PRZYJACIEL ZAWISZY

CYKL SPRAWNOŚCIOWY ZBIÓREK PIERWSZEGO MIESIĄCA
Opracowała: phm. Iwona Ryndak
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ZBIÓRKA 1
TEMAT: Kto może być przyjacielem Zawiszy?
Zbiórka naborowa.
Czas: 1,5 godz.
L.p.

czas

1.

5min.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10min.
10min.
20min.
5min.
15min.
5 min.
15min.
5 min.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Sprawdzenie obecności.
Krąg – obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Okrzyk, piosenka.
Gawęda
Krąg Rady
Zabawy integrujące gromadę: Kółeczko - rundka
Pląs: Kaczuszka
Zabawa - koc
Prezentacja Znaczka Zuchowego i jego symboliki
Majsterka: zuchy kolorują znaczek zucha, na właściwe kolory.
Obrzędowe zakończenie zbiórki

WOREK z TWORZYWEM
Ad 1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki:
Gromada staje w kręgu i śpiewa piosenkę:
Stańmy w koło i wesoło hasło zaśpiewajmy swe *2
Czuj!, Czuj!, Czuwaj!
Okrzyk gromady:
Piosenka gromady:
Ad. 2. Gawęda
Pewien chorowity chłopiec, który właśnie leżał z grypą w łóżku bardzo się
nudził. Odwiedziła go babcia i przyniosła piękny album z różnymi obrazkami
przedstawiającymi dzieje naszej ojczyzny. Piotrek, bo tak miał na imię, aż
prychnął ze zniecierpliwienia, kiedy zobaczył ów wątpliwy prezent. Babcia
powiedziała tylko:
- Poszukaj mi tylko w tej książce, Piotrusiu, Zawiszy Czarnego. Wiesz na pewno,
takiego znanego rycerza, którego nikt nigdy nie pokonał.
I już chciała wyjść z pokoju, gdy zaintrygowany Piotr zapytał:
- Babciu, kogo mam poszukać?
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- No, Zawiszy! Zawiszy Czarnego. Polskiego rycerza, który był wzorem cnót. Stał
się wzorem dla następnych pokoleń rycerzy, żołnierzy, zuchów i harcerzy. Był
niepokonany w bitwach i podczas turniejów rycerskich. A kiedy coś przyrzekł
zawsze dotrzymywał słowa. Stąd dziś się mówi: „Polegać na kimś, jak na
Zawiszy”.
- Acha – sapnął Piotr. – A kiedy on żył?
- Oj, już bardzo dawno. Brał udział w słynnej bitwie pod Grunwaldem w 1410
roku. W niej to, Polacy pokonali Krzyżaków, którzy napadali na poskie osady
i niszczyli nasz karaj. Zawisza odznaczył się tam sławą. Był też bardzo pomocny
naszemu królowi i załatwiał ważne sprawy dyplomatyczne (czyli takie bez
wojny, czyli pokojowe rozmowy) w innych królestwach.
- A skąd babaciu, ty to wszystko wiesz? – zapytał Piotr.
- O, choćby z tej właśnie książki, którą trzymasz w rękach. – uśmiechnęła się
babcia. - A teraz odszukaj tego Zawiszę, a ja zrobię Ci pyszne kanapki.
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Ad.3. Krąg Rady
Drużynowa uczy zuchy:
 Wszystkie spory, wszystkie sprawy!
Zuchy odpowiadają:
 Załatwiamy w kręgu Rady!
Drużynowa przedstawia zuchom PACHOLIKA i tłumaczy jakie ma on
przeznaczenie. Zuchy uczą się rozmowy przy pomocy PACHOLIKA GROMADY.
W kręgu rozmawiamy o Zawiszy Czarnym. Zuchy odpowiadają na pytanie, kto
może być przyjacielem Zawiszy? Drużynowa nawiązuje do punktów Prawa
Zucha.

Ad. 4. Kółeczko- rundka
Siadamy w kręgu. Drużynowa zaprasza wszystkich do poznania imion. Sama
przedstawia się i następnie prosi, aby wszystkie zuchy idąc w prawo podały
swoje imiona. Jeśli gromada składa się z pierwszaków może towarzyszyć im
miś-harcerka lub harcerz, którym zdradzą swe imiona. Następnie bawimy się
tak, że pierwszy zuch podaje swoje imię. Następny zuch powtarza imię kolegi
i dodaje swoje i tak wszyscy powtarzają imiona wcześniejsze i dodają na końcu
swoje. Na koniec drużynowa wymienia wszystkie imiona zuchów .
Ad. 5. Pląs KACZUSZKA
Przebieg pląsu: ustawiamy się w krąg i wszyscy razem śpiewamy: „Kaczuszka,
kaczuszka ma...”W miejsce kropek kolejno wstawiamy: skrzydełko(maczamy
skrzydełkiem), Skrzydełka(machamy dwoma skrzydełkami), nóżki(nóżkami
tupiemy), kuperek(robimy obrót),dziób(robimy dziób ramionami i mocno
klaszczemy jeden raz).
Ad. 6. - KOC i imiona
Gromadę dzielimy na połowę i miedzy nimi dwoje przybocznych rozpościera
koc. Z każdej drużyny do koca zbliża się jedna osoba. Koc opada i kto pierwszy
krzyknie imię osoby z drugiej strony wygrywa, a przegrana osoba przechodzi do
jego drużyny. Gramy do póki wszyscy nie będą w jednej drużynie.
Ad.7. Symbolika znaczka zuchowego
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Ad.8. – majsterka
Potrzebne ksero konturów znaczka zuchowego (tyle ile zuchów) i kredki

Ad.9. - 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 śpiewamy:
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Słoneczko już gasi złoty blask,
za chwilę niebo błyśnie czarem gwiazd.
Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc już.
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!”
- Zuchy: -Czuj!
- Drużynowa: - Zuchy!
- Zuchy: -Czuj!
- Drużynowa: - Zuchy!
- Zuchy: Czuj! Czuj! Czuj!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZBIÓRKA 2
TEMAT: Kukułka. Drugie Prawo Zucha – Zuch jest dzielny.
L.p.

czas

1.

5min.

2.
3.
4.
5.

10 min.
10 min.
20 min.
10 min.

6.
7.
8.
9.

10 min.
10 min.
5 min.
7 min.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Sprawdzenie obecności.
Krąg – obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Okrzyk, piosenka.
Gawęda: Kukułka.
Krąg Rady - Co to znaczy być dzielnym?
Wielki Test Odwagi.
Krąg Rady: Podsumowanie WTO i wręczenie zuchom medali za
odwagę. Poczęstunek czekoladkami.
Zabawa: Berek skautowy
Teatr samorodny szóstek
Pląs: A ram sam, sam
Zabawa: Ciuciubabka
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10. 3 min.

