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1. Historia Prawa Zucha 

 Prawo Zucha nie zawsze brzmiało tak, jak w tym momencie. Na kartach historii pozostały 

ślady tego, że w tym samym czasie inaczej brzmiało dziewczęce, a inaczej chłopięce Prawo, np.  

w latach 30. XX wieku dziewczynki miały dziewięć punktów Prawa Zucha, a chłopcy dwa.  Jednak 

najważniejsze jest to, że od zawsze Prawo Zucha odwoływało się do tych samych wartości. Znajomość 

historii Prawa Zucha przyczynia się do lepszej jego interpretacji. Zauważa się wtedy, który dzisiejszy 

punkt obejmuje swym znaczeniem dawniejsze punkty. Dlatego poniżej przedstawiam w porządku 

chronologicznym najważniejsze zmiany, których na przestrzeni lat dokonywano w brzmieniu Prawa 

Zucha. 

1913 Sir Robert Baden-Powell zakłada drużyny Wolf Cubs - Wilczęta i formułuje Prawo Wilczęcej 

Gromady: 

1. Wilczek ustępuje staremu wilkowi. 

2. Wilczek jest nieustępliwy wobec samego siebie. 

oraz Przyrzeczenie Wilcząt: 

Przyrzekam uczynić wszystko, co w mej mocy, aby: 

1. być wiernym Bogu, Ojczyźnie i Prawu Wilczęcej Gromady. 

2. co dzień wyświadczyć komuś dobry uczynek. 

1918 Pierwsze Gromady Wilcząt (chłopcy) w Polsce wzorują swoje Prawo na Wilczętach Baden-

Powella: 

1.Zuch (wilczek) ustępuje starszym (staremu wilkowi). 

2. Zuch (wilczek) nie ustępuje samemu sobie. 

1920 Druhna Jadwiga Zienkiewiczówna wprowadza pierwszy polski tekst Prawa Zucha (Związek 

Zuchów) 

1. Zuch mówi zawsze prawdę.  

2. Zuch pomaga innym, codziennie spełnia przyjacielską usługę.  

3. Zuch jest przyjacielem wszystkich, a bratem każdego Zucha.  

4. Zuch jest przyjacielem zwierząt.  

5. Zuch jest posłuszny rodzicom, nauczycielom i drużynowym.  

6. Zuch jest pogodny, wesoły, nie przeklina i nie wymyśla.  

7. Zuch nie myśli o brzydkich rzeczach, nie mówi ani czyni nic nieczystego.  

8. Zuch jest oszczędny.  



9. Zuch kocha Polskę, dla niej się uczy, staje się dobrym i dzielnym.  

10. Zuch kocha Boga, modli się rano i wieczór, do kościoła uczęszcza w niedzielę i święta, spełnia 

powinności, które Jezus Chrystus i kościół na niego wkłada. 

1926 Prawo Zucha zatwierdzone rozkazem Główniej Kwatery Żeńskiej L 1 z dnia 12. lutego,  

w którym znaczny udział ma druhna Jadwiga Falkowska: 

1. Zuch kocha Boga.  

2. Zuch zawsze mówi prawdę.  

3. Zuch stara się uczyć jak najlepiej.  

4. Zuch jest usłużny i grzeczny dla wszystkich.  

5. Zuch kocha zwierzęta i rośliny.  

6. Zuch jest posłuszny.  

7. Zuch jest zawsze uśmiechnięty i wesoły.  

8. Zuch szanuje swoje i cudze rzeczy.  

9. Zuch jest dzielny. 

1930 Zmiana brzmienia poprzedniego tekstu Prawa Zucha: 

1. Zuch kocha Boga i dlatego stara się być dobrym. 

2. Zuch kocha Polskę. 

3. Zuch mówi prawdę. 

4. Zuch jest usłużny i grzeczny dla wszystkich. 

5. Zuch jest przyjacielem wszystkiego, co żyje. 

6. Zuchowi nigdy nie trzeba powtarzać rozkazu. 

7. Zuch jest wesoły. 

8. Zuch szanuje swoje i cudze rzeczy. 

9. Zuch jest dzielny. 

1933 Na III Konferencji Zuchowej w Nierodzimiu Tadeusz Strumiłło wprowadza nowy projekt 

Prawa Zucha: 

