PROGRAM OBOZU HARCERSKIEGO
KOMENDY HUFCA ZHP W ŁAŃCUCIE
MAJDAN SOPOCKI 24 – 31.07.2006

”OSADA INDIAŃSKA”

http://www.lancut.zhp.pl

Społeczność ”OSADY INDIAŃSKIEJ”
”OSADĘ INDIAŃSKĄ” zamieszkiwać będzie 68 kandydatów na Indian z Hufca ZHP w Łańcucie.
RADA STARSZYZNY W OSADZIE INDIAŃSKIEJ:
Sukcesor – ( Komendant Obozu ) – phm Marek Ożóg, nauczyciel gimnazjum w Husowie, komendant Hufca ZHP w Łańcucie;
Naczelny Wódz Plemienny ( Z – ca Komendanta do spraw programowych – phm Anna Pękala
Doradca Naczelnego Wodza ( Oboźny ) – pwd Damian Wyszyński
Kwestor Plemienny ( Kwatermistrz ) – pwd Sabina Krupińska
Medyk Plemienny ( Pielęgniarka ) – ……………………………………………….….
Wielki Kuchmistrz Plemienny ( Szef kuchni ) – Elżbieta Ożóg
Kuchmistrz Plemienny – ( Kucharka ) – Salomea Reguła
PRZYWÓDCY PLEMIENNI:
Przywódca Plemienia Nawahów: phm Anna Kozłowska
Przywódca Plemienia Apaczów: pwd Katarzyna Naróg
Przywódca Plemienia Mohikanów: pwd Anna Baran
Przywódca Plemienia Irokezów: pwd Rafał Szypowski
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Założenia programowe:
1. Obrzędowość, stroje oraz zasady funkcjonowania obozu oparte są na odniesieniach do kultur prekolumbijskich.
2. Zdobnictwo i pionierka obozowa jako sposób rozwijania pomysłowości i zaradności harcerskiej
3. Zabawa i wypoczynek w sposób bezpieczny i ciekawy.
4. Rozmowa i dyskusja uczestników obozu w czasie Narady Plemiennej i Narady Rady Starszych dla łączenia potrzeb i oczekiwań harcerzy
z realizacją założeń programowych obozu.
5. Współzawodnictwo plemion indiańskich w celu propagowania ładu i porządku oraz promowanie wybitnych uczestników, całych
zastępów czy drużyny związane z poszczególnymi imprezami programowymi.
6. Poszerzanie wiedzy z zakresu historii, kultury oraz innych niezbędnych dziedzin potrzebnych Indianom w czasie ich służby na obozie
oraz powrocie do domów.
7. Dbałość o bezpieczeństwo swoje i kolegów oraz porządek na terenie osady.
8. Wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego do życia (pogoda, rośliny, zwierzęta).
9. Uświadomienie mieszkańców osady indiańskiej jak ważne jest dbanie o stan ziemi – która zapewnia utrzymanie.

3

Realizacja programu obozu służyć będzie:
1. Wypoczynkowi harcerzy w sposób czynny i ciekawy.
2. Zdobywaniu nowych wiadomości i umiejętności poprzez realizację prób na stopnie i sprawności harcerskie.
3. Zdobyciu i doskonaleniu umiejętności obserwacji otaczającego nas świata.
4. Integracja środowiska szczepu, harcerzy i instruktorów.
5. Poszerzeniu wierzy uczestników o podstawowe wiadomości z zakresu historii i kultury.
6. Rozwijaniu aktywnych, twórczych postaw dzieci i młodzieży otwartych na własne aspiracje i potrzeby innych ludzi.
7. Umożliwieniu harcerkom i harcerzom budowania pozytywnego obrazu samego siebie.
8. Rozwijanie umiejętności pełnego realizowania własnych pomysłów.
9. Organizacji wycieczek krajoznawczych dla poznania Roztocza.
10. Kształtowaniu umiejętności empatycznego współdziałania w grupie.
11. Wzbogaceniu wiedzy o środowisku, w którym żyjemy.
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Dzień