Obrzędowe zakończenie zbiórki

WOREK z TWORZYWEM
Ad.2. Gawęda:
Drużynowa opowiada:
Do klasy Piotrka przyszedł nowy kolega,
a że był bardzo nieśmiały jąkał się z nerwów. Jeden chłopiec, który był wysoki
i tęgi, dlatego nazywany był Jelcz, śmiał się z niego i powiedział, że on, to tylko
jedno słowo potrafi dobrze powiedzieć „ku-kułka”. Wszyscy zaczęli się śmiać,
a chłopiec zrobił się czerwony ze wstydu. I od tej pory wszyscy już mówili o nim
Kukułka.
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Pewnego dnia Jelcz chciał dla zabawy postraszyć kukułkę cyrklem. Kukułka
cofał się do drzwi, ale inni chłopcy zamknęli je i nie chcieli go wypuścić z klasy.
Wówczas Piotr zdenerwował się i wskoczył między Jelcza a Kukułkę.
- Zostaw Kukułkę w spokoju! – wrzasnął, a Jelcz aż zdębiał.
- Kto mi zabroni? – wrzasnął. – Robię, co mi się podoba. A co zrobisz jeśli, nie
zostawię Kukułki w spokoju? Może będziesz się ze mną bił?
I zaczął się głośno śmiać, a klasa przyglądała się tej scenie.
- Nie będę się z tobą bił – powiedział Piotr- ale będziesz musiał mnie uderzyć,
zanim ukłujesz cyrklem Kukułkę.
- Odczep się, mały! – krzyknął Jelcz i popchnął Piotra, tak mocno, że uderzył
głową o ścianę i zaczęła mu lecieć krew z nosa. Wszyscy bardzo się przestraszyli
i uciekli, a dziewczynki pobiegły po nauczycielkę.
Pani była bardzo zdenerwowana.
- Dlaczego uderzyłeś Piotra? – spytała surowo Jelcza. – Nie wstyd Ci? Jesteś taki
duży i silny, a bijesz słabszego od siebie?
Klasa opowiedziała wtedy jak to było po kolei. Pani powiedziała wtedy:
- Niesłusznie powiedziałam, że Paweł (Jelcz) jest duży i silny, a Piotr mały
i słaby. Jest akurat odwrotnie, bo nie trzeba wcale siły, by dokuczyć słabszemu,
ale trzeba tej siły bardzo dużo, żeby stanąć w czyjejś obronie. Wielkości
człowieka nie mierzy się centymetrem.
Pani dodała także, żeby klasa zastanowiła się do jutra nad tym i wierzy, że
uczniowie są tak na prawdę dobrzy, a to, co się stało było wynikiem
bezmyślności i do jutra zgłosi się osoba, która zechce siedzieć w ławce
z Arturem (bo tak miał na imię Kukułka).
Gdy Piotr wrócił do domu mama zrobiła mu kompres na nosie, a tata
powiedział, że to może być przypieczętowanie przyjaźni. W dawnych czasach
rycerze i nie tylko, którzy ślubowali sobie wzajemną życzliwość i lojalność
potwierdzali ważność swoich słów symbolicznym zmieszaniem krwi. Ten
przypadek może być przypieczętowaniem przyjaźni z Kukułką.
Następnego dnia, gdy pani weszła do sali, tylko Kukułka usiadł w ławce.
Pani zapytała uczniów:
- A to, co nowego? Dlaczego nie siadacie na swoich miejscach?
Wtedy dzieci przypomniały pani, o tym, że prosiła, by klasa zastanowiła się kto
będzie siedział z Kukułką i okazało się, że wszyscy chcą z nim siedzieć w ławce.
Dlatego pani kazała odsunąć ławki i usiąść w kręgu wówczas wszyscy siedzą
blisko siebie, czyli razem.
Ad.4. Wielki Test Odwagi
1) Przejście zuchów, które mają zakryte oczy chustą przez tor z ustawionych
różnie krzesełek.
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Odśpiewanie: Braawo, braawo, brawissimo!/*2
Brawo, brawissimo/*2
Braawo, braawo, brawissimo!/*
Hej,ho!
2) Włożenie ręki do worka, w …”którym jest włochaty pająk” i pogłskanie
go. Okrzyk na cześć każdego odważnego: B, R, A, W, O!!! – Brawo!
- Brawo! - Brawo!
3) Gaszenie zapalonej świeczki palcami. Gromkie brawa dla każdego zucha,
któremu się to uda.
4) Wyłowienie palcami żabki z kisielu - obrzydliwej magicznej mikstury.
Materiały: świece (kilka bo zamakają), zapałki, miseczka z wodą, szalik lub chusta do zawiązywania
oczu, woreczek i włochata kulka, miska z kisielem i plastikowa żabka 
MEDALE za ODWAGĘ: czekoladki.

Ad.6. Zabawa: Berek skautowy
Zuchy biegają po sali. Na ustalony sygnał (np. gwizdek) zuchy prubują wrzucić
piłeczki do wystawionych w kilku miejscach sali koszy lub przykleić naklejkę na
położone kartony. Te kartony lub kosze są bronione przez kilku zuchów,
których zadaniem jest uniemożliwienie tej czynności zuchom. Wygrywają ci,
którzy nie dopuszczą lub
wykonanają zadania w określonym przez
druzynowego czasie.
Ad.7. – Teatr samorodny szóstek
Zadaniem szóstek jest przygotowanie scenki o wykazaniu się w różnych
sytuacjach odwagą przez zucha. Potem następuje prezentacja poszczególnych
scenek i omówienie dlaczego w danej sytuacji zuch wykazał się odwagą.
Ad. 8 – Pląs
A ram sam sam, a ram sam sam
A 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 a guli guli guli guli ram sam sam
arafi arafi a guli guli guli guli ram sam sam
OPIS ZABAWY:

„a ram sam sam” - Siedzimy w pozycji klęczącej i uderzamy na zmianę
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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.
Za każdym razem zwiększamy tempo śpiewu. Można także dodawać elementy
w stylu zamiast od kolan zaczynamy od ramion, głowy itp.
Ad. 9 – gra: Ciuciubabka
Zuchy ustawiają się w kółku. Jednej osobie zawiązuje się oczy, np. chustką,
szalikiem i obraca ją wokół jej własnej osi, tak aby straciła orientację
w kierunkach. Pozostali dotykaniem, wołaniem dają znać ciuciubabce, gdzie się
znajdują. Ciuciubabka, poruszając się po omacku z szeroko rozstawionymi
rękami, stara się kogoś pochwycić. Wszyscy przebiegają obok niej, ale tak, by
uniknąć złapania. Jednocześnie są zobowiązani do czuwania nad
bezpieczeństwem ciuciubabki, żeby nie poobijała się o sprzęty czy inne
przeszkody.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZBIÓRKA 3
TEMAT: Wazonik. Trzecie Prawo Zucha- Zuch mówi prawdę.
L.p.

czas

1.

5min.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

10 min.
10min.
5 min.
15 min.
10 min.
10 min.

8.

10 min.