1. Zuch jest dzielny. 

2. Z zuchem jest wszystkim dobrze. 

3. Zuch kocha Pana Boga i Polskę. 



1935 Rada Naczelna ZHP zatwierdza 4-punktowy tekst Prawa Zucha: 

1. Zuch kocha Boga i Polskę. 

2. Zuch jest dzielny. 

3. Wszystkim jest z zuchem dobrze. 

4. Zuch stara się być coraz lepszy. 

1956 Kolejne przeobrażenia Prawa Zucha i dodanie dwóch punktów: 

1. Zuch kocha Polskę.  

2. Zuch jest dzielny. 

3. Zuch mówi prawdę. 

4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach. 

5. Wszystkim jest z zuchem dobrze. 

6. Zuch stara się być coraz lepszy. 

1995 Nadzwyczajnym Zjazd ZHP w Poznaniu przyjmuje zmienioną wersję pierwszego punktu 

Prawa, zgodną z tekstem przedwojennym: 

1. Zuch kocha Boga i Polskę.  

2. Zuch jest dzielny. 

3. Zuch mówi prawdę. 

4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach. 

5. Wszystkim jest z zuchem dobrze. 

6. Zuch stara się być coraz lepszy. 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła:  

- opracowanie hm. Urszuli Bugaj, 

- Lucyna Szypulska-Kamyk: "Dziecko jako zuch w organizacji harcerskiej w Drugiej Rzeczypospolitej"  



2. Prosta interpretacja Prawa Zucha 

 Wiele można znaleźć opracowań odnośnie tego, czym właściwie jest Prawo Zucha. 

Odpowiedź jest bardzo prosta: Prawo Zucha to kompas Zuchmistrza. Wyznacza ono kierunek,  

w którym powinien podążać drużynowy w swojej wychowawczej pracy. Odpowiada na pytanie: Jaki 

powinien być zuch? Instruktor, mając ten kompas zawsze pod ręką, nigdy nie pobłądzi w swojej 

pracy.  

Od 8 lat pracuję z metodyką zuchową. W tym czasie spotkałam się z kilkoma interpretacjami Prawa 
Zucha, lecz jest jedna, która w moim sercu pozostanie na zawsze.  Pochodzi ona z "Książki 
drużynowego zuchów" Aleksandra Kamińskiego. Zachęcam do zapoznania się z tą interpretacją  
i zrozumienia myśli druha Kamyka, dlatego zamieszczam poniżej fragment książki . (Aleksander 
Kamiński: "Książka drużynowego zuchów", Wydawnictwo "Śląsk", wydanie II, strony 21-22) 

"- Zuch jest dzielny. 

- Zuch mówi prawdę. 

- Zuch pamięta o swoich obowiązkach. 

 Dzielność to klucz do odczytania całego Prawa.  

 Słowo „dzielny" łączą dzieci zawsze ze sprawami trudnymi, wymagającymi wysiłku, a nawet 

bohaterskimi. Na tym polega jego atrakcyjność. Dzielność imponuje zuchom.  

 Ale zuchy z początku będą rozumiały dzielność w sensie odwagi fizycznej.  

 Dzielna to ta, która nie boi się przejść po wąskiej kładce. Dzielny to ten, który wejdzie na 

wysokie drzewo.  

 W czasie zuchowych gier, zabaw i ćwiczeń dziewczęta i chłopcy powinni zrozumieć, że dzielny 

to również taki, który umie wyrzec się czegoś, aby innym sprawić przyjemność, kto nie boi się 

przyznać do niewłaściwego postępku.  

 Tak dochodzimy do drugiej ważnej sprawy - do mówienia prawdy. Mówienia prawdy właśnie 

wtedy, kiedy to jest trudne. Bo jeśli to nic nie kosztuje, to każdy potrafi.  

