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PRZEEBIEG ZAJĘĆ
Szkatułka obecnośści.
Krąg – obrzędowee rozpoczę
ęcie zbiórkki. Powitannie.
Gawęda NSZEJ SÓ
ÓWKI‐ (maskotki) o Janku
J
Melli.
owinny poo gawędzie
e wyciągn
nąć wnioseek, że nie ma
Zuchy po
rzeczy niemożliwyych, jeśli tyylko chcem
my być w czymś dobrzy.
Do osiąggnięcia sukkcesu potrrzeba jedyynie chęci i wytrwałłości w
pracy.
Ćwiczenia pokazujjące, że zu
uchy są w wielu dzieedzinach dobre:
d
zagadki, zagadki loogiczne.
Zabawa: Jakubku, gdzie jestteś?
Zabawa: Kto zmie nił miejsce?
Pląs: Lajj Lu li
Krąg Rad
dy:
– Podsu
umowaniee i ocena umiejętnoś
u
ści posiad anych przzez
zuchy.
nnej pracy nad sobą,, aby każd
dy
‐ Podjęciie decyzji o codzien
stawał się coraz leepszy w dzziedzinie, w której jeest dobry i w
dziedzinie, w któreej jest gorrszy.
Majsterkka: zuchy w
wykonują „wskaźnik osiągnięęć”
Zabawa: zawody rraczków i żabek. Szó
óstki stojąą w rzędacch. Do
wyznaczonego miejsca najp
pierw idą tyłem
t
na nnogach i rę
ękach,
a wracają żabimi sskokami w przysiadzie.
Krąg Rad
dy:
‐Ocena pracy
p
i zacchowania na zbiórce
e.
‐ Zuchy przedstaw
p
wiają swoje
e wskaźniki i zadaniia jakie sobie
dają do dalszej
d
praacy.
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11.






‐ Pokazanie zuchom plakatu z Prawem Zucha i omówienie
ostatniego punktu.
3min.
Obrzędowe zakończenie zbiórki
Szkatułka obecności
SOWA – MASKOTKA GROMADY
Kredki
Chusta do zawiązywania oczu
Plakat z prawem zucha

1. Materiały do gawędy:
Jan Mela (ur. 30 grudnia 1988 w Gdańsku) – polski polarnik, najmłodszy w historii
zdobywca biegunów (północnego i południowego) w ciągu jednego roku. Jest jednocześnie
pierwszym niepełnosprawnym, który dokonał takiego wyczynu. Założył fundację Poza
Horyzonty. Jest współautorem programu podróżniczego w Radiu Kraków – Między
biegunami
Wypadek: W 2002 roku, mając 13 lat, uległ ciężkiemu wypadkowi. Schronił się przed
deszczem w niezabezpieczonym budynku stacji transformatorowej – poraził go prąd o
napięciu 16 000 V. W wyniku porażenia lekarze zdecydowali o amputacji lewego podudzia i
prawego przedramienia. Obecnie Jasiek chodzi z pomocą protezy nogi. Przeszedł
skomplikowane leczenie, a dzięki rodzinie i wielu wspaniałym ludziom, odzyskał wiarę w
siebie i sens życia. W 2004 roku razem z Markiem Kamińskim zdobył oba Bieguny Polarne –
najpierw Biegun Północny, a później także Biegun Południowy. Tym samym został
najmłodszym i jedynym niepełnosprawnym na świecie, który tego dokonał. W październiku
2008 roku razem z podopiecznymi Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” wszedł na
Dach Afryki – Kilimandżaro. W tym samym roku podjął decyzję o założeniu własnej
fundacji, która niosłaby pomoc niepełnosprawnym, szczególnie osobom po wypadkach. 29
grudnia 2008 powstała Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty. Na przełomie lipca i sierpnia
2009 roku Jasiek zdobył Elbrus – najwyższy szczyt Kaukazu.
Jan Mela stracił lewe podudzie i prawe przedramię w wyniku porażenia prądem, którego
doznał 24 lipca 2002 w Malborku, kiedy wszedł podczas deszczu do niezabezpieczonej stacji
transformatorowej. Odzyskawszy przytomność, dotarł o własnych siłach do domu. Został
niezwłocznie przewieziony do szpitala w Gdańsku, gdzie po trzech miesiącach leczenia
podjęto decyzję o amputacji kończyn.
Wyprawy:
 2004: "Razem na Biegun". Kontakt z Markiem Kamińskim nawiązał owocnie z
pomocą Natalii Ostrowskiej, żony Wojciecha Ostrowskiego, a także rodziców.
Wyprawa obejmowała oba bieguny Ziemi (północny i południowy) w jednym roku,
dotarł tam razem z Markiem Kamińskim, Wojciechem Ostrowskim i Wojciechem
Moskalem (biegun północny).
 2008: Wyprawa na Kilimandżaro – wyprawa na najwyższy szczyt Afryki
 2009: Wyprawa na Elbrus – wyprawa na najwyższy szczyt Kaukazu, w wyprawie
uczestniczy niewidomy od urodzenia Łukasz Żelechowski i Piotr Pogon, który od 20
lat walczy z chorobą nowotworową i przeszedł resekcję płuca.
 2010: Wyprawa na El Capitan – wyprawa wspinaczkowa na liczący ponad 1000
metrów szczyt El Capitan w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. W wyprawie brał
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 Zabawa „Jakubku, gdzie jesteś”
Potrzebna chusta do zawiązywania oczu!
Zuchy stoją w kręgu i chwytają się za ręce. Do środka wchodzi dwóch
ochotników z zasłoniętymi oczami. Jedno z dzieci pyta: „Jakubku, gdzie
jesteś?”, a drugie przy pomocy słuchu musi odszukać pytającego zucha.
Po schwytaniu go, następuje zmiana pary graczy.
 Zabawa „Kto zmienił miejsce?”
Zuchy siedzą w kręgu. Wybrany zuch przygląda się jak siedzą koledzy i na
chwilę opuszcza salę. W tym czasie kilka dzieci zamienia się miejscami.
Zuch wraca i odgaduje, kto zmienił miejsce.
Obrzędowe zakończenie zbiórki:
Wszyscy stoją w kręgu, trzymają się za ręce. Aby zapleść krąg Drużynowa
wydaje komendy, pokazuje i sprawdza poprawność ich wykonania przez zuchy:





Zuchy, prawa ręka do góry.
Zuchy, lewa ręka na brzuszek.
Zuchy, prawa ręka na lewą.
I zawiązujemy krąg poprzez złapanie rąk sąsiadów.

Kiedy krąg jest spleciony i wszyscy stoją w kręgu drużynowa przypomina o
tym, że krąg jest to uroczysta chwila na zbiórce i w kręgu nie rozmawiamy, nie
przepychamy się. Jest to chwila przekazania sobie iskierki przyjaźni poprzez
serdeczny uścisk dłoni, który powędruje od drużynowej po całym kręgu i wróci
do drużynowej. Uścisk ma być nie za mocny i nie za słaby, aby wiedzieć, że to
właśnie nadszedł moment iskierki.
Drużynowa mówi: „Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niech powróci do
mych rąk.” I podaje uścisk w krąg. Gdy uścisk powróci do jej rąk, mówi:
Iskierka krąg zatoczyła i do rąk mych powróciła. Zuchy!
Czuj!
Zuchy!
Czuj!
Zuchy!
Czuj! Czuj! Czuj!
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Materiał do gawędy:
Opowiadanie
Jesienne szarugi nadeszły niezwykle szybko. Jeszcze wczoraj słońce ogrzewało swymi
promieniami spłowiałe trawy i złociste liście leżące pod drzewami. Dzisiaj ranek wstał
mglisty i ponury. Na źdźbłach wisiały ciężkie krople rosy, a w powietrzu czuć było chłód,
który z każdym dniem miał się potęgować.
Większość zwierząt nie czekała do ostatniej chwili i już dawno zapadła w zimowy sen lub
przemierzała odległe krainy wędrując na zachód i południe. Te, które pozostały, poszukiwały
wytrwale jedzenia koczując z miejsca na miejsce.
Łąki i pola zaczerniły się sylwetkami gawronów i kawek, którym czasem towarzyszyły sroki.
- Kra kra kradniesz mi jedzenie! - zaperzył się gawron na przeszukującą w jego pobliżu
zeschłe liście kawkę.
- Też coś! - odparła oburzona - To co znajdę, to moje.
Inne kawki zawtórowały jej podlatując bliżej i niewiele robiąc sobie z
gawronich przepychanek. Kłótnie jednak wybuchały co chwilę, a czasami wręcz kończyły się
gonitwami w powietrzu. Wysoko na niebie przemykały gwarne stada kwiczołów:
- Kwi kwi czczczoły lecą! - rozległy się w powietrzu ich głosy – Wypatrujcie sadów,
jarzębiny. Zaspokoją nasz głód.
Nieopodal rozległo się cichutkie dzwonienie. Stado jemiołuszek wykonało szybki zwrot w
powietrzu i przysiadło na drzewie obwieszonym czerwonymi koralami uprzedzając kwiczoły.
Te nie dały jednak za wygraną. Również skierowały swój lot na jarzębinę.
- Znowu te darmozjady - wołał kwiczoł starając się jak najszybciej połknąć dużą liczbę
owoców - Szukajcie jemioły, to zostawcie nam – wykrzykiwał pomiędzy jednym
dziobnięciem, a drugim. Jemiołuszki powoli i spokojnie posilały się, czasem jedynie stroszyły
czubki i strasząc szeroko otwartymi dziobami odpowiadały na zaczepki.
Kiedy zapadł zmierzch z kępy sosen na skraju wsi zaczęły wynurzać się dziwne cienie.
Najpierw krążyły wokół drzew przelatując nisko nad ziemią, to znowu nieco wyżej.
Następnie wzbiły się wysoko i ponad dachami domów poleciały w kierunku pól. Przed
świtem sytuacja powtórzyła się. Co chwilę nadlatywał duży ptak i znikał w gęstwinie gałęzi.
Rankiem wprawne oko mogło zauważyć sylwetki sów siedzące w koronach sosen. W grupach
i pojedynczo, z przymkniętymi oczami odpoczywały po nocnych łowach.
- Chyba nas dzisiaj przybyło - zamruczała cicho najstarsza uszatka lustrując jednym okiem
okolice - Widzę nowe sowy na tamtej sośnie.
- Trudno się dziwić - odparła jej sąsiadka - Wędrówka trwa, a w okolicy nie brakuje norników
