
PLAN PRACY DRUZYNY 132 wdh  „NA PRZEŁAJ” 
 

NA ROK SZKOLNY 2011/2012 
 
 
 
 
 

DATA TEMAT OPIS OSOBA 
ODPOWIEDZIALNA 

UWAGI 

Wrzesień 
08.09. 
2011 

Drużyna Harcerska 
naszych marzeń, 

 
 

Zbiórka ma na celu 
poznanie potrzeb harcerzy, 
ich oczekiwań, specyfiki 

grupy. Na zbiórce zostaną 
przedstawione korzyści 

wynikające z 
respektowania Prawa 

Harcerskiego, Ukazanie 
właściwych relacji z 

funkcyjnymi. 
Uświadomienie potrzeby 

własnego rozwoju 
Zabawy: „jak się czujesz”, 

„Wysłuchaj mnie” 
Malowanie Drużyny 

marzeń 

Anna Pękala, 
Aleksandra Popowska 

PO ZBIÓRCE 
ODBEDZIĘ SIĘ 

RADA DRUŻYNY 
 

ZADANIE MIĘDZY 
ZBIÓRKOWE 
(ZASTĘPOWI 

KOORDYNUJĄ – 
Wypisane w 

zastępach 
oczekiwania, prawa i 

obowiązki w 
drużynie) 

15.09. 
2011 

KONTRAKT NASZEJ 
DRUŻYNY, „NASZA 

MAŁA 
KONSTYTUCJA” 

Podstawowe umiejętności 
harcerskie, 

Zabawa – Świat wpływa 
na nas – my na świat. 
Tworzenie Kontraktu 

Naszej Drużyny. 

Anna Pękala, 
Aleksandra 

Popowska, Zuzanna 
Dąbrowska, Piotr 

Szustakiewicz 

OGŁOSZENIE 
AKCJI 

CHARYTATYWNEJ 
PT ”POMOC 

NASZYM 
KOLEGOM 



Mocne i słabe strony 
naszej działalności, jak ja 

usprawnić. 
Zabawa – Każdy chce być 

słuchany… 
Wzbudzanie wśród 

uczestników poczucia 
braterstwa i zaufania. Po 

Zbiórce harcerze będą 
mieli podstawę własnych 

doświadczeń do 
samodzielnej refleksji nad 

własnym miejscem w 
grupie i miejscem w niej 

innych osób 
Ćwiczenia w parach i 

trójkach: Lustro, 
Magiczna Ręka, rzeźby i 

rzeźbiarze, piórka 
Współpraca całej 

drużyny: Zwężanie 
Kręgu wokół jednej 

osoby, 

Z DOMU DZIECKA 
W KONSTANCINIE 

(ZBIÓRKA 
KOSMETYKÓW I 

ŚRODKÓW 
CZYSTOŚCI) 

23.09. 
2011 

72 rocznica Powstania 
Szarych Szeregów, 

Początki harcerstwa, 
harcerska 

szkolna gazetka. 

Obrzędowy kominek 
poświęcony Szarym 

Szeregom, i historii ZHP 
świeczkowisko, 

prezentacja postaci, 
śpiewanie obrzędowych 
piosenek harcerskich. 
Wykonywanie gazetki 

szkolnej, wypisanie 

Anna Pękala 
Aleksandra Popowska 
Piotr Szustakiewicz 

Zadanie między 
zbiórkowe: 

 
„Mój harcerski ideał” 
– ALBUM PRACA 
W ZASTĘPACH. 



cennych słów 
wypowiedzianych przez 

bohaterów ZHP. 
Zabawa: czy jestem do 

nich podobny? 
Odrysowywanie własnych 

sylwetek na szarym 
papierze, wypisywanie 

moich dobrych harcerskich 
cech. 

 
29.09. 
2011 

Muzycznie 
w harcerskiej izbie, 

piosenka naszej 
drużyny, piosenki 
zastępów, nasze 

instrumenty. 