 Nie wystarczy jednak być dzielnym i prawdomównym. Prawo żąda od zucha, aby pamiętał  

o swoich obowiązkach, o różnych drobnych prośbach rodziców, o odrabianiu szkolnych zadań,  

o poleceniach drużynowego. Aby pamiętał i wykonywał tak, jak najlepiej potrafi. Codziennie! A to 

nierzadko bywa trudniejsze od najbardziej bohaterskich wyczynów.  

 Po co to wszystko, po co tyle starań i wysiłku?  

 Odpowiedź daje następny punkt Prawa: aby „wszystkim z zuchem było dobrze". W domu - 

rodzicom, rodzeństwu i sąsiadom. W szkole - nauczycielom, kolegom, woźnemu i ławkom szkolnym. 

Na ulicy - przechodniom. Na wycieczce - drzewom i ptakom, kwiatom i grzybom. Wszystkim.  

 Ale tymi dobrosąsiedzkimi stosunkami zucha z cały otaczającym światem jest trochę 

podobnie jak z dzielnością. Z początku chłopcy i dziewczynki będą to rozumieli tak: nikomu nic złego 

nie zrobię, jestem więc dobrym zuchem. Czy to jednak wystarcza ? Można przecież zrobić znacznie 



więcej: nie pozwolę nikogo krzywdzić, niczego zniszczyć, sam szukam okazji, aby zrobić coś 

pożytecznego. 

 I właśnie chodzi o to, aby to, co zuch zrobi jemu samemu nie wystarczyło. Tego żąda ostatni 

punkt Prawa: „Zuch stara się być coraz lepszy". A tego - choć to niełatwe - można dokonać, gdy się 

tylko chce. 

  Gdy zuch jutro będzie lepszy niż dziś, a za rok jeszcze lepszy, w przyszłości -gdy dorośnie - 

zostanie dobrym gospodarzem Polski, którą nakazuje kochać pierwszy punkt Prawa Zucha." 

 

 Jeśli spotkałeś się z tym tekstem po raz pierwszy, to przeczytaj go jeszcze dwa, trzy razy. 

Niech ta wizja Prawa Zucha na stałe zagości w Twoim sercu i zostanie przeniesiona na Twoją pracę  

z Gromadą Zuchową, której przewodzisz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kilka zasad 

 By dobrze pracować z Prawem Zucha, według mnie trzeba przestrzegać  kilku prostych zasad. 

Sprawią one, że w oczach zucha drużynowy będzie wiarygodny, ponieważ sam będzie wiedział  to, 

czego wymaga, by zuchy wiedziały i sam będzie postępował zgodnie z tym, o czym będzie mówił. 

1. Znajomość Prawa Zucha 

Po pierwsze drużynowy sam powinien znać treść Prawa Zucha... tak, na pamięć! Myślę, że nawet 

najbardziej zapracowany człowiek z najmniejszą ilością wolnego miejsca w pamięci długotrwałej, jest 



w stanie bez problemu przyswoić sobie sześć krótkich punktów w określonej kolejności. Jeśli 

domagasz się u swoich zuchów znajomości Prawa Zucha, najpierw zobliguj siebie, swoich 

przybocznych i inną kadrę do nauczenia się go. 

2. Rozumienie Prawa Zucha 

Po drugie - wykucie zdań na pamięć nic nie da, jeśli drużynowy nie rozumie sensu Prawa Zucha, nie 

wie jak je interpretować, jak rozumieć. Jeśli drużynowy uczy zuchy, że "Zuch kocha Boga i Polskę", bo 

chodzi na Akademię z okazji Odzyskania Niepodległości i potrafi zmówić "Ojcze nasz", a "Zuch jest 

dzielny", ponieważ wszedł do ciemnego pomieszczenia, choć nigdy nie bał się ciemności, to 

zaryzykuję stwierdzenie, że owy drużynowy nie rozumie Prawa Zucha, jego przekazu. Jeśli pominąłeś 

fragment o interpretacji Prawa Zucha, to koniecznie do niego wróć, bo pozwoli Ci je zrozumieć.  

