
Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Ziemi Rzeszowskiej im. Orląt Lwowskich
56 Dh „Młode Orły”

CYKL ZBIÓREK

„MAŁY KSIĄŻĘ”



ZBIÓRKA 1

Temat: „Mały Książę – Wielki Podróżnik”
Miejsce zbiórki: harcówka
Czas trwania zbiórki: 90 min.
Prowadzący: drużynowy + jedna osoba w przebrana za Małego Księcia
Cele: 

 zapoznanie uczestników zbiórki z fabułą książki
 kształtowanie postaw opiekuńczości i odpowiedzialności
 uświadomienie harcerzom, że posiadają wady, nad którymi należy pracować
 pobudzenie harcerzy do współdziałania w grupie

Lp
. Element Pomoce Uwagi Czas

1. ORZ
 świeczka
 gitara
 zapałki

2 min

2.

Wprowadzenie 
w fabułę – 
spotkanie 
z Małym 
Księciem

-----------------

Tworzenie 
planszy 
z bohaterami 
książki

 róża dla 
każdego 
uczestnicz 
zbiórki

 strój Małego 
Księcia

 tablica/ściana
 szpilki/taśma 

klejąca
 obrazki z Małym 

Księciem, różą, 
baobabem [zał. 
1]

Prowadzący oznajmia, że dziś na zbiórce mamy 
specjalnego gościa. Do harcówki wchodzi Mały 
Książę. Opowiada kim jest, skąd przybył, jak 
wygląda jego planeta, wspomina także o ziarnach 
baobabu oraz o róży, którą się opiekuje. Mówi 
również, że jest właśnie w trakcie podróży po 
różnych planetach, podczas której poznał wiele 
osób. Na zakończenie rozdaje uczestnikom zbiórki 
róże, którymi mają się opiekować do czasu 
następnej zbiórki. Mały Książę wyjaśnia co zrobić, 
by róże przetrwały jak najdłużej. Jeśli harcerze 
mają jakieś pytania – bohater odpowiada na nie.

Podczas gdy Książę snuje swoją opowieść, osoba 
prowadząca zbiórkę tworzy planszę z bohaterami 
książki (Mały Książę, róża, baobab – zał. 1).

13 min.

3. 

Kształtowanie 
postawy 
opiekuńczości – 
troska o różę – 
zadanie 
indywidualne 

 woda, kubeczki,
etc.

Zadaniem każdego z harcerzy jest stworzenie 
swojej róży warunków dogodnych do przetrwania 
zbiórki, by potem bezpiecznie zabrać ją do domu. 
Uczestnicy zbiórki muszą więc zagwarantować 
swoim kwiatom dostęp do wody oraz osłonę przez 
potencjalnymi możliwościami złamania czy 
uszkodzenia podczas przebiegu kolejnych 
elementów zbiórki. Podkreślamy, jak ważna dla 
Małego Księcia jest jego róża, jak bardzo ją kocha 
i pilnie się nią opiekuje, by nic złego jej się nie 
stało.

Przy tym zadaniu stawiamy na kreatywność 
i inicjatywę harcerzy – nie podpowiadamy, co 
powinni zrobić („domki” róży mają być w całości 
zaplanowane i stworzone przez nich samych).

10 min.

4. Zapoznanie 
z fabułą książki –
praca w grupach

 skserowany tekst Uczestnicy zbiórki przy pomocy losowania zostają 
podzieleni na 6 pięcioosobowych zespołów (każda 

30 min.



książki (planety)
 materiały 

plastyczne: 

kartki A3, 
markery, kredki 
etc. 

 losy ( zał. 2)

osoba losuje obrazek z symbolem planetu oraz 
napis z rolą, którą będzie odgrywać – zał. 2).

Zadaniem zespołów jest przygotowanie:
a) plakatu z planetą (oraz jej bohaterem)
b) inscenizacji spotkania Małego Księcia 

z mieszkańcem określonej planety

5. 

Prezentacja 
scenek oraz 
tworzenie mapy 
podróży Małego 
Księcia. 

Poszczególne zespoły prezentują przygotowane 
przez siebie scenki. Na tablicy/ścianie, gdzie 
wcześniej umieściliśmy rysunek Małego Księcia, 
róży oraz baobabu przypinamy kolejne plakaty 
ilustrujące przebieg podróży Małego Księcia. 

20 min.

6.

Baobaby – 
symbole ludzkich
wad – praca 
grupowa 
i indywidualna + 
pogadanka

 rysunki 
baobabów 
(6 + tyle, ile 
uczestników 
zbiórki – te, co 
w zał. 1)

 szpilki/taśma 
klejąca

 marker
 długopisy

Prowadzący zbiórkę podsumowuje podróż Małego 
Księcia mówiąc, że osoby, które spotkał on na 
swojej drodze były bardzo ciekawe, ale miały też 
swoje wady. 

