
Zasady organizacji  
gier i zabaw terenowych 

                  Cele zajęć w terenie: 
1.       Kształtowanie pożądanych postaw: samodzielność, kreatywność, 
odwaga 
2.      Nabywanie umiejętności przydatnych w życiu (czytanie mapy, 
sporządzanie planów, szkiców, opisów, nowe umiejętności techniczne 
itp.). 
3.      Zaspokajanie naturalnej potrzeby przeżycia przygody, 
rywalizacji. 
4.      Poprawa kondycji i sprawności fizycznej, ćwiczenie sprawności 
zmysłów. 
5.      Wdrażanie do przewidywania zagrożeń, poprawa stanu 
bezpieczeństwa. 
 



Ogólne zasady organizacji zajęć w terenie:  
1.      Dostosowanie stopnia trudności zajęć do wieku i umiejętności 
uczestników. 
2.      Wybór odpowiedniego miejsca do prowadzenia zajęć. Nie 
decydujmy się na miejsca, gdzie można narazić uczestników zajęć  
i siebie na zagrożenia (brzegi rzek, strome zbocza, sąsiedztwo 
szlaków komunikacyjnych, ujście ścieków, niskie linie 
energetyczne, zwierzęta itp.).  
3.      Zgoda właściciela terenu.  
4.      Przeprowadzamy ogląd terenu pod kątem zagrożeń dla 
bezpieczeństwa. 
5.      Zabieramy zawsze ze sobą zestaw pierwszej pomocy oraz 
telefon komórkowy. W razie potrzeby kompas i mapę. 
 



Ogólne zasady organizacji zajęć w terenie: 

1.      Informujemy innych (komendant 
hufca, bazy itp.) o wybranym miejscu 
prowadzenia zajęć, czasie przybycia na 
miejsce i przewidywanym czasie powrotu.  
2.      Mamy zgody rodziców w przypadku 
niepełnoletnich uczestników. 
 



Ogólne zasady organizacji zajęć w terenie: 

1.      Każdy uczestnik powinien zostać zapoznany 
z celami zajęć, regulaminem (opisem gry), 
zasadami bezpieczeństwa. Niezbędne jest 
ustalenie zasad kontaktowania się w razie 
zagrożenia. Ważne aby harcerz zrozumiał cele  
i zasady gry (zabawy czy innych zajęć), wiedział 
do kogo się zwrócić o pomoc, dokąd się udać  
w razie zabłądzenia.  
Sprawdzić, czy każdy uczestnik jest odpowiednio 
ubrany i posiada wymagany ekwipunek.  
 



Bezpieczeństwo na zajęciach ruchowych:  
 

Bezpieczeństwo - stan, który polega na braku 
zagrożenia. 
Poczucie bezpieczeństwa dodatnio wpływa na 
szybkość uczenia się  
i trwałość nabywania nowych umiejętności oraz 
zapewnia dobrą atmosferę. Uczestnicy zajęć 
ruchowych muszą więc być przekonani, że nie 
będą ośmieszeni, krytykowani, że nie grozi im 
utrata zdrowia i życia. 
 
 



Bezpieczeństwo na zajęciach ruchowych:  
 

Przyczyny powstawania wypadków 
można podzielić na trzy grupy:  
 
A. Przyczyny powstałe z winy 
prowadzącego. 
B. Przyczyny wypływające z osobowości 
ćwiczącego. 
C. Przyczyny o charakterze 
technicznym. 
 