3. Odpowiednie podsumowywanie 

Po trzecie wprowadzając Prawo Zucha na zbiórce, drużynowy powinien odpowiednio je 

podsumować. Najlepiej w kilku trafnych słowach streścić, czego zuchy wspólnie dokonały i czego się 

dowiedziały, a więc użyć  w tym celu gawędy. I co najważniejsze, drużynowy powinien traktować 

gawędę tylko i wyłącznie jako podsumowanie innych form pracy. Nigdy nie możesz dopuścić do 

sytuacji, gdy zuchy będą zapoznawane z Prawem Zucha za pomocą gawędy. 

4. Zaznajamianie poprze różne formy pracy  

Po czwarte, a właściwie rozwinięcie trzeciego, drużynowy powinien używać jak najwięcej form pracy 

przy wprowadzaniu Prawa Zucha. Przez różnorodność form dzieci zapamiętają i zrozumieją więcej. 

Ćwiczenie, gra, zabawa - to formy, których w kontekście Prawa Zucha użyć jest najprościej. Jednak da 

się także zrobić zabawę tematyczną, majsterkę, teatr samorodny, zuchowy zwiad czy pożyteczną 

pracę i wcale nie jest to takie trudne. Wystarczą Twoje chęci i głowa pełna pomysłów. Poświęć chwilę 

tej zasadzie. Weź kartkę i długopis, i spróbuj wymyślić po jednej formie pracy w kontekście Prawa 

Zucha. 

5. Działanie z Prawem Zucha przez cały rok 

Po piąte z Prawem Zucha należy pracować przez cały rok, a nie tylko podczas zbiórek pierwszego 

miesiąca. Oczywiście, że na początku nowego roku zuchowego Prawo Zucha trzeba przypomnieć 

dzieciom bądź wprowadzić dla nowych zuchów, jednak nie można zapomnieć, że  nowe informacje 

trafiają do pamięci długotrwałej po kilkukrotnym powtórzeniu. Prawo Zucha jest pewnego rodzaju 

informacją dla zucha, dlatego trzeba je dzieciom odświeżać. W jaki sposób? Między cyklami 

sprawnościowymi można zrobić zbiórkę pojedynczą przypominającą sens Prawa Zucha lub 

sprawdzającą, ile dzieci pamiętają o Prawie. Inną możliwością jest bazowanie na Prawie Zucha 

podczas obrzędu Obietnicy Zucha lub nadania Gwiazdek. Na pewno tym, co można robić nieustannie 

i na każdej zbiórce jest odwoływanie się do Prawa Zucha. Kiedy zuchy zapomną przynieść zadanie 

międzyzbiórkowe możesz powiedzieć, że Ci przykro, bo zuch powinien pamiętać o swoich 

obowiązkach, ale wierzysz, że zuch stara się być coraz lepszy i na przyszłą zbiórkę już wszyscy 

przyniosą to, o czym zapomnieli. Kiedy zuchy przerywają Ci, kiedy mówisz gawędę, możesz 

powiedzieć, że nie czujesz się w tej sytuacji dobrze, a przecież Prawo Zucha mówi, że wszystkim jest  

z zuchem dobrze. Zatrzymaj się na chwilę w tym miejscu i znajdź kilka przykładów, w których możesz 

odwołać się do Prawa Zucha w ten sposób. 



4. Prawo Zucha: cykl sprawnościowy czy zbiórki pojedyncze  

 Dylematem drużynowych jest kwestia wprowadzania Prawa Zucha. Istnieją dwa sposoby, by 

to zrobić:  

1) za pomocą zbiórek pojedynczych,  

2) za pomocą cykli sprawnościowych.  

Każdy z tych sposobów ma swoje wady i zalety. Uważam, że powinno się spróbować zarówno 

pierwszej jak i drugiej opcji, i samemu zdecydować, co jest dla Gromady lepsze. Jednak należy 

zwracać uwagę przede wszystkim na dzieci, to one są najważniejsze, ponieważ zeszłoroczny sposób 

na wprowadzenie Prawa Zucha wcale nie musi być równie dobry w tym roku, gdyż zeszłoroczne 

zuchy są już na innym etapie rozwoju, a mogły również dołączyć do Gromady nowe dzieci. 

