
 

 

Program na 
100-lecie 
sredzkiego 
harcerstwa 

 
Poniżej przedstawiamy propozycję programową hufca Środa Wielkopolska przygotowaną specjalnie przez 
instruktorów hufca z okazji 100lecia jednostki. Propozycja składa się z 3 działów, które mają od podstaw 
przygotować jednostki do uczczenia rocznicy pierwszej zbiórki harcerskiej na tych ziemiach. 
Dzieli się ona na 3 działy: 

 konkurs 100na100 – współzawodnictwo jednostek hufca o miano DRUŻYNY 100lecia przygotowane 
przez hm. Marzannę Rzepkę; 

 konspekty – propozycje zbiórek dotyczących historii harcerstwa i hufca innych oraz ciekawych zajęć 
na zbiórki zebrane przez pwd. Anitę Błażejewską i hm. Marzannę Rzepkę; 

 Przewodnik po historii harcerskiej - Środa Wielkopolska – krótki opis dziejów hufca od początku 
jego powstania oraz najważniejszych postaci związanych ze średzkim harcerstwem przygotowany 
przez ćwika Władysława Matuszewskiego. 

 

Konkurs 100na100 rozgrywać się będzie od września 2015 do maja 2016 (ostateczny 
termin zakończenia konkursu uzależniony będzie od terminu zlotu jubileuszowego). Podczas jego trwania 
każda jednostka hufca będzie wykonywać zadania dotyczące propozycji z listy podanej w konkursie oraz wg 
własnego pomysłu. 
Gromady współzawodniczyć będą o miano Złotej Gromady Hufca, natomiast wśród drużyn wyłonimy Złotą, 
Srebrną i Brązową Drużynę Hufca. 
Przygotowane zostały 2 grupy wiekowe – współzawodnictwo w metodyce zuchowej dla Gromad oraz drugie 
dla drużyn harcerskich, starszo harcerskich, wędrowniczych i wielopoziomowych. 
Każde zadanie ma określoną wartość punktową, która po jego wykonaniu i udokumentowaniu zostaje 
dopisana dla danej jednostki. Zdjęcia, krótkie opisy czy konspekty zbiórek będą systematycznie umieszczane 
na specjalnie utworzonej podstronie hufca. Będzie się tam również znajdować ranking obrazujący punktację. 
 
Nagrody – w kategorii zuchowej szczególnie wyróżnione będzie I miejsce, w harcerskich – I, II, III miejsca: 
I, II, III miejsce – atrakcyjne nagrody dla członków drużyny, gadżety dla drużyny 
Wszystkie jednostki biorące udział w programie otrzymają drobne upominki. 
 
Jak wykonywać zadania: 
 gromada/ drużyna wybiera zadanie/zadania i realizuje je od września 2015 do końca kwietnia 2016 lub 

dłużej (w zależności od terminu uroczystych obchodów 100-lecia). Każde zadanie można zrealizować 
tylko raz. Nie ma limitu liczby zadań wykonanych podczas jednej zbiórki. Zadania można realizować z 
dowolna częstotliwością. Oczywiście obowiązuje staranność, przygotowanie oraz harcerska szczerość i 
prawdomówność; 

 w przygotowaniu i wykonaniu każdego zadania powinna uczestniczyć w miarę możliwości cała drużyna. 
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Natomiast zadania mogą być wykonywane również przez zastępy  (np. wewnętrzne współzawodnictwo 
w jednostce). Nie ma możliwości realizacji zadań w jedną lub dwie osoby (np. Drużynowy lub drużynowy 
i przyboczny). Część zadań opiera się na sumowaniu zadań wykonanych przez poszczególnych harcerzy; 

 zadania warto zaplanować w planie pracy jednostki – przynajmniej te wymagające większego wkładu 
pracy – wtedy będzie można się do nich przygotować wcześniej; 

 jednego działania nie można liczyć jako kilku zadań – jednostka, która np. zorganizowała grę terenową 
dla dzieci nie może tego zadania zaliczyć jako „100 dzieci dla których przeprowadzono zajęcia” i „100 
godzin wolontariatu” - jedno lub drugie (wedle wyboru co bardziej pasuje); 

 jeśli drużyna ma pomysł na zadanie spoza listy przed przystąpieniem do jego realizacji drużynowy 
zgłasza opis zadania na maila do instruktora koordynującego konkurs. Dane działanie zostaje dopisane 
do listy (może być realizowane przez inne jednostki) oraz zostaje mu przypisana wartość punktowa; 

 koordynatorem jest hm. Marzanna Rzepka - do niej można kierować wszelkie pytania w sprawie 
programu, pomysły na nowe zadania i opisy z realizacji na maila: orlowska.marzanna@gmail.com; 

 aby punkty zostały przyznane jednostce do instruktora koordynującego należy przysłać kilka zdjęć 
obrazujących wykonanie zadania, powstałe „dokumenty” i krótki opis (wszystkie działania będą 
umieszczane na stronie hufca, mogą być również publikowane w prasie lokalnej); 

 
Zadania są bardzo różne – jedne wymagają stosunkowo małego wkładu pracy i można nawet kilka takich 
zrealizować na jednej zbiórce/ grze terenowej (te będą miały niższą wartość punktową). Inne wymagają 
większej ilości przygotowań i wkładu pracy (można za nie dostać więcej punktów). Niektóre zadania składają 
się z pracy każdego harcerza – jako zadania międzyzbiórkowe – dotyczą pomocy np. w domu przy 
wykonywaniu drobnych prac domowych – przy tych zadaniach bardzo ważna jest uczciwość i szczerość, aby 
przez działanie pokazywać prawdziwość tez zawartych w Prawie Harcerskim.  
Jak wygrać? Aktywna drużyna na każdej zbiórce realizuje ciekawe, dające się wpisać do programu 
elementy. Wystarczy o tym pomyśleć! 
 