 



 
Bezpieczeństwo na zajęciach ruchowych:  
 

Przyczyny wypadków z winy nauczyciela/wychowawcy 
Wynikają one ze złej organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego. 
Z punktu widzenia bezpieczeństwa ćwiczących do najczęściej powtarzanych 
błędów w organizacji zajęć należą: 
a) przypadkowy podział uczestników na zespoły lub brak takiego podziału, 
b) rozmieszczenie ćwiczących zbyt blisko ścian, kaloryferów i innych 
przeszkód na sali lub boisku (szczególnie niebezpieczne przy grach  
i zabawach sportowych)' 
c) nieprzemyślany sposób przenoszenia przyborów i przyrządów, 
d) brak lub zła ochrona przy ćwiczeniach trudnych i niebezpiecznych, 
e) złe przygotowanie do zajęć sprzętu, przyrządów i obiektów, 
f) brak przeglądu przyborów, przyrządów pod kątem ich niezawodności  
   w każdej sytuacji, 
g) nie ustalony sposób przychodzenia na zajęcia i wychodzenia z zajęć, 
h) brak dyscypliny 
 
 



Bezpieczeństwo na zajęciach ruchowych: 

W czasie ćwiczeń do wypadku dochodzi najczęściej 
wtedy, gdy ćwiczący: 
a) nie zachowa w czasie ćwiczeń właściwej pozycji ciała - 
głowy, tułowia, rąk, nóg, 
b) nie rozumie ruchu i nie wie, w jaki sposób go sobie 
przyswoić, 
c) źle rozmieści szybkość ruchu w czasie, 
d) niedostatecznie uchwyci przyrząd, przybór, 
e) ma obawę przed wykonaniem całego ruchu lub jego 
części,  
f) jest mało przygotowane do wykonania danego ruchu.  



Bezpieczeństwo na zajęciach ruchowych: 

Przyczyny wynikające z osobowości uczestnika: 
1. Brak dyscypliny przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń. 
2. Przeżycia osobiste (np. kłopoty rodzinne, złe samopoczucie itd.) 
3. Brak rozgrzewki. 
4. Znużenie. 
5. Strach. 
6. Niehigieniczny tryb życia (np. złe i nieregularne odżywianie, 
nadmierne przeciążenie fizyczne i psychiczne) 
7. Pochopne lub nieprzemyślane ćwiczenia. 
8. Uprzedzenie do wykonania ćwiczenia. 
9. Trema lub przedstartowa gorączka 
10. Brak znajomości zasad samoochrony. 
11. Brak umiejętności właściwego padania.  



Bezpieczeństwo na zajęciach ruchowych: 

Przyczyny wypadków o charakterze 
technicznym. 
1. Nieprzygotowane należycie do zajęć obiekty 
sportowe 
2. Niedostateczne wyposażenie w sprzęt i ubiór 
ćwiczącego. 
3. Nierówna nawierzchnia bieżni. 
4. Zły stan lodu. 
5. Zły stan rozbiegu, miejsca odbicia itp. 
 
 



Bezpieczeństwo na zajęciach ruchowych: 
 W celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie zajęć ruchowych prowadzący powinien: 

Wywiesić, omówić i skrupulatnie egzekwować przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa przez uczestników (regulamin korzystania z sali gimnastycznej, hali, 
pływalni, boiska). 
Znać i przestrzegać przepisy prawne dotyczące zasad organizacji przebiegu zajęć oraz 
norm stosowanych przy budowie obiektów i urządzeń sportowych (mających 
zapewnić bezpieczeństwo ćwiczących) 
Powinien zwrócić uwagę na: 
- prawidłowe umieszczenie tablic do gry w koszykówkę  

 - odległość linii końcowych i bocznych boisk od ścian  
 - prawidłowe ustawienie słupków do siatkówki (słupki ustawione na bocznych liniach 

boiska stanowią źródło stresów i są przyczyną powstawania wypadków) 
- zabezpieczenie grzejników, pieców itp. 
- wymiary sal (np. sale o wymiarach poniżej 9 m×18 m nie nadają się do urządzania 
wyścigów 
- lokalizację obiektów sportowych 
- przepisowe wymiary i urządzenia bieżni, skoczni, rzutni itd. 
- nawierzchnię boisk 
- rodzaj podłogi (nie powinna być śliska) 
 
 
 



Bezpieczeństwo na zajęciach ruchowych: 

