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Druhno! Druhu!

 Oddaję w Twoje ręce materiał programowy zawierający blisko 
dwadzieścia konspektów i pomysłów na kreatywne zbiórki. Są one 
zbiorem wypracowanych przeze mnie zajęć. Jako drużynowa często 
spotykałam się z wieloma zestawami propozycji programowych, 
jednak rzadko natrafiałam na scenariusze, które mogłabym w całości 
wykorzystać do pracy z moimi harcerzami. Zwykle, gdy szukałam 
inspiracji, aby zaskoczyć moich podopiecznych czymś nowym, 
okazywało się, że ciężko jest znaleźć coś odkrywczego. Przez 
bycie blisko dziesięć lat drużynową drużyny wielopoziomowej, 
a wcześniej pełniąc funkcję drużynowej gromady zuchowej, czy 
też poprzez bycie programowcem w swoim środowisku udało mi 
się wypracować pewien materiał, który starałam się zebrać właśnie 
tutaj, w pigułce. Są to konspekty nie tylko o tematyce typowo 
harcerskiej, jednak związanych bezpośrednio z rozwojem naszych 
podopiecznych. Pamiętajcie, że moje konspekty to tylko propozy-
cje. Rozwińcie je zarówno o Waszą obrzędowość, jak i ćwiczenia, 
których potrzebują Wasi podopieczni. Potraktujcie je jako inspirację 
do układania konspektów Waszych zajęć. Niczego nie musicie się 
przecież kurczowo trzymać, większość ćwiczeń można zamienić, 
czy też zmodyfikować. Wszystko zależy od Was. W końcu to Wy 
jesteście harcerskimi liderami i wodzami.

Z zawodu jestem pedagogiem, terapeutą, a także szkolnym doradcą 
zawodowym. Obecnie pracującym z młodzieżą w gimnazjum 
i liceum. Dlatego też zdaję sobie sprawę z tego, jak w dobie 
internetu, ważny jest wszechstronny rozwój naszych harcerzy. 
Jeżeli jesteś zastępowym, przybocznym, czy drużynowym 
to poniższy materiał jest właśnie dla Ciebie. Być może wśród 
zestawu moich propozycji znajdziesz ciekawy konspekt, który 
z pewnością zapadnie w pamięć zarówno Tobie, jak i Twoim 
podopiecznym. Życzę Ci tego, z całego serca i trzymam za Ciebie 
kciuki! W razie potrzeby zachęcam Cię do kontaktu ze mną: 
natalia.pokratka@zhp.net.pl

Czuwaj!
phm. Natalia Pokrątka
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Ale ze mnie gość - świadomość siebie, praca nad samooceną.

Cele: 
• Kształcenie umiejętności wykorzystywania swoich mocnych stron,
• Kształtowanie świadomości samego siebie, 
• Poznanie swoich mocnych stron i zauważenie słabych nad którymi 
warto popracować.

Materiały:
kolorowa plastelina, kartki, pisadła, owoce wycięte z kolorowego 
papieru, duży arkusz szarego papieru, kredki.

Przebieg:
1. Kubek- prowadzący rozdaje harcerzom małe kartki, zadaniem każdego 
z nich jest narysowanie kubka i wody w środku. Wody powinno być 
w nim tyle, ile w każdym z uczestników jest aktualnie chęci do pracy. 
Każdy kolejno pokazuje swój kubek.

2. Mój kształt i kolor- każdy z uczestników wybiera z pudełka jeden 
kawałek plasteliny. Jego zadaniem jest uformowanie JA- w dowolnym 
kształcie i kolorze, który może odpowiadać aktualnemu nastrojowi, czy 
charakterowi. Następnie uczestnicy kolejno prezentują swoją pracę, 
uzasadniając wybór koloru i kształtu.

3. Dłoń- harcerze dostają kartkę formatu A4. Odrysowują na niej swoją 
dłoń, następnie na każdym palcu zapisują jedną, ważną dla nich osobę. 
Kolejna część zadania polega na tym, że na środku dłoni zapisujemy 
jedną pozytywną cechę, lub umiejętność, którą zawdzięczamy każdej 
z zapisanych przez nas osób. Jedna cecha, do każdej z osób. Gdy 
wszyscy skończą, mogą kolejno przedstawić swoje dłonie. Ważna 
jest tu rola prowadzącego zbiórkę, który powinien podsumować 
ćwiczenie mówiąc o tym, jak duży wpływ na to, jacy jesteśmy 
mają ludzie, którzy są blisko nas, są dla nas ważni, a także nasze 
środowisko. 

4. Zabawa- „Wszyscy którzy”- Uczestnicy siedzą w kręgu. Prowadzący 
staje w środku i wypowiada słowa: „Wszyscy którzy… (np. są pracowici, 
są  bałaganiarzami, lubią porządek, są systematyczni- można wymieniać 
dowolne cechy. Zarówno pozytywne, jak i negatywne). Gdy wypowie 
powyższe zdanie, osoby, które się z nim zgadzają wstają i zamieniają się 
miejscem z inną osobą. Prowadzący stara się również podsiąść innego 
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harcerza. Osoba, która została na środku, mówi kolejne zdanie, 
wymieniając inną cechę. 

5. Ankieta- ćwiczenie można wykonać indywidualnie, bądź w zastępach 
(Jeżeli jest to młodsza grupa, proponuję, aby wykonali ćwiczenie właśnie 
w zastępach). Każdy z osobna, bądź cały zastęp ma za zadanie dokończyć 
następujące zdania:

• Jestem niepowtarzalny gdyż… / Nasz zastęp jest niepowtarzalny gdyż…
• Jestem najlepszy w… / Nasz zastęp jest najlepszy w…
• Inni lubię mnie za… / Lubimy nasz zastęp za…
• Moją słaba stroną jest… / Naszą słabą stroną jest…
• Najbardziej lubię w sobie… / Najbardziej lubimy w naszym zastępie…
• Muszę popracować nad… / Musimy popracować nad…
Celem tego ćwiczenia jest zastanowienie się na swoimi zaletami, mocnymi 
stronami. Kształtowanie umiejętności pozytywnego myślenia i mówienia 
o sobie.

6. Pary- Drużynowy rozdaje dzieciom karteczki, na których są cyfry 
(cyfry muszą się powtarzać).  Uczestnicy dobierają się parami, wg. wyloso-
wanych cyfr. Każdy następnie dostaje wycięty z papieru owoc, na którym 
pisze za co lubi i szanuje drugą osobę. Po wypisaniu cech wracamy 
do kręgu i czytamy to, co napisał o nas kolega/ koleżanka. 
Ćwiczenie podnoszące poczucie własnej wartości i ćwiczenie pozytywnego 
postrzegania drugiego człowieka.

7. Rundka- Rysunek- Na dużym arkuszu szarego papieru każdy kolejno 
dorysowuje jeden element, który ma symbolizować rzecz, której każdy 
z uczestników dowiedział się na swój temat podczas zbiórki. Jeżeli jest 
taka możliwość, warto powiesić rysunek w harcówce w widocznym 
miejscu.

 Moja rada: Czasami podczas zbiórek zapominamy o tym, aby 
brać udział w prowadzonych przez nas zajęciach. Przecież jedna z zasad 
dobrej zbiórki brzmi: DRUŻYNOWY TEŻ SIĘ BAWI. Jeżeli chodzi 
o ćwiczenia, w których mówimy o sobie, wówczas tym bardziej warto 
o tym pamiętać, aby łatwiej było otworzyć się przed grupą naszym 
harcerzom. Dajmy dobry przykład.
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Krąg radości - nieść chętną pomoc bliźnim.

Cele: 
• Poznanie pojęcia „służba”
• Kształtowanie postawy prospołecznej  
• Poznanie swoich możliwości dotyczących podjęcia służby w swoim 
najbliższym środowisku

Materiały:
świece, mapa miasta, kartki z nazwami organizacji, stowarzyszeń itp., 
zaszyfrowane nazwy znaków służb, kartki, pisadła, klucze

Przebieg:
1. Gawęda - „Krąg Radości” Bruno Ferrero
Któregoś ranka, a było to nie tak dawno temu, pewien rolnik stanął przed 
klasztorną bramą i energicznie zastukał. Kiedy brat furtian otworzył ciężkie 
dębowe drzwi, chłop z uśmiechem pokazał mu kiść dorodnych winogron. 
- Bracie furtianie, czy wiesz komu chcę podarować tę kiść winogron, 
najpiękniejszą z całej mojej winnicy? - zapytał. 
- Na pewno opatowi lub któremuś z ojców zakonnych. 
- Nie. Tobie! 
- Mnie? Furtian aż się zarumienił z radości. - Naprawdę chcesz mi ją dać? 
- Tak, ponieważ zawsze byłeś dla mnie dobry, uprzejmy i pomagałeś 
mi, kiedy cię o to prosiłem. Chciałbym, żeby ta kiść winogron sprawiła 
ci trochę radości. 
Niekłamane szczęście, bijące z oblicza furtiana, sprawiło przyjemność 
także rolnikowi.
Brat furtian ostrożnie wziął winogrona i podziwiał je przez cały ranek. 
Rzeczywiście, była to cudowna, wspaniała kiść. 
W pewnej chwili przyszedł mu do głowy pomysł: 
- A może by tak zanieść te winogrona opatowi, aby i jemu dać trochę 
radości? 
Wziął kiść i zaniósł ją opatowi. 
Opat był uszczęśliwiony. 
Ale przypomniał sobie, że w klasztorze jest stary, chory zakonnik 
i pomyślał: 
- Zaniosę mu te winogrona, może poczuje się trochę lepiej.
Tak kiść winogron znowu odbyła małą wędrówkę. Jednak nie pozostała 
długo w celi chorego brata, który posłał ją bratu kucharzowi pocącemu 
się cały dzień przy garnkach. Ten zaś podarował winogrona bratu 
zakrystianowi (aby i jemu sprawić trochę radości), który z kolei zaniósł 
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je najmłodszemu bratu w klasztorze, a ten ofiarował je komuś innemu, 
a ten inny jeszcze komuś innemu. Wreszcie wędrując od zakonnika 
do zakonnika, kiść winogron powróciła do furtiana (aby dać mu trochę 
radości) Tak zamknął się ten krąg. Krąg radości.