Pyta harcerzy, jakie ich zdaniem przywary 
posiadają poszczególni bohaterowie planet  (np. 
Król – chęć panowania nad innymi, Pijak – 
alkoholizm itp.). Wady te wpisuje markerem na 
rysunki baobabów (z zał. 1) i przykleja je przy 
rysunkach poszczególnych planet (które uczestnicy
wykonali podczas poprzedniego elementu zbiórki). 

Na zakończenie prowadzący mówi, że każdy z nas 
ma jakieś wady, większe i mniejsze oraz że jednym
z naszych zadań jest pracować wciąż nad sobą i 
starać się być każdego dnia jeszcze lepszym 
człowiekiem. Rozdaje każdemu z uczestników 
zbiórki mały rysunek baobabu i prosi, aby wpisali 
na nim swoją wadę, nad którą chcą pracować 
przez nadchodzący tydzień (do czasu kolejnej 
zbiórki). Z drugiej strony baobabów każdy zapisuje
swoje imię a drużynowy zbiera karteczki do 
specjalnego pudełka mówiąc, że na następnej 
zbiórce rozda je i sprawdzimy wtedy, jak 
wyglądała praca nad wadami, co udało się zmienić

10 min.

7. OZZ
 gitara
 świeczka

Prowadzący przypomina o zadaniach 
międzyzbiórkowych:

1) zabranie do domu róży i troskliwa nad nią 
opieka do czasu kolejnej zbiórki

2) praca nad wadą napisaną na „baobabie” 

5 min.



ZBIÓRKA 2

Temat: „Podróż Małego Księcia – gra terenowa”
Miejsce zbiórki: teren – punkty gry rozmieszczone na zasadzie koła

Czas trwania zbiórki: 90 min.
Prowadzący: drużynowy + 6 osób na punktach kontrolnych (odpowiednio ustylizowanych na 
mieszkańców poszczególnych planet)

Cele: 
 rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
 ćwiczenie sprawności fizycznej
 przypomnienie kilku zagadnień z zakresu podstawowej wiedzy harcerskiej (quiz)
 zaznajomienie harcerzy z tematyką uzależnień i ich negatywnych skutków na życie człowieka
 przypomnienie szyfrów harcerskich

Lp. Element Pomoce Uwagi Czas

1. ORZ
 świeczka
 gitara
 zapałki

4 min.

2.
Ocena zadania 
międzyzbiórkowego
– opieka nad różą

 plakietki „Małego 
Księcia” 

Cała drużyna ocenia „żywotność” róż 
poszczególnych harcerzy. Wybierane są 
trzy najładniejsze, a ich opiekunom 
wręczane są plakietki „Małego Księcia”, 
które mogą z dumą nosić na mundurze.

8 min.

3. Rozpoczęcie gry:
 podział na 

patrole
 rozdanie kart
 wytłumaczenie 

zasad
 ustylizowanie 

punktowych

 karty patrolu 
(zał.3)

 długopisy
 naklejki dla 

punktowych (bądź 
obrazki i kleje – 
zał.4)

 rysunki z symbolami
planet 
wyznaczające 
drogę między 
poszczególnymi 
punktami (zał.5)

 gwizdek

1) Harcerze zostają podzieleni na grupy, w
których pracowali na wcześniejszej 
zbiórce (przygotowując scenki spotkań 
Małego Księcia)
z bohaterami poszczególnych planet.

2) Każda grupa otrzymuje kartę patrolu
3) Wyjaśnione zostają zasady gry:

 jest 6 punktów kontrolnych, na 
każdym z nich zadanie do wykonania

 poziom wykonania zadania jest 
oceniany przez punktowych

 po wykonaniu zadania na kartę 
patrolu należy nakleić obrazek 
z symbolem danej planety

 na wykonanie zadania na każdym 
punkcie jest przeznaczonych 8 min. 
– po tym czasie prowadzący zbiórkę 
gwiżdże i następuje zmiana punktów

 grupy startują z planety, którą 
opracowywały na poprzedniej 
zbiórce, a następnie poruszają się 
po kolejnych zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara

 do kolejnych punktów gry będą 
prowadzić ich karteczki z 
odpowiednimi rysunkami (symbolami

8 min.
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kolejnej planety)

