Rajd Zuchowy dla wszystkich Gromad w Piastowie pt.: „Wiosenna podróż przez Prawo
Zucha”.
Data: 28.03.11r – poniedziałek.
Czas trwania: 3 godziny, od 15.00 do 18.00.
Miejsce akcji: SP nr 85 w Piastowie (Budynek Instytutu Przemysłu Gumowego).
Koszt na osobę: 2 zł.

PLAN IMPREZY:
1. Powitanie (godz. 15.00): zuchy wita Pani Zima i Pani Wiosna – siostry pory roku. Zaistniał między nimi
konflikt, ponieważ Zima w tym roku stwierdziła, że nie odejdzie i nic nie jest w stanie jej przekonać, że
nadszedł czas przyjścia Wiosny. Wiosna zaprasza zuchy by pomogły jej przekonać Zimę by odeszła i przyszła
za rok. Na dobry początek, by pokazać Zimie, że wszyscy chcą już Wiosnę, Wiosna uczy zuchy piosenki
Wiosennej – „Jam wiosenny”.
2. Zaczynamy Wiosenną podróż przez Prawo Zucha (w budynku szkoły): Zuchy dzielimy na 6 patroli. Będzie 6
punktów - krain, tyle co Praw Zucha, na każdym zuchy będą miały do wykonania jakieś zadanie związane z
danym Prawem, oczywiście w wiosennej oprawie I tak:
Punkt 1 – Zuch kocha Boga i Polskę – kraina: Zucholandia.
Zadanie: mapka Polski – do podpisania kilka ważnych miast i zaznaczenia Wisły, wybrać z kilku flag flagę
Polski i uzupełnić tekst hymnu zuchowego.
Punkt 2 – Zuch jest dzielny - kraina: Kraina Dzielności.
Zadanie: tor przeszkód do przejścia.
Punkt 3 – Zuch mówi prawdę – kraina: Kraina Prawdomówności.
Zadanie: porozmawiać z Panią Zimą i wykryć, które fakty przez nią wypowiedziane nie są prawdą.
Punkt 4 – Zuch pamięta o swoich obowiązkach – kraina: Bałaganowo.
Zadanie: posprzątać bałagan, który narobiły niezdarna chochliki Pani Wiosny.
Punkt 5 – Wszystkim jest z zuchem dobrze – kraina: Kraina Braterstwa.
Zadanie: napisać na papierowym kwiatku coś miłego i wrzucić do kosza, potem każdy zuch wylosuje jeden
taki kwiatek i jakiś mały słodycz
Punkt 6 – Zuch stara się być coraz lepszy – kraina: Kraina Ulepszania.
Zadanie: Majsterka – uczymy się robić wiosenne kwiatki z papieru.
3. Podsumowanie biegu (na dworze): porozumienie się sióstr, pożegnanie Zimy i powitanie Wiosny ( oczywiście
naszą piosenką, której nauczyliśmy się na początku). Pozwalamy zuchom wyrazić radość z nadejścia Wiosny,
takie wiosenne szaleństwo.
4. Wiosenny poczęstunek – kanapki z dżemem.

5. Wiosenne zabawy – zabawy z chustą animacyjną.
6. W czasie zabaw z chustą na dworze (między 17.30 a 18.00) odbędzie się Obietnica Zuchowa, dla zuchów z GZ
„Indiańskie Pióro”, w jednej z sal szkolnych.
7. Zakończenie (godz. 18.00), odbiór dzieci przez rodziców.
POTRZEBNE RZECZY I MATERIAŁY DO KUPIENIA:
•

Mapka Polski x6

•

Zestaw flag x6

•

Tekst hymnu zuchowego z lukami x6

•

Długopisy, flamastry

•

Papier kolorowy

•

Krepina

•

Nożyczki

•

Sznurek

•

Chleb, jakieś 5 bochenków

•

Masło

•

Dżem, 7 słoików