9. 10 min.
10. 5 min.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Sprawdzenie obecności.
Krąg – obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Okrzyk, piosenka.
Gawęda
Krąg Rady – rozmowa o prawdzie, czym jest i czy jest ważna
Pląs - Donna
Zabawa: Prawda- Fałsz
Gra: Fałszywa ręka
Tor przeszkód
Majsterka: „przypominajka” – wykonanie „wiewiórkiprzypominajki”, która będzie przypominać o mówieniu,
w każdej sytuacji prawdy.
Zabawa: Kłamca
Obrzędowe zakończenie zbiórki
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WOREK z TWORZYWEM

Ad.2. Gawęda:
Mama Piotrka kolekcjonuje wazoniki.
Pewnego dnia przyniosła nowy nabytek – wazonik z nadrukowanym symbolem
dwóch skrzyżowanych mieczy, który się bardzo Piotrkowi spodobał.
Następnego dnia po szkole przybiegł do kredensu, żeby jeszcze raz zobaczyć ów
wzór i niewiadomo jak wazonik wyślizgnął mu się z rąk i rozbił się.
Przestraszony Piotr wyszedł natychmiast z domu i długo bawił się u kolegi. Gdy
wrócił do domu zobaczył jak tata pociesza mamę. Tata, nic nie wiedząc o
wypadku wazonika, powiedział Piotrkowi, że kot stłukł wazonik, który wczoraj
mama kupiła.

Piotrek nic nie powiedział, tylko poszedł do swojego pokoju i próbował się
uczyć, ale mu zupełnie nie szło. Wieczorem, kiedy mama przyszła powiedzieć
mu dobranoc, przyznał się, że sam stłukł wazonik. Bał się, że mama zacznie
krzyczeć, ale ona popatrzyła na Piotra rozradowana, jakby wcale jej nie rozbił
wazonika, a kupił nowy. A potem zaczęła go ściskać i śmiać się, aż przyszedł
zdziwiony tata i pytał, co się stało. Wtedy mama wyjaśniła, że owszem, żal jej
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tego wazonika, ale może sobie kupić nowy, nawet ładniejszy, ale na całym
świecie nie ma takiego sklepu, w którym mogłaby kupić uczciwość albo
prawdomówność swojego dziecka. Dlatego cieszy się, że ma w domu, to, czego
nie może kupić za żadne pieniądze. A wazonik spróbuje skleić.
Tata tylko dodał:
- Masz Piotrku charakter jak bokser bicepsy – i uśmiechnął się.
Ad.3. Krąg Rady
Zuchy zastanawiają się w rozmowie kierowanej czym jest odwaga i czy tylko
poprzez bycie silnym fizycznie można ją wyrazić. Na podstawie ilustracji zuchy
oceniają postawę Piotra.
Ad. 4. Pląs: „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.
Ad.5. Zabawa: Prawda-Fałsz
Gromada zostaje podzielona na dwie części lub szóstki, które ustawiają się
w rzędach obok siebie. Każdy w rzędzie otrzymuje swój – kolejny – numer.
Naprzeciwko ich staje prowadzący. Jedna z jego rąk to prawda, druga – fałsz.
Prowadzący mówi zdanie i numer. Osoby o tym numerze (po jednej z każdej
drużyny) decydują czy jest to zdanie prawdziwe, czy fałszywe i biegną do
konkretnej ręki aby jej dotknąć. Punkt otrzymuje pierwszy.
Przykładowe zdania:





Trawa jest zielona.
Gruszki rosną na sośnie.
Piłka jest kwadratowa.
Wtorek to drugi dzień tygodnia.
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Polska leży w Europie.
Klocki LEGO służą do zabawy.
Rowerem można jeździć po torach kolejowych.
Do mycia rąk najlepsza jest coca-cola.
Rzeszów jest stolicą Podkarpacia.
Mydło służy do smarowania pieczywa.
…………. (osiedle skąd są dzieci z gromady) jest osiedlem Rzeszowa.
Można częstować się słodyczami od obcych ludzi.
Pogoda jest wtedy gdy jest słonecznie.
Koty umieją latać.
Słońce jest kwadratowe.
Przez przejście dla pieszych przechodzimy na czerwonym świetle.
Cukierki są gorzkie.
Piłka jest okrągła.
Najlepiej czyta się przy jasnym świetle.
Zuch powinien słuchać tylko druhny drużynowej.
Zuch mówi prawdę.

Ad.6. Gra – „Fałszywa ręka”
Kalambury - po kolei każdy losuje kartkę na której napisany jest jakiś
przedmiot, zuch rysuje go za pomocą „fałszywej ręki” czyli leworęczny rysuje
prawą a prawo ręczny lewą. Pozostałe zuchy zgadują co narysował.
Ad.7. – Tor przeszkód
Wariant A - Zuch pokonuje tor przeszkód z zawiązanymi rękami. W szóstkach
lub każdy zuch osobno. Bieg między miękkimi klockami, przeskok przez
narysowaną kredą przeszkodę, przejście przez pajęczynkę z liny. Przyboczni
dbają o bezpieczeństwo zuchów.
Wariant B – pokonywanie prostego toru z zawiązanymi chustą oczami, gdy ktoś
prawidłowo podaje drogę i gdy prowadzący czasem kłamie – omówienie i
podkreślenie, jak bardzo szkodzi kłamstwo.
Materiały: wg. możliwości terenu lub pomieszczenia, w którym odbywa się
zbiórka: chusty, klocki, lina, piłki, kreda, itp.
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Ad.8. PRZYPOMINAJKA - materiały: szablony wiewiórki, kredki, nożyczki

Ad.9. - Kłamca
Wszyscy siedzą w kole. Jedna osoba wychodzi z pomieszczenia. Prowadzący
wyznacza kłamcę. Kiedy osoba zza drzwi wraca, ma za zadanie odnaleźć kłamcę.
Może zadawać pytania każdemu z uczestników, a oni muszą odpowiadać
prawdę – tylko kłamca nie. Kilka osób może spróbować swoich sił jako
poszukiwacz kłamców.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Propozycja zamiast majsterki: Teatr samorodny szóstek – Kłamstwo i jego
skutki.
Szóstki otrzymują zadanie, przygotować krótką scenkę o kłamstwie i jego
skutkach – mają na to około 10 min. Potem następuje prezentacja
poszczególnych scenek i omówienie dlaczego kłamstwo nie popłaca, a prawda
w danym przypadku nie przysporzyłaby kłopotu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ZBIÓRKA 4
TEMAT: Na straży porządku. Czwarte Prawo Zucha – Zuch pamięta o
swoich obowiązkach.
L.p.

czas

1.

5min.

2.
3.

10 min.
5 min.

4.

5 min.
15 min.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

5 min.
15 min.
5 min.
5 min.
15 min.

