Rzeeszów, 09-13..02.201
15r.
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Opis reealizacji programu
p
w dniu:

PO
ONIEDZ
ZIAŁE
EK
9 lutego 22015r.:

dzialny: pw
wd. Iwon
na Ryndak
k
 iinstruktorr odpowied
 iilość uczeestników półkolonii
p
: 28
GODZ
ZINY
7:30-9:000
9:00-9:330

9:30-9:445
9:45-100:00
10:00-10:15
10:15-11:00
11:00-11:15
11:15- 112:15
12:15- 112:45
12:45- 113:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-15:30
15:30-16:00

ZADA
ANIE
Zbiieranie sięę zuchów w sali, ustalenia z
roddzicami.
Gryy i zabawy integracyjnne.
Sprrawdzenie obecności.
o
Appel-przywitaanie, otwarccie półkolon
nii, podział na
szóóstki i nadan
nie im nazw
w, skrzynka na listy,
Zappoznanie z regulaminam
r
mi+ zebran
nie podpisów
w
Gaw
węda – Kim
m byli i są S
Słowianie?
Krąąg Rady – Podjęciee decyzji o zdobywan
niu
sprrawności Sło
owianin
II śniadanie
ś
Budowa słowiiańskiego grrodu.

ODPO
OWIEDZIIALNY
Iwonaa
harcerrze
Iwonaa

Iwonaa
Kadraa

Nauuka pląsu , piosenki
Nauuka strzelan
nia z łuku

Aga

Przzygotowaniee do posiłkuu
Obbiad
Oddpoczynek poobiedni
p
– bajka na DVD

Kamill

Rozchodzenie się zuchhów do domu, luźźne kadra
zabbawy, kolorowanki

2

Opis reealizacji programu
p
w dniu:

WT
TOREK
K
10 lutegoo 2015rr.:

dzialny: pw
wd. Iwon
na Ryndak
k
 iinstruktorr odpowied
 iilość uczeestników półkolonii
p
: 29
ZINY
GODZ
7:00-8:000
8:00-8:330
8:30-9:330
9:30-100:00
10:00-12:00

12:00-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-15:30
15:30-16:00

ZADA
ANIE
Zbiieranie sięę zuchów w sali, ustalenia z
roddzicami. Sprrawdzenie oobecności.
Gryy i zabawy integracyjnne.
Appel- zuchow
wy, zapozznanie z planem
p
dn
nia,
skrrzynka na listy
Gryy i zabawy słowiańskiee
II śniadanie
ś
Zucchowy zw
wiad – wyjście do Muzeu
um
Okkręgowego w Rzeszow
wie. Lekcjaa muzealnaa o
kullturze ludów
w słowiańsskich . Po
oznajemy in
nne
pleemiona słow
wiańskie.
Gaw
węda o Noccy Kupały i topieniu Marzanny,
M
Nauuka piosenk
ki: My Słow
wianie
Obbiad
Oddpoczynek poobiedni
p
– bajka na DVD
Wyykonanie ku
ukiełek do teeatrzyku cieeni.
Rozchodzenie się zuchhów do domu, luźźne
zabbawy, kolorowanki

ODPO
OWIEDZIIALNY
Iwonaa
harcerrze
Iwonaa
Krzyssiek
kadra
Iwonaa
kadra

Domkka
Harceerze
Kamill
harcerrki
kadra
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Opis reealizacji programu
p
w dniu:

ŚRODA
11 lutegoo 2015rr.:

dzialny: pw
wd. Iwon
na Ryndak
k
 iinstruktorr odpowied
 iilość uczeestników półkolonii
p
: 28
ZINY
GODZ
7:00-8:000
8:00-8:330
8:30-9:000
9:00-100:00
9:30-100:00
10:30-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-15:30

15:30-16:00

ZADA
ANIE
Zbiieranie sięę zuchów w sali, ustalenia z
roddzicami. Sprrawdzenie oobecności.
Gryy i zabawy integracyjnne.
Appel- zuchow
wy, zapozznanie z planem
p
dn
nia,
skrrzynka na listy
Przzygotowaniee teatru cienni – Noc ku
upały, topienie
Maarzanny
Teaatrzyk cienii - konkurs
II śniadanie
ś
Gaw
węda - Bisk
kupin
Oddwiedziny czzłonka gruppy rekonstru
ukcyjnej – woj
w
z czzasów plem
mion słowiańńskich. Pok
kaz walki.
Turrniej wojó
ów (strzelaanie z łuk
ku, walka na
maakarony, rzu
ucanie do ceelu, szczur szóstkami)
s
Obbiad
Oddpoczynek poobiedni
p
– bajka na DVD
Kieedy woja boli palec – podstaawy pierwsszej
pom
mocy, zapo
oznanie zuuchów z podstawowy
p
ymi
zioołami, parrzenie i smakowan
nie herbaatek
zioołowych, nau
uka rozpoznnawania zió
ół.
Rozchodzenie się zuchhów do domu, luźźne
zabbawy, kolorowanki

ODPO
OWIEDZIIALNY
Iwonaa
harcerrze
Iwonaa
Krzyssiek
Pomooc harcerze
Kadraa w jury
Iwonaa
kadra
Madzzia Domka
Mikołłaj
Harceerze
Kamill
Renatta, harcerki

kadra
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Opis reealizacji programu
p
w dniu:

Czw
wartek
k
12 lutegoo 2015rr.:

dzialny: pw
wd. Iwon
na Ryndak
k
 iinstruktorr odpowied
 iilość uczeestników półkolonii
p
: 28
ZINY
GODZ
7:00-8:000
8:00-8:330
8:30-9:000
9:00-100:00
9:30-100:00
10:30-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-15:30
15:30-16:00

ZADA
ANIE
Zbiieranie sięę zuchów w sali, ustalenia z
roddzicami. Sprrawdzenie oobecności.
Gryy i zabawy integracyjnne.
Appel- zuchow
wy, zapozznanie z planem
p
dn
nia,
skrrzynka na listy
Gaw
węda – Tradycje Słow
wian, język, imiona
i
Zappoznanie zu
uchów z tajeemniczymi szyframi.
Tw
worzenie właasnych szyffrów plemieennych.
II śniadanie
ś
Przzygotowaniaa do teattrzyku sam
morodnego –
pollowanie na tura.
t
Zucchowy teatrrzyk samoroodny - konk
kurs
Łukki, piłka, rzutki
Obbiad
Oddpoczynek poobiedni
p
– bajka na DVD
„W
W poszukiwaaniu kwiatuu paproci” – gra zuchow
wa
Rozchodzenie się zuchhów do domu, luźźne
zabbawy, kolorowanki