Formy aktywizujące, 
integrujące grupę. 

Nauka piosenki naszej 
drużyny, gra na bębnach, 

wykonywanie 
instrumentów: w tym 
fletów z rurek PCV, 

grzechotek, bębenków. 
Tworzenie hymnu każdego 

zastępu. 
Malowanie muzyki – 

zabawa. 
‘palce w pralce” – zabawa 

ucząca rytmu. 
Tańce integracyjne. 

 

Aleksandra Popowska  

Październik 
6.10.2011 

Przygotowanie Teatru 
Harcerskiego. 

Ćwiczenie 
ról, wykonywanie 

scenografii 

Przyboczni Skserować Piosenki 
turystyczne. 

13.10.2011 HARCERSKI TEATR 
PASOWANIE 

HARCERZE 
PREZENTUJĄ TEATR 

WSZYSCY WYJAZD NA 
PALMIRY 



NA 
PIERWSZOKLASISTĘ 

DLA NAUCZYCIELI, 
PROWADZĄ 

AKADEMIE DLA 
PIERWSZOKLASISTÓW. 
PEŁNIĄ WARTĘ PRZY 

SZTANDARZE. 

14-16.10.10 

20.10. 
2011 

WYJAZD DO 
KONSTANCINA DOO 

DOMU DZIECKA, 
WCZEŚNIEJ 

PRZEPROWADZONA 
AKCJA 

PT.”POMAGAMY 
ANSZYM KOLEGOM 
Z DOMU DZIECKA” 

Wspólne pląsy i zabawy w 
harcerskim kręgu z 
dziećmi, rozmowy, 

stworzenie przyjaznej 
atmosfery, nawiązanie 

braterskiej więzi. 

Aleksandra 
Popowska, Zuzanna 
Dąbrowska, Kasia 

Pietras, 
Karolina Słowatycka 

 

27.10. 
2011 

Bohater naszej drużyny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zbiórka historyczna. Quiz 
o Jerzym Kasprzaku, 
tworzenie szyfrów 

Zawiszackich, 
nauka szyfrów, znaków 

patrolowych. 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Pękala, 
Aleksandra 
Popowska, 

 

Listopad 
3.11. 
2011 

Z kompasem i mapą za 
pan brat, Jesteśmy 
częścią przyrody. 

 

Zajęcia z terenoznawstwa, 
jak posługiwać się 

kompasem, jak poradzić 
sobie z mapą, jak 

Zbiórka z gościem, 
przewodnik górski 

 
 



spakować plecak 
 

10.11. 
2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.11. 

W poszukiwaniu 
braterstwa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDZIAŁ W 
OBCHODACH 

.Poszukiwanie postaw 
braterskich otaczającym 

świecie. Po zbiórce 
harcerze będą umieli ze 

soba współpracować, będą 
znali zadania zespolowe 

oraz zasady ich 
wykonywania. 

w poszukiwaniu 
braterstwa: 

1.Poszukiwanie braterstwa 
w literaturze 

2.Poszukiwanie Gra 
braterstwa w historii 

3.Poszukiwanie braterstwa 
w społeczeństwie 

4.Poszukiwanie braterstwa 
w sobie 

Zastępowi PRZYGOTOWAC 
INFORMACJE DLA 

RODZICÓW 



2011 LOKALNYCH, 
UDZIAŁ W 

URODZINACHJ 
SZCZEPU 

17.11. 
2011 

Hej ho żagle staw…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zbiórka żeglarska, nauka 
węzłów, nauka szant, 

opowieści wilków 
morskich, jak uratować 

człowieka za burtą – 
wycieczka do 

Piastowskiego żeglarza 
Pana Walczaka ( były 

komendant Hufca 
Pruszków) 

 
 
 

  

Anna Pękala, Filip 
Rydzewski, Ola 

Popowska 

 

24.11. 
2011 

Harcerskie Andrzejki Impreza Andrzejkowa, 
wróżby, lanie wosku, 

horoskopy, poczęstunek 
Niespodzianka 

andrzejkowa w postaci 
wróżb dla zuchów. 