Zadania w dużej mierze dotyczą wykonania minimum 100 sztuk/ elementów/ powtórzeń – związane jest to z 
100. rocznicą oczywiście. 
 
Proponowane zadania: 

Zadanie Opis Punktacja 

100 lilijek 
narysowanych 
kredą 

Zadanie w sam raz na punkt na grę terenową. Wystarczy, że każda grupa 
dostanie trochę kredy i chodniki. Może uda się Wam zamalować całe boisko 
małymi, a może wielkimi lilijkami? Można rysować na czas, wybierać 
najładniejsze lilijki... do zabawy można zaprosić również dzieci podczas 
jakiegoś święta lub dnia sportu w szkole. 
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100 wierszyków o 
harcerstwie 

Zadanie w sam raz na konkurs między harcerzami lub zastępami. Wystarczą 
już 3-4 wersy, żeby powiedzieć coś ciekawego lub zabawnego o drużynie lub 
hufcu. A może warto ułożyć wiersz o każdym z drużyny? Możecie je potem 
wykorzystać przy wypisywaniu życzeń na harcerskich kartkach na DMB, żeby 
ozdobić harcówkę itp. 
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100 zdjęć w 
mundurze 

Zróbcie sobie mundurową sesję! Zaproście znajomego fana fotografii – żeby 
zdjęcia były profesjonalne. Możecie zrobić zdjęcia grupowe i indywidualne. 
Każdy może ich później używać na sieciach społecznościowych, na Waszej 
stronie drużyny. Możecie zrobić duży kolaż zdjęć całej drużyny. 

3 
100 zabawek 
przekazanych dla 
dzieci 

Może w Waszej okolicy jest placówka zajmująca się opieką nad dziećmi? Albo 
Ksiądz z parafii organizuje zbiórkę darów? Warto przyłączyć się i zebrać w 
drużynie zabawki, maskotki lub inne przedmioty dla potrzebujących.  

5 
Przystąpienie do 
programu 

Przystąpienie do jednego z programów lub konkursów ZHP. Może będziecie 
brać drużyną udział w „Turnieju zastępów” lub jednym z ogłaszanych 
konkursów? Wystarczy wziąć udział – przesłać pracę i potwierdzić to. Tego 
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typu akcje nie muszą być tylko harcerskie – organizowane są ogólnopolskie 
charytatywne akcje – np. dotyczące biegania – weźcie w tym udział! 

100 kg 
makulatury 
zebranej przez 
harcerzy 

Bardzo ważne, żeby uczyć harcerzy jak ważne jest dbanie o środowisko 
naturalne. Papier można wykorzystywać ponownie – Wasza jednostka może 
przyłączyć się do zbiórki makulatury organizowanej np. przez szkołę. Możecie 
też na własną rękę zorganizować zbiórkę i przewieźć autem makulaturę do 
skupu (w Olszewie pod Środą producent papieru toaletowego zawsze chętnie 
kupuje gazety (droższe) i kartony (tańsze w sprzedaży)). 
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100 kartek 
pocztowych 

Większość z nas bardzo lubi otrzymywać kartki pocztowe. To zadanie można 
zrealizować przed Bożym Narodzeniem, Dniem Myśli Braterskiej lub 
urodzinami jednostki. Kartki mogą być zaproszeniami na zbiórkę dla rodziców, 
dziadków lub znajomych. Może dzieci ze szkoły dostaną imienne zaproszenia 
na zbiórkę naborową?  
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100 ciasteczek Każdy lubi jeść ciastka, bardzo przyjemne jest też ich przygotowywanie. Każdy 
harcerz może przygotować w domu razem z rodzicami swoją partię ciastek 
(na ogłoszony w drużynie konkurs na najlepsze ciastka), możecie znaleźć 
przepisy na ciastka bez pieczenia – w sam raz do przygotowania na zbiórce. A 
może pokusicie się na ciastka pieczone lub smażone na ognisku? (bardzo 
smaczne są np. serowe pączki z kociołka). Pamiętajcie o bezpieczeństwie – 
przy ogniu, kuchence – musi znajdować się dorosła osoba. Przygotowanymi 
ciastkami możecie poczęstować mieszkańców Waszej miejscowości na 
festynie lub rodziców podczas zbiórki przygotowanej właśnie dla nich. 
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100 dobrych 
uczynków 

Pomysł na zadania międzyzbiórkowe lub konkurs odbywający się w drużynie 
podczas jej biwaku. Celem jest zebranie 100 wykonanych dobrych uczynków. 
Można wspólnie wykonać kolorowe karty dla zuchów/ harcerzy na których 
będą zapisywać uczynki, można na biwaku wywiesić duże drzewo do którego 
będą przyczepiane „dobre uczynki”. 
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100 
pomalowanych 
dziecięcych 
twarzy 

Będziecie pomagać przy organizacji jakiegoś wydarzenia dla dzieci w Waszej 
miejscowości?Można zaproponować malowanie twarzy za darmo przez 
harcerzy (koszt zakupu kredek do malowania twarzy to tylko kilka złotych) – a 
zyskamy przychylność mieszkańców i możliwe, że napływ nowych harcerzy. 
Malować twarze może kilka wybranych z drużyny osób – tych, które czują się 
najpewniej w manualno-plastycznych zadaniach. 
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100 odśnieżonych 
podjazdów 

Sroga i śnieżna zima oznacza, że trzeba często odśnieżać chodniki przed 
blokami, podjazdy do domów itp. Harcerze mogą w tym pomóc! 
Zaproponujcie drużynowe współzawodnictwo w drużynie – na kolejnych 
zbiórkach zaznaczacie na przygotowanej planszy postępy pracy i wyniki 
harcerzy. Nagrodą może być jakiś drużynowy zaszczyt, coś miłego 
przygotowanego dla danych osób. 
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100 pościelonych 
łóżek 

Większość z nas ma problem z codziennym ścieleniem łóżka. Rodzice na 
pewno będą bardzo zadowoleni, że ich dzieci same chcą ścielić (a może nawet 
zaproponują pomoc przy zaścieleniu łóżek rodziców!).W 15 osobowej 
drużynie wystarczy tydzień ścielenia łóżek, żeby uzyskać 100 sztuk! 