ODPO
OWIEDZIIALNY
Iwonaa
harcerrze
Iwonaa
Krzyssiek
Iwonaa
Krzyssiek
harcerrze
Iwonaa
kadra
Kadraa -jury
Mikołłaj
Harceerze
Kamill
Renatta, harcerki
kadra
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Opis reealizacji programu
p
w dniu:

Pią
ątek
13 lutegoo 2015rr.:

dzialny: pw
wd. Iwon
na Ryndak
k
 iinstruktorr odpowied
 iilość uczeestników półkolonii
p
: 27
ZINY
GODZ
7:00-8:000
8:00-8:330
8:30-9:000
9:00-100:00
9:30-100:00
10:30-12:00

12:00-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-15:30
15:30-16:00

ZADA
ANIE
Zbiieranie sięę zuchów w sali, ustalenia z
roddzicami. Sprrawdzenie oobecności.
Gryy i zabawy integracyjnne.
Appel- zuchow
wy, zapozznanie z planem
p
dn
nia,
skrrzynka na listy
Gaw
węda – Posstrzyżyny i w
wyprawy haandlowe
Tw
worzenie własnych
w
aamuletów z imionaami
słowiańskimi. Uwieczniienie sweg
go grodu na
obrrazku. Zabaawy Słowiann.
II śniadanie
ś
Zucchowy zwiaad – wypraw
wa kupieck
ka. Szukaniee w
pobbliskim sad
dzie „monett”, wycieczzka na kop
piec
Koonfederatów
w Barskich,, gdzie zu
uchy oczek
kuje
kuppiec przy og
gniku, któryy sprzeda im
m tytuły i naada
imiiona.
Cerremonia prrzyznania sprawnościi, zabawy na
pow
wietrzu, pow
wrót do buddynku
Obbiad
Oddpoczynek poobiedni
p
– bajka na DVD
Rozbieranie grodów ssłowiańskich
h, sprzątaanie
buddynku
Rozchodzenie się zuchhów do domu, luźźne
zabbawy.

ODPO
OWIEDZIIALNY
Iwonaa
harcerrze
Iwonaa
Krzyssiek
Kamill
harcerrze
Mikołłaj
Kadraa, harcerze

Kadraa, harcerze
Harceerze
Kamill
wszysscy
kadra
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Marzan(n)a, Mora, Morana, Morena, Marena, Śmiertka, Śmierć, Śmiercicha –
słowiańska bogini symbolizująca zimę i śmierć, przez część badaczy uważana za demona.
Imię bogini wywodzone jest z praindoeuropejskiego rdzenia *mar-, *mor-, oznaczającego śmierć.
Śmierć Marzanny wraz z końcem zimy przeciwstawia ją symbolizującemu wiosnę Jaryle, który
rodził się wraz z nadejściem wiosny[2].
Marzanna, jako odpowiednik Cerery, została wraz z Dziewanną wspomniana przez Jana
Długosza jako bogini polska.