 
 

WSZYSCY  

Grudzień 
1.12. 
2011 

Wyjazd do Fundacji 
Świat na Tak,  

 
 
 
 

Harcerze rozpoczynają 
działalność w 

Młodzieżowym 
Wolontariacie, szkolenie z 

zakresu jak być dobrym 
wolontariuszem 

Zastęp Albatrosów 
Anna Pękala 

Aleksandra Popowska 

Zebrać deklaracje 
wolontariacie 

 
Informacja o 

festiwalu Bomba! 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8.12. 
2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.12 – 
11.12. 
2011 

Tęczowe Anioły – 
harcerskie 

przygotowanie do Świąt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIWAK ZUCHOWO – 
HARCERSKI „Śladami 

Świętego Mikołaja” 

Wykonywanie kartek 
świątecznych, układanie 

życzeń harcerskich 
(wykorzystanie Księgi 

Jaszczurki), wykonywanie 
ozdób świątecznych, 

ubranie choinki w szkole,  
Przygotowanie 

przedstawienie o 
Tęczowych Aniołach na 

wigilie szkolną 

Aleksandra 
Popowska, Karolina 

Słowatycka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Pękala 
Paulina Głowacka 

Przydzielenie ról 
harcerzom, wybranie 

kolęd. 

15.12. 
2011 

 

„W naszych sercach 
płonie braterski 

płomień z Betlejem” 

Wyjazd po Betlejemskie 
Światło Pokoju 

 

Zastęp Harcerek 
Starszych „Albatrosi” 

 



18.12. 
2011 

Udział w przekazywaniu 
Światła Pokoju podczas 

Mszy Świętej 
21.12. 
2011 

Służba dla społeczności 
szkolnej… 

 
 
 
 

Spektakl dla społeczności 
szkolnej „Tęczowe 
Anioły”, przekazanie 
Betlejemskiego 
Światła Pokoju w szkole. 
 

wszyscy  

05.01. 
2012 

Nasze harcerskie 
ideały, podróż przez 
Prawo Harcerskie 

Harcerze mają do 
wykonania 10 zadań w 
zastępach, każde zadanie 
związane jest z jednym z 
punktem Prawa 
Harcerskiego. 

Gawęda – Pogadanka 
podsumowująca 

Piotr Szustakiewicz  

12.01. 
2012 

Tropami powstańczej 
przesyłki 

Gra fabularna 
przybliżająca 
najmłodszych uczestników 
Powstania warszawskiego. 
Stworzenie harcerskiej 
poczty, do której będziemy 
pisać listy w celu lepszej 
integracji w drużynie oraz 
lepszej komunikacji a 
także będziemy 
rozwiązywać problemy 
bieżące 
Pełne zaangażowanie w 
zbiórce pozwoli zdobyć 
sprawność GOŃCA 

Anna Pękala 
Aleksandra Popowska 

 



FERIE „Ratujmy zwierzęta” 
 
 
 
 
 

„Pomaganie jest super” 

Wyjazd do schroniska do 
Milanówka, w celu 

oddania uzbieranych psich 
przyborów 

 
Wyjazd do Domu Dziecka 

w Konstancinie. 

Przyboczni  

02.02 
2011 

„Śpiewać każdy może” Przygotowanie do 
Festiwalu Piosenki 
Harcerskiej Bomba 2012’ 
1.Na zbiórce wspólnymi 
siłami i zgodnie z 
zasadami demokracji 
wybierzemy piosenki na 
festiwal.  
2.zaczniemy się uczyć ich 
tekstów.  
Śpiewanie przerywane 
będzie zabawami 
ruchowymi, oraz 
relaksacyjnymi a także 
wykorzystane zostaną 
formy teatralne w celu 
lepszego przyswojenia 
tekstów. 
 