9 
100 umytych 
okien 

Kolejna propozycja, która ucieszy rodziców – każdy z nas ma w domu chociaż 
2-3 okna – bardzo szybko uzbiera się liczba 100 okien. Oprócz zbierania 
punków pokażemy, że harcerstwo uczy też  pomocy w obowiązkach 
domowych. A może podczas festynu zaproponować drużynie mycie okien w 
autach? (Pamiętajcie! Jeśli za waszą usługę będziecie pobierać jakąś 
symboliczną opłatę – musicie to zgłosić wcześniej, bo jest to zbiórka publiczna 
– jak to zrobić powie Wam Komendant lub Skarbnik hufca). Najważniejsza 
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powinna być jakość – dbajcie o dokładne wykonanie czynności – żeby pomoc 
nie była „niedźwiedzią przysługą”.  

100 km, które 
przeszli 
członkowie 
drużyny 

Lubicie chodzić? W taki sposób też można uczcić rocznicę hufca! Zorganizujcie 
wycieczkę – do innej drużyny, do sanktuarium blisko Was, ciekawego miejsca, 
muzeum – pomysłów może być mnóstwo – a im więcej osób w drużynie, tym 
łatwiej :) 

9 
100 posadzonych 
drzew 

Wasz wójt lub sołtys może szukać pomocy przy sadzeniu w miejscowości 
roślin. Może któryś z rodziców ma szkółkę? Możecie tez sami na fragmencie 
udostępnionej działki posadzić i pielęgnować rośliny. Jeśli nie wiecie jak się do 
tego zabrać – poszukajcie fachowca wśród rodziców lub skontaktujcie się z 
dh. Marzanną – też chętnie pomoże. 
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100 elementów 
na fladze na 100 
lecie 

Koordynator phm. Ewa Cukrowska – każda drużyna przygotowuje pod okiem 
koordynatora – swoją część flagi – wystarczy przygotowanie swojej części, 
żeby punkty były przyznane. Zaproście dh. Ewę na Waszą zbiórkę i wspólnie 
przygotujcie piękną flagę-wizytówkę Waszej drużyny, którą będzie można 
podziwiać na obchodach 100lecia. 
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Laureat w 
konkursie 

Jeśli zostaniecie laureatem lub zwycięzcą jednego z programów lub 
konkursów ZHP możecie uzyskać te punkty. Może będziecie brać drużyną 
udział w „Turnieju zastępów” lub jednym z ogłaszanych konkursów?  

10 
100 
przeczytanych 
harcerskich 
książek 

Czytanie książek uczy ortografii, wzbogaca język wypowiedzi, ćwiczy 
sprawność mózgu – warto spróbować zrealizować takie trudne zadanie. 
Książki harcerskie to mogą być poradniki (dla drużynowych, zastępowych, 
propozycje programowe, książki o harcerzach – walczących w II Wojnie 
Światowej itp.). Gdzie szukać książek – zapytajcie co jest w hufcu, w wielu 
domach znajdą się takie książki, jest też internet – ogromna baza wielu 
publikacji! Droga kadro – pamiętajcie, żeby zuchom, harcerzom i harcerzom 
starszym zaproponować konkretne tytuły – dobrane treścią i objętością do ich 
umiejętności. Kadra może czytać wiele nt. prowadzenia zbiórek lub 
podnoszenia swoich umiejętności harcerskich. Każdy może potem 
opowiedzieć, która książka i dlaczego najbardziej mu się podobała. Może 
wybierzecie ulubioną książkę Waszej jednostki? Może ze zgromadzonych 
książek utworzycie mini biblioteczkę drużyny? 
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100 
oczyszczonych 
zapomnianych 
nagrobków na 
cmentarzu 

Możliwe, że gdzieś w okolicy znajduje się zaniedbany cmentarz – możecie 
zorganizować wspólne jego sprzątanie – razem ze szkołą, biblioteką, 
miejscowymi działaczami. Zaproście mieszkańców, wykonajcie plakaty. Zanim 
przystąpicie do zadania należy np. w Urzędzie Gminy dowiedzieć się czy 
mogiły znajdują się na publicznym terenie i jakie działania możecie wykonać. 
Jeśli nie uda się Wam znaleźć aż 100u mogił – punkty będą przydzielone w 
części, więc się nie przejmujcie. 
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100 dzieci 
niezrzeszonych 
dla których 
przeprowadziliśm
y zajęcia 

Możecie zorganizować dużą grę terenową na jakimś festynie, w porozumieniu 
z dyrekcją szkoły lub proboszczem – urozmaicić program ferii zimowych – 
wszystko jest możliwe, bo przecież do pracy jest cała drużyna! A jeśli nie 
zgromadzicie 100 osób – to nic, punkty przyznamy proporcjonalnie :) więc 
warto spróbować i pokazać się! 
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100 eksponatów, 
zdjęć na 
wystawie 
harcerskiej 

Wszelkie jubileusze kojarzą się z wystawami. Możecie – np. w szkole – 
zorganizować własną! Lub wspomóc eksponatami hufcową wystawę, która 
będzie wystawiana w galerii na starym rynku w Środzie (o tą wystawę pytajcie 
Komendę Hufca). O sukcesie wystawy świadczą zgromadzone zbiory, dlatego 
szukajcie: starych mundurów, zdjęć, kronik, starych rozkazów, proporców, 
plakietek i innych ciekawych przedmiotów. 
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Znaleźć os.- 
byłych  harcerzy 
„sławnych” dla 
miejscowości 