Topienie Marzanny
Marzanna to również nazwa kukły przedstawiającej boginię, którą w rytualny sposób palono bądź
topiono w czasie wiosennego Jarego Święta, aby przywołać wiosnę. Zwyczaj ten, zakorzeniony w
pogańskich obrzędach ofiarnych, miał zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku. Zgodnie z
opisanymi przez Jamesa Frazera zasadami magii sympatycznej wierzono, że zabicie postaci
przedstawiającej boginię śmierci spowoduje jednocześnie usunięcie efektów przez nią
wywołanych (zimy) i nadejście wiosny.
Kukłę wykonywano ze słomy, owijano białym płótnem, zdobiono wstążkami i koralami. Tradycja
nakazywała, aby dziecięcy orszak, z marzanną i zielonymi gałązkami jałowca w dłoniach, obszedł
wszystkie domy we wsi. Po drodze podtapiano marzannę w każdej wodzie, jaka się nadarzyła.
Wieczorem kukłę przejmowała młodzież. W świetle zapalonych gałązek jałowca wyprowadzano
marzannę ze wsi, podpalano i wrzucano do wody. Z topieniem Marzanny, również obecnie,
związane są różne przesądy: nie wolno dotknąć pływającej w wodzie kukły, bo grozi to
uschnięciem ręki, obejrzenie się za siebie w drodze powrotnej może spowodować chorobę, a
potknięcie i upadek – śmierć w ciągu najbliższego roku.
Chrześcijaństwo próbowało zakazać tego starosłowiańskiego zwyczaju. W 1420 roku Synod
Poznański nakazywał duchowieństwu: Nie dozwalajcie, aby w niedzielę odbywał się zabobonny
zwyczaj wynoszenia jakiejś postaci, którą śmiercią nazywają i w kałuży topią. Rodzima tradycja
okazała się jednak silniejsza. W konsekwencji na przełomie XVII i XVIII wieku próbowano
tradycję topienia marzanny zastąpić (w środę przed Wielkanocą) zrzucaniem z wieży kościelnej
kukły symbolizującej Judasza, co również zakończyło się niepowodzeniem. Obecnie w Polsce
obrzęd łączony jest z nastaniem kalendarzowej wiosny 21 marca lub z przypadającym na ten
właśnie okres Jarym Świętem.
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 Podstawowe wiadomości o Słowiańszczyźnie
Słowianie początkowo mieszkali na pograniczu Azji i Europy. Na tereny dzisiaj zamieszkane
przybyli na przełomie III i II tysiąclecia przed naszą erą.
W pierwszej połowie I tysiąclecia, pod wpływem własnych migracji i przemarszów ludów
celtyckich, germańskich, sarmackich i tureckich, Słowianie ulegli rozbiciu na dwie grupy: Zachodnią i
Wschodnią. W V–VI wieku Słowianie zaczęli się osiedlać na pograniczu bizantyjskim. Wyodrębniła
się trzecia grupa – Słowianie Południowi. Słowianie Zachodni opanowali ziemie między Odrą, Łabą i
Soławą aż do Płw. Jutlandzkiego. Słowianie Wschodni zajęli całe dorzecze Dniepru i górnej Wołgi.
Słowianie Południowi rozprzestrzenili się na Bałkanach i Peloponezie.
Na przełomie V i VI stulecia powstały pierwsze plemienne państwa Słowian. W półtora wieku
później powstało państwo wielkomorawskie. Na podstawie starych kronik a szczególnie wykopalisk
zdołano ustalić wiele szczegółów związanych z życiem Słowian. Niestety Słowianie nie stworzyli
własnego pisma, a kroniki są późniejsze i przede wszystkim autorów obcych. Dlatego najwięcej
możemy powiedzieć o kulturze materialnej Słowian badanej właśnie poprzez wykopaliska archeologiczne. Niewątpliwie najciekawszym obiektem archeologicznym jest odkrycie w Biskupinie.
Słowianie mieszkali w chatach drewnianych, a często nawet w półziemiankach. Ogniska
mieściły się najczęściej wewnątrz domostw.
Słowianie uprawiali rolę siejąc proso, żyto, bób, groch. Trudnili się hodowlą zwierząt oraz
polowaniem na tury, jelenie, niedźwiedzie i dziki. Rzeki dostarczały im ryb a barcie leśnych pszczół –
miodu. Wyrabiali też piękne naczynia, dobrą broń, biżuterię.
Znacznie rozwinięty był handel. W VIII–X w. przez tereny dzisiejszej Polski wiodły bardzo
ważne szlaki handlowe: z Kijowa przez Kraków do Czech i Bawarii, ze Skandynawii do Wilna i
Szczecina; z Pomorza Gdańskiego przez Kujawy i Wielkopolskę lub Wrocław i Kotlinę Kłodzką do
Czech i Południowych Niemiec – nazywany też Bursztynowym Szlakiem.
Do terenów dzisiejszej Polski docierali nawet kupcy arabscy. Wywożono stąd bursztyn, futra;
sprowadzano zaś sól, tkaniny wschodnie, przedmioty zbytku, ozdoby srebrne. Pamiętniki jednego z
takich kupców – Ibrahima syna Jakuba cytujemy.
Kult religijny Słowian przechodził różne fazy rozwoju. Początkowo wierzono w siły natury,
powszechny był kult płodności. Odpowiednie obrzędy Słowianie łączyli zwłaszcza z cyklem
rolniczym (z porami roku). Czczono ogień, słońce, wody w źródłach, rzekach i jeziorach, bo te
zapewniały środki do życia, ciepło i dobry plon. Później wykształciła się wiara w bóstwa wyższe,
wśród których najważniejsze miejsca zajmowały Rugi. Bóstwom tym zaczęto też wznosić świątyniegontyny. Ważniejsi bogowie to Światowid – bóg o czterech twarzach czczony przez wszystkich
Słowian, centrum jego kultu był Rugia. Ciekawym i mało znanym bóstwem był Trygław czczony w
Szczecinie. Szczególną rolę odgrywał Swarożyc lub inaczej Swaróg, czczony między innymi w
Gnieźnie. Był on bogiem światła i słońca, znanym pod imieniem Dadźboga. Jemu było poświęcone do
dziś znane święto sobótki – zrównania dnia z nocą, nazywano je Kupałą. Innym ważnym świętem
były Dziady – święto zmarłych – już wtedy związane było z paleniem ognia na rozdrożach i w
miejscach grzebania zmarłych. Ważną rolę w wierze Słowian odgrywały gody – święto związane ze
środkiem zimy lub początkiem roku.
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Inne mniej ważne bóstwa, ale czczone powszechnie to ubożę – opiekunowie domów, którym
w czwartek wieczorem składano ofiarę z resztek wieczerzy, i żywię – również bóstwa strzegące
domów przed urokiem i nieszczęściem oraz bóstwa lasów i wód, takie jak np. utopce czy wodnice. Na
straży świątyń, świętych gajów wierzeń i tradycji stali żerzecy – żerca to kapłan wróżbita.
Na terenie obecnej Polski mieszkało wiele plemion słowiańskich. Ważniejszymi są Polanie i
Wiślanie. To właśnie z Wiślanami i Polanami wiążą się najstarsze legendy „O Kraku i Wandzie"
(Wiślanie) i „O Piaście Kołodzieju" (Polanie). Z ich państwami wiążą się też najstarsze miasta m.in.
Kraków i Wiślica u Wiślan oraz Gniezno, Poznań i Kruszwica u Polan. Warto też pamiętać, że
państwo Polan dało początek państwu polskiemu.

Oto niektóre wyrażenia używane przez Słowian mogące się przydać:

Białka – kobieta zamężna
Dziewka – dziewczyna, panna
Gędźba – granie, gra na instrumentach, muzyka
Gęśla – instrument muzyczny, rodzaj liry o trzech strunach
Igra – gra zabawa
Obiatować – składać ofiary
Włodyka – pan osady, a także głowa rodziny

Szóstki mogą przyjąć obrzędowe nazwy, np.:

Śmiałe białki, Dzielni woje
lub od nazw plemion:
Wiślanie, Polanie, Lędzice, Goplanie itp.

UWAGI
• Tematyka słowiańskich zabaw jest tak szeroka i interesująca, ze śmiało może stanowić podstawę
cyklu złożonego z wielu zbiórek. Atrakcyjnością nie ustępuje bowiem „najdzikszym" indiańskim
13

harcom. Życie pradawnych Słowian, ich obyczaje, zajęcia - to wszystko stanowi temat ciekawych
zbiórek.
• W trakcie zbiórek będzie okazja do zapoznania zuchów z legendarnymi początkami państwa oraz do
kształtowania emocjonalnego związku z przeszłością.
• Realizacja sprawności pozwala ukształtować takie cechy charakteru, jak obowiązkowość,
prawdomówność, koleżeńskość, gotowość niesienia pomocy innym czy chęć obrony słabszych.
Słowiańskie zabawy podobają się na pewno wszystkie, ale pod warunkiem, że tematyka zabaw
chłopców i dziewcząt będzie się nieco różnić. Na przykład „obrzęd Kupały" dla chłopców to przede
wszystkim palenie wielkich ognisk, „sobótki" dla dziewcząt to puszczanie wianków na wodę; w
obrzędzie „postrzyżyn" chłopcy uczestniczą jako ci, którzy w tym dniu kończą dziecięce zabawy i
zaczynają zaprawę do sztuki wojennej, zaś dziewczęta mogą organizować postrzyżyny jako święto
„rodzinne".
• Do zorganizowania słowiańskich zabaw konieczne są lasy, zagajniki. Sprawność tej nie można
organizować w murach miejskich. Najodpowiedniejsza porą do tej „wycieczki w przeszłość" jest
wczesna wiosna, gdyż właśnie wtedy topiono marzannę. Nic jednak nie przeszkadza, aby bawić się w
Słowian lecie czy tez w ciepłe jesienne dni. Szczególnie dogodne warunki stwarza kolonia lub
półkolonia zuchowa.
• Jest warunek, bez którego spełnienia szkoda zabierać się do organizowania słowiańskich zabaw.
Jeśli drużynowy nie odróżnia hubki od krzesiwa, nie zna przebiegu obrzędu postrzyżyn, nie wie
dokładnie, kto był bogiem Słowian, niech lepiej nie wyrusza z zuchami na słowiańska wyprawę, nie
zabiera się do budowania słowiańskiego domostwa.