do upolowania.
- Ale jedna z nich jest jakaś inna - najstarsza uszatka w stadzie otwarła drugie oko, aby lepiej
się przyjrzeć
- Inna, inna! - wieść błyskawicznie obiegła wszystkie drzewa.
Uszatki wyraźnie poruszone zaczęły się wiercić się na gałęziach, tak aby dojrzeć nowego
przybysza. W dół posypało się igliwie, spadła szyszka, a w powietrzu zawirowało zgubione
pióro.
Rzeczywiście, na uschłym sosnowym konarze, nieco na uboczu, siedziała samotna sowa.
Wielkością podobna do pozostałych, jednak jej pióra były jaśniejsze, podobnie jak kolor oczu.
Na głowie nie mogła poszczycić się imponującymi "uszami". Najodważniejsza ze stałych
bywalczyń zimowiska przeleciała w jej pobliże.
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- Jesteś tu nowa - zagadnęła - Skąd przybywasz?
- Z bagien - odparła uszatka błotna, bowiem była to właśnie ta niezwykła sowa, która
zakłada gniazda na terenach podmokłych.
- Z bagien? - zdziwiła się pytająca sowa - Wyglądasz inaczej niż my. Co cię tu
sprowadza?
- Chciałam odpocząć. W gromadzie czuje się raźniej. Wędruję na południe.
Pozostałe sowy przyglądały się rozmawiającym. Niektóre wydawały się być wręcz wrogie.
- Nie potrzeba nam jej tu wcale! - zaczęły rozlegać się przyciszone głosy uszatek Niech leci dalej. Wyjada nasze norniki!
- Nie jest jedną z nas - wtórowały im inne - Przepędźmy ją!
Najstarsza bywalczyni zimowiska uciszyła wszystkich krótkim spojrzeniem.
- Od kiedy tutaj przylatuję - zabrała głos - a minęło już kilka lat, co roku zatrzymuję się
na tych drzewach. Wraz ze mną zimowy czas spędzają tutaj inne uszatki. Wokół nas
pojawiają się gile, jemiołuszki, kwiczoły, sikory i raniuszki. Wszelkie ptaki zimujące. Nigdy
nikogo nie przepędzamy. Zima jest trudnym okresem dla nas wszystkich.
Pozostałe sowy jakby zawstydzone pokiwały głowami przyznając jej rację.
- Dlatego i teraz nie wypada wypędzać naszego gościa. Nasza kuzynka uszatka błotna
mieszka na bagnach. Tam na ziemi składa jaja i opiekuje się pisklętami. Podczas, gdy my
polujemy nocą, ona woli zmierzch, a nawet dzień. Tak, jak i my wędruje, gdy nastaną
chłody, w poszukiwaniu miejsc zasobnych w jedzenie. Tutaj wokół pola obfitują w
gryzonie, których starczy dla wszystkich. I dla lisów, i dla myszołowów i wreszcie dla
nas, sów.
- Dziękuję za tak serdeczne przyjęcie - odparła uszatka błotna - Nie zatrzymam się tutaj na
długo. Jutro, najpóźniej pojutrze polecę dalej na południe ....
Chciała jeszcze coś dodać, ale rozległ się ostrzegawczy okrzyk:
- Jastrząb!!!
Uszatki zerwały się z gałęzi i nisko nad ziemią rozproszyły w różnych kierunkach. Jedynie
uszatka błotna poszybowała wysoko, ponad drzewa, zatoczyła koło i równym lotem
poszybowała w stronę lasu na horyzoncie. Duża samica jastrzębia przysiadła na sośnie i
rozejrzała się. Dzisiejsze polowanie nie należało do udanych, ale zapamięta to miejsce i
będzie tutaj zaglądać. Zima jest długa i kto wie czy uszatki zawsze będą takie czujne.

1.

Zabawa: KRECIK

Szóstki stają rzędami w rozkroku. Ostatnie dziecko z rzędu musi jak najszybciej przeczołgać
się pod nogami kolegów i stanąć na czele szóstki. Wygrywa grupa, w której pierwsze
zakończą przechodzenie wszystkie zuchy.

2.

Głowa, ramiona

Głowa, ramiona, kolana, piety,
Kolana, pięty, kolana, pięty.
Głowa, ramiona, kolana, pięty,
Oczy, uszy, usta, nos!

3.