Kiedyś do harcerstwa należał (prawie) każdy. We wszystkich szkołach działały 
drużyny, istniał np. Nowomiejski hufiec. Wśród Waszych rodzin i znajomych 
na pewno są druhny i druhowie, którzy chcieliby się na zbiórce podzielić 
ciekawymi historiami. Przygotujcie z tego np. wywiad lub sprawozdanie, 
którym podzielicie się z innymi. 
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100 godzin 
wolontariatu 

Czy Wasza jednostka co roku pomaga w szkole w organizacji festynu? Albo w 
parafii? Policzcie Wasze godziny wolontariatu! Może to być pomoc przy 
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, Szlachetnej Paczce lub innych tego 
typu działaniach.  
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Konspekty zbiórek  
Poniżej przedstawiamy kilka propozycji zbiórek, które można przeprowadzić w całości lub 
elementach w drużynach. Zbiórki dotyczą pracy z historią – ciekawego przedstawienia faktów 
historycznych, lecz nie tylko. Na koniec przedstawiamy kilka wypróbowanych gier, które powinny 
uatrakcyjnić zbiórki.  
 Życzymy miłej lektury oraz udanych zbiórek! 
 
1. ZBIÓRKA ZUCHOWA nt. historii średzkiego hufca 
 
CEL: integracja jednostek hufca, poszerzenie wiedzy o historii hufca 
AUTOR: HO Ewa Nowicka 
ZAMIERZENIA: po zajęciach zuchy będą: 

wiedziały czym jest komenda hufca, 
rozumiały historię początków średzkiego harcerstwa, 
potrafiły dotrzeć po wskazówkach w wyznaczone miejsce, 
potrafiły robić podpłomyki i s'mores. 

UCZESTNICY: wszystkie piony w punkcie 1, dalej zuchy 
POTRZEBNE MATERIAŁY: menażki, płaskie kamienie, rebusy, szyfry, krzyżówki, zagadki, łamigłówki (z 
imionami i nazwiskami komendantów), zdjęcia komendantów, butelki 1,5l, hasła do kalambur, zadania i 
pytania do gry, pacholik, mąka, sól, woda, dżem, pianki, czekoladowe ciastka, koperty,  brystole, kleje w 
sztyfcie, markery; kartki, długopisy, farby, pędzle, brokaty, markery, kleje, bibuła, nożyczki 
PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

 Ognisko z podpłomykami i s'mores. 
Na miejscu ogniskowym nad średzkim jeziorem spotykają się wszystkie piony naszego hufca. Każdy pion 
wraz z jego kadrą jest odpowiedzialny za coś innego. 
Podział obowiązków:  
Zbieranie drewna - harcerze 
Ułożenie ogniska - harcerze starsi 
Rozpalenie ogniska i dokładanie do ognia - wędrownicy 
Podział produktów między jednostkami - zuchy 
Po wykonaniu tych czynności, każdy ma okazję posmakować podpłomyków oraz s'mores (stopiona pianka 
między dwoma czekoladowymi ciastkami), zaczynając od najmłodszych. 
Gdy wszyscy mają już co zajadać, każda jednostka opowiada swoją historię - tyle ile wiedzą o tym jak to się 
zaczęło w ich środowiskach. Komenda hufca opowiada o jednostkach już nieistniejących. Opowieści 
przeplatane są nastrojowymi piosenkami („Pytania”, „W kręgu watry”, „Harcerzem być”, „Hej, przyjaciele!”, 
„Zielony płomień”, „Kamyk”, „Ramię pręż”, „Wspomnienia bumeranga”, „Przechyły”, „Powroty”) oraz 
zuchowymi pląsami . W konkluzji po gawędach musi wyjść podjęcie decyzji o dowiedzeniu się więcej o 
historii całego hufca. 
Dalsza część dnia prowadzona jest inaczej dla każdego pionu. Konspekt dotyczy zuchów. 
Podchody : Komendanci Hufca. 



 

 

Każda gromada  porusza się samodzielnie z opiekunem à odstępy czasu między gromadami. 
Na stosunkowo małym terenie, np. parku „Łazienki” zuchy po strzałkach odnajdują koperty  
z zadaniami. Są to rebusy, szyfry, krzyżówki, zagadki, łamigłówki, których rozwiązaniem są imiona i nazwiska 
dotychczasowych komendantów Hufca. Zuchy rozwiązują zadania, po czym na ostatnim punkcie wykonują 
plakat „Komendanci Hufca na przestrzeni lat”, do którego dostają zdjęcia i daty kadencji kolejnych 
komendantów.  
Plakaty mogą zawisnąć po 100-leciu w komendzie Hufca.  
Zwiad zuchowy: Zbiórka pod Lipą. 
Zuchy idą na zwiad, by dowiedzieć się, gdzie odbyła się pierwsza zbiórka harcerska w Środzie. Gdy w końcu 
ktoś (może to być „podstawiona” osoba) informuje ich o tym miejscu, gromada podąża tam. 
 Gawęda gościa: Jak to się zaczęło? 
Po dotarciu „Pod lipę” druh senior opowiada krótką gawędę o początkach harcerstwa w Środzie. 
Majsterka: Kręgle. 
Zuchy po gawędzie idą, śpiewając, do miejsca zakwaterowania, a tam wykonują majsterkę. Zadaniem każdej 
szóstki jest ozdobienie butelki, która w kolejnym punkcie posłuży za kręgla. 
Dostępne poza butelką materiały to: farby, pędzle, woda, brokaty, markery, kleje, bibuła, nożyczki, itp. 
Teatr samorodny: Kalambury. 
Czekając aż kręgle wyschną, każda szóstka przygotowuje kalambury do wylosowanego hasła, które później 
przedstawiać będzie innym szóstkom do odgadnięcia. Przykładowe hasła: komenda hufca, „zbiórka pod 
lipą”, poczta harcerska  (hasła nawiązują do dzisiejszego dnia i gawędy druha seniora). 
Gra: Kręgle. 
W grę gramy szóstkami. Za każde zbicie jednym strzałem wszystkich kręgli szóstka otrzymuje 10 pkt. Każde 
niezbicie wszystkich kręgli można nadrobić pytaniem lub zadaniem, które są punktowane po 5 pkt. Zadania 
to m. in. odgadnięcie kalambur innej szóstki, ludzkie litery, zaśpiewanie piosenki itp.  
Przykładowe pytania: Ilu Hufiec Środa miał komendantów? Który komendant pełnił swą funkcję 4 razy w 
różnych odstępach czasu? Kto aktualnie jest komendantem Hufca?  
Pytania są sprawdzeniem wiadomości nabytych podczas dzisiejszego dnia.  
ZZZOiT: Krąg Rady. 
Co nam się dzisiejszego dnia podobało? Co nie podobało? 
Obrzędowe zakończenie zbiórki. 
 