Planując i prowadząc zajęcia należy pamiętać, że muszą one być zgodne z zasadami dobrej
zbiórki:










zbiórka powinna rozpocząć się i skończyć obrzędowo,
musi być gawęda, która wyjaśni cel zbiórki, wprowadzi w temat,
na zbiórce musi być Krąg Rady,
pamiętać należy o przemienności elementów, np. dynamiczne gry muszą być przeplatane z
bardziej statystycznymi zajęciami,
wszystko musi być ze sobą logicznie powiązane, a poszczególne elementy wynikać jeden z
drugiego,
zuchy na zbiórce powinny się czegoś nowego dowiedzieć i nauczyć, ale niech samodzielnie
doświadczają nowego,
zbiórka nie może być za długa i nudna, nie dopuść do tego, aby zuchy się nudziły,
wszyscy muszą się wspaniale bawić, a kadra gromady uczestniczyć w zabawie, dzieląc się
zadaniami.

Praktyczny poradnik:
 Obrzęd: Postrzyżyny
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W pobliżu miejsca zbiórki rozpalamy ognisko. Przyboczny odprowadza tam zuchy korowodem.
Zuchom zawiązujemy oczy. Przy ognisku drużynowy jako wódz osady pyta się zuchów:
– Witajcie w gontynie młódki i młodziki, czy oto jesteście godni stać się Słowianami?
– Owszem, owszem, tak, tak, tak, nie inaczej no, bo jak!
– Czy chcecie zostać Słowianami?
– Owszem, owszem, tak, tak, tak, nie inaczej no, bo jak!
– Oto wobec ciebie jasny Swarożycu, słoneczny Dadźbogu, i wobec ciebie Światowidzie o czterech
obliczach – panie wszystkich dróg i wobec ciebie Trygławie – panie mórz i wód przyjmujemy do
plemienia tych oto młodzików i młódki.
Zuchy podchodzą kolejno i wielkimi nożyczkami obcinamy im mały kosmyk włosów (możemy
udawać).
Obcięty kosmyk włosów wrzucamy do ogniska, po czym wręczamy zuchowi sprawność. Obrzęd
można uzupełnić jakąś próbą.