4. PUNKT 1:
KRÓL 

 ping-pong, 
 rakietka,
 jajko,
 miednica,
 kartki 20/20
 nożyczki

KRÓL  wydaje  rozkazy  o  wzrastającym
stopniu trudności, aż do takich, których
wykonanie jest niemożliwe:

 zróbcie wszyscy razem ŁĄCZNIE 100 
brzuszków, 

 stańcie wszyscy razem ŁĄCZNIE na 3
kończynach, 

 zaśpiewajcie gamę C-dur, 
 zróbcie ze swych ciał KORONĘ, 
 zamieńcie się butami tak, żeby 

każdy miał 2 inne buty i żadnego 
swojego, 

 odbijcie piłeczkę ping-pongiem 
ŁĄCZNIE minimum 100 razy 
w czasie 1 minuty

 rozbijcie miednicą jajko leżące 
w kącie

 wytnijcie fragment kartki 30 cm/30 
cm (a kartka jest 20 cm/20 cm)

8 min.

5.
PUNKT 2: 
PRÓŻNIAK

 quiz harcerski 
(zał.6)

 wydrukowane 
puzzle – fragmenty 
Próżniaka z wadami
(zał.7)                    

1) Harcerze odpowiadają na pytania 
z quizu harcerskiego

2) Za każdą poprawną odpowiedź 
otrzymują 1 puzzel

3) Zadaniem jest uzyskanie jak 
największej liczby puzzli i ułożenie z 
nich sylwetki Próżniaka

8 min.

6. PUNKT 3: 
PIJAK

 wydrukowane karty
memo (zał.8)
z uzależnieniami

 wydrukowany 
mechanizm 
„błędnego koła” 
(zał. 9)

1) Harcerze grają w popularne MEMO: 
kartami są rysunki z rzeczami, od 
których można się uzależnić

2) Harcerze z pamięci wymieniają rzeczy, 
które wcześniej zostały odkryte (od 
których można się uzależnić)  - 
otrzymują tyle punktów, ile uzależnień 
wymienią

3) Harcerze uzupełniajmy ą schemat 
„błędnego koła”

4) Punktowy wyjaśnia mechanizm 
uzależniania się, tłumaczy dlaczego 
uzależnienia są niebezpieczne 
(pogadanka)

8 min.



7. PUNKT 4: 
BANKIER

 kartka 
z gwiazdami 
(zał.10)

 nożyczki, 
 markery, 
 miseczki, 
 groch + ryż, 
 materiały 

plastyczne
 groszówki

1) Harcerze rozwiązują zadanie 
matematyczne: Ile waży cegła, skoro 
cegła waży 1 kg i pół cegły? (2 kg – 
max. 3 minuty na wykonanie)

2) Harcerze liczą gwiazdy (max. 3 minuty 
na wykonanie)

3) Harcerze oddzielają ryżu od grochu, za
każde 10 ziarenek otrzymują 1 grosz 
(max. 4 minuty)

8 min.

8.
PUNKT 5:
LATARNIK

 zaszyfrowane 
informacje 
o latarniach oraz 
zasadach 
przepływu prądu 
(zał.11)

 długopisy
 diody, kabelki, 

bateria

1) Zadaniem harcerzy jest odszyfrowanie 
6 informacji (załącznik)

2) Za każdą poprawnie odszyfrowaną 
informację otrzymują 1 element 
obwodu (bateria lub kabelek lub dioda)

3) Im więcej informacji odszyfrują tym 
więcej święcących diod dostaną

8 min.

9.
PUNKT 6:
GEOGRAF

 długopisy/ołów
ki

 kartki z bloku 
technicznego

Zadaniem harcerzy jest narysowanie jak 
najdokładniejszego planu terenu, na 
którym odbywa się gra wraz z zazn. 
kierunków świata, poszczególnych punktów
gry oraz miejsca, w którym znajduje się 
osoba prowadząca grę.

Liczy się dokładność oraz staranność 
wykonania a także zaangażowanie 
wszystkich członków grupy w jak najlepsze 
opracowanie mapy.

8 min.

10. Zakończenie gry, podziękowanie za zaangażowanie, zebranie kart patroli 2 min.

11.
Przygotowanie do 
kolejnej zbiórki – 
praca indywidualna

 balony ( jeden dla 
każdego uczestnika
zbiórki)

 przygotowany 
wcześniej klajster 
(woda, mąka)

 czarno-białe 
gazety, szary 
papier toaletowy

 nici, taśma

Harcerze nadmuchują balony . Następnie 
oklejają je warstwami czarno-białych 
gazet przy użyciu klajstru. 

Po nałożeniu kilku warstw zawiązują na 
nich nitkę, którą przyklejają taśmą do 
sufitu. 