11. 3 min.
12. 2 min.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Sprawdzenie obecności.
Krąg – obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Okrzyk, piosenka.
Gawęda
Krąg Rady. Wypisywanie wspólnie przez gromadę, na dużym
kartonie obowiązków zuchów jako dzieci, uczniów.
Nauka słów pląsu: „Idzie zuch”.
Majsterka – Zuchy obrysowują na kolorowych kartkach swoją
dłoń. Na każdym paluszku wypisują lub rysują swoje domowe i
szkolne obowiązki. Wycinają i wykonują wystawę dłoni.
Omawiamy swoje obowiązki.
Nauka pląsu: Laurencja
Gra: „Jajko, kura, dinozaur, Superman”
Nauka szyfru GA-DE-RY-PO-LU-KI
Zaszyfrowanie swoich imion
Gra SZÓSTKAMI lub Kalambury: za pomocą pantomimy zuchy
pokazują i zgadują jakie mają obowiązki
Pląs: Brusa
Obrzędowe zakończenie zbiórki

WOREK z TWORZYWEM
Ad.2. Gawęda

Gdy mama Piotra wróciła do domu z pracy, rozejrzawszy się po jego pokoju
powiedziała do taty:
- Zajrzyj do kalendarza i zobacz, kiedy obchodzi imieniny Bałaganiarz. Wydaje
mi się, że będziemy mieli solenizanta.
Piotr zaczerwienił się, bo wiedział, że to o nim mówiła mama. Piotr nie miał
pojęcia jak ten bałagan się robi. Właśnie – robi się – bo przecież on go raczej nie
robi. Piotr jednego dnia układa na półkach i w szafkach, a następnego dnia –
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jakimś cudem – wszystko jest porozrzucane? Mama powiedziała, że trudno jest
utrzymać porządek w takim domu, gdzie tylko niektórzy domownicy czują się
gospodarzami, a inni uważają, że mają prawo do bezmyślnego bałaganienia.
- Wyobraź sobie, że budujesz piękną wieżę z klocków i wtedy podchodzi ktoś
i niechcący, czy przez nieuwagę niszczy twoje dzieło. Trudno zarzucić mu, że
robi to umyślnie, ale mimo to jest ci przykro, prawda?
Piotr zgodził się z mamą, a tata, pokiwał głową i dodał:
- No cóż, Piotrze, nie z każdym wrogiem można zmierzyć się na pięści czy
szable. Czasem spotyka się takiego przeciwnika, do którego trzeba wyruszyć
z innym uzbrojeniem na przykład ze szczotką i szufelką.
Piotr zamyślony poszedł do swojego pokoju. Czy stać na straży porządku to
znaczy pozbyć się tych wszystkich rzeczy, które zalegały całą podłogę, wszystkie
szafki i szafę? Piotr poczuł, że serce ściska się mu z żalu na samą myśl
o pozbyciu się tych wszystkich bardzo pożytecznych skarbów. Nie, nigdy tego
nie uczyni, ale pozostawienie ich na podłodze, gdzie na pewno się zniszczą to,
to samo co, wyrzucić je. Dlatego Piotr zaczął działać. Poprosił mamę o kilka
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tekturowych pudełek i tak uzbrojony staną na progu wielkiego bałaganu.
Bardzo nie chciało mu się sprzątać. Wtedy podszedł do niego tato i powiedział:
- Do walki z nieporządkiem trzeba niewiele odwagi, ale za to dużo wytrwałości.
A poza tym, jak w każdej walce, wiary, że się pokona wroga.
Tymczasem wróg Piotra leżał sobie spokojnie na podłodze i miał nad
chłopcem przewagę. Przez tyle lat zwyciężał go, że nie bał się niczego. Piotr
postanowił, że tę bitwę wygra i zabrał się do segregowania zabawek: do
poszczególnych pudełek wkładał auta, klocki, piłki, kasztany i inne skarby.
Z czasem podłoga pustoszała, a Piotr odkrywał różne interesujące przedmioty,
o których istnieniu wcale nie wiedział. Wiele rzeczy odłożył dla młodszych dzieci
np. gumowe kaczuszki, którymi na pewno już nigdy się nie będzie bawił.
Porządkowanie pokoju trwało wiele dni. Czasami wydawało się, że wrógczyli nieporządek zwycięży Piotra, ale w takich momentach zawsze zjawiał się
tato, który mówił:
- Widzę, że wróg jest w odwrocie. Teraz nie pozwól mu się pozbierać, bo znów
cię zaatakuje.
I takie żartobliwe słowa podnosiły Piotra na duchu. Jak tato mówił, że wróg
jest w odwrocie, to znaczy, że widać skutki walki Piotrka.
Kiedy Piotr skończył porządki i przez tydzień triumfował nad wrogiem, tato
powiedział do mamy:
- Wydaje mi się, że na imieniny Bałaganiarza nie będziemy mieli gości. Po
prostu nie będziemy mieli solenizanta w domu.
Mama uśmiechnęła się i powiedziała, że takie zwycięstwo należy uczcić
smaczną kolacją. A tata wyciągnął z kieszeni małego husarza na koniu
i powiedział:
- Mianuję cię, Piotrze, obrońcą ładu w naszym domu. Okazałeś się mężczyzną
walecznym, dzielnym i nieustępliwym. Mamy nadzieję, że nie wpuścisz za próg
nieporządku.
Od tamtej pory zdarza się Piotrowi coś zepsuć, nabałaganić na podłodze
zabawkami, ale już naprawdę bardzo rzadko. Husarz, który stoi na półce bardzo
mu w tym pomaga, przypominając, że w każdej walce liczy się nie tylko odwaga,
ale przede wszystkim wytrwałość i wiara, że się jednak w końcu da radę
nieprzyjacielowi.
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Ad.3. Krąg Rady
Drużynowa rozpoczyna rozmowę na temat obowiązków: odrabiania lekcji,
sprzątania pokoju, pomagania rodzicom. Zuchy szukają odpowiedzi na pytanie:
 CZY TO WYSTARCZY ABY BYĆ ZUCHEM?
[Trzeba pamiętać o punktualnym przychodzeniu na zbiórki, o dobrym
zachowaniu, o dawaniu dobrego przykładu innym – OTO OBOWIAZKI
ZUCHA!!!]
Informacja o zadaniu miedzy zbiórkowym.
!!!! Zadanie międzyzbiórkowe –
Solidnie spełniać swoje obowiązki w domu i w szkole
 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, lotnisko,
autostrada, itp.]
Ad. 4. Nauka pląsu: „Idzie zuch”.
Przygotował zuch dwie nogi,
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:
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Uczestnicy stają w kole i na zwrotkach pokazują odpowiednio lewą i prawą nogę, lewą
i prawą rękę następnie lewe i prawe oko, itp. Następnie wg. słów piosenki pokazujemy
czynność: tupiemy w miejscu na „do dalekiej drogi”, klaszczmy na „zabawa”, udajemy, że
patrzymy przez lunetę, itp.
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.

Ad.5. materiały: kolorowe bloki rysunkowe [przygotowane kartoniki wielkości
dłoni zucha), kredki, ołówki, gumka, zastrugiwaczka, nożyczki dla każdego zucha

Ad.6. Nauka pląsu: Laurencja
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: Chodzimy w wkoło trzymając się za ręce.
Na słowie Laurencja i dniu tygodnia robimy przysiad.
Za każdym razem dodajemy do poprzedniego następny dzień tygodnia
czyli ...a może by tak poniedziałek, wtorek itd.