 przykładowe gawędy:
1.
To był piękny dzień. Słońce swoim blaskiem i ciepłem rozpromieniło cały świat, promienie
słoneczne wypełniły leśne ostępy i uliczki pięknej Kalisji, wspaniałego grodu Słowian. Słoneczny
blask wyzłocił wszystko tak, że nawet najbiedniejsze chaty wyglądały jak obejście grododzierżcy.
Dzieci jak to dzieci, weseliły się słońcem i pogodą ganiały ważki, biegały za motylami i nie
ustawały w tym pogonie (pogoń po starosłowiańsku gonitwa bieg), grały w swoje dziecięce gry – „
trzeciaka ", „zielone" i ulubioną „kotka i myszkę".
Kalisja iście piękna była. Gród to był dumny i potężny. Słuchał tylko knezia z Gniezna i nikomu
niczego nie był winien. Chaty w nim różne, niektóre piękne – z bali jasnych ciosane i mchem utkane
dla ochrony od zimna, inne nieco uboższe. Drzwi do nich wiodły. Starym zwyczajem nijakich
zamków tu nie stosowano, bo i wrogów, i złodziei nie było w mieście, przed którymi trzeba by je
zawierać. Domy równo ustawione, a przy co bogatszych tynem (płotem) obejście ogrodzone. A w
domach dostatek. Las dawał ludziom miód, drzewo i wiele różnych jagód, a że zwierza był pełen,
tedy i myśliwi nie wracali z pustymi rękoma. Pola dobrze rodziły i prosem i żytem, i bobem. Było co
jeść i czym pohandlować. W środku plac dla kupców co tu z dalekiego Yindebonum (obecnie Wiedeń), a nawet samej Romy przybywali. Od placu równo ulice odchodziły, a przy nich jednakowo i
pod szereg obejścia i samotne chaty ustawione były. Wszystko otoczone wałem i palisadą z
drewnianą basztą, co bramy do grodu strzegła.
Piękno i bogactwo sprawiało, że wszyscy dumni byli, iż w takim grodzie mieszkają jakoby to
gród samego knezia był. Wszyscy też radowali się, no może prawie wszyscy. Drogą z Kalisji wiodącą
do wielkiej puszczy szedł w kierunku boru chłopiec, minę miał smutną szedł zgarbiony, pochlipując –
Cętka, Cętka, gdzie jesteś?! Chłopiec miał 10 lat, a wołali na niego Spytek, jako że wiele pytań
zadawał i matuś jego nieraz dość tych pytań miała. Cętka zaś, było to imię kozy (od dwóch łatek),
którą zwykle pasał. Ale tym razem nie mógł jej znaleźć. Gdzieś mu się Cętka zapodziała, gdy z
innymi dziećmi grał w cetno-licho, zamiast swojej kozy pilnować.
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Wiedział Spytek, że to, co zrobił, złe było i matuś gniewać się będzie i płakać.
Zanim więc wyda się sprawa, że na swawolę czas tracąc kozę postradał, postanowił ją w lesie
odnaleźć. Za dnia wilcy blisko tak wielkiego grodu nie podchodzą, więc może nic jej się nie stało.
Ruszył więc do lasu i szedł, czasem jakiś ślad znalazł, który mu się śladem jego Cętki wydawał i ani
zauważył, gdy wszedł w gęste puszczańskie ostępy. Zmierzchać się zaczęło, więc i coraz mniej w
lesie widział, coraz trudniej mu było między drzewami przechodzić, a i bać się zaczynał, bo nic to
przyjemnego samemu w lesie po ciemku.
Czasem w lesie jakowyś zwierz zapiszczał, czasem sowa albo puchacz zahuczał, dobrze tylko,
że wilka jak na razie słychać nie było, bo i bez tego na płacz Spytkowi się zbierało i strach swymi
wielkimi czerwonymi oczyma w jego małe i zmęczone oczy zaglądał. Ze smutku i strachu a również
ze zmęczenia położył się spać pod drzewem na mchu. Nie wiedział dobrze, gdzie jest, ale może rano
drogę do grodu znajdzie. Spał tak do rana, a rankiem dziwne odgłosy go obudziły. Z daleka jakby
meczenie kóz usłyszał. I to niejednej ale wielu. Oczu bał się otworzyć i myślał, a może go wielki
Swarożyc za to, że kozy nie pilnował w jaki kozi kraj przeniósł. Koniec końców zdecydował się
jednak oczy otworzyć. Rozejrzał się i zobaczył, że blisko jest tego miejsca, gdzie dziewczęta z osady
chodzą kozy wypasać. Poszedł więc w kierunku, skąd kozie meczenie słyszał. Nagle usłyszał odgłosy
awantury. Jakby dziewczęta kłóciły się. Przyspieszył więc i oczom jego dziwny się widok ukazał.
Wiele kóz biega po polanie a dziewczyny kłócą się straszliwie, która to zawiniła, że stada się
pomieszały i jak tuje teraz rozdzielić. Nagle zobaczyły Spytka i zawołały do niego
– A czego tu smyku szukasz?
– Swojej kozy - odpowiedział chłopiec.
– No toś się udał, jak my ci ją tu znaleźć możemy, gdy i tak nam się kozy pomieszały.
– A cóż to, czy każda z was swoich kóz, które pasie, nie zna ?
– Znać swoje, to znamy, ale wzajemnie to już nie.
– Więc zbudujcie każda sobie takie ogrodzenie, żeby kozy przeleźć nie mogły i niech każda do
swojego kojca kozy swoje zaciąga.
– No cóż, może to i mądry pomysł, ale pomóż nam, bo wiele z tym roboty będzie.
Jak powiedzieli, tak i zrobili.
Gdy już podzielili kozy i każda z dziewcząt swoje w kojcu zebrała, na środku jedna jeszcze
koza została umorusana tak, że nie poznać jej. Podszedł do niej Spytek i zobaczył, że to jego Cętka,
tylko łatki błotem przykryte. Pożegnał się więc z dziewczętami, kozę oczyścił i czym prędzej do
domu powrócił. Przy wejściu do grodu spotkał jednego z najdostojniejszych kmieciów — Radochę.
– Cóż to – spytał Radocha – gdzieś to się smyku podziewał, skórę ci wygarbować, żeś matuś tak
martwił, ona tam oczy za tobą wypłakuje.
– Koza mi w las pobiegła i szukać jej poszedłem, całą noc szukałem, aż mnie sen zmorzył, bo jak to
bez kozy do dom wracać, gdy mija matuś pod opiekę dała.
– Toś mi się dobrze sprawił, boś odpowiedzialny, tedy jeśli chcesz, możesz i moje kozy pasać, a ja cię
za to dobrze wynagrodzę i przyodziewek nowy na zimę ci sprawię.
16

– Dzięki, szlachetny panie, pewnie, że chcę, ale teraz do doma pobiegnę, niech mi już matuś nie
płacze.
Skłonił się panu Radosze i pobiegł z kozą do domu
Mama posłuchała chłopca i rada była, że taki odpowiedzialny choć mały, swoją burę jednak dostał, że
nie uprzedził i nie zapytał o zgodę, by na noc iść do lasu.
Wszystko to jednak niczym było, gdy matuś mu pysznej polewki z kozim serem dała. A potem
poszedł pobiegać i popląsać z innymi dziećmi