24.07.2006
poniedziałek

25.07.2006
wtorek

26.07.2006
środa

27.07.2006
czwartek

Temat dnia

„Urządzamy osadę indiańską”

„Indiańskie tradycje,
obyczaje”

„Festyn w osadzie
indiańskiej”

„Indiańskie wędrówki”

Przed
południem

Wyjazd na obóz;
zakwaterowanie; zapoznanie
się z regulaminem
obowiązującym w osadzie
indiańskiej

Warsztaty indiańskie
wykonywanie strojów,
narzędzi pracy, narzędzi do
polowania, podosad
plemiennych

Polowanie na bizona, bieg
patrolowy wzbogacony
podchodami, z
wykorzystaniem wiedzy
harcerskiej z zakresu
terenoznawstwa, ekologii,
znaków patrolowych i
szyfrów

Zajęcia w terenie; wędrówka
na Czartowe Pole, szumy;
wędrówka do kamieniołomu

Zajęcia
popołudniowe

Urządzamy naszą osadę
indiańską, wybór członków
Rady Starszych, organizacja
pracy drużyn, nazewnictwo,
zdobnictwo obozowe

W indiańskim kręgu,
prezentacja przez plemiona
wykonanych strojów,
narzędzi, instrumentów,
amuletów, ozdób

Indiańska uczta – festyn;
podsumowanie polowania na
bizona; wykonywanie
indiańskich potraw; jarmark
ozdób, narzędzi; śpiewy,
pląsy na indiańską nutę

Malowanie na wigwamie;
malowanie wigwamów;
wykonywanie wigwamów

Ognisko ekologiczne
Quiz ze znajomości swojego
plemienia

Indiańska dyskoteka

Wieczorem

Ognisko indiańskie –
Ognisko integracyjne, gawęda
śpiewanie ułożonych
„żyjemy razem w jednym
piosenek, pląsów obozowych
plemieniu”
o tematyce indiańskiej

5

Dzień

28.07.2006
piątek

29.07.2006
sobota

30.07.2006
niedziela

31.07.2006
poniedziałek

Temat dnia

„Życie w osadzie”

„Harcerz Indianinem”

„Podsumowanie indiańskiego
życia”

„Pożegnanie z indiańską
wioską”

Msza Święta

Pakowanie; pożegnanie z
osadą indiańską

Przyjazd do Łańcuta

Przed
południem

Prymitywne rolnictwo; życie
zbieracko – łowieckie; zajęcia
w lesie i nad zalewem,
Chrzest indiański; narada
wykonywanie prymitywnych
plemion pod wigwamem
narzędzi pracy, zbieranie
(dyskusja na temat wspólnych
materiałów w lesie;
cech Indian i harcerzy)
łowiectwo nad zalewem;
wykonywanie tratw

Zajęcia
popołudniowe

Przygotowywanie
plemiennych teatrzyków
dotyczących życia Indian

Festiwal Piosenki Obozowej

Narada Plemion pod
wigwamem; wspomnienia z
ostatnich dni

Wieczorem

W indiańskim teatrze

Ognisko Harcerskie „Myśli
czołowych postaci
harcerskich”

Ognisko pożegnalne
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Zajęcia dodatkowe podczas obozowania:
-

Zajęcia rekreacyjno – sportowe

-

Warsztaty z technik harcerskich

-

Plażowanie

Zajęcia na niepogodę:
-

Gry i zabawy

-

Pląsy, piosenki

-

Zajęcia świetlicowe, rebusy, quizy, konkursy „Miliard w rozumie”, „Jeden z dziesięciu”, „Idol”, „Droga do gwiazd”

-

Śpiewanki

-

Zajęcia plastyczne

Program opracowała „Rada Starszych” czyli
cała rada obozowa obozu w Majdanie Sopockim
24 – 31 lipca, 2006
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