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie zajęć ruchowych prowadzący powinien 
zatroszczyć się o właściwy wybór i przygotowanie miejsca do zajęć ruchowych. Przed 
każdymi zajęciami sprawdzić stan: 
- sali i szatni - powinien zawsze panować wzorowy porządek 
- bieżni - powinna być wyrównana, uprzątnięta (oczyszczona z kamieni, szkła, chwastów 
itp.) 
- boiska do gry - stan nawierzchni, stabilność bramek, umocowanie słupków do siatki itp.  
- skoczni - musi być wypełniona taką ilością piasku, aby gwarantowała pełne 
bezpieczeństwo, (przed każdą lekcją piasek powinien być przekopany, a po każdym skoku 
wyrównany), rozbieg wyrównany, odpowiednio usytuowany próg odbicia)  
- lodowisko - mocne (gwarancja, że się nie złamie), całe i gładkie 
- planując zajęcia terenowe prowadzący powinien poznać doskonale teren; jego układ 
(korzystniejszy ze względów bezpieczeństwa jest teren miękki, gdzie nie ma dołków, 
ostrych kamieni, wystających z drzew suchych gałęzi) 
- w miejscu odbywania się zajęć ruchowych nie powinny przebywać inne osoby "bez 
celu"  
- w czasie przerw i nieobecności nauczyciela sala powinna być zamknięta na klucz 
 
 



Bezpieczeństwo na zajęciach ruchowych: 

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie zajęć ruchowych prowadzący 
powinien: 
- Przygotować do zajęć sprzęt i przyrządy - przed każdymi zajęciami sprawdzić 
stan sprzętu i przyrządów. 

- Przed każdymi zajęciami sprawdzić ubiór i obuwie ćwiczących. 
- Dbać o dyscyplinę 
- W czasie ćwiczeń 

Prowadzący powinien zwracać uwagę na bezpieczne odległości ćwiczących  
w stosunku do siebie (aby sobie wzajemnie nie przeszkadzali) oraz ścian, 
kaloryferów itp. Zapewni to poczucie bezpieczeństwa ćwiczącym i pozwoli 
uniknąć kolizji. 
 

- Istotna rolę w zapobieganiu kontuzji jest właściwa rozgrzewka. Podnosi ona 
sprawność układu oddechowego, krążenia, termoregulację, przygotowuje 
organizm do wysiłku  
 
  
 
 
 
 
 



Harcerskie podchody 



Harcerskie podchody 
   Czym są harcerskie podchody? 
 W podchodach harcerskich chodzi przede wszystkim o wykazanie słabości 

przeciwnika. Można to zrobić na różne sposoby. Najczęściej jest to wejście 
w sposób niezauważony na teren podchodzonego obozu, może to być 
zabranie z terenu podchodzonego obozu jakiejś rzeczy lub uprowadzenie 
ze sobą członka innego obozu z tego obozu. Szczególny powód do dumy 
daje zabranie ze sobą wartowników podchodzonego obozu, i to w taki 
sposób, by reszta obozu dowiedziała się o tym fakcie dopiero rano. 
 

 Podchody mają swoje zasady. Przez różne osoby i środowiska są one 
różnie określane. Jednak dla nas istnieją dwie żelazne reguły, których się 
nasza drużyna trzyma. Jest to: 

  1. Podczas kontaktu podchodzących z podchodzonymi nie używa się innej 
formy konfrontacji fizycznej oprócz siłowania, zapasów, itp.  

  2. Rzeczy zabrane z obozu, są w odpowiednim czasie zwracane w stanie 
nienaruszonym. To samo tyczy się zabranych osób, wartowników, itp.  

