Obietnica Zuchowa
1. Obrzędowe sprawdzenie obecności.
2. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki
Stańmy w koło i wesoło hasło zaśpiewajmy swe!
Stańmy w koło i wesoło hasło zaśpiewajmy swe!
Czuj, czuj, czuj – czuwaj!!!
3. Powitanie gości
4. Gawęda
5. Zad. 1 – dobranie się w 4‐osobowe zespoły. Wykonanie zadań na kartach: zaznaczenie
kolorem na konturowej mapce Polski województwa podkarpackiego. Pokolorowanie flagi i
godła. Wstawienie brakujących słów. Wybranie cienia godła Polski.
6. Krąg
 Na swych kartach zadaniowych mieliście kontur państwa, jakiego?
 To jest Polska. Nasza ojczyzna.
 Co to znaczy ojczyzna? Może pamiętacie wiersz Władysława Bełzy pt. „Katechizm
polskiego dziecka”. Widzę, że rozsypał się on po sali i trzeba go złożyć w całość.
Zuchy zbierają kartki z kawałkami wiersza i układają w porządku na środku sali. Po złożeniu Zuchy
recytują wiersz.
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Myślę, że wyrecytowanie wiersza Władysława Bełzy pt. „Katechizm polskiego
dziecka” jest dowodem na to, że wiecie co to jest ojczyzna i jak zuch wypełnia 1
Prawo Zucha. A jak brzmi to prawo?
Zuch kocha Boga i Polskę.
 Proszę więc o zapalenie pierwszej świeczki – symbolizującej, że zuchy znają pierwsze
Prawo Zucha.
 /Pingwin/
Zad. 2 – Jak brzmi drugie Prawo Zucha? – Zuch jest dzielny.
Teraz z zawiązanymi oczami przejdziecie przez tor przeszkód. Rodziców proszę o zasłonięcie
zuchom chustami oczu.
Tor z krzesełek. Na koniec zuch musi pogłaskać pluszowego smoka, węża, pająka, myszkę
itp., które są w worku, a zuchy myślą, że są żywe.
 Zapalenie drugiej świeczki.
 pląs: Brusa
Krąg
 Chciałabym abyście pamiętali, że odwaga to nie tylko pokonanie strachu na torze
przeszkód z krzesełek, wyjście na wysokie drzewo. Dzielny to również ktoś taki, kto umie
się wyrzec czegoś oddając to np. potrzebującemu, albo by sprawić komuś przyjemność.
Dzielny jest ten kto nie boi się przyznać do niewłaściwego postępku. Czasem w życiu
zamiast krzesełek będzie trzeba mieć odwagę przebyć tor omijania kłamstwa. Wówczas
trzeba będzie mieć odwagę mówienia prawdy. Np. o gorszej ocenie w szkole itp. Czasem
trzeba będzie mieć odwagę stanąć po stronie tego, kto mówi prawdę. Zaświadczyć o
prawdzie, bo co mówi 3 prawo zucha?
Zuch mówi prawdę.
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Jeśli tak, to należy raz na zawsze wyparzyć języki zuchów, aby były już zawsze
prawdomówne. Każdy zjada plasterek cytryny. Smacznego!
 Proszę teraz o zapalenie trzeciej świeczki.
Zuch pamięta o swoich obowiązkach. – Wykonanie serduszek dla rodziców.
Zuchy obiecują zawsze wywiązywać się ze swoich obowiązków!!!
Wręczenie serduszek rodzicom.
Zapalenie czwartej świeczki.
Zabawa: Idzie zuch
Krąg
 Podoba mi się jak ładnie, zgodnie się bawiliście, bo…
Wszystkim z zuchem jest dobrze.
 Dlatego proszę o zapalenie piątej świeczki.
Spisanie wad na kartonie. Podarcie ich. Złożenie w słoiku. Zaplanowanie spalenia ich, gdy
będziemy na podwórku.
Spalimy nasze wady, bo… Zuch stara się być coraz lepszy.
Zapalenie szóstej świeczki.
Odczytanie całego prawa zucha.
Zaśpiewanie : Mundur, chusta…
Krąg rady: Podjecie decyzji o dopuszczeniu zuchów do Obietnicy Zucha.
Szanowni goście, rodzice, czy zuchy wykazały się znajomością Prawa Zucha? Jak wykonały
próby, czy zasłużyły na noszenie zuchowego znaczka?

Czy zuchy mogą być dopuszczone do złożenia OBIETNICY
ZUCHOWEJ?

22. Goście: …..
23. A wy zuchy, czy chcecie złożyć obietnicę zucha i stać się prawdziwym zuchem, członkiem
ZHP?
24. Zuchy: ……..
25. Odczytanie rozkazu:
„Wszem i wobec ogłaszam, że do Zuchowej Gromady „SÓWKI” z Matysówki mogą być
przyjęte i złożyć obietnicę zuchową zuchy tu obecne….
Proszę wszystkich o powstanie.
Baczność!
„Obiecuję być dobrym zuchem i zawsze przestrzegać prawa zucha”
26. Potwierdzenie po Obietnicy:
„Jesteście prawdziwymi zuchami. Członkami Związku Harcerstwa Polskiego”
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Wręczenie pamiątek.
Potwierdzenie w kronice. Odcisk małego palca.
Zdjęcie pamiątkowe.
Krąg. Iskierka.
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