 ! Ważne jest, aby drużynowy podsumował opowiadanie, mówiąc 
o miejscu służby w Związku Harcerstwa Polskiego, o tym czym ona 
est. Czytając gawędę warto zgasić światło, zapalić świece, 
by wprowadzić ciepłą atmosferę. Jeżeli jest to zespół harcerzy, 
warto poprzez podawanie sobie kolejno świecy poprosić uczestników, 
aby odpowiedzieli na pytanie: „Czym dla mnie jest harcerstwo/służba?”

2. Burza mózgów - dzielimy drużynę na małe grupy (zastępy). Zadaniem 
każdego zespołu jest wypisanie jak największej liczby pół służb, które 
mogą podjąć. Może to być służba podjęta indywidualnie bądź całym 
zastępem. Następnie każdy zastęp przedstawia swoją pracę.

3. Zabawa - KLUCZ- harcerze stają w dużym kręgu. Drużynowy rzuca 
klucze wypowiadając imię jednego z harcerzy, którego zadaniem jest zro-
bienie jedynie jednego kroku, podniesienie kluczy, pozostanie w tej pozy-
cji, a następnie rzucenie kluczami i wypowiedzenie imienia kolejnej os-
oby, która powinna wykonać to zadanie. Ważne jest, aby każdy choć raz 
miał okazję wykonać ćwiczenie. Harcerze, którzy są już w środku kręgu 
mogą pomagać, lub przeszkadzać osobom podnoszącym klucze. Warto 
podsumować to ćwiczenie, mówiąc swoim podopiecznym, że podjęcie 
służby czasami wcale nie jest łatwe, możemy spotkać wówczas wiele 
przeszkód, ale warto zastanowić się nad tym, że są obok nas ludzie, którzy 
mogą nam pomóc i z którymi wydawałoby się, niewykonalne zadania są 
w zasięgu naszych rąk.

4. Znaki Służb - warto podzielić drużyną na mniejsze grupy i dla każdej 
z nich przygotować zaszyfrowaną nazwę jednego znaku służby. Możecie 
użyć ulubionego szyfru, alfabetu Morse’a, lub któregoś z poniższych.
GA-DE-RY-PO-LU-KI
KO-NI-ME-RY
PO-LI-TY-KA-RE-NU
KA-CE-MI-NU-TO-WY
MA-LI-NO-WE-BU-TY
MO-TY-LE-CU-DA-KI
Gdy zespoły rozszyfrują nazwy, warto porozmawiać z nimi na temat 
znaków służb, wytłumaczyć na czym polegają i zachęcić zastępy 
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do zdobywania ich. Pamiętajmy, że to, co dla nas jest oczywiste i klarowne, 
dla naszych podopiecznych nie zawsze. Znaki służb są gotowym 
i rewelacyjnym narzędziem pracy - warto o nich pamiętać i być może 
w zastępach opracować przykładowe próby.

5. Mapa służby - przygotuj mapę Waszego miasta, wycięte na małych 
kartkach nazwy i adresy fundacji, stowarzyszeń, organizacji, w których 
podjąć służbę mogliby Twoi harcerze. Każdy zastęp dostaje kilka z tych 
kartek, jego zadaniem jest przyklejenie ich w odpowiednim miejscu 
na mapie.

6. Zadanie między zbiórkowe - Każdy zastęp, lub każdy harcerz ma 
za zadanie na następną zbiórkę przynieść kartkę z miejscem, w którym 
można podjąć służbę w Waszym mieście.  Kartki te powinny zostać 
doklejone do Waszej mapy, która jeżeli to możliwe powinna zawisnąć 
w widocznym miejscu. 

 ! Warto zakończyć zbiórkę postanowieniem zorganizowania np.: 
zbiórki karmy dla pobliskiego schroniska dla zwierząt, czy organizacją 
mikołajek dla dzieci z domu dziecka w Waszym mieście. Pamiętaj, że 
Twoi harcerze najwięcej nauczą się poprzez indywidualny przykład 
instruktora. Być może okaże się to świetnym pomysłem na cykliczne 
imprezy, lub świetnym miejscem na podjęcie stałej służby. 
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Mówię do Ciebie - komunikacja w drużynie

Cele: 
• Uświadomienie, jak znacząca w życiu jest poprawna komunikacja
• Zdobywanie umiejętności prawidłowego komunikowania się

Materiały:
szary papier, pisadła, kredki

Przebieg:
1. Gawęda - „Cztery osoby”
Były sobie cztery osoby: Każdy, Ktoś, Ktokolwiek i Nikt. Trzeba było 
wykonać bardzo ważną pracę i Każdy został o to poproszony. Każdy 
był pewien, że Ktoś to zrobi. Ktokolwiek mógł to zrobić, ale Nikt tego 
nie zrobił. Ktoś zezłościł się z tego powodu, ponieważ było to powin-
nością Każdego. Każdy myślał, że Ktokolwiek mógł to zrobić, ale żadnemu 
z nich nie przyszło do głowy, że Nikt tego nie zrobił. Skończyło się na tym, 
że Każdy obwiniał Kogoś za to, że Nikt nie zrobił tego, co mógł zrobić 
Ktokolwiek. 

 ! Czy właśnie tak czasami wygląda praca w Waszej drużynie? Może 
warto o tym porozmawiać, powiedzieć o podziale obowiązków, zasta-
nowić się, czy kiedykolwiek coś nie zostało zrobione i odpowiadał za to 
nieprawidłowy przepływ informacji?

2. Mała encyklopedia - Dzielimy drużynę na grupy / zastępy. Zadaniem 
każdego zespołu jest stworzenie na arkuszu szarego papieru definicji 
słowa KOMUNIKACJA. Należy poinformować harcerzy, że definicja 
powinna być napisana w taki sposób, aby można było ją umieścić 
w encyklopedii dla dzieci. Opracowana definicja powinna być również 
opatrzona odpowiednim rysunkiem. Po zakończeniu pracy zastępy 
przedstawiają kolejno efekty swoich działań.

 ! Warto podsumować to ćwiczenie mówiąc o tym, że w komuni- 
kacji ważny jest zarówno kanał werbalny (słowa), jak i niewerbalny (gesty, 
mimika). Mimo tego, że wykonali zadania i teoretycznie komunikacja nie 
jest niczym trudnym, to w rzeczywistości napotyka na swojej drodze wiele 
trudności.

3. Rysunek - Wybieramy jedną osobę, która rysuje na kartce kilka figur 
geometrycznych (różnej wielkości, odległości, położeniu). Następnie 
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zadaniem tej osoby, jest w sposób werbalny (tylko za pomocą słów) 
przekazanie reszcie drużyny informacji o tym, co znajduje się na jej 
rysunku. Zadaniem pozostałych harcerzy jest odwzorowanie, na podst-
awie tego, co usłyszeli, rysunku na swojej kartce. 

 ! Osoba, której rysunek jest najbardziej zbliżony do oryginału, może 
być kolejną osobą, która narysuje figury, a następnie wykona to ćwiczenie. 
Może być ono przeprowadzone również w parach. Ważne jest, aby 
zapytać harcerzy o to, co było dla nich w tym ćwiczeniu najłatwiejsze 
i najtrudniejsze, zwrócić uwagę na fakt, że nie zawsze inni rozumieją to, 
co mówimy w taki sam sposób, jak my.

4. Bezludna wyspa - Harcerze siadają w kręgu, drużynowy podaje instruk-
cję: jedziemy na bezludną wyspę i bierzemy ze sobą różne przedmioty. 
Następnie mówi: mam na imię np. Michał i na bezludną wyspę zabieram 
mapę. Każdy z uczestników po kolei przedstawia się i mówi jaki przedmiot 
zabiera ze sobą. Prowadzący mówi czy ten przedmiot może wziąć czy 
nie, zależy to od tego czy uczestnik powie przedmiot na pierwszą literę 
swojego imienia, jeśli tak, to przedmiot zabiera ze sobą, jeśli nie, to podaje 
inną nazwę przedmiotu. – Zadaniem harcerzy jest odgadnięcie zasady, 
kierującej tym, które przedmioty mogą ze sobą zabrać, a które nie.

5. Rozkaz to rozkaz - Każdy zastęp dostaje kartkę z poniższą instrukcją 
i następnie ma 5-10 minut, aby wykonać ćwiczenie. Zastęp, który skończył 
siada na swoich miejscach.

Przeczytaj uważnie wszystkie polecenia. Możesz je wykonać fizycznie 
lub tylko wizualizować poszczególne etapy. Potem odpowiedz na pytania.

1. Dokładnie przeczytaj polecenia.
2. Chwyć się za lewe ucho.
3. Chwyć się za prawe ucho.
4. Chwyć lewą ręką prawą stopę.
5. Chwyć prawą ręką prawą stopę.
6. Usiądź na podłodze.
7. Wstań i zrób 5 przysiadów.
8. Usiądź znowu na podłodze i zacznij ziewać. Można ziewnąć do 5 razy.
9. Wstań i rozejrzyj się dokoła.
10. Usiądź, a potem wstań i podejdź do okna. Wyjrzyj przez nie.
11. Wstań, a potem połóż się na podłodze.
12. Leżąc na podłodze, zrób 5 skłonów w przód.
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13. A teraz przewróć się na bok i chwilę leż spokojnie przez 2 minuty.
14. Wstań z podłogi i wróć do pozycji, w której zacząłeś/aś wykonywać 
to ćwiczenie.
15. Wykonaj tylko polecenie 1 oraz 2 i uśmiechnij się.

A teraz pytania:
• Czego nauczyło Cię to ćwiczenie?
• Czy jest coś, co teraz zrobiłbyś inaczej?
• Jaki jest Twój wniosek na przyszłość?

6. Na zakończenie każdy uczestnik dokańcza zdanie: „Uważam, że 
komunikacja jest…” (może podać cechę komunikacji, lub np. porównać 
ją ze zwierzęciem, które wg. niego do niej pasuje i uzasadnić. Pamiętaj, 
że Twoja inwencja i to, co powiesz swoim podopiecznym jest istotna).