Ad. 7. – Gra „Jajko, kura, dinozaur, Superman”
Wszyscy uczestnicy są jajkami – które poruszają się wolno i wydają dźwięk
turturtur. Jeśli spotkają się dwa jajka, stukają się i grają w papier, nożyce,
kamień – osoba, która wygrywa staje się kurą, druga szuka innego jajka do
pojedynku. Kury machają skrzydłami i wydają dźwięk kokoko. Po spotkaniu
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dwóch kur – jedna staje się dinozaurem, on porusza się ociężale i wydaje z
siebie pomruk: Uauaua. Kiedy spotkają się dwa dinozaury – jeden z nich po
pojedynku staje się Supermanem, który wyciąga jedną rękę do góry i mówi –
Superman. Na koniec zawsze zostanie jedno jajko, jedna kura, jeden dinozaur
i duża grupa Supermanów.
Zasady gry „papier, nożyce, kamień”:
kamień – papier = wygrywa papier, który zawija kamień
kamień – nożyce = wygrywa kamień, który tępi nożyce
papier – nożyce = wygrywają nożyce, które tną papier
Ad.10. – Gra w terenie: Po zuchówce lub po innym terenie zabawy są
poukrywane karteczki z zaszyfrowanymi nazwami obowiązków, które
wypisywały wcześniej zuchy na paluszkach. Szóstki szukają tych karteczek
i je rozszyfrowują. Szyfr: GA-DE-RY-PO-LU-KI
Materiały: Plakat pokazowy z szyfrem, karteczki do próbnego szyfrowania,
ołówki, gumki, strugaczki, kolorowe karteczki z zaszyfrowanymi obowiązkami,
taśma klejąca, małe tekturki z szyfrem dla każdej szóstki.

Ad.11. Nauka pląsu
Głowa, ramiona
Śpiewamy i pokazujemy:
Głowa, ramiona, kolana, piety,
Kolana, pięty, kolana, pięty.
Głowa, ramiona, kolana, pięty,
Oczy, uszy, usta, nos!
Brusa
Brusa, Brusa, żermena Brusa, Żermena Brusa Raseri, Sera!
Opis: Zuchy stoją w kręgu i zaplatają się rękami za biodra sąsiadów, tak
zapleciony krąg kołysze się na boki i śpiewa pląs. Najpierw powoli, potem
szybciej. Na końcowe słowa rozpychamy się biodrami, aby wypchnąć sąsiada
z kręgu, jeśli się nie uda, to powtarzamy pląs ściskając się mocniej.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ZBIÓRKA 5
TEMAT: Kolano Jurka. Piąte Prawo Zucha - Wszystkim z zuchem jest
dobrze.
L.p.

czas

1.

5min.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10 min.
10 min.
5 min.
15 min.
15 min.
10 min.
10 min.
5 min.
5 min.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Sprawdzenie obecności.
Krąg – obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Okrzyk, piosenka.
Gawęda – Kolano Jurka.
Krąg Rady – Co dla zucha oznacza 5 Prawo Zucha?
Nauka pląsu „Idzie zuch”
Nauka ustawiania się na zbiórce zuchowej. Musztra zuchowa
Majsterka – kolorowanie znaczka zucha
Gra- Woda, góry, ląd
Zabawa - Krecik
Pląs: płyną statki z bananami
Obrzędowe zakończenie zbiórki

WOREK z TWORZYWEM
Ad.2. Gawęda

Dzień był upalny, więc pani sprawdziła, czy wszyscy mają zapas picia, bo
Piotr z klasą wyruszali na wycieczkę do lasu. Już w autobusie niestety niektórym
zabrakło wody. Dlatego pani, kiedy wysiedliśmy z autobusu poprosiła o
możliwość uzupełnienia zapasów w najbliższym gospodarstwie.
Zabawa na polanie i pieczenie kiełbasy na ognisku podobało się wszystkim,
ale znowu zabrakło wszystkim picia. Po posprzątaniu polanki i zakopaniu śmieci
znów uzupełnili sobie zapas wody w pobliskim gospodarstwie. Klasa wyruszyła
w drogę powrotną. Niestety trzeba było czekać na autobus powrotny na
przystanku i dzieci nudziły się. Chłopcy zaczęli biegać po łące i znów wypili całą
wodę ze swoich butelek. Brakowało wszystkim, oprócz Piotra, który sprytnie
zachował sobie kilka łyków na tak zwaną „czarną godzinę”, czyli chwilę, gdy już
nie będzie mógł wytrzymać z pragnienia.

21

Wówczas przytrafiła się ta przykra historia. Jurek potknął się o kamień i
upadł. Nie uderzył się zbyt mocno, ale porządnie otarł sobie skórę na kolanie.
Był też cały czarny od pyłu, który przylepił się do spoconego czoła. Kolano było
jeszcze brudniejsze i ciekła z niego lekko krew.
Pani zmartwiła się:
- Z pragnieniem sobie poradzisz- powiedziała- ale ranę trzeba koniecznie
zdezynfekować, bo jest zabrudzona ziemią.
I sięgnęła do swojej torby, w której miała apteczkę pierwszej pomocy. Jakież
było jej zdziwienie, gdy okazało się, że nie może znaleźć środka do dezynfekcji
rany. Ktoś wtedy przypomniał sobie, że pani wyjmowała go na polanie, gdy
jeden z chłopców skaleczył się w rękę ciągnąc ostrą gałąź na ognisko. Nie
schowano go do torby i dzieci sprzątając polanę zakopały go jako niepotrzebny
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śmieć w ziemi. I teraz leży sobie, zakopana głęboko, a noga Jurka narażona jest
na zakażenie.
Gdy Jurek usłyszał słowo „zakażenie” rozpłakał się, ale pani pocieszyła go, że
wystarczy kilka kropel czystej wody i bandaż i będzie wszystko w porządku. Ale
przecież nikt nie miał wody, nikt oprócz Piotra, który zachował żelazny zapas.
Piotr nie miał ochoty pozbywać się oszczędzonych łyków wody na kolano Jurka.
Jurek mógł nie biegać, tylko czekać spokojnie na autobus. Gdy sprawdzono, że
na pewno nikt nie ma wody, a Jurek dalej beczał, pani postanowiła zatrzymać
przejeżdżający samochód i pożyczyć od kierowcy wodę lub środek odkażający
rany. Gdy już miała iść na ulicę Piotr krzyknął, że ma odrobinę wody.
Zaskoczona pani zabrała moją butelkę, przemyła kolano Jurka i zabandażowała
je.
Piotr czekał na autobus i bardzo chciało mu się pić, ale nie żałował tego
zapasu wody, który podarował Jurkowi. Jurek był jego kolegą i trudno, żeby
oczekiwał pomocy od kogoś obcego.
Ad.5. Nauka ustawiania się na zbiórce zuchowej. Musztra zuchowa.
Ustalenie z zuchami szyku gromady. Objaśnienie zasad zuchowego meldunku.
Ustalenie przez zuchy znaków nazw szóstek.
Próba meldowania szóstkowych.
Ad. 6. Majsterka
Podział na szóstki i kolorowanie z pamięci znaczka zucha, kto zrobi poprawnie
dokładnie wygrywa.
Ad.7. Gra –„ Woda, ląd, góry”
Na ziemi jest wyznaczona linia. Po jednej stronie jest ląd, po drugiej woda. Na
krzesłach, czy podwyższeniu – góry. Prowadzący wymienia słowa – ląd, woda
lub góry, a osoba która ostatnia znajdzie się na nich lub pomyli się - odpada.
Prowadzący sam też może przemieszczać się po sali i mylić uczestników.
Ad.8. 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.
Ad. 9 – Pląs – Płyną statki z bananami
Płyną statki z bananami w siną dal
Ładi bu daj daj, ładi bu daj
23