2. Dawno, dawno temu, zanim powstało polańskie władztwo i na długo przed Popielem, była
osada na wyspie, wielkim ostrokołem otoczona, niezdobyta, a z ziemią łączył ją tylko most drewniany,
który łatwo zniszczyć było. Most ów strzeżony był w dzień i w nocy. Nikt nie mógł więc znienacka
zaatakować. Osada owa, choć nikt już dziś jej nazwy nie pamięta (jeżeli jakiś zuch wyrwie się z
Biskupinem, należy podkreślić, że Biskupin to nazwa nadana teraz, jak pradawni mieszkańcy nazywali
swój gród, nie wiemy), w swoim czasie można była. I ludzie w niej szczęśliwie mieszkali. Nic więc
dziwnego, że jak świętowali, to hucznie. Jeden był jednak chłopiec, co też mieszkał w tej osadzie, ale
wesoło mu nie było. Na imię miał Radek, bo radzi byli rodzice z jego przyjścia na świat. Niestety
rychło mu pomarli i sam był na świecie, tylko stara ciotka Radocha chłopca wychowywała. Chłopiec,
mimo że smutku wiele doznał, radosny był i dobry, a że zawsze dla każdego miał życzliwe słowo i z
pomocą chętnie spieszył ludzie też życzliwi mu byli. Radka zawsze i wszędzie było pełno, znał w
osadzie i borze ją otaczającym każdy kąt, dziurę, pieczarę i kryjówkę. Jednego tylko rozgryźć nie
mógł – gdzie jest owo podwodne przejście, które ponoć dla obrony grodu kiedyś zbudowano. Gdy
starszych się pytał, zawsze mu odpowiadali, by o głupstwach nie gadał, bo mu jęzor utnie.
Ten dzień jednak, mimo że święto, smutny był dla Radka. Od starego Lady niezasłużenie
kijem po grzbiecie oberwał. A ciotka jak to u starych kobiet bywa swoje humory miała i dziś, mimo że
to święto Kupały, z domu go wyrzuciła, by jej na oczy się nie pokazywał.
– Pójdę sobie – szedł i myślał Radek – pójdę sobie i nikt mnie już nie zobaczy, nie będzie już Radek
nikomu zawadzał i nikt na niego już krzyczał nie będzie. Po co im jestem, nie kochają mnie, tylko
burczą na mnie jak na psa jakowegoś.
Szedł tak i myślał i łzy same mu się po policzkach toczyły, a zachodzące słońce oświetlało
swoim blaskiem jego smutną buzię.
Przez łzy nie widział świątecznej radości, co wokół się mieniła na twarzach ludzi. Smutek i
żal przesłonił mu też życzliwe uśmiechy i spojrzenia do niego skierowane. Nie widział nawet rąk do
niego wyciągniętych z darami i poczęstunkami. Niczego poza swoim żalem nie widział.
I tak pogrążony we łzach i smutku wyszedł Radek poza bramę, przeszedł most i powoli zaczął
wchodzić w leśną, spowijającą się w wieczornej mgle, gęstwinę. Szedł tak kilka minut, gdy zauważył,
że w lesie jest jakoś dziwnie cicho. Wyczuł niebezpieczeństwo jak kot. Skrył się za drzewo i rozejrzał
się bacznie – ptaków nie słychać, czyżby jakiś ptasi drapieżnik polował, oj nie jest to na nie pora.
Skradał się parę chwil i wtedy zobaczył. Przy grodzie obozował największy wróg, Jadźwingowie.
Ognisk nie palili – znak to, że dziś w nocy, gdy wszyscy będą się bawić i radować, oni na osadę
napadną. Oj nic most nie pomoże ani wał, w takie święto nie jest on dobrze pilnowany. Trzeba ich
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ostrzec. W jednej chwili zapomniał Radek o swoim żalu, o smutku, o tym, że chciał stąd odejść. Jedna
myśl nim owładnęła – moi są w niebezpieczeństwie, trzeba ich ostrzec.
Po cichutku zaczął wycofywać się tak, aby wrogowie go nie zauważyli i nie usłyszeli. Ale tak
bywa, że gdy chcemy iść cicho, to wtedy las nam na złość suchą gałąź pod nogi podłoży, a ta trzaśnie
tak głośno, jak żadna inna. Tak się właśnie Radkowi stało. Wrogowie go zauważyli, trzeba było
uciekać. Zaczął więc biec ze wszystkich sił. Śmigał między drzewami jak starzała z łuku – tyle, że
skakał jeszcze, a nie biegł prosto – więc z łuku wrogowie go trafić nie mogli. Biegli jednak za nim i
byli coraz bliżej. Słyszał ich kroki i czuł już prawie ich ręce na swoich ramionach. Nie dobiegnie do
mostu, nie ostrzeże, co robić?!
Wiem, zacznę krzyczeć i tak ich ostrzegę.
– JADŹWINGOWIE!!! – krzyknął – JADŹWINGO WIE A TAKUJĄ!!!
Biegnąc zobaczył, że ruch na moście uczynił się jakowyś – znak, że go usłyszeli, krzyknął jednak
jeszcze raz – WRÓG! JADŹWINGO WIE ATAKUJĄ!!! i skoczył między najgęstsze chaszcze – tam
tylko była jego szansa, tam mały chłopiec mógł sprawniej przemykać się niż wielki wojownik. Biegł
więc tak między przybrzeżnymi chaszczami, nie czując jak gałęzie go po policzkach i ciele smagają.
Uciekał i zwodził wrogów, aż wbiegł między szuwary, co na brzegu rosły i tam aż po szyję zanurzony
w wodzie znieruchomiał.
Jadźwingowie szukali go jeszcze na brzegu. Zawzięci znać byli na Radka okrutnie, że im taki
plan popsuł. Zaatakowali wprawdzie, ale już za późno i osada obroniła się. Całą noc i dzień jeszcze na
brzegu jeziora obozowali myśląc – jak by tu osadę zdobyć.
Tymczasem Radek myślał – Co ze mną będzie? Jeżeli płynąć zacznę, to mnie usłyszą i jak
kaczkę z łuku ustrzelą, a długo tu też nie wytrzymam. Nagle, gdy tak przesuwał stopami po dnie
jeziora wyczuł stopami bale -jeden do drugiego przyłożone.
Czyżby?! – pomyślał – Czyżbym trafił na owo podwodne przejście.
Wiedziony tą nadzieją zaczął stopami szukać kolejnych bali. Szedł nimi powoli i cicho,
żadnych głośnych zawirowań w wodzie nie czyniąc. Zrozumiał też, dlaczego była to tajemnica i co by
było, gdyby Jadźwingowie się o przejściu zwiedzieli. Idąc tak i myśląc o tym wszystkim, powoli
dotarł aż do palisady i zaczął cicho nawoływać strażników naśladując odgłos kaczki. Gdy jeden z nich
wyjrzał i zobaczył chłopca, zaraz mu sznur opuścili, na górę wciągnęli.
Wielkie było zdziwienie i radość wszystkich z ocalenia Radka, a najbardziej cieszyła się jego
ciotka. Wszyscy też odtąd Radka za bohatera mieli. Muszą jeszcze dodać, że Radek przed starszymi
grodu przysięgą złożył, że tajemnego przejścia nikomu nie wyda.