Przez cały tydzień balony będą się suszyć, 
by mogły być wykorzystane na kolejnej 
zbiórce.

15
min.

12. OZZ

 gitara
 świeczka

 baobaby
z poprzedniej 
zbiórki

Każdy harcerz odszukuje swój baobab. 
W ciszy analizuje czy udało mu się walczyć 
ze swoją wadą w minionym tygodniu. Jeśli 
chce, może w kręgu podzielić się swoimi 
refleksjami.

5 min.



ZBIÓRKA 3

Temat: „Mały Książę odwiedza Ziemię”
Miejsce zbiórki: harcówka
Czas trwania zbiórki: 90 min.
Prowadzący: drużynowy przebrany za Małego Księcia, przyboczny/inny członek drużyny 
odgrywający rolę lisa, narrator
Cele: 

 zapoznanie uczestników zbiórki z dalszą częścią książki (wizyta Małego Księcia na Ziemi, 
spotkanie z lisem)

 omówienie roli przyjaźni w życiu człowieka oraz cech dobrego przyjaciela
 opracowanie „lisiego” dekalogu przyjaźni
 omówienie wartości/kwestii poruszonych w najbardziej znanych cytatach z „Małego Księcia”
 rozwój kreatywności i umiejętności artystycznych uczestników zbiórki

Lp. Element Pomoce Uwagi Czas

1. ORZ
 świeczka
 gitara
 zapałki

2 min.

2.
Przedstawienie – 
spotkanie Małego 
Księcia z lisem

 przebranie dla 
Małego Księcia
i lisa

Drużynowy wraz z narratorem oraz lisem 
odgrywa (wcześniej przygotowaną) scenę
spotkania Małego Księcia ze zwierzakiem.

5 min.

3.
Rola przyjaźni 
w życiu człowieka 
- rozmowa

Harcerze siadają w kręgu. Drużynowy 
mówi, żeby te osoby, które mogą 
powiedzieć, że mają prawdziwego 
przyjaciela podniosły ręce. Następnie 
prosi, by powiedziały coś o swoim 
przyjacielu, o tym, jaki on jest, gdzie 
i jak się poznali, jak spędzają razem czas
i co sprawia, że mogą tą właśnie relację 
nazwać przyjaźnią (oczywiście nie musza 
podawać kto to jest itp. – bardziej chodzi
o skupienie się na CECHACH tej osoby 
oraz samej relacji PRZYJAŹNI). 

8 min.

4. 
Cechy dobrego 
przyjaciela –
tworzenie plakatu

 marker
 kartki 

z obrazkami 
lisa (z zał. 1)

 taśma, szpilki 
lub magnesy

 ściana/tablica

Drużynowy prosi, by harcerze wymienili 
cechy, jakie ich zdaniem powinien 
posiadać dobry przyjaciel oraz uzasadnili,
dlaczego te cechy są ważne. Prowadzący 
zapisuje te cechy na obrazkach lisów (1 
cecha – 1 lis) tak, by wszyscy uczestnicy 
zbiórki na bieżąco widzieli kolejne 
zapisywane cechy. 

10 min.

5.

Przepis na udaną 
przyjaźń – praca 
w grupach (10 
min.)
-----------------
Prezentacja 
przepisów (5 min.)

 długopisy
 kartki A4
 losy (zał.12)

Dzielimy harcerzy na 4 osobowe zespoły 
wg wylosowanego przez nich naczynia 
(zał. 12). Zadaniem każdej z grup jest 
napisanie przepisu na udaną przyjaźń 
w formie przepisu kulinarnego, tzn. 
wymienić składniki, sposób przyrządzenia
etc. 

15 min.



6. Złote Myśli – praca 
w grupach

 kartki 
z cytatami 
z Małego 
Księcia (zał.13)

Dzielimy harcerzy ponownie na 
czteroosobowe grupy tak, by w każdej 
były 2 starsze i 2 młodsze osoby. Każdy 
harcerz otrzymuje wydrukowaną listę 
cytatów z Małego Księcia. Zadaniem 
grupy jest omówienie poszczególnych 
sentencji (jak oni rozumieją te cytaty).

10 min.

7. Złote Myśli – praca 
indywidualna

 kartki A4
 materiały 

plastyczne: 
kredki, klej, 
flamastry, 
papier kolor. 
etc.