 ! Być może zbiórka osadzona w temacie dotyczącym komunik-
acji to świetna okazja, aby porozmawiać z harcerzami na temat Waszej 
siatki alarmowej, informacji zwrotnej, którą chciałbyś otrzymywać, albo 
po prostu do ustalenia zasad komunikacji w Waszej jednostce i podziale 
zadań?
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Dokąd zmierzam? - moje życiowe cele na wesoło

Cele: 
• Praca nad sobą
• Wyznaczenie celów krótko i długoterminowych
• Kształtowanie potrzeby samorealizacji

Materiały:
kartki, pisadła, cukierki,

Przebieg:
1. Każdy z uczestników otrzymuje kartę, którą dowolnie dzieli na 3 części. 
Następnie na każdej części zapisuje to, w jakim miejscu chciałby się 
znajdować za 5, 10 i 15 lat. Wypisane mogą być plany, marzenia konkretne 
cele dotyczące zarówno życia prywatnego, zawodowego, jak i harcer-
skiego. Na koniec ćwiczenia chętne osoby przedstawiają swoją pracę i to, 
czym chcą się podzielić z innymi.
 
 !Warto powiedzieć o tym, że każdy z uczestników ma inne 
możliwości, predyspozycje i dla jednego wybrany cel może być błahostką, 
a dla drugiego wysoko postawioną poprzeczką.

2. Rozbitek - poproś harcerzy, aby wyobrazili sobie, że wybierają się 
na bezludną wyspę na najbliższe 10 lat, ale mogą zabrać ze sobą tylko 
trzy rzeczy. Co by to było? Warto zapisać wszystkie pomysły, a następnie 
je wspólnie omówić i zapytać, dlaczego akurat te. Gwarantuję, że dowiesz 
się dużo o swoich podopiecznych.

3. Cukierek prawdę Ci powie - cukierków musi być minimum tyle, 
ile uczestników, Każdy z harcerzy bierze jeden cukierek do którego 
przyczepiona jest karteczka (może być przywiązana lub przyszyta 
za pomocą zszywacza). Na kartkach zapisane są różne sytuacje. Zadaniem 
harcerzy jest przeczytanie ich, odpowiedzenie na pytanie, co by wówczas 
zrobili i  czy dana sytuacja zmieniłaby ich plany życiowe. Przykłady (dopisz 
również swoje pomysły):
• Wygrywasz w loterii 8 mld złotych,
• Zostajesz dyrektorem dużego banku,
• Zostajesz wybrany prezydentem małego pastwa,
• Popularny zespół zaproponuje Ci wspólne nagranie płyty,
• Dostajesz propozycje zagrania głównej roli w ulubionym serialu, 
• Dziedziczysz dużą posiadłość na innym kontynencie,
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4. Uczestnicy dobierają się w pary. Jednak muszą to być osoby, które 
łączą minimum trzy wspólne cechy. Następnie pary w  formie pantomimy 
przedstawiają cechy w taki sposób, aby reszta drużyny mogła odgadnąć.

5. Każda z par z poprzedniego ćwiczenia wybiera sobie swój cel. Może 
to być coś, co mogą wykonać w najbliższym czasie lub coś zupełnie 
oddalonego, np. otwarcie własnej naleśnikarni, zorganizowanie 
miejskiego festynu dla dzieci itp. (pamiętajcie, że ogranicza Was tylko 
Wasza wyobraźnia). Następnie planujemy realizację poprzez poniższe 
punkty:
- W jakim czasie chcemy go zrealizować?
- Jakie są nasze mocne strony?
- Jakie są nasze słabe strony?
- Opis celu- czyli co, gdzie i jak?
- Co powinniśmy zrobić?
- Dlaczego wybraliśmy akurat to?
Następnie przedstawiamy swoje plany. Możemy zadawać pytania 
innym grupom, albo mówić o swoich pomysłach na ich realizacje. Warto 
powiedzieć o tym, że niektóre cele wymagają od nas pracy, dobrego 
zaplanowania działań, a także pomocy osób, którymi się otaczamy.

6. Zabawa - Wstańmy razem (zabawa oparta na współpracy)- Podniesie- 
nie się samemu z podłogi wcale nie jest takie trudne. We dwójkę staję 
się to jednak nieco problematyczne. Dzielimy harcerzy na pary, następ-
nie siadają oni powoli na podłodze prostując nogi, dotykając się plecami 
i łapiąc pod ramiona. Ich zadaniem jest teraz podnieść się do góry. Jeżeli 
to ćwiczenie okazało się zbyt łatwe, to podziel harcerzy na większe grupy, 
trzy lub czteroosobowe. Na koniec możecie sprawdzić, czy podniesiecie 
się z podłogi całą drużyną. 
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Integracja inaczej - zbiórka z użyciem chusty klanzy

Cele: 
• Uświadomienie harcerzom jak ważna jest współpraca 
   w zespole, drużynie
• Integracja drużyny, zastępu (może to być zbiórka zarówno
   dla osób, które znają się już długo, jak i dla tych nowopoznanych)

Materiały:
chusta klanzy, miska z wodą, piłka, 

Przebieg:
1. Kogo brakuje - Harcerze stoją w kręgu trzymając chustę na wysokości 
pasa, następnie zamykają oczy. W tym czasie drużynowy wybiera osobę 
(może być ich kilka), która wchodzi pod chustę. Wówczas harcerze 
otwierają oczy i zgadują, kto jest po chustą. Zabawę można urozmaicić: 
gdy osoby znajdą się pod chustą, siadają obok siebie tworząc bryłę. 
Harcerze trzymający chustę mogą ją puścić i dotknąć „bryły” starając się 
odgadnąć, kto nią jest.

2. Miska - Harcerze trzymają naprężoną chustę, na niej kładziemy miskę 
z wodą. Zadaniem drużyny (zastępu) jest przeniesienie jej w wyznaczone 
miejsce w taki sposób, aby nie wylać wody. Dodatkowym zadaniem może 
być położenie jej na podłodze. Wygrywa zastęp, któremu uda się donieść 
miskę i nie wylać zawartości. 

3. Tajemnicza przesyłka - Uczestnicy trzymają chustę, na której położona 
jest piłka. Jedna osoba zajmuje miejsce pod chustą i wyciąga ręce przez 
otwór. Zadaniem grupy jest poprowadzenie piłki w taki sposób, aby trafiła 
ona do osoby znajdującej się pod chustą. Możecie wykonywać to ćwiczenie 
na czas i zmieniać osoby pod chustą.
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4. Pułapka - Kilka osób kładzie się pod chustą. Reszta po chwili kładzie ją 
na leżących i przytrzymuje jej brzegi, lub na nich siada, a osoby znajdujące 
się pod nią starają się wydostać na zewnątrz.

5. Przerywnik - Gdy wszyscy zdążyli już poznać kilka zabaw z chustą 
klanzy, wówczas wszyscy na niej siadają w grupach (zastępach). 
Zadaniem każdego zastępu jest wymyślenie nowej zabawy z wyko-
rzystaniem chusty. Następnie każdy zespół przedstawia swoją zabawę. 
Drużynowy może również przygotować wcześniej karteczki z hasłami, 
które losują zastępy. W ten sposób możemy narzucić im temat zabawy np.: 
WSPÓŁPRACA, INTEGRACJA, ZRĘCZNOŚĆ, ZGADYWANKA itp.

6. Po zakończeniu prezentacji wszystkich zabaw siadamy na chuście 
w kręgu i kolejno opowiadamy o tym, co podczas zbiórki podobało nam 
się najbardziej. 

 ! Zabaw z wykorzystaniem chusty klanzy jest wiele, warto wybrać te, 
które będą odpowiednie dla Twoich harcerzy. Jeżeli to zrobisz, to uwierz, 
że świetnie bawić będą się zarówno zuchy, jak i wędrownicy. Nie bój się 
podczas zbiórek korzystać z tego typu pomocy i pamiętaj, że zabawy 
z chustą możesz prowadzić naprzemiennie np., z krótkimi ćwiczeniami, 
czy zadaniami. Sama zabawą z chustą może być tylko ciekawym 
przerywnikiem np. zamiast pląsu, który  już wszyscy dobrze znają, a nie 
tylko głównym tematem zbiórki.
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Samoakceptacja i akceptacja rówieśników - klucz do szczęścia

Cele: 
• Kreowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, 
   a także rówieśników oraz akceptacja odmienności 
   w relacjach społecznych;
• Kształtowanie umiejętności interpersonalnych w relacjach 
   z rówieśnikami; 
• Wzbogacenie wiedzy na temat własnej osoby;
• Integracja drużyny.

Materiały:
kartki białego oraz kolorowego papieru A4, Kredki, mazaki, ołówki.

Przebieg:
1. Teoria dotycząca samoakceptacji - nie chodzi o to, żebyś wszystko 
wyrecytował swoim harcerzom. Ważne, żebyś wiedział o czym mówisz. 
Dlatego ten konspekt, jako jeden z nielicznych prócz ćwiczeń, został 
„ubrany” w odrobinę teorii. Bez względu na temat zbiórki, którą 
prowadzisz powinieneś się odpowiednio na nią przygotować.

Obraz siebie obejmuje różnorodne informacje, dotyczące kilku 
podstawowych sfer:
• Właściwości fizyczne (wygląd zewnętrzny);
• Właściwości społeczne (własna pozycja wśród innych ludzi, 
   opinie i przeświadczenia o tym, co należy się nad od innych ludzi);
• Właściwości intelektualne (własne możliwości i umiejętności);
• Właściwości emocjonalno-motywacyjne (własne postawy i potrzeby).

„Człowiek jest dla siebie zbyt ważny i myśli o sobie w sposób bardzo 
zaangażowany emocjonalnie”, dlatego do każdego z podanych elemen- 
tów samo opisu dołącza jakieś uczucia i oceny. W konsekwencji powstaje 
postawa wobec siebie – samoakceptacja. 
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 Aby samoocena była adekwatna, czyli zgodna z osobistymi 
możliwościami i właściwościami, należy zaakceptować siebie w całej 
krasie, z wadami oraz zaletami, przyznawać się do popełnionych błędów 
i szukać ich rozwiązania. 