UWAGI: 
*W zależności od tego w jakich odstępach czasowych gromady będą wyruszać, majsterkę można wykonać 
przed wyruszeniem na podchody. 
**Po Kręgu Rady można zrobić Krąg Parady, w którym nagrodzi się najlepszą szóstkę z „Kręgli” statuetką 
kręgla z podpisem.  
***Całość oczywiście przeplatamy pląsami i zabawami ruchowymi, by było statycznie-dynamicznie. 
****Należy zadbać o nie za szybkie tempo w trakcie chodzenia oraz wystarczającą ilość wody dla zuchów.  
 
 
2. ZBIÓRKA HARCERSKA Po śladach historii Hufca ZHP Środa Wlkp. 
 
CEL: Zapoznanie harcerzy z historią Hufca ZHP Środa Wielkopolska. 
AUTOR: pwd. Ada Jądrzak HO 
CZAS TRWANIA: 3h 
ZAMIERZENIA: po zajęciach uczestnicy będą: 

wiedzieli czym różni się harcerstwo obecne od dawniejszego i znali skrótową historię hufca, 
znali zabawę „Kotek”, grę „Prawo Dżungli” i inne 
znali Komendę Hufca z imienia i nazwiska, potrafili dopasować danego instruktora do 
drużyny/gromady, której jest drużynowym, potrafili wymienić jednostki działające w naszym hufcu. 

 
UCZESTNICY: harcerze i harcerze starsi 
POTRZEBNE MATERIAŁY: balony z karteczkami w środku, szary papier, pisaki, markery, apteczka, kartki A3, 



 

 

farby, prześcieradło, kleje, pędzelki i inne plastyczne materiały 
PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
 Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Harcówka przyozdobiona jest balonami 
 Burza mózgów. Harcerze siadają w kole. Każdy otrzymuje kartkę i długopis. Na kartce harcerze zapisują 
pomysł na przebicie balonu. Następnie na znak osoby prowadzącej kartkę podają osobie siedzącej po 
prawej stronie i znów zapisują pomysł na przebicie balonu tak aby na jednej kartce nie było dwóch tych 
samych pomysłów. Zabawę powtarzamy do  uzyskania min. 15 pomysłów. 15 min. 
 Głuchy telefon - harcerze siadają w kole. Osoba prowadząca podaje na ucho osobie po swojej lewej stronie 
hasło: 18 maja 2016 roku obchodzimy 100 lecie harcerstwa na ziemiach średzkich. Harcerze po kolei 
przekazują (tylko raz) hasło osobie siedzącej obok. Ostatni harcerz wypowiada hasło na głos. Podanie 
poprawnego hasła w przypadku przekręcenia.     5 min 
Osoba prowadząca porusza w gawędzie następujące zagadnienia:  
- harcerstwo kiedyś i dziś - skrótowe omówienie różnych zadań i kształtu harcerstwa w ciągu 100 lat (np. w 
czasie wojny, w czasie pokoju, to że nie zawsze harcerstwo było legalne itd.) - podkreślenie tego jak ważne 
jest by znać historię swojego hufca      5 min 
 Harcerze zastanawiają się czym jest hufiec, jaka jest jego rola i jakie mamy z nim skojarzenia. Pomysły 
zapisują na szarym papierze.  Na końcu osoba prowadząca uporządkowuje zebrane pomysły i odpowiada na 
postawione harcerzom pytania.       10 min 
 „Iskierka mała braterska myśl”(lub inna). W czasie piosenki osoba prowadząca wybiera z list z przerywnika 
z początku zbiórki najciekawsze pomysły na zbicie balonów i przygotowuje z nich karteczki do losowania.
          5 min 
Osoba prowadząca tłumaczy harcerzom, że za chwilę wyruszą na grę terenową „Po śladach historii Hufca 
ZHP Środa Wielkopolska”. Wybranie ochotników bez tłumaczenia im zadania, które ich czeka. Każdy 
ochotnik losuje jeden pomysł na przebicie balonów. I wg tego pomysłu musi zbić jeden ze znajdujących się 
w harcówce balonów. W środku balonów znajdują się: 
- rzeczy, które harcerze muszą zabrać ze sobą na grę ->na zielonych karteczkach 
- fragmenty mapy trasy gry (lub nazwy punktów w zależności od trasy gry) ->białe pocięte kawałki mapy (lub 
białe kartki z nazwami kolejnych punktów)      5 min 
 Harcerze układają mapę z fragmentów wyjętych z balonów i przyklejają ją na kartę bądź przerysowują. 
Kompletują także rzeczy potrzebne na grę.     5 min 
Podczas gry terenowej każde zadanie poprzedzone będzie fragmentem historii hufca. Po wykonaniu 
zadania harcerze zabierają informację ze sobą. Czas przejścia trasy bez punktów – ok. 20 min, punkty 
rozmieszczone niedaleko siebie. Czas na wykonanie zadań na każdym z punktów 10min. Informacje 
znajdują się w załączniku.  
1) (Dobrze gdyby punkt znajdował się obok lipy bądź innego dużego rozłożystego drzewa a koperta ukryta 
była na tym drzewie). Harcerze mają za zadanie nakręcić krótki filmik (w zależności od liczby osób dzielimy 
harcerzy na grupy maks. 10 osobowe) przedstawiający ich wyobrażenie na temat pierwszej zbiórki I Drużyny 
Harcerskiej im. Henryka Sienkiewicza.  
2)(punkt musi znajdować się w miejscu po którym harcerze bezpiecznie mogą się poruszać, najlepiej las lub 
polana z szeleszczącą powierzchnią -liście gałęzie itp.)  Osoba prowadząca staje się Niemcem pilnującym 
sztandaru I DH - zakłada opaskę na oczy i ustawia  się tyłem w pewnej odległości - ok. 25 kroków od reszty. 
Harcerze muszą ustalić kolejność w jakiej będą podchodzili do osoby prowadzącej. Naraz mogą podchodzić 
maksymalnie dwie osoby. Zadaniem harcerzy jest bezszelestnie podkraść się do Niemca i klepnąć go w 
ramię. W momencie gdy osoba prowadząca usłyszy szmery odwraca się i wskazuję ręką w tę stronę. W tedy 
osoba podchodząca wraca na start a podchodzić zaczyna kolejna osoba.  
3) Harcerze ćwiczą swoją celność strzelając do celu z wiatrówki (w przypadku, jeśli nie potrafili obsługiwać 
się wiatrówkę lub jej nie mamy, możemy strzelać z własnoręcznie zrobionej procy, łuku, pistoletu na kulki) 
4) (Na punkcie znajdują się ranni pozoranci - ilość zależy od naszych możliwości i ludźmi, którymi możemy 
dysponować.) Zadaniem harcerzy jest udzielić pierwszej pomocy leżącym osobą.  
5) Zadaniem harcerzy w ok. 5 osobowych grupach jest przygotować plakat zapraszający na pierwszy 
dwutygodniowy obóz Hufca ZHP Środa WLKP. w Dębnie. 
 zakłada opaskę na oczy i ustawia  się tyłem w pewnej odległości - ok. 25 kroków od reszty. Harcerze muszą 
ustalić kolejność w jakiej będą podchodzili do osoby prowadzącej. Naraz mogą podchodzić maksymalnie 



