să se spele cu mare atenţie, dimineaţa şi seara, 
înainte şi după masă sau ori de câte ori este nevoie.
 
 Pe teritoriul plin de aventuri al Bagheerei, îţi vei cunoaşte fi e-
care parte a corpului şi vei înţelege cum şi de ce se dezvoltă astfel. 
Vei afl a cum să te îngrijeşti pentru a creşte sănătos. Vei învăţa ce 
e bine să mănânci dar şi cum să păstrezi curăţenia la locul unde te 
afl ii (acasă, la şcoală, în parc, etc).
 
 Pentru a fi  ager ca Bagheera vei alerga şi tu în fi ecare zi 
alături de prietenii tăi. La jocurile şi activităţile la care vei partici-
pa, Bagheera îţi va explica că important într-un joc este să lucrezi 
alături de patrula ta şi să faceţi tot posibilul să fi nalizaţi ceea ce v-aţi 
propus, chiar dacă sunteţi câştigători sau nu.
 
 Alături de Bagheera vei învăţa:

 •Să-ţi faci curăţenie în cameră timp de 4 luni; 
 •Să ai grijă de sănătatea personală (mersul la medic, la 
stomatolog, spălatul pe dinți, după urechi și altele )
 •Să ajuţi la întreţinerea curăţeniei în casă alături de   

 familie (să speli vasele, să ajuţi  
 la cumpărături, etc) cel puţin o  
 dată pe săptămână timp de 3  
 luni;
 •Să consumi câte un fruct la 2  
 zile, cel puţin timp de 4 luni;
 •Să practici un sport;
 •Să participi la un hike   
 (drumeţie);
 •Să treci prin Jocurile lui Kim  
 (jocurile cu simţuri:    
 auditiv, vizual, olfactiv, tactil,  
 etc).



Teritoriul lui CHILL
 
 
 
 Vulturul Chill are un rol foarte important, el este cel care 
transmite veştile în întreaga Junglă. 

 Chill îţi va explica şi ţie cum să comunci cu cei din jurul tău. 
Pentru a avea prietenii cât mai frumoase, vei învăţa să respecţi 
părerile celorlalţi (ale părinţilor, învăţătorilor, liderilor, ale celorlalţi 
copii, etc), iar pentru a continua să fi i un membru valoros în patrulă, 
vei învăţa să accepţi regulile ei, dar şi pe cele ale Haiticului din care 
faci parte.
 
 Cât timp vei fi  pe teritoriul lui Chill vei avea ocazia:
 
 •Să mergi împreună cu patrula ta la cinematograf, teatru,  
 muzeu, etc;
 •Să te implici într-un proiect pentru ajutarea unor persoane  
 cu defi cienţe, pentru schimb de experienţe cu alţi lupişori din  
 ţară sau din lume, etc;
 •Să îndeplineşti o sarcină primită de la liderul tău de patrulă  
 (de ex: arborele genealogic);
 •Să participi la jocul “Îngeraşul” (liderii îţi vor exlica despre  
 ce e vorba);
 •Să participi la o orientare în oraş;
 •Să participi la o activitate   
 având în vedere Drepturile 
 Copilului;
 •O dată pe lună, timp de 6   
 luni, să coordonezi un joc în  
 rândul lupişorilor din patrula/ 
 Haiticul din care faci parte;
 •Să faci cel puţin o acţiune
 socială timp de 4 luni pe care  
 să o prezinţi liderului de   
 patrulă;
 •Să-ţi faci un costum   
 reprezentând un animal
 dispărut sau pe cale de
 dispariţie, din materiale reci  
 clabile.



Teritoriul lui HATHI
 
 
 
 Cu toţii ştim că atunci când ne simţim singuri, prietenii sunt 
lângă noi, ne sprijină şi ne ajută să trecem peste momentele grele. 

 
 Trecând prin teritoriul lui Hathi, vei învăţa cum să preţieşti 
toate cele pe care le-a făcut Dumnezeu şi vei înţelege importanţa 
momentelor spirituale (rugăciune, cântec etc) în viaţa fi ecăruia din-
tre noi.
 