Aleksandra Popowska  

09.02. 
2012 

 

„Każdy harcerz 
tańczy… 

Próby śpiewania piosenek 
festiwalowych, 

Wymyślanie i nauka 
układu tanecznego, 

wzbogacającego śpiewanie 
podczas festiwalu  

  



16.02. 
2012 

Próba generalna Próba generalna przed 
Festiwalem BOMBA 

Aleksandra Popowska  
Anna Pękala 

 

17.02 – 
19.02 
2012 

Udział w Festiwalu 
Bomba 2012 

Fantastyczna zabawa 
podczas trzydniowego 

biwaku 

Anna Pękala  

23.02. 
2012 

„Nie zgaśnie tej 
przyjaźni żar”  

 
Dzień Myśli Braterskiej 

Przybliżenie twórców 
ZHP, historii, - prezentacja 

multimedialna 
Dlaczego nam tak dobrze 
w harcerskim kręgu, co 

daje mi moja działalność 
Wykonujemy pierścienie 

do chust, Węzeł przyjaźni, 
co nas łączy – 

wspomnienie skautów na 
całym świecie. 

Ciastka z niespodzianką. 
 

Pisanie kartek do 
zaprzyjaźnionych drużyn 

Piotr Szustakiewicz 
Zuzanna Dąbrowska 

Zadanie 
międzyzbiórkowe: 

 
Odszukanie 

kontaktów do 
skautów z całego 

świata 
 

Rozpoczęcie akcji 
adopcja na odległość 

(Ameryka 
Południowa) 

01.03. 
2012 

 

„Świat pełen jest 
możliwości” 

Gawęda z książki Marka 
kamińskiego „Dotykanie 

Świata” 
Jak pokonać własne 

słabości  
( metoda warsztatowa, ja 

czyli kto – czego 
najbardziej się boję,) 

Będę kiedyś 
wędrownikiem – 

przybliżenie kodeksu 
wędrowniczego, jak 

Anna Pękala Zadanie 
międzyzbiórkowe:  
Pisanie maili do 

zaprzyjaźnionych 
skautów z całego 

świata (z językiem 
angielskim za pan 
brat- tłumaczenie 

listów) 



zdobyć naramiennik, Próba 
pokonania swoich słabości, 
Rozpisywanie kart prób na 

stopnie oraz sprawności 
harcerskie. 

 
08.03. 
2012 

Harcerska poczta Podsumowanie zadań 
między zbiórkowymi, 

czytanie listów, 
sprawdzenie poczty 

harcerskiej, rozmowa na 
temat bieżących spraw. 

Aleksandra Popowska  

15.03. 
2012 

„Chcę być jak Kamyk” Wyjazd na uroczystości ku 
czci Druha Aleksandra 

Kamińskiego 

Przyboczni  

22.03. 
2012 

 

„Wiosna, wiosna ach to 
TY…” 

Bieg w poszukiwaniu 
wiosny. Gra fabularna o 

czterech siostrach „porach 
roku” 

 
Wykonywanie wiosennych 

kanapek,  
w ramach akcji 
wolontariackiej 

„KANAPKA DLA 
MOJEGO KOLEGI” 

Karolina Słowatycka 
Jula Głowacka 
Kasia Pietras 

 

29.03 
2012 

„Przy wielkanocnym 
stole” 

Uroczysta  
Zbiórka razem z zuchami z 

okazji Świąt 
Wielkanocnych, 

wykonywanie sałatki, 
wspólna majsterka 

Anna Pękala 
Paulina Głowacka 

 



wiosenna. 
12.04 
2012 

 
Mówię, słucham, 

migam – komunikacja 
interpersonalna 

Poznanie podstaw 
komunikacji 

interpersonalnej oraz 
elementów języka 

migowego. 
1.Zrozumiały kod jest 

podstawą dobrej 
komunikacji – „Łamacze 

języka”, „Kfyrlejka” 
2. Komunikacja 

jednobiegunowa i 
dwubiegunowa 
-„Zwierzaki” 
-„Labirynt” 
-„Kwadraty” 
-„Stworek” 