Pląs: IDZIE ZUCH

Przygotował zuch dwie nogi,
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do dalekiej długiej drogi.
Noga lewa, noga prawa,
dla nas zuchów to wyprawa.
I, idzie zuch, a wicher dmucha
i do tyłu ciągnie zucha,
ale zuch się nie przejmuje, dalej raźno maszeruje.
Przygotował zuch dwie ręce,
tylko dwie, bo nie miał więcej.
Ręka lewa, ręka prawa,
to dla zucha jest zabawa.
Przygotował zuch dwa oka,
Przygotował zuch dwa ucha
takie wielkie, jak u smoka
Takie wielkie jak poducha.
Oko lewe, oko prawe,
Ucho lewe, ucho prawe!
to dla zucha jest ciekawe.
Dla nas zuchów to ciekawe!
Chciał pojechać zuch koleją,
lecz koleje nie tanieją.
A, że nie miał zuch pieniędzy, (mówi)
pójdę pieszo, będzie prędzej.

Przygotował zuch swe serce
Jedno, bo nie miał więcej
Puk, puk bije serce zucha
zuch nauczył się go słuchać!

OPIS ZABAWY Idzie zuch:
Uczestnicy stają w kole i na zwrotkach pokazują odpowiednio lewą
i prawą nogę, lewą i prawą rękę następnie lewe i prawe oko
dalej pokazujemy "lokomotywkę" i pocieramy kciukami o resztę palców
"naśladujemy trzymane w rękach pieniądze" później maszerujemy w miejscu
Wszystkie gesty wykonujemy we właściwych momentach.
I, idzie zuch - wszyscy obracają się w prawo
i chodzą jeden za drugim, po obwodzie koła.
a wicher dmucha - unosimy ręce do góry i pokazujemy nimi wiatr
i do tyłu ciągnie zucha - każdy chwyta za pas osobę
stojącą przed nim i ciągnie ją do tyłu.
Ale zuch się nie przejmuje, dalej raźno maszeruje - puszczamy
osobę stojącą przed nami i maszerujemy do przodu.

4. Laurencja
Laurencjo moja, Laurencjo ma,
A kiedy znów spotkamy się…
W poniedziałek!
Ach, żeby to już poniedziałek był
I ja przy swojej Laurencji był
Laurencjo ma!
Laurencjo moja, Laurencjo ma,
A kiedy znów spotkamy się…
We wtorek!
Ach, żeby to już poniedziałek, wtorek był
I ja przy swojej Laurencji był
Laurencjo ma! …
OPIS ZABAWY laurencja:
Opis zabawy: Chodzimy w wkoło trzymając się za ręce.
Na słowie Laurencja i dniu tygodnia robimy przysiad.
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e rozpoczęęcie zbiórk
ki. Stańmyy w koło…
…
Okrzyk: Dzielne soowy – zuch
h morowyy!
Mądre sóówki – Sów
wki z Matyysówki!
Wypisyw
wanie wsppólnie przeez Gromadę, na dużżym karton
nie ,
obowiązzków zuchhów jako dzieci,
d
uczzniów.
Przypom
mnienie pląąsu: Idzie zuch.
Majsterk
ka – Zuchyy obrysow
wują na ko
olorowychh kartkach swoją
prawą dłłoń. Na kaażdym palluszku wypisują lubb rysują sw
woje
domowee i szkolnee obowiązk
ki. Wycinają i wykkonują wystawę
dłoni.
Wspólnee zdjęcie.
Pląsy: Brusa i Głoowa, ramio
ona…
Krąg rad
dy i gawędda: Najgrzzeczniejszy
y zuch zappala świeccę.
Drużyno
owa przed stawia zucchom PAC
CHOLIKA
A i tłumacczy
jakie maa on przeznnaczenie. Zuchy uczą się rozm
mowy przzy
pomocy PACHOL
LIKA GRO
OMADY.
Gawęda: „Przygodda Zosi w Bałagano
owie”
Drużyno
owa rozpooczyna rozzmowę na temat oboowiązków
w:
odrabian
nia lekcji, sprzątaniaa pokoju, pomagani
p
ia rodzicom
m.
Zuchy szzukają odppowiedzi na pytaniie:
 CZ
ZY TO W
WYSTARC
CZY ABY
Y BYĆ ZU
UCHEM?
[ Trzeeba pamięętać o pun
nktualnym przychoddzeniu na
zbiórrki, o dobrrym zacho
owaniu, o dawaniu
d
ddobrego
przyk
kładu innyym – OTO
O OBOWIIAZKI ZU
UCHA!!!]
Informaccja o zadaaniu miedzzy zbiórko
owym.
12

8.

10min.

9.

3min.

10. 2min.

Teatr zuchowy: za pomocą pantomimy zuchy na zmiana
pokazują i zgadują jakie mają obowiązki
Nauka pląsu: A RAM SAM SAM
Obrzędowe zakończenie zbiórki.