 Alături de Hathi vei putea:

 •Să-ţi faci o scrisoare de viitor (această scrisoare o va ţine  
 liderul de unitate şi tu o vei primi înapoi când vei trece la  
 temerari);
 •Să participi la o discuţie cu un preot (asistent spiritual) 
 despre crearea Lumii;
 •Să faci o faptă bună în fi ecare zi;
 •Să ai o iniţiativă spirituală;
 •Să cunoşti mai multe despre religiile lumii;
 •Să participi la activităţi de Crăciun (colindă, spectacol de 
Crăciun, etc);

•Să cunoşti semnifi caţia oului roşu 
de Sfi ntele Paşti;
•Să vizitezi diferite instituţii 
religioase;
•Să faci o rugăciune alături de 
patrula ta.
 



Teritoriul lui AKELA
 
 

 
 Akela a observat cum Mowgli devine treptat-treptat un mem-
bru responsabil în Haiticul său.

 Şi tu vei fi  un lupişor demn de încredere, curajos, optimist şi 
responsabil. Acest fel de a fi  se va vedea oriunde tu vei fi : la şcoală, 
acasă, la cercetaşi sau cu prietenii. Akela te va ajuta să îţi defi neşti 
personalitatea şi să îţi dezvolţi un caracter frumos.
 
 Pentru a trece de teritoriul lui Akela, va trebui să îi 
demonstrezi că:

 •Eşti capabil să îţi ţii promisiunile oriunde te vei afl a (acasă,  
 la şcoală, la cercetaşi, etc);
 •Îţi asumi responsabilităţi pentru a face diferite lucruri,   
 activităţi pe care le vei realiza cât poţi tu de bine;
 •Poţi contribui la menţinerea relaţiei bazate pe sinceritate în  
 patrulă dar şi în Haiticul din care faci parte;
 •Ştii că toate activităţile pe care le faci sunt foarte impor  
 tante indiferent dacă sunt sau nu semnifi cative pentru tine;
 •Te străduieşti să faci faţă difi cultăţilor cu care te confrunţi şi  
 să priveşti cu mult optimism faptul că ai încercat.

Arătând că reuşeşti să faci 
toate aceste lucruri, liderul 
tău de patrula va fi  onorat 
să îţi ofere ultimul însemn 

de progres de pe urma ta de 
lupişor.

 
 



    Însemne de merit

 Cât eşti lupişor vei fi  premiat pentru talentele 
sau preocupările tale extraordinare. Există 12 
lupişori de merit (sau însemne de merit), pe 
care îi poţi obţine dacă îndeplineşti cerinţele lor. 

 Aceştia sunt următorii: lupişorul animator, 
bucătar, colecţionar, constructor, etnograf, 

     explorator, jurnalist, muzician, prieten cu animalele, prieten cu 
natura, sanitar, sportiv.

 Tu poţi alege, pe parcursul perioadei cât vei fi  lupişor, să 
îndeplineşti cerinţele însemnelor care îţi plac mai mult. Nu este 
obligatoriu să colecționezi toate însemnele. Alături de lidelul tău de 
patrulă poţi să alegi unul sau mai mulţi lupişori de merit la care să 
lucrezi într-o perioadă. Nu e neapărat să ai aceleaşi însemne ca şi 
cercetaşii din patrula ta.

 Ca să dovedești că meriţi însemnul de merit, poţi să 
aduci poze sau fi lmuleţe, să scrii cum ai îndeplinit cerinţele sau să 
povesteşti patrulei tale prin ce aventuri ai trecut până ai dat gata 
probele.

 După ce ai terminat cerinţele unuia dintre ele, vei primi o 
pagină de Carneţel cu desenul lupişorului de merit respectiv, pe care 

o vei adăuga în Carneţelul tău de Vânătoare. 
Poţi scrie cum ţi s-a părut 
să lucrezi pentru acel 
lupişor de merit. 



LUPIȘORUL ANIMATOR

Perioada de realizare: maxim 3 luni
Numărul necesar de cerinţe: minim 6

• Ajută la pregătirea și coordonarea unui moment de 
animație în haitic.

• Învață lupișorii din haiticul sau patrula ta un cântec nou.
• Organizează un joc în haitic în timpul unei activități.
• Creează un instrument muzical, pe care apoi să-l folosești 

la interpretarea unui cântec.
• Pregătește un spectacol de umbre sau un teatru de păpuși 

pentru haitic.
• Alege 2 instrumente pentru menținerea ritmului și 

aratăhaiticului cum se folosesc.
• Cântă 2 cântece.
• Dansează pe o melodie tradițională.
• Spune o poveste haiticului.
• Inventează un dans pe o 

melodie aleasă de tine.
• Ajută la derularea și 

demonstrarea a 2 trucuri.