A każdy ładowacz śpiewa tak
Ładi bu daj daj, ładi bu daj
Podaj, podaj, podaj mi proszę
Bananów kosz
Opis:
W rytm melodii wykonujemy następujące ruchy: kierujemy biodra w prawo,
potem w lewo, w przód i w tył. Potem w prawo, w lewo, itd. Stoimy przy tym w
kole, łapiąc się z tyłu rękami. Z każdym kolejnym powtórzeniem pląsu
systematycznie przyspieszamy.
Inną wersją tego pląsu jest uderzanie o kolana najpierw sąsiada z prawej
strony, potem własne, potem sąsiada z lewej strony, potem znowu własne, z
prawej itd. (ten pląs można również wykonywać siedząc).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dodatkowo:
Ad.X. - Zabawa – „Coś miłego”
Zuchy siedzą w kręgu i po kolei podają sobie rękę, witając się i wymyślając
komplement dla osoby po lewej stronie. Miłe słowa nie mogą się powtarzać.
Potem rundka w prawą stronę. Zaczyna drużynowa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZBIÓRKA 6
TEMAT: Koń wyścigowy w herbie. Szóste Prawo Zucha – Zuch stara
się być coraz lepszy.
L.p.

czas

1.

5min.

2

10 min.
5 min.
15 min.
5 min.
10 min.
15 min.
10 min.
10 min.
5 min.

3
4
5
6.
7.
8.
9.
10.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Sprawdzenie obecności.
Krąg – obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Okrzyk, piosenka.
Gawęda
Krąg Rady
Zagadki i zgadywanki logiczne
Pląs „Już czas zawiązać krąg”
Zabawa „Kto zmienił miejsce”
Majsterka: Zuchowa tarcza osiągnięć
KIM
Zabawa POMOC
Obrzędowe zakończenie zbiórki
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WOREK z TWORZYWEM
Ad.2. Gawęda
Piotr był bardzo powolną osobą. Tato kiedyś powiedział, że gdyby teraz
nadawano herby, to Piotr miałby na pewno żółwia na swojej tarczy.
Rzeczywiście, chłopiec był guzdrałą i martwił się tym, bo wcale nie jest
przyjemnie być zawsze ostatnim. Gdy klasa ubiera się w szatni – Piotr był
ostatni, gdy rodzina wychodzi z domu i ubierają się przed wyjściem – Piotr był
ostatni, w czasie dyktanda – Piotr oczywiście jest ostatni. Nigdy nie zdąży
zasznurować butów, zrobić notatki z lekcji, spakować potrzebne rzeczy. Piotr
postanowił coś zrobić z tą powolnością, ale nie wiedział co.
-Poradź mi tatusiu- poprosił – co mógłbym zrobić, żeby mieć na tarczy nie
żółwia tylko konia wyścigowego.
-Dwie rzeczy – poradził tata. Pierwsza to czegoś mocno chcieć, a druga – to
cierpliwie dążyć do tego, czego się pragnie. Można modelować glinę, można
poprawiać sto razy rysunek na piasku, ale zmienić samego siebie, to bardzo
mozolne zajęcie.
Piotr postanowił zacząć ćwiczenia z szybkości od umiejętności ubierania się
rano. Długo się budzi, ubiera pół godziny, bo nic nie współpracuje: nogawki się
mieszają, a w nocy ubrania same odwracają się na lewą stronę.
Piotr widział w telewizji film jak strażacy potrafią się ubrać w mgnieniu oka.
W ciągu minuty są nie tylko ubrani, ale całkowicie gotowi do wyjazdu. Wszystko
mieli na sobie, zbiegali do samochodu i o niczym nie zapomnieli, nic im się nie
poplątało, nie gubiło i nie wypadało z rąk. Skoro jedni potrafią, to inni też się
tego potrafią nauczyć. Piotr wiedział, że pewnie nigdy nie będzie ubierał się
w ciągu minuty, bo nie jest strażakiem, ale gdyby zdołał się ubrać rano w ciągu
trzech minut to byłby sukces. Pożyczył od mamy minutnik do porannego
treningu.
Rano Piotr nastawił minutnik na 10 minut i okazało się, że w ciągu tego
czasu zdążył się ubrać. Następnego ranka nastawił minutnik na 5 minut. W tym
czasie zdążył ubrać podkoszulkę, koszulkę i wciągnąć skarpety. Minutnik
zadzwonił gdy spodnie trzymał w ręku. Piotr postanowił ćwiczyć dotąd aż
osiągnie 5 minut. Wieczorem przygotowywał ubranie na krześle, ćwiczył
techniki szybkiego ubierania i któregoś dnia ubrał się zanim minutnik zadzwoni
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po 5 minutach. Najtrudniejsze było osiągnąć czas czterech minut, a potem
„urwać” jeszcze ostatnią minutę. Aż nastąpił taki dzień, że Piotr wszedł do
kuchni przygotowywać śniadanie na trzy minuty przed mamą. Mama zdziwiła
się tak bardzo, że prosiła tatę by ją uszczypną, ponieważ zdaje jej się, że jeszcze
śpi i ma bardzo dziwny sen. Tata jednak śmiejąc się powiedział, że na pewno nie
śpi i na jej oczach dokonała się przemiana żółwia w konia wyścigowego. A więc
można modelować samego siebie i wszystko jest możliwe.
Któregoś dnia Piotr wszedł do pokoju, a obok łóżka leżała piękna rycerska
tarcza, a na niej… Tak na niej był namalowany pędzący koń! Pod tarczą leżała
kartka z napisem: „Piotrowi, który pokonał żółwia groźniejszego od smoka –
Zawisza Czarny”.
Ad. 3. Krąg Rady
Zuchy powinny po gawędzie wyciągnąć wniosek, że nie ma rzeczy
niemożliwych, jeśli tylko chcemy być w czymś dobrzy. Do osiągnięcia sukcesu
potrzeba jedynie chęci i wytrwałości w pracy.
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Zuchy określają w czym są dobre, jaki mają talent.
– Podsumowanie i ocena umiejętności posiadanych przez zuchy.
- Podjęcie decyzji o codziennej pracy nad sobą, aby każdy stawał się coraz
lepszy w dziedzinie, w której jest dobry i w dziedzinie, w której jest gorszy.
Ad.4. Zagadki:
Splatam sobie siatkę cienką
Delikatną, zwiewną, lekką,
Siadam w kącie, czyham, słucham,
Czy nie brzęczy w sieci mucha?
Najwierniejszy chyba
Przyjaciel człowieka.
Nie każdego jednak:
Na niektórych szczeka.

Pies

Zgadnij, któż to mieszka
Wysoko na drzewach,
Lubi jeść orzeszki
I wcale nie śpiewa.
Składa się za muszelki,
Dwóch rogów i … nogi,
Lecz nie wiem, co jada:
Podobno pierogi.