!!!! Zadanie międzyzbiórkowe

–

solidnie spełniać swoje obowiązki w domu i w szkole

1. A RAM SAM SAM
A ram sam sam, a ram sam sam
guli guli guli guli ram sam sam
A ram sam sam, a ram sam sam
a guli guli guli guli ram sam sam
arafi arafi guli guli guli guli am sam sam
arafi arafi guli guli guli guli ram sam sam
OPIS ZABAWY:

a ram sam sam ‐ Siedzimy w pozycji klęczącej i uderzamy na zmianę
do rytmu w kolana partnera po lewej stronie następnie znów swoje,
partnera po prawej stronie, znów swoje i po prawej.
"czyli lewo, swoje, prawo i znów lewo, swoje, prawo itd."
a guli guli ‐ wyciągamy przed siebie ręce i
naśladujemy tzw. "wkręcanie żarówek"
arafi arafi ‐ robimy pokłon ku ziemi
INFORMACJA:

Za każdym razem zwiększamy tempo śpiewu.
Można także dodawać elementy w stylu
zamiast od kolan zaczynamy
od ramion, głowy itp.
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2. Materiały do GAWĘDY:

Dlaczego muszą być obowiązki i reguły? Inaczej na świecie byłby
chaos. Wyobraźcie sobie, że do szkoły przychodzimy kiedy chcemy?
Dlaczego lekcje nie mogły by się odbywać?
- bo, nigdy by się wspólnie klasa nie zebrała;
- bo, nauczyciel nie przyszedłby na lekcje;
- bo, pani poszłaby gdzie indziej;
- bo, nie byłoby wolnej klasy, itp., itd.
Dlatego są potrzebne reguły i ich przestrzeganie, bo one porządkują i
ułatwiają życie, eliminują chaos. Gdzie jeszcze reguły są potrzebne?
[kolej itp.]
„Przygoda Zosi w Bałaganowie”
1.
2.
3.
4.
5.

Była sobie Zosia, która nie lubiła sprzątać.
Odwiedził ją stworek Flejtuszek
Zabrał ją do Krainy Bałaganowo
Opis Bałaganowa
Dzieci się nie bawiły, bo nie mogły znaleźć zabawek
potrzebnych do danej zabawy
6. Pomysł Zosi, by zabawić się w sprzątanie
7. Wprowadzenie tego pomysłu w domu.

3. dodatkowo:
Kot i mysz w rzędach– nauka zabawy.

14

Wypra
W awa do
d krrainy sowyy
44.

L.p.
czas
1. 55min.

2.
3.
4.
5.
6.

55min.
55min.
110min.
110min.
110 min.

7.

110 min.

8.
9.

22min.
33min.

Zu
uch mówi prawdęę.

PRZEEBIEG ZAJĘĆ
Szkatułkka obecnośści.
Krąg – obrzędowee rozpoczę
ęcie zbiórkki. Stańmyy w koło…
h morowyy!
Okrzyk: Dzielne soowy – zuch
Mądre sóówki – Sów
wki z Matyysówki!
Nauka ustawiania się w szyku, meldo
owania zucchowego
Powtórzenie pląsóów: Idzie zuch,
z
Brussa, A ram sam, sam
m
Gawęda
Zabawa:: Krzesło pprawdy
Majsterk
ka: Sówkaa przypom
minajka – wykonanie
w
e sowy, kttóra
będzie przypominnać o mów
wieniu, w każdej
k
sytuuacji praw
wdy.
Krąg rad
dy- Drużynnowa
Drużyno
owa uczy zzuchy:
 Wszystkie
W
sspory, wszzystkie sprrawy!
Zuchy odpowiadaj
ają:
 Zaałatwiamyy w kręgu Rady!
W kręgu
u rozmawiiamy o tym
m, jakie sąą skutki kłłamstwa i o tym,
czy zuch
hom zdarzza się nie mówić
m
praawdy i dlaaczego tak
k się
dzieje. Zuchy
Z
zaw
wsze mówiią prawdę! Wszyscyy więc tutaaj o
tym pam
miętamy. N
Niech przy
ypomina o tym sówkka
przypom
minajka! M
Można ja sobie powiiesić nad bbiurkiem, czy
łóżkiem,, aby przyypominała,, że jestem
m zuchem,, który mó
ówi
prawdę.
Przypom
minamy soobie poznaane punkty
y Prawa Zu
Zucha.
Pląs: Do
onna
Obrzędo
owe zakońńczenie zbiórki
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1. MELDUNEK:
Zuch:Czuj! Druhno Drużynowa, Gromada Zuchowa „Sówki” z Matysówki są
gotowe do zbiórki. Obecne np. 15 zuchów.
Drużynowa: Zuchy! Czuj!
Zuchy: Czuj!
2. DOONNA
Na stole szklanka‐ka, na szklance pianka‐ka,
A ja wciąż szuka‐kam, swego kochanka‐ka.
Tuż pod balkone‐nem, u pięknej Donny‐ny,
Na mandolinie‐nie, grał rycerz konny‐ny.
A piękna Donna‐na, wielce wzruszona‐na,
spadła z balkona‐na, w jego ramiona‐na.
A rycerz konny‐ny, wielce wzruszony‐ny,
nie złapał Donny‐ny, bo waga Donny‐ny,
Miała trzy tony‐ny.
OPIS ZABAWY: Śpiew z pokazywaniem gestów obrazujących słowa pląsu.
3. Zabawa krzesło prawdy: Prowadzący czyta pytanie. Zuchy ustawione są
w dwóch rzędach lub szóstkami, które rywalizują ze sobą. W pewnej
odległości od zuchów stoją dwa krzesła z napisami: prawda, kłamstwo.
Zuchy, które są pierwsze w swoich rzędach biegną i siadają na tym
krześle, które uznają za właściwe po wysłuchaniu twierdzenia. Np.
drużynowa mówi: Ptakiem, który jest na totemie naszej gromady jest
orzeł. Zuchy biegną i za zadanie mają usiąść na krzesełku z napisem
KŁAMSTWO. Temu, któremu uda się to zrobić pierwszemu, wygrywa.
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Wypra
W awa do
d krrainy sowyy
5.