3. Komunikacja werbalna i 
niewerbalna 

Zabawy: Niema drużyna, 
plemię wita plemię, mycie 

żyrafy 
4.Co nam przeszkadza-
bariery komunikacyjne 
5.Podstawowe znaki w 

języku migowym 
 

Anna Pękala  

19.04. 
2012 

„Uczyń, żeby mundur, 
który nosimy, nie był 
ubraniem wkładanym 
z przyzwyczajenia ale 
przypominał nam, kim 

Na tej zbiórce harcerze 
poznają strukturę ZHP i 
naszego hufca.  - Będą 
musieli zdobywać 
karteczki gdzie będą 

Karolina Słowatycka 
Zuzanna Dąbrowska 

 



jesteśmy i kim chcemy 
być… 

napisane odpowiednie 
elementy struktury i je 
odpowiedni 
uporządkować. Będą także 
musieli znaleźć części 
munduru. 

 
26.04 
2012 

„Pakuj plecak załóż 
buty” – KAMPANIA 

OBÓZ 

Wspomnienia obozowe, 
prezentacja zdjęć, przygód, 
kronik obozowych. 
 
Odegranie scenek 
obozowych, wizualizacja 
scenek obozowych. 
 
Dlaczego warto pojechać 
na obóz? Spisanie Dobrych 
Rad Obozowych. 

Zastępowi  

10.05. 
2012 

Pierwsza pomoc Gra symulacyjna oraz 
omówienie. Nauka 

elementów samarytanki 

Zbiórka z gościem z 
HSR 

 

 
17.05. 
2012 

 
Pod znakiem 

harcerskiej Lilijki… 

 
Zapoznanie z symboliką 
harcerską. Krzyż, Lilijka, 

koniczynka, Czuwaj. 
 

Wykonywanie pracy 
plastycznej ( każdy zastęp 

wykonuje inny symbol 
harcerski)  

Sąd nad tematem. Co jest 
dla mnie największą 

 
Aleksandra Popowska 

 



wartością w ZHP, Sacrum 
czy wyświechtane słowa.  

24.05. 
2012 

Techniki harcerskie w 
pigułce 

Gra terenowa z 
wykorzystaniem 

wszystkich technik 
harcerskich – zbiórka ma 

na celu przygotowanie 
harcerzy do wyjazdu 

obozowego 

  

31.05. 
2012 

Pod totemem słońca Opowieść o Czarnej 
Trzynastce Wileńskiej. 

Nauka pionierki obozowej 
– przygotowanie do 
harcerskich wakacji. 

  

14.06. 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.06 – 
17.06 

Wilk, który nie śpi 
nigdy…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIWAK DRUŻYNY, 
WYJAZD W BESKID 

WYSPOWY 

Zabawa w wehikuł czasu, 
przenosimy się do czasów 

pierwszego obozu na 
wyspie Brown. 
Wizualizacja. 

Ćwiczenie musztry, 
łączności, zaszyfrowane 

informacje 
 
 

Chodzenie po górach, 
ćwiczenie terenoznawstwa, 
wędrówki górskie, 

Ogniska harcerskie. 

Piotr Szustakiewicz  

21.06. Płonie ognisko Ognisko pożegnalne,    



2012 Podsumowanie całorocznej 
pracy, przyznanie stopni, 
sprawności, śpiewanie w 
braterskim kręgu. Z czym 

wychodzę, co mi się udało, 
nad czym musze 

popracować w następnym 
roku. 

28.06. 
2012 

WYJAZD NA OBÓZ 
HARCERSKI 

   

 
 
 
 
 

 