 3. Informujemy komendanta obozu o tym, że jego obóz będzie 
podchodzony.  



Harcerskie podchody 
Opis przykładowych podchodów: 
 Jest ciemno. Tkwimy nieruchomo już trzecią, czy czwartą godzinę. Jesteśmy 

około 10 kroków od ogrodzenia obozu. Co jakiś czas do naszych uszu dolatują 
prowadzone półgłosem rozmowy wartowników. Czekamy dalej. Przed godziną 
chwilę padało. To bardzo dobrze. Ściółka będzie mniej szeleściła. 
Komary gryzą jak najęte. "Of", został w bazie. Żeby nikogo nie kusiło. Ma 
charakterystyczny zapach. Ile jeszcze będziemy czekać? Końcu jest. Jedno 
leciutkie pyknięcia Motoroli. Z pewnością drużynowy. To pytanie, "co u was 
słychać". Odpowiadam dwoma nośnymi, czyli "wszystko w porządku". Jeszcze 
chwila i Motorola wydaje jeden za drugim w krótkich odstępach cztery pyknięcia. 
Są upragnione cztery nośne! Hasło do ataku! Potwierdzam dwoma nośnymi, 
gestem ręki daję znać reszcie, i ruszamy. Z lewej strony skrada się Kwiatek, po 
prawej czołga się Kuba, a za plecami czuję oddech Maryny. To nic, że jest 
dziewczyną. Jak przyjdzie co do czego, to wie jak o siebie i innych zadbać 
i można na niej polegać. Nieco dalej, za nami skrada się kilku innych. Druga 
ekipa zrobiła mały hałas od strony kuchni. Wartownicy mają zajęcie. Jeszcze 
chwila i będziemy w obozie. 
Jesteśmy. Już jest nasz. 

 



Harcerskie podchody 
Same podchody zostały podzielone na cztery fazy: 

 1.         Zbieranie wiadomości na temat obozu, jego okolic i planowanie 
podchodów  

 2.         Dojście w pobliże obozu i wyczekiwanie  
 3.         Wejście na teren obozu  
 4.         Wycofanie się   

Z kodeksu podchodów: 
 Niemal powszechną jest też opinia instruktorów, że harcerze nie 
powinni w ogóle podchodzić harcerek. Zwraca się przy tym uwagę na 
konieczność zachowania postawy rycerskiej wobec płci pięknej, co 
podczas nocnej „szarpaniny" jest całkowicie niemożliwe. 

   Przed każdą zabawą, komendanci obu obozów - podchodzonego  
i podchodzącego muszą się wzajemnie porozumieć i uzgodnić zasady gry 
oraz sposób postępowania w najprzeróżniejszych sytuacjach. Nie wolno 
podchodzić bez zgody komendanta obozu podchodzonego.  
 

 



Harcerskie ognisko 



Harcerskie ognisko 

 Przed rozpaleniem ogniska przygotowujemy 
odpowiednio miejsce. Wytyczamy okrąg  
o średnicy 50-70 cm, usuwamy z niego darń, 
odkładając ją na bok (będzie potrzebna do 
zamaskowania miejsca po ognisku). Wokół 
okręgu układamy kamienie lub obsypujemy go 
ziemią. Przygotowujemy w pobliżu wiadro z wodą 
lub piasek. Ogień palimy w bezpiecznej odległości 
od lasu (na dużej polanie, na łące).  
 



Harcerskie ognisko 

Drewno na ognisko 
 Przed rozpaleniem ogniska należy zgromadzić odpowiednią ilość opału, 

nawet więcej niż jak się wydaje - zużyjemy. Drewno na opał musi być 
suche, po deszczu lepiej zbierać je tylko w miejscach osłoniętych, np. 
pod konarami drzew. Drewno różnych gatunków drzew ma odmienne 
właściwości:  

Sosna, świerk, jodła to gatunki drzew iglastych, których drewno pali się 
szybko, jasnym płomieniem. Łatwo znaleźć je w lesie, nadaje się 
świetnie na ognisko.  

Dąb, buk, grab, jesion - to drzewa liściaste, których drewno jest twarde, 
posiada zwartą strukturę. Pali się wolno i równomiernie, wydziela 
bardzo dużo ciepła, nadaje się raczej do gotowania.  

Brzoza - pali się bardzo dobrze, ale świeża kora daje czarny dym. 
Wysuszona kora brzozy daje bardzo wysoką temperaturę. 