 Wprowadzanie Prawa Zucha podczas zbiórki pojedynczej ma to do siebie, że na każdy punkt 

przypada mała ilość czasu. Zazwyczaj wprowadza się Prawo Zucha z początkiem nowego roku 

zuchowego, a więc kiedy zuchy nie weszły jeszcze po wakacjach w "zuchowy rytm" i raczej będą mieć 

problem z dyscypliną, będą rozgadane i trzeba będzie je znowu przyzwyczaić do zasady "Jeden mówi, 

reszta słucha." - tak przynajmniej wynika z mojego ośmioletniego stażu w 4. Gromadzie Zuchowej 

"Polne Kwiatki". Dlatego bardzo prawdopodobne jest, że zaplanowana zbiórka "się rozjedzie  

w czasie" i trzeba będzie pominąć jakiś element, który dla zrozumienia Prawa Zucha przez dzieci 

może być bardzo istotny. Ujmę to matematycznie. Standardowa zbiórka trwa półtorej godziny. 

Przeznaczam na obrzędowe elementy takie jak rozpoczęcie zbiórki, Krąg Rady i zakończenie zbiórki 25 

minut. 5 minut to podsumowanie, o którym pisałam wyżej - gawęda. Zostaje godzina, czyli po 10 

minut na każdy punkt Prawa Zucha. Odejmijmy 10 minut całej zbiórki na uspokajanie rozgadanych 

zuchów, powtarzanie zadania, bo ktoś poszedł do toalety itd. Zostaje teraz 9 minut na każdy punkt. 

Czy to wystarczy na przedstawienie treści i odpowiedniej interpretacji Prawa Zucha? Oczywiście, 

biorąc pod uwagę, że nie należy przedstawiać Prawa w gawędzie. Jest to dość wątpliwe. Dlatego 

uważam standardową zbiórkę pojedynczą o Prawie Zucha za nienajlepszy pomysł. Inną sprawą jest 

specjalna zbiórka pojedyncza, np. taka, która trwa dwa razy dłużej. Pozwoli to na wprowadzenie 

poszczególnych punktów w ciekawych formach i na pewno będą mogły trwać wystarczająco długo. 

Będzie też czas na podsumowanie, obrzędowe elementy i wszystkie niezaplanowane uciszania  

i wyprawy do toalety. Należy się jeszcze zastanowić nad tym, czy dobrym rozwiązaniem jest 

przedstawienie wszystkich punktów Prawa Zucha na jednej zbiórce. Czy zuchy zapamiętają wszystko? 

Czy zrozumieją cokolwiek? I to jest pytanie, na które drużynowy musi już sobie potrafić sam 

odpowiedzieć, ponieważ to on zna swoje zuchy najlepiej. Zazwyczaj starsze zuchy zapamiętają lepiej 

dużą ilość informacji, więc jeśli większość Gromady stanowią trzecioklasiści, to dłuższa zbiórka 

pojedyncza może być tutaj dobrym rozwiązaniem. Jeśli jednak do Gromady należą w dużej mierze 

nowi zerówkowicze i pierwszoklasiści, to ja osobiście skłaniam się ku cyklowi sprawnościowemu. 

 Prawo Zucha w cyklu sprawnościowym również można wprowadzić dwojako. Często robi się 

sprawność zespołową, w której ważne są zasady, prawa itp. Takie sprawności to, np. "Rycerz", 

ponieważ tutaj kluczowy jest rycerski etos lub "Mowgli", w którym równie istotne są prawa dżungli. 