LUPIŞORUL BUCĂTAR

Perioada de realizare: maxim 1 lună
Numărul necesar de cerinţe: minim 4

• Planifică, găteşte şi serveşte un meniu de două feluri pen-
tru două persoane, care să includă şi legume. Discută 
despre meniu cu cele două persoane!

• Află şi prezintă regulile de bază pentru siguranţa şi igiena 
în bucătărie.

• Prezintă patrulei tale avantajele şi dezavantajele diferitelor 
tipuri de preparare a mâncării.

• Prezintă patrulei tale importanţa unei diete echilibrate. 
• Ajută la prepararea uneia dintre mesele zilei într-o zi de 

camp.



LUPIŞORUL COLECŢIONAR

Perioada de realizare: maxim 1 lună
Numărul necesar de cerinţe: toate

• Strânge o colecţie de obiecte similare, la alegere, timp de 
3 săptămâni, apoi expune această colecţie într-un mod 
original.

• Discută despre piesele importante din colecţie şi prezintă-
le în faţa haiticului.

• Află care sunt cele mai impresionante 3 colecţii din lume şi 
câte obiecte conţin ele. Prezintă aceste informaţii Haiticu-
lui.

• Povesteşte Haiticului despre minim 3 colecţionari faimoşi şi 
• despre pasiunile lor.



LUPIŞORUL CONSTRUCTOR

Perioada de realizare: maxim 2 luni 
Numărul necesar de cerinţe: toate

• Informează-te despre 3 tipuri de sfori şi corzi, modul de 
folosire şi păstrarea acestora.

• Învaţă să faci cel puţin 5 noduri şi construieşte o structură 
în care să le foloseşti.

• Prezintă patrulei sau Haiticului 5 unelte folosite în 
construcţii şi cum pot fi  întreţinute. 

• Construieşte o căsuţă pentru păsări apoi pune-o într-un 
parc sau o grădină

• Învaţă să cureţi şi să vopseşti 3 suprafeţe, în funcţie de 
• caracteristicile fi ecăreia.



LUPIŞORUL ETNOGRAF

Perioada de realizare: maxim 2 luni 
Numărul necesar de cerinţe: toate 

• Află şi prezintă patrulei tale tradiţiile, portul şi obiceiurile 
din comunitatea ta sau din satul bunicilor sau orice locali-
tate dorești.

• Învaţă şi prezintă celorlalţi lupişori şi lideri un cântec vechi 
(tradiţional sau altele), care să fie cel mai târziu din anii 
’80.

• Află şi prezintă patrulei tale o poveste veche (legendă, 
baladă).

• Alege cel puţin 2 meşteşuguri din lista de mai jos şi 
practică-le cel puţin o dată: 

- olărit
- sculptat
- dans
- ţesut
- icoane de lemn
- încondeiat. 

Arată rezultatul 
Haiticului.



LUPIȘORUL EXPLORATOR

Perioada de realizare: maxim 3 luni
Numărul necesar de cerinţe: minim 3

• Prezintă patrulei tale ce conține bagajul necesar pentru o 
ieșire de o zi.

• Participă la 2 ieșiri/drumeții în natură împreună cu patrula 
sau Haiticul.

• Construiește un adăpost din materiale naturale, cu sau 
fără ajutor.

• Urmărind direcțiile primite de la unul dintre liderii tăi, 
orientează-te către un punct care se află la cel puțin 1 km 
depărtare.

• Demonstrează că știi să citești o hartă și să folosești o 
busolă.
• 



LUPIȘORUL JURNALIST

Perioada de realizare: maxim 2 luni
Numărul necesar de cerinţe: minim 4

• Memorează un scurt mesaj și redă-l 15 minute mai târziu.
• Transmite-i un mesaj liderului folosind o telegramă.
• Ține jurnalul întâlnirilor, campului sau al unui proiect timp 

de 2 luni.
• Demonstrează că știi să folosești cel puțin 3 dintre 

următoarele: fax, telefon cu robot, telefon mobil, email 
etc.

• Prezintă un articol scris despre un eveniment local mai 
vechi sau din prezent.

• Povestește haiticului cel mai frumos moment din viața ta.
• Scrie și descifrează 3 mesaje simple folosind coduri, 

cerneală invizibilă, etc.