2. Ćwiczenie- Głębia siebie
Harcerze otrzymują po kartce A4, na której zapisują swoje cechy, według 
przedstawionego schematu:
„Moją zaletą jest…”, „Lubię u siebie…”, „Moją wadą jest…”,
„Inni złoszczą się na mnie, gdy ja…”, „Czuję się szczęśliwy, gdy…”,
„Czuję się smutny, gdy…”, „Lubię u innych…”.
Po wypisaniu odpowiedzi, prowadzący prosi ochotników o przedstawienie 
swoich kart, omówienie, co sprawiło trudności a co przyszło z łatwością. 

3. Teoria dotycząca samoakceptacji.
Uwaga! Obraz własnych możliwości i umiejętności nabywany jest często 
drogą porównań. Nie stanowi to dobrego czynnika do poznania swojej 
osoby. Może natomiast pogorszyć nasze relacje z ludźmi, doprowadzając 
tym samym do zagubienia w bliskim nam otoczeniu.

 Jeśli pragniesz osiągnąć sukces, nie tylko zresztą w polowaniu 
na pracę, lecz w jakiejkolwiek dziedzinie życia, musisz nauczyć się pozy- 
tywnego stosunku do własnych działań. Nie można osiągnąć celu wierząc, 
że jest on niemożliwy do osiągnięcia (…)
Bądź więc dobrej myśli i pamiętaj: Jeśli sam nie uwierzysz w siebie, nie 
oczekuj tego od innych. (I. Dziembaj, 1994, s.20)

 Poczucie własnej wartości stanowi jedną z najwcześniej kształtu- 
jących się u człowieka i zarazem najważniejszych struktur regulacyjnych 
(struktura regulacyjna stanowi źródło ocen dotyczących własnych 
możliwości). Dziecko od urodzenia powinno być traktowane jako 
osoba ważna, otoczona szczególnym zainteresowaniem i opieką, 
obdarzona miłością. Wówczas kształtuje się u dziecka poczucie pewności, 
że jest kimś szczególnie cennym dla otoczenia. Taka pewność jest pod-
stawowym źródłem dobrego samopoczucia, a także warunkiem utrzyma-
nia równowagi psychicznej. M. Pilkiewicz (1976, s. 717)

4. Ćwiczenie- Wizytówka
Harcerze podzieleni na pary w czasie pięciu minut muszą opowiedzieć 
o sobie, o cechach, rzeczach dla nich charakterystycznych lub ważnych. 
Zadaniem słuchającego jest rejestrowanie i utrwalenie tych cech w formie 
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wizytówki obrazkowej, wykonanej na kartce A4. Po zakończeniu zadania, 
ochotnicy przedstawiają na forum drużyny wizytówki swoich kolegów 
z grupy.

5. Ćwiczenie- Przygotuj harcerzom wg. poniższego wzoru karty prac. 
Przedstawiłam to w formie zrozumiałej dla Ciebie tabelki. Możesz 
wymyślić coś ciekawszego, np. narysowany bukiet kwiatów, gdzie 
w każdy kwiat wpisany będzie jeden sukces, a w listu wyjaśnienie 
dlaczego właśnie to jest sukcesem. Warto, aby harcerze przedstawili swoje 
sukcesy- może warto stworzyć w harcówce ścianę Waszych sukcesów?

Zastanów się co jest w twoim życiu dla ciebie sukcesem, wypisz kilka 
swoich osiągnięć, nie zapominając o tych najdrobniejszych. Napisz też 
dlaczego jest to dla ciebie sukces.

Moje sukcesy Dlaczego jest to sukces?

6. Zabawa- Moje lewe miejsce- Harcerze siedzą w kręgu. Obok jednego 
z nich jest wolne miejsce. To właśnie ten harcerz mówi: Moje lewe miejsce 
jest puste i zapraszam na nie np. Marysię (ale to nie koniec! Należy jeszcze 
uargumentować dlaczego właśnie wybraliśmy tą osobę), ponieważ lubię 
z nią spędzać czas, ma rewelacyjny uśmiech, czy też zawsze mogę na nią 
liczyć. Gdy nasza Marysie się przesiądzie, wówczas puste miejsce znajduje 
się już obok zupełnie innej osoby. W ten sposób kontynuujemy zabawę. 

 ! Warto zwrócić uwagę na to, aby powody były pozytywne 
i porozmawiać z harcerzami na koniec zbiórki o tym, jak się czuli podczas 
zabawy. Mogą np. dokończyć zdanie: Najbardziej lubię siebie za…
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Pierwsza Pomoc w pigułce - każdy z  nas może pomóc

Cele: 
• Kształtowanie postaw prospołecznych 
• Nabycie przez harcerzy podstawowych umiejętności związanych 
   z udzielaniem pierwszej pomocy

Przykłady:
 
 Przebieg zbiórki dot. pierwszej pomocy oczywiście musi być 
dostosowany do stanu wiedzy i umiejętności Twoich harcerzy. Poniżej 
zamieszczam kilka sprawdzonych ćwiczeń/ sposobów/ pomysłów, 
które realizowałam sama. Rozbudowanie tego tematu pozostawiam 
oczywiście fachowcom. Wybierz to, co dla Twoich podopiecznych będzie 
najodpowiedniejsze i dodaj coś od siebie. Powodzenia! 

1. Przez wiele lat moją drużynową była druhna,  która jednocześnie 
zawodowo była pediatrą. To ona nauczyła nas podstaw i tego, że 
w pierwszej pomocy najważniejsze jest to, aby MYŚLEĆ. Zastanów 
się, być może obok Ciebie znajduje się ktoś, kogo mógłbyś na taką 
zbiórkę zaprosić. Możliwe, że np.: rodzic któregoś z Twoich harcerzy jest 
ratownikiem, lekarzem, pielęgniarką czy np. strażakiem. Dla przykładu, 
w naszej szkole od wielu lat rewelacyjnie działa szkolna grupa ratownicza 
prowadzona przez nauczyciela, być może warto rozważyć współpracę 
z takimi zespołami. Prócz wiedzy, którą możecie zyska, bardzo wartościowe 
są doświadczenia i historie, którymi mogą się z Wami podzielić inni.

2. Punkty- małe grupy
Jeżeli masz drużynę wielopoziomową, lub harcerską warto wówczas 
podzielić ją grupy- 3-4 osobowe (łatwiej zdobywa się wiedzę w małych 
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grupach) . Natomiast starszych harcerzy ustawić np. wokół szkoły, aby 
byli punktowymi (jeżeli oczywiście są na to gotowi). Każdy z punktowych 
dostaje za zadanie, nauczenie na swoim punkcie harcerzy danej  
umiejętności, czy przekazanie wiedzy (np. praktyczne zastosowanie 
chusty trójkątnej, założenie opatrunku, unieruchomienie kończyny, co robi się 
podczas krwotoku z nosa i wiele innych). Wartona koniec podsumować 
wiedzę i sprawdzić, czego nauczyli się Twoi harcerze.

3. Gra na gwizdek- krąg poszkodowanych. Dzielimy harcerzy na 
trzyosobowe zespoły ratownicze. Natomiast, jeżeli mamy do dyspozycji 
kilku wędrowników ustawiamy ich w dużym kręgu (zasięg wzroku) 
np. wokół szkolnego boiska. Będą oni osobami poszkodowanymi (ważne 
jest, aby przydzielić im konkretne zadania i wyjaśnić to, co mają robić. Grę 
rozpoczyna gwizdek drużynowego. Wówczas każdy z zespołów biegnie 
do jednego z poszkodowanych. Za ok. 5-10 minut drużynowy gwiżdże 
ponownie, aby przerwać ćwiczenie. Jest to czas na to, aby zespoły 
podsumowały z punktowymi to, co zrobiły dobrze, a co źle. Jeżeli 
drużynowy uzna, że wszyscy skończyli, wówczas gwiżdże kolejny raz, 
a zespoły biegną do kolejnego poszkodowanego. Zmiana odbywa się 
wg. ruchu  wskazówek zegara. Osoba prowadząca nie powinna być 
punktowym, do jej zadań należy ocena tego, jak wiele czasu potrzebują 
zespoły i koordynowanie całej gry.

4. Fabuła- wymyśl ciekawą fabułę i odpowiednio wprowadź w nią 
swoich harcerzy. Może odpowiednia będzie duża katastrofa lotnicza, 
wypadek samochodowy, pożar biurowca w centrum miasta? Cokolwiek 
wymyślisz i zrealizujesz pamiętaj, że ważne jest omówienie każdego 
ćwiczenia/ przypadku. Dziękitemu możesz na bieżąco śledzić postępy 
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swoich harcerzy, ale także korygować nieprawidłowe zachowania. 
Im więcej praktycznych ćwiczeń, tym lepiej harcerze będą sobie radzili 
z udzielaniem pierwszej pomocy. Jeżeli uda Ci się ich zainteresować tym 
tematem i polubią te zbiórki, będzie to Twoim dużym sukcesem.

5. Sprawności- tak często o nich zapominamy. Zachęć harcerzy do 
ich zdobywania, to świetne i bogate narzędzie metodyczne. Może po 
zbiórce dot. pierwszej pomocy warto usiąść z chętnymi osobami, pomóc 
w rozpisaniu prób i pokazać, że wcale diabeł nie taki straszny.

6. Najprostsze rozwiązania- pamiętaj, że to właśnie one są najlepsze.  
Pomyślałeś kiedyś o tym, aby każdą zbiórkę rozpoczynać np. przeczyta- 
niem krótkiego zdania dotyczącego jednej z zasad pierwszej pomocy, 
krótkiego wytłumaczenia jej i powieszenia na ścianie harcówki, 
nawet wtedy, gdy zbiórka nie dotyczy tego tematu? Po co to? Po to, 
że Twoi harcerze, przyswajają sporą część wiedzy poprzez wzrok, takie 
wiszące kartki to rewelacyjne rozwiązanie. Małe partie pozwolą na to, że 
szybciej je zapamiętają, a Ty co zbiórkę przemycisz coś nowego. Z czasem 
Twoi podopieczni sami będą Ci o nich przypominać. To zadanie można 
śmiało powierzyć także zastępowym, lub przybocznemu.