 

 

dwie osoby. Zadaniem harcerzy jest bezszelestnie podkraść się do Niemca i klepnąć go w ramię. W 
momencie gdy osoba prowadząca usłyszy szmery odwraca się i wskazuję ręką w tę stronę. W tedy osoba 
podchodząca wraca na start a podchodzić zaczyna kolejna osoba.  
6) „Kotek” - harcerze ustawiają się w kole. Jeden z nich wchodzi do środka i zostaje kotkiem. Zadaniem kota 
jest sprawić aby  jakaś osoba z koła zaczęła się śmiać. Kot ma trzy próby. W momencie gdy uda mu się 
rozśmieszyć osobę, osoba ta staje się kotem. Jeśli po trzech próbach kot nikogo nie rozśmieszy, osoba 
prowadząca wybiera nowego kota.  
7) Osoba prowadząca prezentuje harcerzom filmik ukazujący obecne życie Hufca Środa Wlkp. (film zawiera 
kilka zdjęć z eventów - głównie jednak zdjęcia danej drużyny - oraz wypowiedzi wszystkich drużynowych na 
temat ich drużyn i gromad a także komendy Hufca 
(dla zainteresowanych, filmik taki tworzyć będę w terminie późniejszym).  
Po obejrzeniu filmiku harcerze w grupach maks. 5-6 osobowych grają w „Prawo Dżungli” (załącznik)  
8) Harcerze wykonują na prześcieradle „Ścianę wspomnień”. Umieszczają na niej WSZYSTKO co tylko kojarzy 
im się z harcerstwem, co mile wspominają itd. (Warto się przygotować i poprosić harcerzy wcześniej o 
zabranie swoich pamiątek - zdjęć itd. oraz zabranie własnych) Obejrzenie filmików nakręconych podczas gry. 
(Ewentualne nagrodzenie najlepszej grupy za filmik i plakat promujący obóz w Dębnie) 
Odczytanie wszystkich zdobytych informacji w porządku chronologicznym  5 min 
 Obrzędowe zakończenie zbiórki       5 min 
 
ZAŁĄCZNIKI 

1.BALONY - przed zbiórką należy przygotować balony. Na zielonych karteczkach (kolor jest przykładowy) 
zapisujemy rzeczy, które harcerze będą musieli zabrać ze sobą na grę: 
- apteczka 
- kartki A3 
- farby 
- pisaki 
- butelka z wodą z kranu 
- przyniesione wspomnienia ( o ile 

poinformowaliśmy harcerzy, żeby jakieś zabrali na 
zbiórkę)  
- prześcieradło 
- kleje 
- pędzelki  
- inne rzeczy plastyczne  

 Do każdego balona wkładamy tylko jedną karteczkę. Do reszty balonów wkładamy fragmenty pociętej mapy 
gry  (lub nazwy kolejnych punktów).  
 
2. „Iskierka mała” ->  
 https://www.facebook.com/video.php?v=621234944586242&set=vb.446248822084856&type=2&theater  
( ja śpiewam to ciut wolniej )  
 
3. INFORMACJE  

1)  18 maja 1916 roku w Środzie Wlkp. odbyła się pierwsza zbiórka harcerska (w jeszcze skautowa). 
Pierwszy zastęp, a następnie I Drużynę Harcerską im. Henryka Sienkiewicza utworzył Druh Stefan Karow, 
który przybył do Środy z Bydgoszczy. Drużyna spotykała się pod jedyną lipą rosnącą na Alei Kasztanowej na 
drodze ze Środy do Źrenicy. Było to miejsce bezpieczne ponieważ znajdowała się prawie za miastem, 
otoczone polami.  