Wcielając się w te postacie, zuchy uczą się wszystkiego, co dana sprawność gwarantuje, a także 

przyswajają sobie Prawo Zucha. W jaki sposób? Po ułożeniu, np. kodeksu rycerskiego  

(w sprawnościach, o których mowa przeważnie jest takie lub podobne wymaganie), drużynowy może 



sprawnie przełożyć wymyślone przez zuchy punkty na Prawo, które je obowiązuje. Taki obrazowy 

przekaz bardzo trafia do dzieci. Oczywiście to nie jedyny sposób, w jaki można w cyklu wprowadzać 

Prawo Zucha. Innym przykładem są tzw. "próby". Będę brnąć dalej w przykład z rycerzem. Można 

stworzyć z zuchami sylwetkę rycerza, np. z kartonowej makiety i w kieszenie jego zbroi powkładać 

cechy jakimi powinien się odznaczać, oczywiście bazując poniekąd na Prawie Zucha. Następnie zuchy 

przechodzą próby rycerskie, po których drużynowy stwierdza, czy dzieci mogą zostać rycerzami. 

 I w próbach sprawdzają dzielność , prawdomówność itd. A pod koniec oczywiście drużynowy 

przedstawia zuchom, że poza tym, iż mogą stać się rycerzami, to mogą być prawdziwymi zuchami, bo 

sprawdzili, że posiadają cechy zgodne z Prawem Zucha. Czytając ten tekst, na pewno przyszły Ci do 

głowy jeszcze inne pomysły, dlatego teraz skup się na chwilę i przelej swoje myśli na papier, gdyż 

niezapisane pomysły mają ogromną tendencję do uciekania, a później nie chcą do nas wrócić.  

Poza tym, że można wpleść Prawo Zucha w realizowany cykl sprawnościowy, to można ułożyć cykl, 

którego motywem przewodnim jest Prawo Zucha. Brzmi zagadkowo, zgadzam się. Tłumacząc moją 

myśl, posłużę się przykładem pewnego uczestnika Kursu Drużynowych Zuchowych, na którym 

prowadziłam zajęcia nt. instrumentów metodycznych. Druh ten ułożył cykl sprawnościowy 

"Podróżnik poszukujący zuchowych praw". Cykl miał 6 zbiórek i każda z nich poświęcona była innemu 

punktowi. Na ostatniej zbiórce została nadana sprawność "Podróżnik". (Tę sprawność można 

zdobywać wiele razy, ponieważ można podróżować po wielu miejscowościach, krainach i innych 

przestrzeniach, w tym wypadku po przestrzeni, które stwarza Prawo Zucha.) Skorzystanie z tego 

pomysłu sprawi, że Prawo Zucha nie rozmyje się wśród zagadnień innej sprawności, bo podstawę 

stwarza tutaj ono samo. 

Rozwiązanie jest jedno. Usiądź, przypomnij sobie jakie są Twoje zuchy, rozważ wszystkie za i przeciw 

zbiórki pojedynczej  oraz  cyklu sprawnościowego, i sam stwierdź, w jaki sposób wprowadzisz Prawo 

Zucha w tym roku. W końcu to Ty, jesteś druhem drużynowym, masz więc moc decydowania! 



5. Sprawdzone sposoby na dobry start 

 Poniżej przedstawiam dwa sposoby pracy z Prawem Zucha, czyli kolorowankę i grę 

paragrafową. Można ich użyć w dowolny sposób, zarówno jako pojedynczy element jak i baza 

scenariusza zbiórki.  

Dlaczego kolorowanka? Przecież tyle ich już jest. Właśnie dlatego. Chcę zwrócić uwagę na to, by nie 

podążać za schematami, a cały czas się rozwijać. Może kolorowanka była użyta w Gromadzie 2 lata 

temu, więc najstarsze zuchy ją jeszcze pamiętają? Najgorsze, co można zrobić sobie i zuchom, to 

powtarzanie czegoś, co już było w identyczny sposób. Wtedy staje się w miejscu i trudno już ruszyć. 