 ! Ważne jest, aby zbiórki dotyczące pierwszej pomocy odbywały 
się możliwie często i systematycznie. Nie sprawisz, że Twoi harcerze 
będą biegli w tej dziedzinie, przeprowadzając dwie zbiórki w roku. Nie 
możesz jako drużynowy zapominać także o tym, że nie musisz być 
we wszystkim ideałem i nie bój się współpracy z licznymi specjalistami. 
Zapraszając ciekawego  gościa na zbiórkę, dodatkowo zyskasz w oczach 
harcerzy, a być może sam się czegoś nauczysz.
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Jak uczyć, by nauczyć - kilka ciekawych rozwiązań

Cele: 
 Według zasady Nowego na każdej zbiórce Twoi podopieczni 
nieustannie się uczą i zdobywają wiedzę. Są tematy, które lubią bardziej 
lub mniej. Dla mnie zawsze wyzwaniem były np. zbiórki dotyczące 
historii ZHP. O ile sama się nią zawsze interesowałam, to z przekazaniem 
jej w ciekawy i przystępny sposób miałam problem. Poniżej zamieszczam 
kilka pomysłów i rozwiązań, które ułatwiły mi często pracę z trudnymi 
tematami i przemyceniem na zbiórce sporej ilości wiedzy „w pigułce”.

Przykłady:
1. Uzupełnianka - zadaniem harcerzy jest uzupełnienie brakujących 
słów. Może to być dowolny tekst, możesz również przygotować 
osobno słowa, które powinni umieścić w pustych miejscach np.:

HYMN HARCERSKI
Wszystko co ............... Polsce oddamy
W niej tylko życie ...................................
Świty ....................... , otwórzmy bramy
Rozkaz wydany, wstań w słońce idź!

Ramię pręż, słabość krusz
Ducha tęż, Ojczyźnie ................... służ
Na jej ................. w .................. czy trud
Pójdzie rad harcerzy polskich ............
Harcerzy polskich ród!

Słowa: Miłej, się bielą ,Nasze, bój, wstań w, zew, więc idziem żyć, 
ród, Harcerzy,

2. Głuchy telefon INACZEJ - Jeden z harcerzy wychodzi z Tobą na 
zewnątrz, gdzie czytasz  mu krótkie opowiadanie - może to być 
np. historia dot. którejś z  postaci ZHP - czytasz tylko raz i nie 
powtarzasz się. Zadaniem osoby, która słuchała jest wrócenie do 
drużyny i powiedzenie tego, co udało się jej zapamiętać. Następnie 
Ty czytasz pełną wersję i sprawdzacie ile udało się przekazać 
drużynie. Zawsze możesz zabrać ze sobą na zewnątrz dwójkę 
ochotników, którzy po powrocie do harcerzy będą się uzupełniać. 
Im bardziej charakterystyczne będą elementy opowiadania, tym 
łatwiej zostaną one przyswojone.
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3. Wędrujące wersy - Zadaniem harcerzy jest ułożenie w odpowiedniej 
kolejności wersów np.: Hymnu ZHP, lub modlitwy harcerskiej. Można 
zrobić to na czas i sprawdzić komu pójdzie najlepiej. Jest to 
rewelacyjny sposób na zapamiętanie tekstu.

MODLITWA HARCERSKA
O Panie Boże, Ojcze nasz
W opiece Swej nas miej
Harcerskich serc Ty drgnienia znasz
Nam pomóc zawsze chciej

Wszak Ciebie i Ojczyznę
Miłując chcemy żyć
Harcerskim prawom życia, dnia
Wiernymi zawsze być

4. TAK – NIE – Dzielimy harcerzy na dwa rzędy (może być ich więcej 
- np. tyle, ile jest zastępów). Na środku ustawiamy na siedziska 
opisane jako TAK i NIE. Drużynowy czyta zdania dotyczące historii 
harcerstwa, a zadaniem pierwszych osób w rzędzie jest dobiegnięcie 
do siedziska odpowiadającego prawidłowej odpowiedzi. Wyniki 
zapisujemy.

5. Powstań - harcerze siadają zastępami. Drużynowy czyta lub 
opowiada biografię postaci związanej z ZHP. Jeżeli ktoś z zastępu 
wie o kogo chodzi, wstaje i udziela odpowiedzi. Jeżeli odpowiedź 
je zła, można przyznać punkty ujemne, albo zwyczajnie ograniczyć 
liczbę prób.

6. Scenki - Każdy zastęp losuje punkt Prawa Harcerskiego, lub opis 
ważnego wydarzenie. Następnie przygotowuje scenkę, która tego 
dotyczy. Zadaniem drużyny jest odgadnięcie, co wylosował dany 
zastęp.

 ! Historia i inne trudne tematy, nie muszą być przez Ciebie 
pomijane. Spraw, aby nie kojarzyły się Twoim harcerzom tylko 
i wyłącznie z pochodami i apelami. Kto powiedział, że historię można 
przekazywać tylko i wyłącznie w formie wykładów? 
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Nerwy na wodzy - czyli jak wyciszyć niesfornych harcerzy

Cele: 
• Poznanie technik relaksacyjnych
• Uświadomienie podopiecznym, jak ważny jest spokój i w jaki sposób  
   można radzić sobie ze stresem

Materiały:
zapałki, świeca, muzyka relaksacyjna i nie tylko, pisadła, balony, kolorowe 
karteczki, kolorowanki antystresowe

Przebieg:
1. Po obrzędowym rozpoczęciu zbiórki zgaś światło w harcówce i zapal 
tylko jedną świecę, która będziesz trzymał. Poproś swoich harcerzy, aby 
zamknęli oczy. Jeżeli macie taką możliwość poproś, aby wygodnie położyli 
się na dywanie, oddychali miarowo i spokojnie, a także uważnie wysłuch-
ali Twojej gawędy (czytaj, bądź opowiadaj powoli i stonowanym głosem).

Gawęda - Kolorowa kreda Bruno Ferrero (podsumuj ją krótko, powiedz 
co jest tematem dzisiejszej zbiórki i wytłumacz, że kolorowe kredy 
symbolizują ich samych, a także to, jakimi ludźmi są. Jeżeli będą spokojni, 
opanowani wobec innych ludzi, to świat wokół również taki będzie):

 „Nikt nie pamiętał, kiedy ten człowiek przybył do miasta. 
Wydawało się, że zawsze tam był - na chodniku najbardziej zatłoczonej 
ulicy, przy której pełno było sklepów, restauracji, eleganckich kin; po 
której spacerowano co wieczór i gdzie spotykali się zakochani. Klęcząc 
na chodniku, kolorowymi kredami malował aniołki i cudowne pejzaże 
pełne słońca, szczęśliwe dzieci, rozwijające się kwiaty i sny o wolności. 
Z czasem mieszkańcy miasta przyzwyczaili się do tego mężczyzny. 
Niektórzy rzucali jakąś monetę na rysunek, czasami zatrzymywali się 
i rozmawiali z nim. Mówili o swych zmartwieniach, o nadziejach, mówili 
o swych dzieciach, o tym najmłodszym, które chciało jeszcze spać 
z rodzicami i o tym najstarszym, które nie wiedziało, jaki kierunek studiów 
wybrać, bo trudno jest rozszyfrować przyszłość... Człowiek słuchał. Słuchał 
wiele, mówił mało. Pewnego dnia mężczyzna zaczął zbierać swoje rzeczy, 
by odejść stamtąd. Wszyscy zgromadzili się wokół niego i patrzyli. Patrzyli 
i czekali.
- Zostaw nam coś na pamiątkę.
 Człowiek pokazywał im swoje puste ręce. Cóż miał im zostawić? 
Ludzie jednak otoczyli go i czekali. Wówczas mężczyzna wyciągnął 
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ze swego plecaka kolorowe kredy. Te, którymi malował anioły, kwiaty, 
sny i rozdzielił je pomiędzy ludźmi. Kawałek kolorowej kredy dla każdego, 
potem bez słowa odszedł.
 Co zrobili ludzie z tymi kolorowymi kredami? Ktoś oprawił ją, ktoś 
inny zaniósł do muzeum sztuki nowoczesnej, ktoś umieścił ją w szufladzie, 
większość zapomniała o nich.
Przyszedł człowiek i pozostawił również tobie możność pokolorowania 
świata.
Co zrobiłeś z twymi kolorowymi kredami?” 

2. Ćwiczenie Słońce - Poproś harcerzy, aby usiedli w kręgu. Na środku połóż 
pisadła i kolorowe karteczki. Każdy z uczestników bierze tyle karteczek, 
ile będzie potrzebował. Zapytaj harcerzy, w jaki sposób radzą sobie 
ze stresem i trudnymi sytuacjami. Przygotuj z żółtego papieru koło 
i połóż je w środku kręgu. Gdy Twoi podopieczni skończą pisać, poproś, 
aby kolejno czytali swoje sposoby i kładli karteczki wokół żółtego koła, 
w taki sposób, aby były one promieniami słońca. 

3. Minutka - (Jest to bardzo dobre ćwiczenie wyciszające, które warto 
wykorzystać również na innych zbiórkach, np.: po zakończeniu żywiołowej 
gry, lub przed kręgiem rady). Poproś harcerzy, aby ponownie położyli się 
na podłodze, zamknęli oczy i w myślach odliczyli 60 sekund. Osoba, która 
skończy, po cichu wstaje. Zadaniem drużynowego jest liczenie czasu 
i wybranie osoby, która była najbliżej 60 s.

4. Kolorowanki - Czy słyszałeś już o kolorowankach antystresowych? 
Pewnie tak, ale czy używałeś ich do tej pory na zbiórce? Poproś swoich 
harcerzy, aby usiedli w taki sposób, by było im wygodnie. Podczas 
tego ćwiczenia nie powinni się ze sobą porozumiewać. Włącz muzykę 
relaksacyjną, jednak przypilnuj tego, aby nie była ona zbyt głośna 
(wówczas może przeszkadzać). Przygotuj dla każdej osoby minimum 
jedną kolorowankę i kolorowe kredki. Po około 10-15 minutach przerwij 
ćwiczenie i zapytaj się wszystkich, czy czują się wyciszeni, czy wręcz 
przeciwnie lub czy będą wracać do tego typu sposobu na uspokojenie. 