2) Wkrótce I Drużynę Harcerską im. Henryka Sienkiewicza, dzięki pomocy harcerek z drużyny 
żeńskiej uzyskała swój sztandar. Został on poświęcony przez opiekuna drużyny ks. Mieczysława Meissnera. 
Niedługo potem został zaaresztowany przez Niemców. Harcerzom udało się go odbić, dzięki informacji iż 
pierwszy policjant opuszczając biuro zostawiał klucz w drzwiach aby kolejny mógł się do niego dostać.  

3) Podczas wybuchu Powstania Wielkopolskiego wszyscy harcerze jak i harcerski włączyły się w 
walkę. Czy to z bronią w ręku czy organizując punkty żywnościowe.  

4) Podczas II Wojny Światowej harcerze przystąpili do działania. Pierwszą ofiarą z Hufca ZHP Środa 
Wlkp. była Druhna Janina Korzeniewska, która zginęła pełniąc funkcję sanitariuszki - opatrywała rannych.  

5) Po wojnie harcerstwo w Środzie wznowiło działanie z różnymi problemami i sukcesami 
wynikającymi z sytuacji w kraju. Po oficjalnym zlikwidowaniu ZHP, Hufiec odradza się i przygotowuje do 
pierwszego po przerwie prawdziwie harcerskiego dwutygodniowego obozu w Dębnie. Dla wielu starszych 
obóz ten był przypomnienie prawdziwego harcerstwa a dla wielu młodych wtajemniczeniem w nie.  



 

 

6) Wielką postacią w historii Hufca jest Harcmistrz Rzeczypospolitej Druh Stanisław Rex, będący 
czterokrotnym Komendantem Hufca, organizatorem ponad 40 obozów harcerskich. Dla wielu Mistrzem. 
Dzięki jego zapiską możliwe jest odtworzenie historii naszego Hufca. Znany był jako człowiek bardzo 
pogodny lubiący się śmiać. Prowadził nawet swój własny spis z kawałami zwany „Brewiarzem Rexa”.  

7) W ciągu ostatnich 20 lat również wiele się działo w naszym Hufcu. Od 1997 roku Komendantką 
Hufca była Druhna Jadwiga Bajer z Sulęcinka, od 2004 roku Druhna Monika Pawlicka - Mądry,  a od 2011 
Druh  Łukasz Rzepka. Obecnie również wiele się dzieje w hufcu, zresztą sami o tym doskonale wiecie!  

8) Do ostatniego zadania nie ma już informacji tylko treść zadania   
 
4. PRAWO DŻUNGLI:  
Zawodnicy siedzą w kole na środku stoi totem (wielkości średniego kleju w sztyfcie). Można wykonać jakieś 
ładne totemy z czegokolwiek lub wykorzystać wyżej wspomniany klej. Każda grupa otrzymuje swoje karty, 
które tasuje i rozdaje tylnią stroną do góry, każdemu graczowi po taką sama ilość kart (wykorzystując 
wszystkie karty). Harcerze w ustalonej kolejności wyciągają przed siebie jedną kartą odwracając ją 
wierzchem do góry. Następnie kolejny harcerz wyciąga swoją kartę itd. Gdy kolejka się kończy pierwszy 
harcerz ponownie wyciąga kartę zakrywając poprzednią (liczy się tylko aktualna karta) . W grze chodzi o to 
by pozbyć się swoich kart. W momencie gdy jakiś harcerz wyłoży taką samą kartę lub pasującą (o 
dopasowaniu kart za chwilę) jak najszybciej chwyta on stojący na środku totem. Osoba, której karta jest taka 
sama jak wyciągnięta przed chwilą bądź pasująca również musi chwycić totem. Przegrywa ta osoba, która się 
spóźni i w tedy zabiera ona karty przeciwnika - tylko te które były już przez niego wyciągnięte na środek.  
 
Kartami do gry są NAZWY jednostek działających w naszym hufcu, IMIONA I NAZWISKA drużynowych i 
członków komendy, ZDJĘCIA drużynowych i członków komendy, MIEJSCOWOŚCI w których działają dane 
jednostki. Karty są wielkości standardowych karteczek samoprzylepnych   
 
DOPASOWANIE:  
W zależności od poziomu trudności można zmieniać ilość dopasowania:  
Wersja najłatwiejsza:   
NAZWA = MIEJSCOWOŚĆ 
IMIE  = ZDJĘCIE  
 
Wersja trudniejsza:  
NAZWA= MIEJSCOWOŚĆ 
NAZWA = IMIĘ DRUŻYNOWEGO 
IMIĘ = ZDJĘCIE  
 
W kolejnych wersjach dodajemy elementy pasujące aż do wersji gdzie praktycznie wszystko pasuje do 
wszystkiego  
 
 
3. ZBIÓRKA NABOROWA 
 
CEL: zapoznanie dzieci z harcerstwem – ich 1 zbiórka 
AUTOR: Marzanna Rzepka 
ZAMIERZENIA: po zajęciach uczestnicy będą: 
Lepiej się znali, wiedzieli kto jest kim w drużynie, znali kilka nowych zabaw i piosenek, wiedzieli w jaki 
sposób skontaktować się z drużynowym 
UCZESTNICY: harcerze po naborze 
POTRZEBNE MATERIAŁY: przygotowane mapki i zadania na kartkach rozwieszone przed grą, Ew. kartki i 
długopisy, świeczki i zapałki, gitara 
PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
 Rozpalenie ognia, gawęda o harcerstwie – wprowadzenie w temat, krótka opowieść o tym co dzieje się w 
harcerstwie, jakie rzeczy się robi).       10 min 



 

 

