Oppgaver til verdensmerkene
WAGGS
1.
2.
3.
4.
5.

Finn symbol for lov og løfte
Hva viser veien til Gud?
Fellesskapet mellom alle speiderne, hvordan er det vist?
Løfte vårt har tre deler; hvordan er det med i symbolet vårt?
Hvorfor er det gult og blått?

WOSM
1.
2.
3.
4.
5.

Hva viser at samholdet mellom alle speidere er sterkt?
Finn det som viser de 10 punktene den første speiderloven hadde.
Løftet vårt har tre deler, hvordan er det med i symbolet?
Hva står de to stjernene for?
Hvordan er fellesskapet mellom alle speiderne vist?

YMCA
1. Hva betyr P og X som står i midten av symbolet?
2. Hvorfor står dette i midten?
3. Finn KFUM sine initialer på forskjellige språk
YWCA
1. Hva står den blå trekanten for?
2. Hva viser jordkloden og vår felles forbindelse?
3. Hva står den rosa fargen for?

Svarark til «oppgaver til verdensmerkene».
WAGGGS
1.
2.
3.
4.
5.

Dette er de to stjernene i kløverbladene på siden.
Pilen (kompassnålen) i det midterste kløverbladet.
Den gule ringen som går rundt hele merket
Det er de tre bladene i kløveret.
Det er den gule solen som skinner over alle speiderne.

WOSM
1.
2.
3.
4.
5.

Båtmannsknoppene som ikke lar seg ryke.
Det er de ti spissene i stjernene (5+5).
Det er de tre bladene i liljen.
Stjernene står for speiderloven og speiderløftet.
Det er tauet som går rundt hele liljen.

YMCA
1. P og X er de første bokstavene i Kristus og er et gammelt symbol for ham.
2. De står i midten siden Kristus skal være midtpunktet.
3. Initialene er i ringen rundt og viser at organisasjonen er verdensomspennende
YWCA
1. Den blå trekanten representerer kropp, ånd og sjel.
2. Den blå sirkelen viser jordkloden og vår felles forbindelse.
3. Den rosa fargen står for at det er en kvinnebevegelse.