Pająk

Wiewiórka

Ślimak

Drużynowy stwierdza, że zuchy są naprawdę bystre, więc trzeba dać im
trudniejsze zadanie.
Zagadki logiczne
Trzech mężczyzn płynęło łodzią, która się przewróciła. Tylko dwóch z nich
zmoczyło włosy, dlaczego?
Odp. Jeden z nich był łysy.
Mechanik, lekarz i nauczyciel szli ulicą w kapeluszach. Który miał największy
kapelusz?
Odp. Ten z największą głową.
W jakim miesiącu gadatliwa dziewczyna mówi najmniej?
Odp. W lutym, bo to najkrótszy miesiąc.
Co trzeba zrobić, aby trzech chłopców znalazło się w jednym bucie?
Odp. Kazać im zdjąć po jednym bucie.
Czego nie możesz zjeść na śniadanie?
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Odp. Obiadu, kolacji.
Dlaczego ściany nie toczą między sobą wojny?
Odp. Ponieważ między nimi jest pokuj.

Ad.5. Pląs – „Już czas zawiązać krąg”
Już czas zawiązać krąg i niech popłynie pieśń
Bo w kręgu przyjaciół wesoło zawsze jest!
(Prowadzący wymienia polecenia, po każdym wykonaniu piosenki dodaje jedno,
a dzieci powtarzają każde polecenie po nim i je wykonują)
- kciuki do przodu!
- łokcie do tyłu!
- kolana ugiąć!
- pięty na zewnątrz!
- pupa do góry!
- głowa do góry!
- język na brodę!
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Ad. 6. 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.
Ad. 7. Majsterka „zuchowa tarcza osiągnięć”
Zuchy projektują swoją tarczę z tym w czym są dobre lub najlepsze.
Materiały: szablon tarczy, nożyczki, kredki.
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Ad. 8. KIM
Zuchy siedzą w kręgu, drużynowa rozkłada w środku 10-15 różnych drobnych
przedmiotów np. klucz, piórko, orzeszek, ołówek, kostka do gry, spinacz, itp.
Zuchy przyglądają się im przez chwilę. Następnie ochotnik wychodzi z sali, a
drużynowa zabiera jedną rzecz. Zuch, który powróci do kręgu musi zgadnąć,
co zniknęło. Utrudniając można zabierać dwa, trzy przedmioty.
Dodatkowo:
Ad. 12. Gra gdzie trzeba będzie pomagać różnym osobom
Zuchy grają szóstkami.
1) Zadanie: Małemu misiowi rozwiązał się bucik, trzeba mu pomóc
i zawiązać misiowi sznurówki.
2) Trzeba zamieść wkoło stolika, bo młodsze dzieci naśmieciły.
3) Trzeba przynieść chorej babci kubek wody.
4) Trzeba wynieść śmieci.
5) Zuchy otrzymują za wykonanie zadań dwa cukierki. Trzeba podzielić się
słodyczami z inną szóstką.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZBIÓRKA 7
TEMAT: Ostatnia deska ratunku. Pierwsze Prawo Zucha – Zuch
kocha Boga i Polskę.
L.p.

czas

1.

5min.

2.

10 min
15 min.

3.

4.
5.

10 min.
10 min.

6.

10 min.
30 min.

7.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Sprawdzenie obecności.
Krąg – obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Okrzyk, piosenka.
Gawęda
Krąg Rady – Wytłumaczenie zuchom w jakiej wojnie zginęli
synowie pani Zaleskiej. Co oznacza 1 PZ? Rozmowa z zuchami o
pierwszym Prawie Zucha, o wierze w Boga, o państwie,
patriotyzmie, o symbolach narodowych, o tym gdzie jest nasza
„mała ojczyzna”.
Zabawa: 10
Uzupełnienie mapy Polski symbolami, o których powiedziały
zuchy. Kontur mapy można wykonać ze sznurka lub białoczerwonej kokardki.
Zabawa: Żabki
Majsterka: wykonanie prezentu dla rodziców – serduszek, które
wręczą zuchy podczas uroczystej zbiórki z Obietnicą Zuchową
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8. 10 min.
9. 10 min.
10. 10 min.

oraz wykonanie zaproszeń.
Nauka piosenki: Prawo Zucha
Pląs: Pingwin
Obrzędowe zakończenie zbiórki

WOREK z TWORZYWEM
Ad.2. Gawęda

Sąsiadkę Piotra – panią Zalewską jego tato nazywa „ostatnią deską ratunku”,
gdyż często ratuje ona rodzinę Piotra w różnych potrzebach. Szczególnie
wspiera mamę Piotra ucząc ją prowadzenia gospodarstwa, gotowania i radząc
w wielu trudnych sprawach. Czasem tato Piotra żartuje, że przybije na jej
drzwiach tabliczkę z napisem „Ostatnia deska ratunku mojej żony”.
Pani Zalewska jest zawsze pogodna i lubi się śmiać, ale są takie chwile gdy
poważnieje, a nawet ma łzy w oczach. Dzieje się tak gdy wspomina swych
synów. Miała ich dwóch – Janka i Wojtka. Gdy zaczęła się wojna chodzili jeszcze
do szkoły i byli harcerzami, a kiedy wybuchło powstanie stanęli do walki i obaj
wkrótce zginęli. Zostali pochowani w powstańczej mogile na Powązkach. Pani
Zalewska często jeździ na cmentarz, kładzie kwiaty i zapala znicze na ich grobie.
Gdy mama Piotra widzi, że pani Zalewska wraca smutna
z Powązek, choć już jest dobrą gospodynią , udaje, ze zapomniała ile trzeba
dodać mąki do kruchego ciasta i prosi o przepis na konfitury lub co innego. Ona
to wszystko dobrze wie, ale chodzi o to, by panią Zalewską „wyrwać ze
smutku”.
Zdarzyło się tak, że pani Zalewska tak nieszczęśliwie poślizgnęła się
i przewróciła, że złamała nogę. Najpierw leżała w szpitalu, a potem w domu
leżała z nogą w gipsie i nie mogła chodzić. Zwykle sąsiadka Piotra traktowała tę
sytuację z humorem, ale jednego dnia widać było, ze coś się zmieniło. Pani
Zalewska była bardzo smutna i nic ją nie mogło rozbawić. Piotr intensywnie
myślał, co mogło ją tak zasmucić, ale nic mu do głowy nie przychodziło.
Dopiero przy kolacji mama Piotra przypomniała sobie, że nazajutrz była
kolejna rocznica śmierci synów pani Zalewskiej, a ona zawsze była w tym dniu
na cmentarzu. Teraz tego zrobić nie mogła, dlatego była tak smutna.
- Przecież ja mogę zapalić znicze na grobie Janka i Wojtka-zawołał Piotr. –
Doskonale wiem, gdzie są kwatery batalionu Wojtka. Byłem tam z panią
Zalewską.
-Pojedziemy obaj – powiedział tata Piotra.- Wszystko było ustalone.
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Piotr po kolacji odwiedził panią Zalewską, która siedziała w fotelu i oglądała
album z fotografiami.
- Chciałem powiedzieć, że wybieramy się jutro z tatą na Powązki i chcemy
odwiedzić grób batalionu Wojtka i Janka. Mama kupi ładne kwiaty, a my
zapalimy znicze.
Pani Zalewska przytuliła Piotra i bardzo się ucieszyła, a potem dodała:
- Jeśli twój tato będzie zamawiał tabliczkę na moje drzwi, to niech zamówi
drugą – ode mnie na wasze drzwi. Na jednej będzie: „Pani Zalewska – ostatnia
deska ratunku mojej żony”, a na drugiej: „Piotr – ostatnia deska ratunku pani
Zalewskiej”.
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Ad.4. – Zabawa – 10
Drużynowy tworzy dwie równoliczne grupy, które stoją w rozsypce lub w kole.
Zadaniem z każdej z grup jest zdobycie 10 punktów, czyli wykonanie dziesięciu
rzutów piłką, głośno je licząc. Wolno rzucać tylko w ruchu, nie wolno blokować
rzucającego. Jeśli piłka upadnie, liczymy od początku.
Ad. 5 – Mapa Polski
Zuchy wykonują na podłodze sznurkiem lub tasiemką kontury Polski. Mogą
robić to w szóstkach. Która szóstka zrobi dokładniej wygrywa. Następnie
umieszczają karteczki z nazwani większych miast w obrębie konturu oraz
zaznaczają niebieską tasiemką przebieg Wisły oraz zaznaczają góry.
Ad.6. – zabawa „Żabki”
„Jesteśmy żabami” – uczestnicy zachowują się jak żaby do momentu, aż
wyznaczona osoba daje kolejne hasło np. „jesteśmy kotami” (bocianami,
koniami, małpkami, leniwcami, pieskami,…)
Ad. 8. Nauka piosenki: Prawo Zucha
PRAWO ZUCHA
Sł. E. Chomiak
Muz. L. Dmytrowski
Zuch wśród swoich rówieśników
GD7GD7
Tak jak oni starszych słucha,
GD7GE7
Ale mówi im: kochani,
aD7GD7
Ja mam swoje Prawo Zucha. /x 2
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,
Jest roztropny i rozważny,
Trudom patrzy prosto w oczy.
Zuch nie łamie swego słowa
i nie skłamie, jasna sprawa,
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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.
Ad.9. 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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