5. Gorące krzesło - Celem zabawy jest budowanie poczucia własnej 
wartości, wyzwalanie pozytywnych uczuć. Wszystkie osoby siedzą 
w kole. Pośrodku stoi “gorące krzesło”. Zajmuje je harcerz, który w danym 
momencie potrzebuje najwięcej wsparcia i oznak sympatii. Po kolei 
przesuwa ono swoje “gorące krzesło”, stawiając je kolejno przed 
wszystkich, lub wybranych uczestników zbiórki, którzy mówią mu o czymś, 
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co w nim lubią, cenią, np. jego doskonałe pomysły podczas zabawy, troskę 
o małą siostrę, elegancką fryzurę itp. Każdy powinien mieć możliwość 
zajęcia miejsca na “gorącym krześle”.

6. Wcale niegłuchy telefon - harcerze siadają w kręgu, następnie obracają 
się w prawą stronę, aby widzieć plecy osoby przed sobą. Drużynowy kreśli 
palcem na plecach osoby, która siedzi przed nim, wybrany, krótki wyraz. 
Kiedy zakończy, delikatnie klepie tą osobę w ramię, wówczas to ona 
podaje wyraz dalej. Gdy ostatnia osoba skończy, mówi reszcie jaki wyraz 
został jej przekazany.

7. Balonowe miny - Każdy otrzymuje balon. Drużynowy włącza dowolną 
muzykę. Zadaniem harcerzy jest narysowanie na balonie za pomocą 
mazaków wyrazu twarzy, który kojarzy im się z muzyką, którą słyszą. 
Na koniec omawiamy ćwiczenie i narysowane miny. Można je powtórzyć 
nawet kilka razy, jednak za każdym razem należy zmienić muzykę.

 ! To tylko kilka przykładów. Człowiek uczy się przez całe życie, 
dlatego uwierz, że warto dowiedzieć się czegoś więcej o muzyko lub 
bajkoterapii i zacząć wprowadzać ich elementy do prowadzonych 
przez Ciebie zajęć. Jedna z książek na których pracuję sama, głównie 
z młodszymi osobami to: „Bajkoterapia czyli bajki dla małych i dużych 
o tym, jak bajki mogą pomagać” Wydawnictwo NASZA KSIĘGARNIA. 
Autorami bajek zawartych w tej pozycji są autorzy, czy pisarze m.in. Artur 
Barciś, Katarzyna Dowbor, czy Janusz L. Wiśniewski.
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Symbolika - czyli jak zapamiętać i nie zwariować 

Cele: 
• Przekazanie harcerzom wiedzy dotyczącej symboliki 
   Krzyża Harcerskiego, Lilijki Harcerskiej, Koniczynki WAGGGS, 
   i Lilijki WOSM
• Ćwiczenie technik zapamiętywania

Materiały:
koperty, pocięte symbole, słoik, blok techniczny, pisadła, kartki A4, domino

Przebieg:
1. Harcerskie FISZKI- Przygotuj duży słoik- możesz go okleić np. samo-
przylepnym, kolorowym papierem. Potrzebne Ci będą karteczki wielkości 
wizytówek wycięte z papieru technicznego. Na jednej stronie każdej z tych 
karteczek narysuj symbol np.: liść dębu, lilijkę, gwiazdkę, koniczynkę. Na 
odwrocie napisz znaczenie każdego z symboli. Harcerze mogą losować 
fiszki np.: w przerwie pomiędzy zadaniami i mówić o tym, co znajduje się 
na odwrocie wylosowanej kartki. (Fiszki  rewelacyjnie sprawdzą się także 
w innej tematyce m.in. daty z historii ZHP, funkcje czy stopnie. Wystarczy 
tylko zmieniać zawartość raz przygotowanego słoika/ pudełka).

2. Wyścigi rzędów - harcerze stają za swoimi zastępowymi w rzędzie na 
jednej stronie korytarza/ harcówki. Każdy z zastępów dostaje narysowany/ 
wydrukowany dany symbol. Na końcu korytarza znajduje się kartka A4 
i pisadło. Na znak drużynowego pierwsze osoby z każdego rzędu 
biegną do kartki i dorysowują tylko jeden element. Gdy skończą wracają 
do zastępu i wówczas wybiec może kolejna osoba. Wygrywa zastęp, który 
jako pierwszy skończy swój rysunek. 

3. Harcerski Rebus - każda z grup/ zastępów losuje jedno z Praw 
Harcerskich. Następnie za pomocą rebusu przedstawia na kartce 
wylosowany punkt. Na znak drużynowego zastęp przekazuje swój rebus 
zespołowi, który siedzi obok. Zadaniem zastępu jest odgadnięcie o który 
punkt Prawa Harcerskiego chodzi.

4. Znajdź błąd - rysujemy na kartkach wybrane symbole. Jednak nie 
rysujemy ich poprawnie. Pomijamy pewne elementy, zamieniamy, lub 
odwracamy. Zadaniem harcerze jest odgadnięcie tego, co jest błędem. 
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5. Harcpuzzle - dla każdego zastępu przygotowujemy kopertę, w której 
znajdować się będą wydrukowane, a następnie pocięte na puzzle min. 
3 symbole. Zadanie każdego z zastępu jest ułożenie wszystkich symboli 
(czyli trzech zestawów pomieszanych puzzli) w jak najkrótszym czasie. 
Puzzle można wykorzystać także w inny sposób.  Z koperty z pociętymi 
kawałkami każdy harcerz losuje jeden element. Na znak drużynowego 
zadaniem całej drużyny jest ułożenie puzzli, w jak najkrótszym czasie. 
Każdy układa tylko swój, wylosowany puzzel.

6. Domino - Na kartkach przygotowujemy domino (mogą to być kartki 
A4). Zamiast oczek umieszczamy na każdej części kartki dany symbol, na 
pasującej części zapisujemy to, co dany symbol oznacza. Całe domino 
może tworzyć figurę zamkniętą. Zadaniem harcerzy jest poprawne ułoże-
nie domina.
 
 ! Część pomocy, takich jak np.: słoik, czy domino wymagają od 
Ciebie pracy i zaangażowania. Pamiętaj jednak, że jest to praca, którą 
wystarczy wykonać raz, a wykorzystać możesz efekty na wielu zbiórkach. 
Uwierz, że jeszcze nie raz uratują Cię w „kryzysowej” sytuacji.
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Siła autorytetu - poszukiwanie ukrytego skarbu 

Cele: 
• Zaznajomienie harcerzy z pojęciem autorytetu
• Poznanie motywów wyboru autorytetów
• Zapoznanie uczestników z rolą autorytetów w życiu

Materiały:
arkusz szarego papieru, pisadła, samoprzylepne karteczki, kartonowe 
pudełka, małe lusterko

Przebieg:
1. Gawęda - John C. Maxwell - „Mały człowieczek”
„Mały człowieczek idzie w me ślady,
Pyta o drogę, prosi o rady;
Zbłądzić nie mogę, choćby się chciało,
Bo pójdzie za mną pewnie i śmiało.

Oczka swe ciągle na mnie obraca,
I naśladuje, to jego praca.
Jestem wyrocznią i nie ma rady,
Mały człowieczek idzie w me ślady.

W wiosennym słońcu, w zimowym śniegu,
Rzeźbię i tworzę, w marszu i w biegu
Na długie lata przyszłej dekady
Człowieczka, który idzie w me ślady”

Po przeczytaniu gawędy postarajcie się wspólnie ją omówić. Zastanówcie 
się, czyje mogłyby być to słowa, lub czy mógłby użyć ich Wasz autorytet? 
Czy sami chcielibyście być wzorem, lub autorytetem dla kogoś?

2. Mapa cech - na środku harcówki umieszczamy duży arkusz szarego 
papieru. Zadaniem harcerzy jest wpisanie na tą kartkę swojego autory- 
tetu. Gdy wszyscy skończą, można przeczytać nazwiska i dopytać 
o to, dlaczego właśnie została wybrana ta osoba. Następnie każdy 
z uczestników na samoprzylepnej kartce zapisuje cechę/ cechy, 
które powinien posiadać KAŻDY autorytet. Karteczki kolejno czytamy 
i przyklejamy do dużego arkusza. 

3. Ćwiczenie - każdy uczestnik losuje jedną literę ze słowa AUTORYTET. 
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Jego zadaniem jest wskazanie cechy osobowości, którą powinien posi-
adać autorytet. Szukamy cech rozpoczynających się na literę, którą wy-
losowaliśmy. Obowiązuje zasada, że raz wymieniona cecha, nie może się 
powtórzyć.

4. Latarka - światełko w tunelu- drużynowy rozdaje harcerzom kartki 
i prosi, aby siedząc w kręgu każdy podpisał swoją kartkę imieniem. 
Następnie przesuwając kartki o jedną w prawą stronę, wpisujemy 
sąsiadowi pozytywną cechę jego charakteru, dzięki której mógłby 
być dla kogoś autorytetem. Zabawa trwa do momentu, dopóki kartka nie 
wróci do właściciela. 

5. Wieża - posiadając swój autorytet należy pamiętać o tym, co jest jego 
podstawą, jakie cechy decydują o tym, że ktoś dla nas się nim staje. Harcer-
ze w grupach mają za zadanie wspólnie ułożyć z kartonów wieżę (można 
je zastąpić np. plastikowymi kubeczkami). Następnie zapisują na niej, co 
jest dla nich podstawą autorytetu, co stanowi fundament oraz co znajdzie 
się na samym szczycie. Następnie zespoły przedstawiają swoją pracę.

6. Zabawa - Dyrygent- Poprzez tą zabawę w sposób symboliczny ukazu-
jemy oddziaływanie autorytetu na nasze życie. 
Uczestnicy siadają w kręgu i wybierają dyrygenta. Jego zadaniem jest po-
kazywanie gestów gry na różnych instrumentach, natomiast pozostałe 
osoby to orkiestra, która musi wiernie naśladować ruchy dyrygenta. Jedna 
osoba wychodzi z sali, a po powrocie siadając w kręgu musi zgadnąć, kto 
jest dyrygentem.