Każdy harcerz wybiera sobie jeden cytat,
który najbardziej mu się podoba. 
Zadaniem uczestników zbiórki jest 
przygotowanie kartek z własnoręcznie 
napisanymi cytatami oraz swoim 
podpisem. Kartki te należy również 
ozdobić, by miały bogatą szatę graficzną.
Po zakończeniu prac każdy harcerz 
wybiera sobie miejsce w harcówce, 
w którym umieszcza/nakleja 
przygotowany przez siebie cytat. 
Prowadzący wyjaśnia, że ma być to 
symboliczne przypomnienie o cyklu 
zbiórek, który dobiega końca, a także 
o tym, co jest w życiu ważne.

10 min.

8.
„Na mojej 
planecie” – praca 
plastyczna

 przygotowane 
na zeszłej 
zbiórce balony

 materiały 
plastyczne:
bibuła, papier 
kolorowy, klej, 
plastelina etc.

Drużynowy wyjaśnia, że nasz cykl zbiórek
dobiega końca - niebawem będziemy 
żegnać się już z Małym Księciem. 

Tak samo, jak on miał swoją planetę, dziś
każdy harcerz będzie mógł zrobić swoją. 
Oczywiście planetą tą będzie balon – 
należy ozdobić go tak by znalazły się 
tam:

1) RÓŻA: symbol bardzo ważnej 
w naszym życiu osoby

2) BAOBAB: symbol wady, z którą 
chcemy walczyć

3) LIS: najlepszy przyjaciel/kolega

Poza tym harcerze w zupełnie dowolny 
sposób ozdabiają swoje planety tak, by 
mieć na nich wszystko, czego potrzebują 
do szczęśliwego życia:)

Gotowe planety harcerze zabierają do 
domu bądź robią z nich dekoracje 
w harcówce.

25 min.

10. OZZ
 gitara
 świeczka

Drużynowy podsumowuje cykl zbiórek 
zwracając uwagę na najważniejsze 
kwestie poruszone podczas pracy. 

5 min.
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„PODRÓŻ MAŁEGO KSIĘCIA”

KARTA PATROLU 

………………………………………..





            

                     

                 



 



1. W którym roku ks. Lutosławski zaprojektował Krzyż Harcerski?
2. Jak nazywał się założyciel skautingu?
3. Jak brzmi treść 7 punktu Prawa Harcerskiego?
4. Jakie mamy stopnie harcerskie? (Wymieńcie po kolei)
5. Jaką nicią obszywamy sprawności ***?
6. Od którego roku działa nasza drużyna?
7. Jakie święto obchodzimy 22 lutego?
8. Kim była Olga Małkowska?
9. Co oznaczają litery ONC na Lilijce?
10.Do jakiej światowej organizacji skautowej należą wszyscy harcerze 

(chłopcy)?
11.Jaki jest numer alarmowy (jednocześnie na pogotowie, straż i policję)?
12.Co oznaczają dwie gwiazdki na znaczku WAGGGS?
13.Wymieńcie dwa rodzaje harcerskiego nakrycia głowy
14.W którym roku harcerstwo zeszło do podziemia i przekształciło się w Szare 

Szeregi?
15.Z kim wg legendy walczył patron skautów – św. Jerzy?
16.Podaj co najmniej 2 sposoby na wyznaczenie kierunku północnego
17.Co należy zrobić, gdy ktoś dostanie krwotoku z nosa?
18.Podaj treść Przyrzeczenia Harcerskiego
19.Wymień co najmniej 5 piosenek harcerskich
20.Kim był i z czego zasłyną Zawisza Czarny?
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DLACZEGO PIJESZ??

O CZYM ZAPOMNIEĆ?

CZEGO SIĘ WSTYDZISZ?
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INF. 1 – żarówka pali się wtedy, kiedy obwód jest zamknięty, to znaczy dwa kable są poprawnie 
podłączone do niej i do baterii

INF. 2 – ciemne kable oznaczają „-” to znaczy że podpinamy je do „-” na żarówce

INF. 3 – „-” na żarówce jest tam, gdzie bolec wewnątrz żarówki jest grubszy/szerszy

INF. 4 – Lampy uliczne pierwszy raz zastosowano w Londynie w 1417 roku!

INF. 5 – kolorowe kable oznaczają „+”to znaczy że podpinamy je do „+” na żarówce

INF. 6 –  „+” na żarówce jest tam, gdzie bolec wewnątrz żarówki jest grubszy/szerszy







 Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.

 Na zawsze stajesz się odpowiedzialny za to, co oswoiłeś.

 Mowa jest źródłem nieporozumień.

 Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela.

 Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnym położeniu.

 Decyzja oswojenia niesie w sobie ryzyko łez.

 Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu

 Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach 
rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie 
nie mają przyjaciół.

 „Oswoić” znaczy „stworzyć więzy”.

 Nigdy nie jest dobrze tam, gdzie się jest
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