 



Harcerskie ognisko  
RODZAJE OGNISK 
 

“Bezpieczne ognisko nocne”  
 

   Ognisko to umożliwia sen przy ogniu bez 
niebezpieczeństwa, że płonące kłody stoczą się na 
śpiącego. Należy położyć dwie duże świeże kłody na 
ognisku w taki sposób, że będą chronić ciebie i twoje 
schronienie w miarę, jak ognisko będzie się wypalać. 
Zwróć uwagę na położenie ściany odbijającej ciepło. 

  
 



Harcerskie ognisko 
 RODZAJE OGNISK 



Harcerskie ognisko 
 RODZAJE OGNISK 

Ognisko “w igwam” , „stożek” 
 
   Dogodne do gotowania i ogrzewania się 

(zużywa wiele opału). Podpałkę wstępną 
należy umieścić pośrodku przygotowanego 
miejsca wokół wbitego w ziemię kołka,  
z otwarciem od strony nawietrznej dla 
zapewnienia ciągu. Ognisko należy osłaniać 
od wiatru zapalając je od strony nawietrznej. 
 
 



 
Harcerskie ognisko 

 RODZAJE OGNISK 



Harcerskie ognisko 
 RODZAJE OGNISK 

 Ognisko “studnia” 
 

  Zapewnia dużo ciepła i światła dzięki 
dużemu dopływowi powietrza. Dlatego 
może ono służyć do gotowania  
i sygnalizacji. 
 



Harcerskie ognisko 
 RODZAJE OGNISK 



Harcerskie ognisko 
 RODZAJE OGNISK 

Ognisko “piramida” 
 

  Podobne do ogniska typu “studnia”,  
z tym, że ułożone jest z pełnych warstw 
drewna, a nie z ażurowej konstrukcji. 
Takie ognisko pali się długo i można je 
wykorzystać jako ogień na całą noc. 
 
 



Harcerskie ognisko 
 RODZAJE OGNISK 



Rozpalanie ogniska  
Rozpałkę wstępną powinien stanowić materiał łatwopalny, dający dużo ognia. 
Może to być kora brzozowa, igliwie (najlepiej sosnowe), drobne kawałki drewna 
(wióry, cienkie i krótkie szczapki, drobne gałązki), sproszkowana żywica (żywica 
nie sproszkowana pali się nienajlepiej), wreszcie słoma, siano lub papier (te 
ostatnie nie są zgodne z harcerskim stylem, nie należy w ten sposób rozpalać 
ognisk obrzędowych).  
Rozpałka właściwa powinna się składać z nieco większych szczap w miarę 
możliwości suchego drewna, większych gałązek itd. Oczywiście, należy unikać 
drzew świeżo ściętych (są mokre od środka).  
Podczas deszczu – szczapy ze środka rozłupanej gałęzi. 
Żywica - najwięcej żywicy możemy znaleźć w: sękach (niestety, niezbyt się 
nadają na rozpałkę), korzeniach (np. małych, uschłych drzewek), gałęziach o 
uszkodzonej powierzchni (w uszkodzonych miejscach drzewa produkują dużo 
żywicy), drzewach specjalnie naciętych w celu pozyskiwania żywicy (i tu będzie 
jej najwięcej), mocno pokrzywionych gałęziach.  
Zapobiegliwi zbierają rozpałkę przy każdym pobycie w lesie i przechowują  
w hermetycznych pojemniczkach. 
 
 



Pionierka, totemizm 



Pionierka,  
totemizm 

 



Pionierka,  
totemizm 



Znaki patrolowe 

 Znaki patrolowe są doskonałym elementem 
zwiększającym atrakcyjność gier terenowych, 
biegów harcerskich, itp. Można je rysować na 
kartce papieru, kreślić patykiem na ziemi, układać  
z szyszek, gałązek, kamieni itd.  

 Rozwijają spostrzegawczość i pomysłowość. 
Oprócz tego mogą być bardzo przydatne w nie tylko 
podczas zabawy, ale także w codziennym życiu 
harcerza podczas porozumiewania się z kolegami 
lub koleżankami z zastępu, czy drużyny. 

 



Znaki patrolowe 



Znaki patrolowe 



Udanych harców!  
Czuwaj! 
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