7.  Ćwiczenie - Power- celem ćwiczenia jest ukazanie, że każdy z nas 
może być dla kogoś autorytetem. Harcerze siedzą w kręgu. Drużynowy 
podaje lusterko i prosi, aby każdy powiedział o czymś, co mogłoby przy-
czynić się do tego, żeby stać się czyimś autorytetem, (z czego jest dumny, 
co zrobił wspaniałego, co udało mu się osiągnąć). Następnie prowadzący 
mówi, że nie łatwo jest samemu sobie spojrzeć w twarz i powiedzieć, 
ze możesz być autorytetem, (że masz w sobie „power”), ale z pewnością 
każdy z nas ma taką możliwość.

 ! Zwróć uwagę na to, że powyższe ćwiczenia nie wyczerpują 
tematu autorytetów. Może warto rozwinąć ten konspekt o kolejne, 
dotyczące np. różnicy pomiędzy autorytetem i idolem, lub poszerzyć 
o naszych harcerskich bohaterów. Wszystko zależy tylko i wyłącznie 
od Ciebie.
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Nieprzetarty Szlak - rozmawiajmy z harcerzami 
o tematach trudnych 

Cele: 
• Zaznajomienie harcerzy z tym, czy jest i zajmuje się Nieprzetarty Szlak
• Uświadomienie barier i trudności z jakimi na co dzień borykają się 
   osoby niepełnosprawne
• Kształtowanie postaw prospołecznych, świadomości i tolerancji

Materiały:
farby plakatowe, pędzelki, duże arkusze szarego papieru, dzwonek 
lub buława głosu, kreda

Przebieg:

 ! Nie raz prowadziłam zbiórkę dot. tolerancji, akceptacji, czy 
niepełnosprawności. Jestem pedagogiem, terapeutą, ukończyłam 
kurs języka migowego i w przeszłości miałam również przyjem-
ność pracować z osobami niepełnosprawnymi. Jestem zwolen-
nikiem tego, aby na zbiórki tego typu, zapraszać specjalistów np. 
oligofrenopedagogów, czy nauczycieli wspomagających, którzy 
pracują na co dzień z osobami borykającymi się z niepełnosprawno- 
ścią. Pomogą oni uporać się Wam z tym tematem. Może nawiążecie 
ciekawą współpracę. Wspólnie z uczniami z mojej szkoły w zeszłym 
roku przygotowaliśmy jasełka dla osób niepełnosprawnych. Być 
może dla Twoich harcerzy byłaby to świetna lekcja akceptacji 
i tolerancji?

1. Gawęda - ksiądz Jan Twardowski - „Do moich uczniów “

Uczniowie moi, uczenniczki drogie, 
ze szkół dla umysłowo niedorozwiniętych, 
com wam uczył lat kilka, stracił nerwy swoje, 
i wam niechaj poświęcę kilka wspomnień świetych. 

Jurku, z buzią otwartą, dorosły głuptasie- 
gdzie się teraz podziewasz, w jakim obcym tłumie - 
czy ci znów dokuczają na pauzie i w klasie - 
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i kto twe smutne oczy nareszcie zrozumie. 
Janko Kosiarska z rączkami sztywnymi, 
z noskiem co się tak uparł, że został króciutki - 
za oknem wiatr czerwcowy z pannami ładnymi - 
a tobie kto daruje choć uśmiech malutki. 

Pamiętasz tamta lekcję, gdym o niebie mówi, 
te łzy co w okularach na religii stają - 
właśnie o robotnikach myślałem z winnicy, 
co wołali na dworze - nikt nas nie chce nająć. 

Janku bez nogi prawej, z duszą pod rzęsami - 
grubasku i jąkało - osowiały, niemy - 
Zosiu coś wcześnie zmarła, aby nóżki krzywe 
szybko okryć żałobnym cieniem chryzantemy. 

Wojtku wiecznie płaczący i ty coś po sznurze 
drapał się, by mi ukraść parasol, łobuzie - 
Pawełku z wodą w głowie i ty niewdzięczniku 
coś mi żaby położył na szkolnym dzienniku. 

Czekam na was, najdrożsi, z każdą pierwszą gwiazdką - 
ze srebrem betlejemskim co w pudełkach świeci - 
z barankiem wielkanocnym. - Bez was świeczki gasną - 
i nie ma żyć dla kogo. 
Ten od głupich dzieci. 

2. Na środku kręgu, w którym siedzą harcerze postaw dzwoneczek (możesz 
go też zastąpić buławą głosu, czy świeczką). Porozmawiaj z harcerzami 
i zapytaj o to, czym wg. nich jest niepełnosprawność, tolerancja i czym 
różni się od akceptacji. Być może któryś z nich będzie chciał opowiedzieć 
o swoich doświadczeniach. Obowiązuje tylko jedna zasada, mówi osoba, 
która podejdzie do środka kręgu i zadzwoni dzwoneczkiem, lub będzie 
trzymała buławę głosu.

3. Ćwiczenie 1 - dzielimy harcerzy na pary. Następnie w parach jeden 
z harcerzy przywiązuje swoją kostkę do kostki drugiej osoby z pary. To 
samo robi ze swoim nadgarstkiem. Zarówno kostki, jak i nadgarstki muszą 
być związane w taki sposób, aby były jak najbliżej siebie. Druga część 
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ćwiczenia polega na tym, że uczestnicy wychodzą na zewnątrz i szukają 
tam czegoś, co przypominałoby/ symbolizowało to, jak czują się w danej 
chwili (może to być mały kamień, szyszka, czy listek). Po powrocie wszyscy 
siadają w kręgu i mówią o tym, co było dla nich w tym ćwiczeniu najtrud-
niejsze. Warto, abyś podsumował je jako drużynowy. Możesz powiedzieć 
o tym, że przeszkody i trudności, które napotykają na swojej drodze osoby 
niepełnosprawne są różne i czasami z pozoru łatwe do wykonania przez 
nas czynności, mogą się okazać prawdziwą górą lodową dla kogoś innego.

 ! Czy wiesz kim była dh. Maria Zofia Łyczko ps. „Szara”? Jeżeli 
nie, to Twoje zadanie między zbiórkowe, jako drużynowego polega 
na tym, aby sprawdzić kim była i czym zajmowała się dh. Szara. Na 
zbiórkach często mówimy o innych pionach wiekowych w naszej 
organizacji, funkcjach, czy osobach, które na trwałe zagościły na 
kartach historii ZHP. Dlaczego wobec tego często zdarza nam się 
pomijać Nieprzetarty Szlak? Zastanów się, czy Twoi harcerze wiedzą 
czym NS się zajmuje? Może spróbujecie nawiązać kontakt z taką 
drużyną? Może nawet uda się Wam zorganizować wspólną zbiórkę?

4. Worek z tworzywem - do dużego worka włóż różne przedmioty. 
Następnie niech każdy z harcerzy włoży rękę do worka i odgadnie jeden 
z przedmiotów, który się w nim znajduje. Jeżeli odgadnie, wówczas 
sprawdza i wyciąga przedmiot, a worek podaje dalej. To ćwiczenie ma 
za zadanie pokazać uczestnikom, jak ważny jest zmysł wzroku.

5. Twórczy (nie)ład - dzielimy harcerzy na zastępy. Każdy z nich otrzymuje 
ilość pędzelków odpowiadającą ilości osób, duży arkusz szarego 
papieru i opakowanie farb plakatowych. Zadaniem każdego zastępu jest 
namalowanie obrazu (możecie ustalić konkretny). Jednak harcerze nie 
mogą go wykonać za pomocą rąk. Do malowania za to mogą użyć np. ust, 
czy też stóp. 

6. Labirynt - Na boisku lub betonie narysujcie kredą labirynt. Powinien 
być taki, aby mogła po nim przejść dowolna osoba. Zaznaczcie start 
i metę. Następnie podziel harcerzy na pary lub grupy. Jedna osoba z pary 
staje w miejscu startu i zawiązuje sobie oczy, aby nic nie widziała. Druga 
osoba zajmuje miejsce przy mecie i instruuje partnera w którym kierunku 
powinien iść. Zamiast słów prawo, lewo używa kierunków świata, a także 
ilości kroków, które powinny zostać wykonane. Wygrywa para, która 
bezbłędnie przeszła labirynt, nie nadeptując na jego „ściany”.
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7. Język migowy - wydrukuj swoim harcerzom ściągi z alfabetem 
migowym. Podziel ich na pary i poproś, aby wzajemnie za pomocą znaków 
przekazali sobie krótkie zdanie. Zapytaj ich, czy to ćwiczenie było dla nich 
trudne, ciekawe i jak sobie z nim poradzili.
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Zmieniamy stare na nowe - czyli jak wykorzystać 
gry retro na zbiórce

Cele: 
• Zapoznanie uczestników z grami i zabawami retro
• Rozwijanie wyobraźni i kreatywności
• Praca nad współpracą w jednostce 

Przebieg:

 Z pewnością istnieją gry, w które grałeś w dzieciństwie, 
a o których dzisiaj nikt nie pamięta. Są takie? Wymień w pamięci 
min. 3 i zapisz na kartce. Po przeczytaniu tego konspektu spójrz 
na kartkę i zastanów się, w jaki sposób możesz je wykorzystać na 
swojej zbiórce. Mam nadzieję, że poniższe przykłady nieco Ci w tym 
pomogą. Może warto zrobić mały „wywiad środowiskowy” i zapytać 
rodziców, czy dziadków, w co się bawili będąc dziećmi?

1. Kółko i krzyżyk - teoretycznie gra z którą już się zrobić nic nie da. 
A jednak moi harcerze bawili się tak dobrze, jakby grali w nią po raz 
pierwszy. Dlaczego? Zamiast kartki wykorzystaj podłogę w swojej 
harcówce. Ułóż na niej 9 pół (mogą to być kolorowe kartki, pufy do siedze-
nia itp. A kółka i krzyżyki? Nic prostszego! Niech będą to Twoi harce- 
rze podzieleni na dwie grupy. Ustal wówczas np.: że kółka siadają, gdy 
wybiorą swoje miejsce, a krzyżyki stoją.

2. Gra sprawnościowa - podziel harcerzy na mniejsze grupy. Każdej 
z nich przygotuj kartę, na której punktowi będą wpisywali punkty 
od 1 do 10, w zależności o tego, jak będą radziły sobie patrole. Pomiędzy  
punktowych rozdziel gry np.: klasy, rzucanie kamieniami do celu, skoki 
przez gumę, wyścigi papierowych samolotów, kółko i krzyżyk. Wygrywa 
drużyna, która wykona zadanie na każdym punkcie i uzyska największą 
liczbę punktów. Ten patrol może wówczas wybrać grę, w którą zagra cała 
drużyna.