34

ZBIÓRKA 8
TEMAT: OBIETNICA – Mój Przyjaciel Zawisza.
Gawęda

Nikt nie lubi chorować. Kiedy Piotr jest chory umila sobie czas oglądaniem
albumu z pięknymi ilustracjami związanymi z historią naszej Ojczyzny. W tym
albumie jest też fotografia słynnego obrazu Jana Matejki pt. Bitwa pod
Grunwaldem. Jak był mały rodzice opowiadali mu o tej bitwie i rycerzu
uwiecznionym na tym obrazie, czyli o słynnym Zawiszy Czarnym. Już ponad 600
lat minęło od tych wydarzeń, a sława Zawiszy przetrwała do dziś. Był
niezwyciężony, prawdomówny i zawsze można było na nim polegać. Stał się
wzorem do naśladowania dla harcerzy.
Pewnego dnia, gdy Piotr chorując przeglądał album powiedział do taty, że ci
wszyscy uwiecznieni w albumie rycerze, łatwo mogli być dzielni i sławni, bo nie
chorowali.
- Mylisz się. To prawda, że żyli w czasach, gdy siła i wytrzymałość fizyczna były
człowiekowi bardziej potrzebne niż dziś. Żaden z nich nie szedł przecież do
sklepu i nie mówił: „Poproszę kilogram wołowiny”, albo „Proszę zbroję w
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rozmiarze 44”, tylko z toporem, łukiem, albo kuszą wędrowali po puszczy, żeby
upolować dzika, czy jelenia. Było to w piękną pogodę, ale i w deszcz, śnieżycę
czy wichurę. To nie było łatwe, ani bezpieczne życie, dlatego mogli przetrwać
najbardziej odporni i silni. O twoim ulubionym bohaterze jednak nie mówi się
jednak „silny jak Zawisza”, ani „zdrowy jak Zawisza”, tylko „polegać jak na
Zawiszy”. A to zasadnicza różnica. Dlatego spróbuj sporządzić listę bohaterów,
którzy do swoich sławnych czynów nie używali siły mięśni. Są tacy?
Piotr wziął kartkę i zaczął intensywnie myśleć. Ale nic mu nie przychodziło do
głowy. Wówczas jego wzrok spoczął na półce z książkami i już miał kilka
propozycji: Staś Tarkowski z „W pustyni i w puszczy”. Był to chłopiec silny i
wysportowany, ale kiedy stanął przed Mahdim, nie uląkł się jego gróźb i nie
wyrzekł wiary mówiąc: „Jestem chrześcijaninem jak mój ojciec”, nie używał
przecież siły swoich mięśni.
Trylogia, czyli pan Wołodyjowski – mały rycerz, którego bali się ci, co byli od
niego dwa razy wyżsi. To prawda, aby być „pierwszą szablą Rzeczypospolitej”,
potrzeba było sprawności fizycznej, ale nie musiał jej dobywać by przeciwstawić
się zdrajcy Radziwiłłowi, albo dotrzymać danego słowa w oblężonym Kamieńcu.
Kolejną postacią, którą przypomniał sobie Piotr to Maksymilian Maria Kolbe.
-Taka postać na pewno może być przyjacielem Zawiszy.- Powiedział tata.
Piotrowi bardzo spodobało się takie określenie, ale powiedział, że on na pewno
nie mógłby być przyjacielem Zawiszy, bo w jego zwyczajnym życiu nie dzieją się
takie niezwykłe sprawy, jak u tych, których wymienił.
- W każdym dniu dzieje się wiele nadzwyczajnych rzeczy- powiedział tata Piotra.
– I każdego dnia mamy wiele okazji, by zachować się tak, jak przystało
„przyjacielowi Zawiszy”, choć często wcale nie zdajemy sobie z tego sprawy.
Szybko okazało się, że słowa taty Piotra były prorocze. Właśnie wtedy klasa
Piotra wybierała przewodniczącego klasy. Pani wychowawczyni powiedziała, że
ta osoba powinna cieszyć się największym zaufaniem. Sporo było w klasie
Piotra osób koleżeńskich, uczciwych i naprawdę dobrych. Ale to właśnie Piotra
wybrała klasa, bo twierdzili, że to na nim można polegać. To bardzo ucieszyło
Piotra, a rodzice byli z niego naprawdę dumni. W tydzień później, gdy wszedł do
pokoju zobaczył, że na ścianie wisi oprawiony w ramki obraz wyjęty z jego
ulubionego albumu. Był to obraz „Bitwa pod Grunwaldem”, a sam Zawisza
Czarny przyglądał się życzliwie Piotrowi.
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-Myślę, że wy dwaj zawsze będziecie się dobrze rozumieli, choć dzieli was wiele
setek lat. Bo tak już jest, że prawdziwi, odważni mężczyźni zawsze potrafią się

odnaleźć, zrozumieć, polubić i zaprzyjaźnić.
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