LUPIŞORUL MUZICIAN

Perioada de realizare: maxim 1 lună
Numărul necesar de cerinţe: minim 6

• Ascultă un cântec scurt şi apoi cântă-l.
• Ascultă o melodie şi apoi bate ritmul acesteia cu piciorul 

sau cu palmele.
• Cântă vocal sau instrumental cel puţin două cântece alese 

de tine.
• Alege un instrument muzical şi povesteşte haiticului despre 

el, apoi numeşte mai multe cântece cunoscute de tine care 
pot fi cântate cu acest instrument.

• Numeşte mai mulţi muzicieni de care ai auzit.
• Cântă folosindu-te de o frunză sau de alte elemente din 

natură.
• Inventează un ritm muzical folosindu-ţi corpul.



      LUPIŞORUL PRIETEN CU ANIMALELE

Perioada de realizare: maxim 2 luni
Numărul necesar de cerinţe: minim 4

• Vizitează o grădină zoologică sau un parc natural. Află 
despre alimentaţia specifică şi arealul natural al animalelor 
pe care le vezi. Prezintă aceste informaţii celorlalţi lupişori.

• Ai grijă de un animal timp de 2 săptămâni şi învaţă cum să 
îl hrăneşti corect.

• Ajută la întreţinerea unui animal la fermă şi află cu ce fel 
de hrană trebuie hrănit şi cum trebuie îngrijit.

• Ţine un jurnal cu picturi, desene, fotografii sau înregistrări 
audio despre o pasăre, animal sau insectă dintr-o grădină 
sau parc natural.

• Adună informaţii despre 6 tipuri de peşti de apă dulce sau 
sărată sau peşti tropicali, inclusiv ce fel de hrană consumă 
şi prezintă-le celorlalţi lupişori.

• Însoţeşte un veterinar pe parcursul a două consultaţii dif-
erite, observă şi ajută la îngrijirea unuia dintre animăluţe. 

• Identifică 6 
fluturi, molii 
sau broaşte 
şi povesteşte 
patrulei ciclul 
lor de viaţă.



         LUPIŞORUL PRIETEN CU NATURA

Perioada de realizare: maxim 3 luni 
Numărul necesar de cerinţe: minim 6 

• Ţine cel puţin o lună un jurnal de observaţie a unuia dintre 
următoarele: copaci, flori sălbatice, păsări etc.

• Prezintă patrulei tale cel puţin 4 materiale care pot fi reci-
clate şi modul lor de reciclare.

• Ajută la întreţinerea unei bucăţi de pământ (acasă, în faţa 
blocului, la bunici) timp de cel puţin o lună.

• Plantează şi îngrijeşte o plantă în funcţie de anotimp.
• Identifică şi prezintă cel puţin 6 specii de flori, ierburi, 

ferigi.
• Ţine evidenţa păsărilor pe care le-ai văzut într-o 

săptămână şi identifică cel puţin 6 păsări (domestice/
sălbatice).

• Cercetează un lac, râu, pârâu sau marginea mării şi 
identifică câteva animale, peşti, insecte sau plante pe care 

le găsesţi.
• Ţine un ierbar cu cel 
puţin 20 de specii de plan-
te.
• Realizează o scurtă 
prezentare în care să 
povesteşti cum oamenii 
afectează natura şi cum 
putem noi să o protejăm.
• Explică patrulei sau 
Haiticului cum protejezi tu 
natura.



LUPIŞORUL SANITAR

Perioada de realizare: maxim 3 luni 
Numărul necesar de cerinţe: toate

• Prezintă patrulei termenul de prim ajutor şi necesitatea 
ajutorului unui adult în cazul unei urgenţe.

• Povesteşte celorlalţi lupişori cum ţii sub control o sângera-
re uşoară prin presare.

• Prezintă patrulei importanţa igienei şi cum să cureţi o 
tăietură sau o zgârietură şi să o pansezi.

• Prezintă cum pot fi provocate arsurile uşoare în casă, cum 
pot fi evitate şi cum se tratează. 

• Prezintă 3 pericole, din casă şi de afară, cum pot fi evitate 
şi ce trebuie să faci în cazul în care apar. 

• Prezintă patrulei tale ce trebuie să faci la locul unui acci-
dent (numărul de telefon la care trebuie să suni pentru a 
cere ajutor, datele pe care trebuie să le transmiţi, etc.)

• Mergi la doctorul tău de familie şi strânge informaţii de-
spre 2 boli ale copilăriei. 
Prezintă-le apoi celorlalţi 
lupişori din patrulă sau 
din haitic.