3. Posłuchajcie, o czym piszą w kronikach lub opowiedzieć:
Był mianowicie w mieście Gnieźnie, książę imieniem Popiel,(...) mający dwóch synów;
przygotował on zwyczajem pogańskim wielką ucztę na ich postrzyżyny, na którą zaprosił bardzo
wielu swoich wielmożów i przyjaciół. Zdarzyło się zaś z tajemnej woli Boga, że przybyli tam dwaj
goście, którzy nie tylko, że nie zostali zaproszeni na ucztą, lecz nawet odpędzeni w krzywdzący
sposób od wejścia do miasta. A oni oburzeni nieludzkością owych mieszczan skierowali się od razu na
przedmieścia, gdzie trafili zupełnym przypadkiem przed domek oracza owego księcia, który urządzał
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ucztę dla synów. Ów biedak, pełen współczucia zaprosił tych przybyszów do swojej chatki i jak
najuprzejmiej ugościł. Oni z wdzięcznością przychylając się do zaprosin ubogiego człowieka i
wchodząc do gościnnej chaty, rzekli mu: „Cieszcie się zaiste, żeśmy przybyli, bo może nasze
przybycie przyniesie wam obfitość dobra wszelakiego, a z potomstwa zaszczyt i sławę".
Mieszkańcami gościnnego domu byli niejaki Piast, syn Chościska, i żona jego imieniem Rzepka;
oboje z całego serca starali się wedle możności zaspokoić potrzeby gości, a widząc ich roztropność,
gotowali się na pewien poufny zamysł. (...) Gdy goście usiadłszy wedle zwyczaju rozmawiali o
różnych rzeczach, zapytali, czy mają coś do picia. Gościnny oracz odpowiedział: „Mam ci ja beczułkę
dobrego piwa, które przygotowałem na postrzyżyny jedynego syna, jakiego mam(... ". Zaczął prosić
gości, by postrzygli jego syna. Skoro więc urządzono zwyczajową ucztę i pod dostatkiem
przyrządzono wszystkiego, goście owi postrzygli chłopca i nadali mu imię Siemowita na wróżbę
przyszłych czasów.
Po tym wszystkim młody Siemowit, syn Piasta Chościkowca, wzrastał w siły i lata i z dnia na
dzień postępował i rósł w zacności do tego stopnia, że król królów i książę książąt za powszechną
zgodą ustanowił go księciem polskim (...). Siemowit tedy osiągnąwszy godność książęcą, młodość
swą spędzał nie na rozkoszach i płochych rozrywkach, lecz oddając się wytrwałej pracy i służbie rycerskiej zdobył sobie rozgłos i sławę, a granice swego księstwa rozszerzył dalej niż ktokolwiek przed
nim. Po jego zgonie na jego miejsce wstąpił syn jego Lestek (...). Po śmierci Lestka nastąpił
Siemomysł (...). Ten zaś Siemomys łspłodził wielkiego i sławnego Mieszka, który pierwszy nosił to
imię (...).
(Gali Anonim, Kronika polska - fragmenty)

 przykładowe gry:
1. Gra „Cetno-licho"
Pytamy zuchy, czy wiedzą, co to za gra?
Jest to zabawa słowiańska opisywana jeszcze przez Wincentego Kadłubka w jego kronice z przełomu
XII i XIII wieku. Cetno oznacza liczbę parzystą, a licho nieparzystą. Zabawa polega na tym, że gracze
muszą odgadnąć, czy przedmioty znajdujące się w ręku prowadzącego grę są w liczbie parzystej czy
nieparzystej. Kto nie zgadnie, daje fant, który potem wykupuje lub odpada z gry. Można uzupełnić tę
grę o ruch, dzieląc salę na dwie części – cetno i licho. Zuchy dokonują wyboru przez przebieganie do
jednego z kątów.

2. Gra „Przeprawa przez puszczę"
Część drużyny, około 3/4, ustawiamy w trzech lub czterech rzędach w szachownicę, tak aby
odległość między nimi była około 1,5m-2m. Są drzewami. Pozostałe zuchy, po przyjrzeniu się, jak
ustawione są „drzewa", zawiązują sobie oczy i przedzierają się przez „puszczę", tak aby nie dotknąć
drzew. Zuch, który dotknie „drzewa", zamienia się z nim. Zwycięża zuch, który przeprawił się przez
całą puszczę.

3. Gra „Spęd kóz"

19

Dzielimy gromadę na dwie grupy tak, żeby w każdej było tyle samo chłopców i dziewcząt.
Dziewczynki będą pastuszkami a chłopcy kozami. Kozy stają na środku. Kozy muszą poruszać się na
czworakach. Celem gry jest zagonienie kóz z przeciwnej grupy do wskazanej zagrody. Pastuszkowie
mogą stosować dowolne metody: pchać, prosić, przenosić. Kozy mogą stawiać tylko bierny opór,
uciekać, zapierać się, muszą jednak zawsze rękami i nogami dotykać ziemi. Mają też zakaz
opuszczania zagród.

4. Gra „Obrona karawany"
Wyznaczamy jednego lub dwóch zbójników, reszta zuchów to karawana. Karawana tworzy
węża, ostatnia osoba za pasek munduru wtyka kawałek krepiny – to skarb karawany. Na przedzie staje
jej strażnik, naprzeciwko staje zbójnik, jeżeli zbójnik nie dotknięty przez strażnika zerwie krepinę,
znaczy to, że obrabował karawanę.

5. Celność
Na stole stawiamy talerz, zawodnicy stają w odległości 3–4 kroków i starają się wrzucić małą
piłeczkę do talerza tak, aby w nim pozostała.

6. Gra „Obrona grodu"
Na ziemi zaznaczamy ostrokół (palisadę grodu oraz wokół wały grodowe, które są terenem
niedostępnym dla przeciwnika). Jedna szóstka stanowi obrońców grodu, druga - atakujące plemię
Prusów. Każdy atakujący otrzymuje po trzy pociski, mogą to być piłki tenisowe lub ciasno zgniecione
kule gazety. Atakujący starają się wrzucić kule w obręb ostrokołu, a obrońcy złapać, zanim upadną na
ziemię, na terenie fortecy i wyrzucić na teren niedostępny wokół grodu. Kule wyrzucone dalej mogą
być użyte ponownie przez atakujących. Po tym następuje zmiana szóstek. Zwycięża szóstka, która
wrzuci w obręb grodu więcej kul. Uwaga, kuli, która upadnie na ziemię, nie podnosimy.

7. Gra „Polowanie" (wersja planszowa)
Wykonujemy z kartonu kwadratowe żetony o wymiarach 5 cm na 5 cm. Jedną stronę
pozostawiamy jednolitą na wszystkich, na drugiej zaznaczamy, co spotkali Słowianie w lesie.







1 żeton z sylwetką tura lub żubra za 5 pkt.
3 żetony z sylwetką jelenia za4pkt.
5 żetonów z sylwetką lisa za 3 pkt.
7 żetonów z sylwetką kaczki za 2 pkt.
10 żetonów z rysunkami tropów zwierząt, o których mówiliśmy w gawędzie (najlepiej 3+3+4)
za 2 pkt., pod warunkiem, że zuchy rozpoznają czyj to trop.
 7 żetonów z znakiem gęstego lasu.
 5 żetonów ze znakiem bagna.
 12 żetonów las.
Żetony układamy płaszczami (stroną jednolitą) na planszę o wymiarach 7x7. Każda szóstka
ustawia swój pionek lub sylwetkę w jednym z rogów tak powstałego kwadratu i kolejno wykonują
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ruch o dwa kwadraty. Kwadrat, na którym staną, jest odkrywany i jeżeli jest to zwierzę lub tropy,
szóstka zdobywa punkty. Jeżeli jest to las, nic się nie dzieje, jeżeli jest to bagno, szóstka pauzuje dwie
kolejki, a jeżeli gęsty las, w następnej kolejce porusza się o jedno pole.
Gra (wersja terenowa)
Jeden z przybocznych otrzymuje maskę tura i ślady (wycięte z papieru lub paski krepiny).
Pierwsze ślady zostawiamy w pobliżu miejsca, gdzie zaczyna się zbiórka. Kiedy zuchy znajdą je w
czasie zwiadu, rozpoczynamy polowanie (np. dmąc w róg lub śpiewając piosenkę myśliwską
„Pojedziemy na łów"). Przyboczny rozkłada ślady i dociera na skwerek lub polanę w lesie, gdzie w
odpowiednim miejscu, na drzewie zawiesza maskę na wysokości ok. 2 m i wokół drzewa wyznacza
krąg ok. 4 m. Gdy zuchy dobiegają do polany, starają się z odległości 4 metrów strącić maskę (nie
stawajcie wokół, rzucać należy z jednej strony, inaczej grozi to wypadkiem!). Kto pierwszy strąci
maskę, ten zostaje najdzielniejszym myśliwym.

