Temat: Skąd ten krzyż na Twej piersi?
Cele:
poznanie symboliki Krzyża harcerskiego,
ukazanie symboliki za pomocą „zadań praktycznych”,
dobra i wspólna zabawa,
Czas: ok. 1,5 h
Miejsce: harcówka,
Materiały:
świeczki, zapałki, rysunek (duży) Krzyża Harcerskiego, druki z elementami symboliki,
materace, mąka, duże folie, kłębek z wełną, karteczki przylepne, duże arkusze papieru.
Przebieg
Każdy harcerz jest poproszony o przyniesienie ze sobą na zbiórkę jakiejś cennej rzeczy
( małej)
W harcówce zasłaniamy okna, staramy się by wnętrzu było dość ciemno. Następnie układamy
w całej harcówce świeczki, w różnych miejscach. Na środku leży Krzyż harcerski. Na około
Krzyża przygotowane są świeczki, zapałki, materace.
1. Przybycie harcerzy. Zajęcie miejsc w ciszy.
2. Gawęda – związana z Krzyżem Harcerskim
3.Piosenka „ Harcerskie ideały”
4. Na Krzyż kierujemy punktowo światło
5. Objaśniamy poszczególne elementy krzyża
Wieniec laurowy, Wieniec dębowy, Ziarenka piasku, Promienie, Ramiona Krzyża, Węzeł,
„Czuwaj”, Lilijka Dwie gwiazdki na Lilijce, Krąg i ich znaczenie
6. Dzielimy harcerzy na grupy – każda grupa otrzymuje kartonik z krzyżem i jedną folię, oraz
mąkę w pojemniku.
7. Zadanie : wysypujemy z mąki krzyż na foli
8. Każda grupa ma przedstawić swoją pracę – po jej zakończeniu wykonujemy zdjęcia, które
będą po wydrukowaniu przypięte do gazetki drużynowej.
9. Grupy otrzymują czyste karteczki i duże arkusze na których jest narysowany pusty krzyż.
Ich zadaniem jest opisanie i przyklejenie karteczek w odpowiednich miejscach- tak aby
powstał krzyż.
10. Podsumowanie : za pomocą kłębuszka. Rzucamy po kolei- każdy ma szanse się
wypowiedzieć.
11. Sprzątanie harcówki

Krzyż harcerski ma kształt naszego orderu walecznych "Virtuti Militari" i tym samym
wyraża dążenie do dzielności, ofiarności i odwagi w życiu. Ramiona krzyża oplata wianek z
liści dębowych wyrażających siłę, odwagę, nieugiętość i stałość oraz z liści laurowych, z
których to liści wieniec otrzymują zwycięzcy za swoją sprawność i wiedzę. Ramiona krzyża
wiąże koło - symbol doskonałości osobistej i przynależności do harcerskiej rodziny, do
harcerskiego kręgu przyjaciół. Wewnątrz krzyża znajduje się lilijka - wyraz czystości myśli i
uczuć. To równocześnie znak wszystkich organizacji skautowych na całym świecie. Od lilijki
rozchodzą się promienie - symbol światła, drogowskaz prowadzący każdego harcerza poprzez
trudy życia do jasnej, świetlanej przyszłości. Na ramionach Krzyża znajduje się niezliczona
ilość kropek, ziaren piasku, które symbolizują harcerskie szeregi i przypominają nam, że
nasza siła leży w jedności, że każdego innego harcerza mamy uważać za brata. W końcu
nasze hasło, zawołanie "Czuwaj" umieszczone na krzyżu to wezwanie, pobudka, powitanie i
ostrzeżenie, które utrzymuje harcerza w nieustannej gotowości do działania, do służby
zgodnie z zasadami zawartymi w prawie i przyrzeczeniu harcerskim.
Harcerski krzyż przypina się po lewej stronie mundurka nad kieszenią jak najbliżej
serca, by swoją mocą dodawał nam otuchy, by swoją siłą mobilizował nas do pracy nad sobą
zgodnie ze slowami harcerskiej pieśni:
Idziemy naprzód i ciągle pniemy się wzwyż
By zdobyć szczyt ideałów, świetlany harcerski krzyż