           LUPIŞORUL SPORTIV

Perioada de realizare: maxim 2 luni
Numărul necesar de cerinţe: toate

• Află regulile a cel puţin două jocuri sportive de 
echipă.

• Practică cel puţin un sport şi află cum să ai grijă 
de 

• echipamentele sportive folosite pentru sportul pe 
care îl practici.

• Inventează un joc de echipă pentru tot haiticul.
• Prezintă verbal sau în scris cum se menţine igiena 

corporală (schimbarea hainelor, duşul etc.) şi de ce este ea 
importantă.

• Adună minim 7 puncte din minim 3 probe: 



Scrie aici ce ți-a placut, ce nu ți-a placut și câteva idei 
generale despre ce s-a intâmplat la întâlnire



V
 Se pare că a venit timpul să părăsești jungla și să te îndrepți 
spre noi aventuri, dar înainte de asta trebuie să afl i care au fost 
ultimele aventuri ale lui Mowgli  în junglă.

Capitolul V: Dhol, câinele roșu

Lupul şi lupoaica ce îl crescuseră pe Mowgli au murit. 
Baloo era bătrân, Bagheera, cea cu muşchi de fi er, părea acum mult 
mai înceată la vânat decât înainte, iar Akela din cauza bătrâneţii se 
făcuse din cenuşiu, alb şi îi ieşeau coastele prin piele. Lupii cei tineri, 
ieşiţi din haiticul Seeonee duceau o viată prosperă. Toţii erau tineri 
şi voinici, dar fără stăpân.

 În aceste vremuri în junglă se anunță un pericol: câinii roșii, 
iscusiți vânători care puteau face să dispară poporul Junglei. 
Mowgli se hotărî să lupte şi se duse să-l anunţe şi pe Kaa de venirea 
câinilor. Kaa îl duse la o strâmtoare a râului Waingunga unde slujea 
poporul albinelor sălbatice şi îi povesteşte cum, demult, un haitic a 
fost omorât de albine şi cum au scăpat doar cei care au sărit în apă.

 Auzind acestea Mowgli îşi pregăti planul:  îi atrase pe câinii 
roşii în strâmtoarea albinelor. O parte din câini au fost omorâţi de 
acestea, iar cei rămaşi în  viaţă au fost  omorâţi de haiticul lupilor.

 Akela, rănit în luptă, le spuse lui Mowgli şi celorlalţi că acesta 
a fost ultima lui luptă. Ridicându-se în 
picioare, respiră adânc şi îşi începu Pro-
hodul. Când intonă ultima urare: “Noroc 
la vânat”, Akela scăpă din mâinele lui 
Mowgli şi, făcând un salt, căzu mort.



 Capitolul VI: Goana primăverii

La doi ani după lupta cea mare şi moartea Akelei, Mowgli 
putea să aibă cam şaptesprezece ani, dar părea mult mai mare 
pentru vâsta lui. El şi cu Bagheera au rămas Stăpânii Junglei, însă 
era trist pentru că foştii lui învăţători îmbătrâniseră şi nu mai erau în 
puteri ca altădată.

 O dată cu sosirea primăverii Mowgli s-a hotărât să facă o 
plimbare mai lungă împreună cu prietenii săi, pe care a făcut-o însă 
singur pentru că ceilalţi erau preocupaţi să cânte imnul primăverii.

 În călătoria lui, Mowgli devenise tot mai trist şi 
descoperi frica, deoarece prietenii lui nu erau lângă el. Pe drum 
Mowgli îl întâlneşte pe Mysa, un bizon furios care îl trimite la 
marginea satului. Ajungând la marginea satului, el aude un glas 
cunoscut de femeie, 
dându-şi apoi seama că e mama lui, Messua.

 Aceasta îl învită în casă, 
unde il vede pe fratele lui mai 
mic. Mowgli se aseză pe o lădiţă şi 
începu să 
murmure ceva, când deodată îi 
văzu gheara enormă a Fratelui-
Cenuşiu făcându-şi loc pe sub 
uşă. 

 Mowgli ieşi afară şi îi spuse 
mamei sale că se va întoarce. 
Aceasta îi spuse că indiferent ce 
va face braţele ei vor fi  întotdeau-
na deschise, la fel ca şi uşa casei 
lor.



Povestea trecerii tale la temerari



Fii bucuros!
Aventura ta nu se termină aici!

Vânătoare bună mai departe, pe tărâmul plin de 
provocări al temerarilor!