 przykładowy pląs:
1. Pląs „Zajęcia Słowian"
słowa: A. Gromski muzyka: A. Łazarek

Hej, dalej na łowy, Słowianie,
przez gąszcza, mokradła i krzaki,
przez borów igliwia posłanie,
gdzie zwierza prowadzą nas szlaki.
Hej, hej! Hej, hej!
Przez gąszcza, mokradła i krzaki.
Hej, hej! Hej, hej!
Gdzie zwierza prowadzą nas szlaki.

My barci pilnujemy, od szkody
odpędźmy niedźwiedzia bartnika,
nad dziuplą umocujemy kłody,
kudłaty miś niechaj umyka.
Hej, hej! Hej, hej!
Odpędźmy niedźwiedzia bartnika.
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Hej, hej! Hej, hej!
Kudłaty miś niechaj umyka.

Wy radła uchwyćcie w swe dłonie,
w spulchnioną zaryjcieje ziemię,
wy woły zaprzążcie lub konie,
oraczy jesteśmy, hej, plemię.
Hej, hej! Hej, hej!
W spulchnioną zaryjcieje ziemię.
Hej, hej! Hej, hej!
Oraczy jesteśmy, hej, plemię.

Pod wieczór lub o nocnej porze
to sieci zanurzcie w wód tonie,
to tłuste pochwyćcie węgorze,
szczupaki, płocice, okonie.
Hej, hej! Hej, hej!
To sieci zanurzcie w wód tonie.
Hej, hej! Hej, hej!
Szczupaki, płocice, okonie.

By masła i sera, i mleka
nie brakło w słowiańskiej komorze,
to owce i krowy od wieka
chowamy w drewnianej oborze.
Hej, hej! Hej, hej!
Nie brakło w słowiańskiej komorze.
Hej, hej! Hej, hej!
Chowamy w drewnianej oborze.
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REGULAMIN ZIMOWEJ PÓŁKOLONII ZUCHOWEJ
„ROK W SŁOWIAŃSKIM GRODZIE”
organizowanej przez Hufiec ZHP Rzeszów
w dniach 09.02.-13.02.2015r.
1. Każdy uczestnik Zimowej Półkolonii Zuchowej zobowiązany jest do przestrzegania
regulaminu a także Prawa Zucha.
2. Każdy uczestnik Zimowej Półkolonii Zuchowej ma obowiązek:
2.1
Brać udział we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został
zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę lub lekarza.
2.2 Dbać o czystość i porządek w miejscu swoich zajęć.
2.3 Stosować się do poleceń druhen i druhów wychowawców, a także innych
osób prowadzących zajęcia.
2.4 Odnosić się z szacunkiem do kadry i wszystkich uczestników półkolonii.
2.5
Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji
stwarzającej zagrożenie
dla życia i zdrowia innych, uczestnik ma obowiązek natychmiast poinformować o
tym wychowawców bądź komendanta.
2.6 Pokryć wszystkie straty materialne, jeżeli były przez niego spowodowane.
3. Uczestnikowi półkolonii nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren
półkolonii bez wiedzy
druhny/ druha wychowawcy.
4. Na półkolonii obowiązuje zakaz posiadania telefonów komórkowych,
odtwarzaczy mp3, a także innych podobnych przedmiotów (za sprzęt zagubiony
lub zniszczony organizator nie odpowiada).
5. Każdy Uczestnik ma prawo:
5.1 Brać udział we wszystkich zajęciach programowych półkolonii.
5.2 Wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi
problemami do drużynowego/komendanta.
5.3 Do radosnego i bezpiecznego wypoczynku.
6. Koszt półkolonii ustala się na 120 zł.
7. Na tydzień przed rozpoczęciem półkolonii organizator nie zwraca wpłaty za
półkolonię.
8. Organizator zaleca ubierać uczestników półkolonii w ubrania dostosowane do
pogody w danym dniu, prosi by dzieci posiadały ubrania na zmianę oraz aby
uczestnicy ubrani byli w stroje, które można pobrudzić. Za zniszczone ubrania w
trakcie zabaw organizator nie ponosi odpowiedzialności.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, które posiadają dzieci
na półkolonii przy sobie.
10. Każdy uczestnik powinien mieć naczynia i sztućce do posiłku.
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Robooczy pllan dn
nia Zim
mowejj Półkoolonii
Zuchoowej „Rok
„
w słow
wiańskim groodzie”
”
Lp.
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

W godzin
nach
7:30-8:00
8:00-8.30
8:30-9:00
9:00-10:000
10:00
10:30- 13:00
13:00
13:3014:000
14:00-15:330
15:30- 16:00

zajęcia
Przeebranie w obbuwie zmieenne, przygo
otowanie doo zajęć.
Apeel zuchowy – sprawdzeenie obecności, odczytaanie planu dnia,
d
wyzznaczenie dyyżurnych, ittp.
Krąg i Gawendda
Zajęęcia I – gruppowe zdoby
ywanie spraawności Słow
wianin.
II śn
niadanie, spprzątanie
Zwiiad, wycieczzki – zajęcia w terenie
Obiad
Odp
poczynek pooobiedni
Zajęęcia II – gruupowe zdob
bywanie spraawności Słoowianin
Zaw
wiązanie kręgu, podsumowan
nie dnia, pożegnaanie,
rozcchodzenie siię zuchów do
d domów.
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