3 Zośka - zabawę w Zośkę na zbiórce można zacząć od tego, aby 
harcerze sami uszyli swoją Zochę. Potrzebne będą Ci tutaj: nici, igły, 
różnokolorowy materiał i wypełnienie (może to być np. piasek). Następnie 
możesz zrobić zawody na to, kto podbije Zochę najwięcej razy, albo której 
parze się to uda.
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4. Spotkanie z  planszówkami - zapomniane na jakiś czas gry planszowe 
z hukiem wracają do łask. Może warto wykorzystać ten moment 
i zorganizować np. wieczór gier planszowych w swojej jednostce/ Hufcu? 
Podczas gier możesz m.in. poruszyć temat zasad fair play i radzenia sobie 
z przegraną.

5. Karteczki - pamiętacie lata 90-te i słynne zbieranie karteczek do 
segregatora? Nie będę Was tutaj do tego namawiała, jednak mam 
pewną sprawdzoną alternatywę. 
W grze może brać udział dowolna liczba uczestników, a im więcej, tym 
lepiej. Dzielimy harcerzy na grupy. Każda z nich dostaje po ok. 50 sztuk 
małych, kolorowych karteczek, wielkości mniej więcej 10cmx10xm (nie 
muszą być identyczne). Ważne, aby każdy z zespołów miał inny kolor. 
Następnie grupy wybierają lidera, który będzie się karteczkami opiekował. 
Na znak prowadzącego uczestnicy biorą od lidera tylko jedną karteczkę 
i walczą o nią z osobami z innych grup, przy pomocy znanej gry kamień, 
papier, nożyce. Osoba, która wygrała, biegnie zanieść karteczkę liderowi, 
a przegrana biegnie do swojego po nową i wraca do gry. Koniec następuje, 
gdy drużynom skończą się kartki. Na koniec prowadzący losuje i ustala 
wartość każdego koloru karteczek np. żółty - 1 punkt, zielony -2 pkt itd. 
Po wylosowaniu następuje czas na podliczenie przez zespoły punktów.
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STANOWCZO I POD ŻADNYM POZOREM TEGO NIE CZYTAJ!

 Coś niesamowitego! Ciągle tu jesteś? To znaczy, że nie przeczy-
tałeś nagłówka, czy może niedowidzisz? Bez względu na powód, proszę 
Cię, wróć do niego jeszcze raz. Skoro już sobie wszystko wyjaśniliśmy 
to możesz pominąć kolejne zdania i przejść do ostatniego akapitu.

 Nie mogę w to uwierzyć! Cały czas śledzisz tekst mimo tego, że 
wyraźnie prosiłam, abyś tego nie robił. Gdy zaczynałam pisać wstęp, 
wówczas stwierdziłam, że powinnam zawrzeć w nim najistotniejsze 
informacje i na tym się skupiłam. Kolejna myśl jednak proponowała, żeby 
nie przywiązywać do tego wagi, bo przecież i tak nikt nie czyta wstępów 
i długich opisów. Być może przyznasz mi rację, że nagłówek wręcz „zmusił” 
Cię do przeczytania reszty (mimo wszystko mam nadzieję, że ciągle ze 
mną jesteś). Zbiór pomysłów, które oddałam do Twojej dyspozycji pełen 
jest opisów, propozycji czy moich wskazówek, które warto przeczytać. 

 Mamy za sobą trzynaście propozycji konspektów, które pro-
ponowałam Ci poszerzyć o obrzędowość Waszej jednostki, pląsy, 
ulubione piosenki, czy zabawy zależne od wieku i możliwości Twoich 
podopiecznych. Nawet jeżeli wykorzystasz, choć jeden z nich, to znaczy, 
że było warto spędzić nad nim tyle czasu. 

 Wierzę w to, że sam masz mnóstwo ciekawych pomysłów. 
Zachęcam Cię do tego, aby się nimi podzielić. We wstępie podałam Ci mój 
adres mailowy. Pisz śmiało, może kolejny materiał programowy stworzymy 
razem? Może jest to początek ciekawej współpracy? Czemu nie.

 Ale chwila chwila… przecież pomysłów miało być 20, a jest ich 
tylko 13! Mam nadzieję, że trzynastka nie okaże się dla nas pechową liczbą. 
Postanowiłam jednak, że pozostałe  pomysły będą wyglądały inaczej.  
Nie będą to gotowe konspekty, a opisy pomysłów, które udało mi się 
zrealizować. Głęboko wierzę w to, że być może zainspirują również Ciebie. 

Jeżeli dobrnąłeś do tego etapu, to z całego serca Ci DZIĘKUJĘ!
 

Do zobaczenia na harcerskim szlaku!
Czuwaj!
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Pomysły - czyli opisy pomysłów, które udało mi się zrealizować.

• Harcerski Masterchef, czyli kuchnie polowe inaczej - pomysł, który 
udało się zrealizować na obozie i został z nami na kilka kolejnych 
akcji letnich. Pierwszy etap polegał na tym, że zastępy wykupowały 
przygotowane i kupione przez kadrę produkty za punkty, które uzbierali 
np.: podczas dopołudniowej gry terenowej. Następnie ich zadaniem 
było rozpalenie kuchni polowej i przygotowanie posiłku z produktów, 
które pozyskali. Gdy czas dobiegł końca jury próbowało dań i wybierało 
zwycięzcę.

• Świetlik - jest to świetny pomysł na wieczór podczas biwaku / czy 
też obozu. Potrzebnych będzie kilka osób do obstawienia punktów,  
a także kartki z nadrukowanymi symbolami, które zbierać będą uczestni- 
cy. Każdy z punktowych zabiera ze sobą ok. 20 karteczek (w zależnoś-
ci od uczestników) i zapaloną świeczkę, następnie na dworze zajmuje 
miejsce. Dobrze jest gdy na terenie znajdują się drzewa, krzaki oraz 
gdy jest on ogrodzony. Punktowi siadają z zamkniętymi oczami i kładą 
przed sobą świeczkę, aby byli widoczni z daleka. Zadaniem harcerzy jest 
podejść punktowych, muszą skradać się w taki sposób, aby punktowi 
ich nie usłyszeli i nie wskazali palcem. Gdy zostaną „złapani” muszą się 
odsunąć i spróbować podejść innego punktowego, dopiero po innej 
próbie mogą wrócić do osoby, która ich odesłała. Drużynowy kończy 
grę gwizdkiem i wszyscy podliczają swoje punkty. Przed rozpoczęciem 
można podzielić uczestników na zastępy, aby każdy z nich zbierał punkty 
dla swojego zastępu. 

• Akcje lokalne - Pokazuj swoim harcerzom, że istnieje wiele lokalnych 
inicjatyw. I miasto w którym pracujecie nie musi im się kojarzyć tylko 
z obchodami i ważnymi świętami. Przyjdzie czas, że będą poszukiwali 
swojego pola służby również poza harcerstwem. Pomóż im w tym, 
jak tylko możesz. W końcu w tym wszystkim chodzi o to, aby po prostu 
wyrośli na dobrych ludzi. W mojej okolicy działa prężnie stowarzyszenie. 
Organizuje ono wiele imprez o charakterze kulturalnym, ekologicznym, czy 
społecznym. Harcerze nie raz i nie dwa pomagali przy animacji zabaw dla 
dzieci, rozkładaniu namiotów podczas świątecznego jarmarku, organizacji 
sztabu WOŚP, pilnowania bezpieczeństwa najmłodszych, rozwieszaniu 
plakatów i w wielu innych czynnościach. Zastanów się, czy obok Ciebie są 
organizację z którymi warto byłoby nawiązać współpracę. Wszyscy mogą 
na tym wiele zyskać. 
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• Wieczór Trzech Kłamców - Trzy osoby z kadry przyjmują rolę kłamców. 
Mogą się przebrać np. za bajowe postacie. Przed rozpoczęciem zabawy 
należy przygotować zestaw minimum kilkunastu pytań, które mogą 
dotyczyć wiedzy harcerskiej, informacji o Twoich harcerzach, czy nawet 
ilości stołów na stołówce. Prowadzący dzieli uczestników na grupy 
i kolejno czyta pytania. Jednak odpowiedzi udzielają kłamcy (każdą 
z odpowiedzi mogą odpowiednio uargumentować), tylko jeden z nich 
mówi prawdę (ważne by za każdym razem prawdę mówił inny kłamca). 
Zespoły nie odpowiadają na pytania, zamiast tego przedstawiciel zespołu 
podchodzi do kłamców i obstawia odpowiedź (do obstawiania można 
włączyć np. cukierki lub zapałki. Przyjmijmy, że każdy zastęp dostaje 
na początek gry 10 cukierków. Przy każdej odpowiedzi może obstaw-
ić dowolną ilość, granicach od 1 do 5 cukierków. Jeżeli patrol odpowie 
źle, wówczas cukierki przepadają. Gdy odpowiedź będzie prawidłowa, 
uczestnicy dostaną podwojoną ilość łakoci). Na koniec podliczamy punkty 
podsumowujemy grę i ogłaszamy zwycięzców.

• Nocna gra logiczna - na jednym z biwaków obudziłam harcerzy 
i podzieliłam na małe, 3-osobowe grupy. Ich zadaniem było znalezienie 
punktów znajdujących się wokół naszego Hufca. Punkty oznaczone były 
zapalonymi świeczkami. Każdy z punktowym miał dla patroli zadanie 
wymagające logicznego myślenia. Np.: na jednym z nich rozwiązywali 
sudoku, na innym krótką logiczną zagadkę, kolejny punkt dotyczył 
łamigłówki z zapałek (zapewniam Cię, że bez problemu znajdziesz 
wiele przykładów chociażby w internecie). Wygrywał patrol, który w jak 
najszybszym czasie rozwiązał wszystkie, bądź jak największą ilość 
zagadek. Możesz mi wierzyć, że być może harcerze byli zaskoczeni, 
ale mimo godziny bawili się rewelacyjnie. 
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