L.p.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

czas
5min.

Zu
uch jest dzielny.
d

PRZEB
BIEG ZAJĘĆ

Szkatułka obecności
o
.
K
Krąg
– obrzzędowe roozpoczęcie
e zbiórki. Stańmy
S
w koło…
O
Okrzyk:
Dzielne sowyy – zuch morowy!
m
Mądre
M
sów
wki – Sówki z Matysó
ówki!
5min. Utrwalenie
U
e pląsu: D
Donna, Bru
usa, Aram sam sam
110min. Zabawa: Gąski, gąsk i do domu
u!
110min. Gawęda
G
i krąg
k
rady ((zuchy oce
eniają zachowanie ggąsek i
koziołeczkaa). Wnioskkiem jast stwierdze
s
nie, że zucchy są
o
odważne,
bo
b Prawo Zucha mó
ówi: Zuch jest dzielnny.
115min. Wielki
W
Testt Odwagi
5min. Krąg
K
rady: Podsumo wanie WTTO i wręczzenie zuchhom medaali za
o
odwagę.
7min. Pląsy
P
i zabaawy ‐ wybbrane prze
ez zuchy.
3min. Obrzędowe
O
e zakończenie zbiórrki

1. ZZabawa: Gąąski, gąski do domu!

[P
Potrzebna kreda!]
k

Pastwisko / wilk / dom gąsek

Po dwóch stronach
h zuchówki (lub boiska)) wyznaczam
my dwie linie: przed jeedną linią je
est dom
ś
‐ to wilcza noraa . A za druggą linią pasttwisko. Zuchh – wilk stoii przed
gasek ‐ gęśnik, w środku
linią dom
mku gąsek, której nie może
m
przekkroczyć, bo odpadnie
o
z gry. Zuchy ggąki są na
pastwisku. Z gęśnikka rozlega się głos drużżynowej – pastuszka:
p
„Gąski, gąsk i do domu!”” Zuchy
17

gąski odpowiadają: „Boimy się!” Pastuszek: „ A czego?” Gąski: „Wilka złego!” Na to hasło
gąski starają się przebiec do gęśnika przez teren wilka, a wilk stara się złapać jak najwięcej
gąsek. Te, które przedrą się do domu są bezpieczne. Zabawa trwa aż wilk złapie wszystkie
gąski i np. ostatnia zostaje wilkiem.
Wariant: Złapane gąski łapią z wilkiem.
2. Materiały do gawędy:
Jan Brzechwa
KOZIOŁECZEK
Posłał kozioł koziołeczka
Po bułeczki do miaseczka.
Koziołeczek ruszył w drogę,
Wtem się natknął na stonogę.
Zadrżał z trwogi, no i w nogi,
Gaik, steczka, mostek, rzeczka,
A tam czekał ojciec srogi
I ukarał koziołeczka:
Taki tchórz! Taki tchórz!
Ledwo wyszedł, wrócił już!
Ładne rzeczy! Ładne rzeczy!
A koziołek tylko beczy:
Jak nie uciec, ojcze drogi?
Przecież sam rozumiesz to:
Ja mam tylko cztery nogi,
A stonoga ma ich sto!
Posłał kozioł koziołeczka
Do miasteczka po ciasteczka.
Koziołeczek mknie raz-dwa-trzy.
Nagle staje, nagle patrzy:
Chustka wisi na parkanie…
Koziołeczek wtedy w nogi
I znów dostał w domu lanie,
Bo był ojciec bardzo srogi:
Taki tchórz! Taki tchórz!
Ledwo wyszedł, wrócił już!
Ładne rzeczy! Ładne rzeczy!
A koziołek tylko beczy:
Jak nie uciec, ojcze drogi?
Czyż jest słuszna kara twa?
Chustka ma wszak cztery rogi,
A ja mam zaledwie dwa!
3. Wielki Test Odwagi
 Kilku zuchów zapala świeczkę
 Może trafi się zuch, który zgasi ją palcami?
 Przejście po trasie z krzesełek z zamkniętymi oczami
 Może trafi się zuch, który odważy się zrobić to na jednej nodze?
18



Zjeddzenie zielo
onej „mikstuury” –dżem.

Materiaały: świeca, zapałki, szzalik do zaw
wiązywania oczu, łyżeczki jednoraazowe, dżem
mniespoddzianka
MEDAL
LE: czekolaadki.

Wypra
W awa do
d krrainy sowyy
66.

L.p.
czas
1. 55min.

2.
3.

6 min.
55min.

4.
5.
6.
7.

1 mn.
110 min
115min
115min

8.

115min
220 min

9.
10. 115min

Zu
uch kocha
a Boga i Polskę.