W identyczny sposób - to kluczowe określenie, bo jeśli używa się czegoś, co już kiedyś się 

wypracowało, ale coś się zmieni, dostosuje do sytuacji, która jest tu i teraz, to nadal świadczy to  

o myśleniu i kreatywności. Dlatego proponuję kolorowankę inną niż wszystkie, autorstwa nie mojego 

(należę bowiem do osób mniej uzdolnionych artystycznie),  lecz mojej przybocznej pion. Zofii 

Kuźniewskiej, bo przecież jedna z zasad dobrej zbiórki brzmi: Podział pracy między drużynowego  

a przybocznych. 

Drugie podane przeze mnie rozwiązanie to gra paragrafowa, która jest zupełną nowością - tak myślę, 

ponieważ nigdy nie spotkałam się z taką formą w kontekście Prawa Zucha. Gra paragrafowa polega 

na tym, że czytelnik staje się jej uczestnikiem, bohaterem. Czyta pewien fragment, a potem wybiera 

jedną z kilku podanych opcji i przechodzi na wskazaną stronę (strony nie są ułożone po kolei, trzeba 

odszukać właściwą). Dla uproszczenia w mojej grze opcje do wyboru są zazwyczaj dwie, a strony, do 

których należy przejść oznaczone są za pomocą tematycznych obrazków. Grę "Grześ na urodzinach 

Stasia" można wydrukować i używać jako książeczkę. Drugą opcją korzystania z zamieszczonego 

materiału jest wydrukowanie go i porozwieszanie w różnych miejscach w harcówce lub na świeżym 

powietrzu. Wtedy element statyczny przeradza się w dynamiczny, ponieważ zuchy muszą 

przemieszczać się między punktami. Gra uczy rozumienia Prawa Zucha, a nie jego znajomości słowo 

w słowo. Element ten zuchy mogą podsumować same w gawędzie rozmowie moderowanej przez 

drużynowego. 

 Mam nadzieję, że ten poradnik, który opracowałam w ramach próby na stopień 

podharcmistrzyni, przyda się jakiemukolwiek drużynowemu bądź innemu instruktorowi w dowolnym 

celu. Jeśli po przeczytaniu go, zauważyłeś jakiekolwiek błędy: merytoryczne, ortograficzne, 

interpunkcyjne, stylistyczne lub z czymś, co jest tu napisane się nie zgadzasz albo uważasz, że ten 

tekst Ci się przydał, będę wdzięczna za przekazanie mi takiej informacji, bez względu na to czy będzie 

ona pozytywna czy negatywna. Jeśli chcesz o coś dopytać, to również daj znać. Będzie mi bardzo 

miło, odpowiedzieć na Twoje pytanie. Poniżej kontakt do mnie, a potem już kolorowanka druhny Zosi 

oraz moja gra paragrafowa. 

Z harcerskim pozdrowieniem  

CZUWAJ! 

pwd. Ewa Nowicka HO 

mail: nowicka_ewa@interia.eu  

fb: https://www.facebook.com/ewa.nowicka.545  



 



 



 



  



 



  



 

GRZEŚ NA 

URODZINACH 

STASIA 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Grześ bardzo lubi jeść ciasteczka. Mama mówi, że jest 

strasznym łakomczuchem. Na urodzinach Stasia było 

bardzo dużo pysznych ciasteczek, dlatego szybko 

znikały. Kiedy zostały ostatnie dwa, w tej samej chwili 

sięgnęli po nie Grześ i Kasia, która spóźniła się na 

urodziny Stasia i nie zjadła jeszcze żadnego ciasteczka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grześ cofa rękę i pozwala zjeść ciasteczka Kasi. 

Idź do urodzinowej czapeczki. 

Grześ nie przejmuje się Kasią i sam zjada ciasteczka. 

Idź do fontanny czekolady. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Marysia się popłakała, bo nie potrafi używać noża,  

a bardzo chce zjeść naleśniki. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Grześ zrozumiał, że jeszcze nie czas, żeby Marysia 

samodzielnie kroiła i pomaga siostrze. 

Idź do balonika. 



 

 

 

 

 

 

 

Urodziny Stasia zaraz miały się skończyć.  