PRZEEBIEG ZAJĘĆ
Szkatułkka obecnośści.
Krąg – obrzędowee rozpoczę
ęcie zbiórkki. Stańmyy w koło…
…
h morowyy!
Okrzyk: Dzielne soowy – zuch
Mądre Sóówki – Sów
wki z Matyysówki!
Gawęda: Symbolikka znaczkaa zuchowe
ego
Układan
nie na czass w szóstk
kach puzzlii z wizeruunkiem znaaczka
zuchoweego
Nagrodzzenie zwyccięzców okrzykiem
o
.
Zabawa:: Ogrodnikk
Krąg Raady: Rozm
mowa z zucchami o piierwszym
m Prawie Zucha
Z
Uzupełn
nienie mappy Polski symbolam
s
mi, o którycch powied
działy
zuchy. Kontur
K
maapy możnaa wykonaćć ze sznurkka lub białłoczerwon
nej kokardk
dki.
Zabawa:: Nietoperrz
Majsterk
ka: wykonnanie prezeentu dla ro
odziców – serduszek,
które wrręczą zuchhy podczass uroczysttej zbiórkii z Obietniicą
Zuchową oraz wyk
ykonanie zaproszeń.
z
Nauka piosenki: P
Prawo Zuccha
19

9. 10min
10. 3min.

Pląs: Pingwin
Obrzędowe zakończenie zbiórki

1. Ogrodnik
Ogrodnik Cel: ćwiczenie refleksu, pamięci Przebieg: Uczestnicy siedząc w kręgu wymieniają po kolei
dowolny owoc lub warzywo (UWAGA! Nie mogą się powtarzać!) Prowadzący zaczyna mówiąc:
Osoba 1: „Ach” Na to, pomocnik prowadzącego pyta: Osoba 2: „Co Ci?” Os 1: „Zakochałem/am się.”
Os 2: „W kim?” Os 1: „W … (i tu podaje dowolny owoc lub warzywo spośród wcześniej
wymienionych)” W tym momencie osoba, która jest wymienionym owocem/warzywem zaczyna od
początku mówiąc „Ach” itd., a pytania zadaje poprzednik (jak powyżej).

2. Ćma
Zuchy stoją w kręgu. Jeden zuch z zawiązaną chustą jest wewnątrz kręgu – to nietoperz. Dwa inne
zuchy też są wewnątrz kręgu i poruszają się cichutko- to ćmy. Nietoperz musi złapać zuchy- ćmy. Gdy
dotknie kogoś z kręgu, ta osoba mówi: krąg, a zuch-nietoperz szuka gdzie indziej. Od czasu do czasu
nietoperz pyta: Ćma? Zuchy ćmy odpowiadają natychmiast: HOP!

3. Pląs PINGWIN
O, jak przyjemnie i jak wesoło
w pingwina bawić się, się, się.
Raz nóżka prawa, raz nóżka lewa,
do przodu, do tyłu i raz, dwa, trzy.

Zuchy stoją „gęsiego” i maszerują w koło, ręce na ramionach poprzedzającej osoby.
Na słowa „się” -trzy skoki obunóż w przód.
Na słowa „prawa, lewa” - wysuwamy nogi w bok
Na słowa „do przodu…” - skok obunóż w przód, w tył
Na słowa „raz, dwa, trzy” - trzy podskoki w przód

4. PRAWO ZUCHA
Zuch wśród swoich rówieśników
Tak jak oni starszych słucha,
Ale mówi im: kochani,
Ja mam swoje Prawo Zucha. /x 2

Sł. E. Chomiak
Muz. L. Dmytrowski
GD7GD7
GD7GE7
aD7GD7
D7G

Zuch, choć jeszcze jest nieduży,
Kocha Polskę- w sercu nosi,
Dla niej uczy się, jej służy,
Jak punkt pierwszy Prawa głosi.
Drugi punkt jest równie ważny,
Zuch jest dzielny- śmiało kroczy,
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Jest roztropny i rozważny,
Trudom patrzy prosto w oczy.
Zuch nie łamie swego słowa
i nie skłamie, jasna sprawa,
Prawdę kocha jego mowa To już trzeci jest punkt Prawa.
O porządek dba w swych książkach,
Co dzień rano łóżko ściele,
Pamięta o obowiązkachChoćby miał ich bardzo wiele.
Koleżeński jest w zabawie,
Starszym służy wdzięcznym ruchem,
Jest pomocny w każdej sprawieWszystkim dobrze jest z tym zuchem.
Wiedzę zdobyć- w tym jest pierwszy,
Czy to nauka, czy zabawa.
Stara się być coraz lepszy To ostatni z punktów Prawa.
Za to wszystko drużynowy
Zuchom gwiazdkę wręczyć może,
A w przyszłości niedalekiej
Zuch harcerski mundur włoży.
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Wypra
W awa do
d krrainy sowyy
7.

OB
BIETNICA
A ZUCHO
OWA.

Obiietnica Zuchow
Z
wa
1. O
Obrzędowe sprawdzenie
e obecności.
2. O
Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki
SStańmy w ko
oło i wesoło hasło zaśpiew
wajmy swe!
SStańmy w ko
oło i wesoło hasło zaśpiew
wajmy swe!
C
Czuj, czuj, czzuj – czuwaj!!!
3. Powitanie go
ości
Gawęda ‐ Drrużynowa na
awiązuje do ookresu próbn
nego, podkre
eśla role wszzystkich zuch
hów w
4. G
ttworzeniu drrużyny, motyywuje wybórr nazwy: sow
wa jest symbo
olem mądrośści, wyprowa
adzając z
niej swoisty kodeks postępowania. TTłumaczy sym
mbolikę znaczka zuchoweego i munduru oraz
e. Zaprasza w
wszystkich ze
ebranych
role Obietniccy Zuchowej w życiu zucchów w naszej gromadzie
d
do czynnego
o udziału w te
ej uroczystośści.
5. ZZad. 1 – dobranie się w 4‐osobowe
4
z espoły. Wykkonanie zadań na kartachh: zaznaczen
nie
k
mapce Polskki województtwa podkarpackiego. Pokkolorowanie flagi i
kolorem na konturowej
ggodła. Wstaawienie brakujących słów
w. Wybranie cienia godła Polski.
6. Krąg
 Na swych
s
kartacch zadaniowyych mieliście
e kontur państwa, jakiegoo?
 TTo jest Polskka. Nasza ojczyzna.
 Co to
t znaczy ojczyzna? Możee pamiętacie
e wiersz Władysława Bełzzy pt. „Katecchizm
polsskiego dzieckka”. Widzę, że rozsypał się on po sali i trzeba go złożyć w całość.
Zuchy zb
bierają kartkii z kawałkam
mi wiersza i u kładają w po
orządku na środku sali. P o złożeniu Zuchy
recytują wiersz.


wiersza Władyysława Bełzyy pt. „Katech izm polskieggo
Myśślę, że wyreccytowanie w
dzieecka” jest dow
wodem na too, że wiecie co to jest ojcczyzna i jak zzuch wypełniia 1
Praw
wo Zucha. A jak brzmi to prawo?
 ZZuch kocha Boga i Polskę.
 Proszę więc
w o zapale
enie pierwszeej świeczki – symbolizują
ącej, że zuchyy znają pierw
wsze
Prawo Zucha.
 Pląs: Pin
ngwin
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7. 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
8. 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.
 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.
9. Zuch pamięta o swoich obowiązkach. – Wykonanie serduszek dla rodziców.
Zuchy obiecują zawsze wywiązywać się ze swoich obowiązków!!!
10. Wręczenie serduszek rodzicom.
11. Zapalenie czwartej świeczki.
12. Zabawa: Idzie zuch
13. Krąg
 Podoba mi się jak ładnie, zgodnie się bawiliście, bo…
 Wszystkim z zuchem jest dobrze.
 Dlatego proszę o zapalenie piątej świeczki.
14. Spisanie wad na kartonie. Podarcie ich. Złożenie w słoiku. Zaplanowanie spalenia ich, gdy
będziemy na podwórku.
15. Spalimy nasze wady, bo… Zuch stara się być coraz lepszy.
16. Zapalenie szóstej świeczki.
17. Odczytanie całego prawa zucha.
18. Zaśpiewanie : Mundur, chusta…
19. Krąg rady: Podjecie decyzji o dopuszczeniu zuchów do Obietnicy Zucha.
20. Szanowni goście, rodzice, czy zuchy wykazały się znajomością Prawa Zucha? Jak wykonały
próby, czy zasłużyły na noszenie zuchowego znaczka?

21.Czy zuchy mogą być dopuszczone do złożenia OBIETNICY ZUCHOWEJ?
22. Goście: …..TAK!
23. A wy zuchy, czy chcecie złożyć obietnicę zucha i stać się prawdziwym zuchem, członkiem
ZHP?
24. Zuchy: TAK!
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25. Odczytanie rozkazu:
„Wszem i wobec ogłaszam, że do3 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”
27.
28.
29.
30.

Wręczenie pamiątek.
Potwierdzenie w kronice. Odcisk małego palca.
Zdjęcie pamiątkowe.
Krąg. Iskierka.

Pamiętaj!
1. Przypomnij poszczególne punkty Prawa Zucha
2. Sprawdź znajomość symboliki znaczka
3. Podejmij w Kręgu Rady decyzję o dopuszczeniu zuchów do Obietnicy
Zuchowej
4. Zapytaj czy zuchy chcą złożyć Obietnicę
5. Po Obietnicy potwierdź przynależność do Organizacji słowami:

Materiały:
1. Sowy polski
sowy.eco.pl/
2. Ilustrowana encyklopedia ptaków polski
www.foto-ptaki.pl/index.php?option=com_content&task=view...
3. Sowy wikipedia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sowy

4. Polscy poeci dzieciom
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L.p.
czas
1. 5min.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
Szkatułka obecności.
Krąg – obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Stańmy w koło…
Okrzyk: Dzielne sowy – zuch morowy!
Mądre Sówki – Sówki z Matysówki!

Obrzędowe zakończenie zbiórki
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