Na talerzyku z ciastkami zostały ostatnie sztuki, które 

mama Stasia doniosła dzieciom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grześ bierze talerzyk i zanosi ciastka 

najmłodszym dzieciom, które zjadły do tej pory 

najmniej ciastek. 

Idź do prezentu. 

Grześ, jako straszny łakomczuch, zjada ostatnie 

ciastka. 

Idź do serpentyny. 



 

 

 

 

 

 

Droga do domu była długa. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grześ postanawia też, że w przyszłym roku 

przyjdzie wcześniej i pomoże Stasiowi wynieść 

wszystkie wazony, by żadne dziecko przez 

przypadek jakiegoś nie stłukło.  

Idź do sto lat! 



 

 

 

 

 

 

 

Kiedy Grześ cofał rękę, zahaczył nią o szklany wazon, 

który upadł i się stłukł. Przerażony chłopiec uciekł, 

zanim ktokolwiek zorientował się, co się stało.  

Mama Stasia bardzo się zasmuciła, bo był to jej 

ulubiony wazon. 

 

 

 

 

 

 

 

Grześ nie mówi mamie Stasia prawdy o wazonie. 

Idź do aparatu. 

Grześ podchodzi po chwili do mamy Stasia, 

przyznaje się do winy i przeprasza. 

Idź do tortu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

KONIEC 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Z pewnością jest jakieś rozwiązanie tej sytuacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdź je! 

Idź do aparatu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Po obiedzie nadszedł czas na zaśpiewanie "Sto lat!"  

i wzniesienie toastu sokiem porzeczkowym.  

Grześ zauważył, że Tomek chce wlać sok do miski na 

wodę Nuki - psa Stasia. 

 

 

 

 

 

 

 

Grześ patrzy jak Tomek wlewa sok do miski Nuki. 

Idź do kwiatów. 

Grześ powstrzymuje Tomka od wlania soku do miski 

Nuki i tłumaczy, że mogło to zaszkodzić psu. 

Idź do clowna. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kasia jest smutna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chyba nie taki nastrój powinien być na urodzinach? 

Wróć do owoców. 



 

 

 

 

 

 

 

Grześ powinien postarać się być lepszy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli tak uważasz... 

Wróć do clowna. 



 

 

 

 

 

 

Mamie Stasia było już lepiej, bo zrozumiała, że Grześ 

nie zbił wazonu specjalnie.  

A tymczasem nadszedł czas na urodzinowy obiad. 

Mama Stasia przyrządziła naleśniki z farszem, które 

trzeba było pokroić, żeby zjeść. Grzesiowi przypomniały 

się słowa jego mamy, która prosiła, żeby pomógł swojej 

młodszej siostrze w krojeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

Grześ, przed zjedzeniem swoich naleśników, wstaje 

i pomaga kroić jedzenie swojej młodszej siostrze 

Marysi. 

Idź do baloników. 

Grześ stwierdza, że jego młodsza siostra Marysia 

musi się w końcu nauczyć kroić i poradzi sobie 

sama. 

Idź do muzyki. 



 

 

 

 

 

 

 

Kiedy Grześ wracał do domu, myślał nad kolejnymi 

urodzinami Stasia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postanawia, że za rok podaruje Stasiowi rolki. 

Idź do zaproszenia. 

Postanawia, że za rok przyjdzie wcześniej i pomoże 

Stasiowi wynieść wszystkie wazony, by żadne 

dziecko przez przypadek jakiegoś nie stłukło. 

Idź do sto lat! 



 

 

 

 

 

 

 

Grześ nie mógł skupić się na zabawie, bo dręczyły go 

wyrzuty sumienia z powodu wazonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grześ podchodzi po chwili do mamy Stasia, 

przyznaje się do winy i przeprasza. 

Idź do tortu. 

Grześ boi się przyznać do winy, więc dalej milczy. 

Idź do kartki urodzinowej. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Przecież tak nie można robić, ponieważ zwierzętom 

może zaszkodzić ludzkie picie i jedzenie. 

 

Na szczęście w porę zauważa to Staś i wylewa sok  

z miski swojego psa. 

Idź do clowna. 