 Zabawa na poznanie. Każdy z uczestników musi kolejno znaleźć w uczestnikach obozu (prowadzący podaje 
po ustawieniu się wszystkich w parach kolejne hasła), takie osoby, które: urodziły się w tym samym 
miesiącu, mają taki sam kolor oczu, taki sam numer buta, lubią ten sam owoc. Nie można wybierać osoby, 
którą już się dobrze zna. Po każdym znalezieniu pary kolejno ustawiają się w wyznaczonej linii i 
przedstawiają się sobie.         15 min 
 Piosenka          10 min 
 Wprowadzenie w funkcje kadry. Przedstawienie ich, informacja o tym co będziemy robić podczas zbiórek, 
kto jest kim.          5 min 
Zabawa: Zamki - księzniczki. Uczestnicy dobierają się trójkami. 2 osoby łapią się za ręce (to są zamki), a w 
środku staje księżniczka. Na hasło: księżniczki – księżniczki zmieniają swoje zamki (te się nie ruszają), Na 
hasło: zamki – to zamki nie rozrywając się szukają innej stojącej nieruchomo księżniczki. Na hasło: królestwo 
– wszyscy się mieszają i zmieniają swoje trójki i miejsca (nie można połączyć się z tymi samymi osobami).
           15 min 
Gra zagadka 
Uczestnicy zostają podzieleni na pary. Prowadzący informuje, że w pobliżu (najlepiej na zewnątrz np. na 
terenie szkoły itp.). Każda para może zebrać 2-3 kartki (muszą być przygotowane liczbą pod ilość 
uczestników) i wykonać zadania na nich zapisane, po powrocie wszystkich. Część zadań może się powtarzać, 
bo inni harcerze będą je wykonywać. 
Typy zadań: Okręć się 5 razy i dotknij palcem nosa, zmień fryzurę koleżance, zaśpiewaj refren ulubionej 
piosenki, zrób 5 pajacyków, opowiedz kawał, powiedz od tyłu swoje imię i nazwisko, narysuj na kartce 
lilijkę, udawaj przez 10 sekund jakieś zwierze, wymyśl krótki wierszyk, itp.  15 min 
 Pląs: „W stepie szerokim…”         5 min 
 Podział na grupy kilkuosobowe (jeśli można już podzielić uczestników na zastępy – w takich właśnie 
grupach). Harcerze muszą w swojej grupie znaleźć coś wspólnego, co łączy ich wszystkich i na tej podstawie 
wymyślić okrzyk. Przedstawienie wszystkich okrzyków kolejno    10 min 
 Zakończenie zajęć – iskierka. Podziękowanie za spotkanie i zaproszenie na kolejne. Rozdanie dzieciom 
kontaktu do drużynowego i informacji dla rodziców.     10 min 
 
 
4. „Jak żyło się w średniowieczu” 
 
CEL: zgranie zespołów harcerskich, poznanie kilku ciekawostek dotyczących średniowiecza 
AUTOR: hm. Marzanna Rzepka 
CZAS TRWANIA:  2 godz. 
ZAMIERZENIA: po zajęciach uczestnicy będą: 
UCZESTNICY: harcerze 
POTRZEBNE MATERIAŁY: Karty patrolowe, mapka z zaznaczonymi punktami, nożyczki, igły, nitka, materiał 
dla każdej z grup, ręcznik, ew. rzeczy na tor przeszkód, Kartki z zadaniem dla każdego patrolu, długopisy, 
mapa, wkopany bal lub słupek, gruba lina kilkumetrowa, balony 10 szt, mydło, woda, ostry nóż, sznurek 
PRZEBIEG ZAJĘĆ:  

 Zbiórka i wytłumaczenie zasad gry, wręczenie kart patrolowych i wyjście patroli na grę. Na mapce 
powieszonej w centralnej części placu apelowego zaznaczono punkty (w miarę możliwości nie widać ich z 
miejsca startu) – każdy patrol w wybranej przez siebie kolejności realizuje punkty). Na punktach powinni 
znajdować się harcerze – możliwie ubrani w średniowieczne stroje, którzy będą mówić co trzeba zrobić. 
 Punkt I. Podobno w średniowieczu czasem szyto koszule na ciele człowieka – tak, że nie można było ich 
zdjąć. Zadaniem zespołu będzie wykrojenie koszuli z materiału i zszycie jej na jednym z wybranych spośród 
siebie uczestników.         15 min 



 

 

 Punkt II. Do łaźni w Krakowie ludzie chodzili przez miasto tylko w ręcznikach – przez kradzieże w łaźni. 
Zawodnicy kolejno zakładają ręcznik i pokonują w jak najszybszym czasie tor przeszkód (sztafeta) – slalom, 
niesienie czegoś w rękach, schylanie się itp. Ręcznika nie wolno zaczepiać o nic.  10 min 
Punkt III. Nawet kiedyś dzieci musiały uczyć się matematyki. Zadaniem harcerzy jest rozwiązanie 
średniowiecznego zadania matematycznego: „Chłopiec został zabity przez węża. Matka z żalem mówi: 
Synu, gdybyś żył jeszcze tak długo , jak żyłeś i jeszcze razy tyle plus połowę i jeden rok, dożyłbyś stu lat”        
rozwiązanie:  16,5*2=33  33*2=66  66+33+1=10      10 min 
 Punkt IV. Rzut arkanem. W ziemię jest wkopany ok. 1 m wysokości solidny bal – każdy harcerz musi trafić 
w niego pętlą arkanu z ok. 5 m        5 min 
 Punkt V. Golenie rycerza. Patrol wybiera 1 osobę, która ma za zadanie ogolić rycerza – należy namydlić 
powieszony balon i ogolić go nożem.       10 min 
 Powrót z gry i zebranie kart patrolowych (podsumowanie gry). 

 
5. GRY I ZABAWY  
Poniżej przedstawiamy kilka gier i zabaw, które możecie wykorzystać podczas swoich zbiórek – jako 
przerywnik, albo zabawa „na wszelki wypadek” – jeśli coś innego nie wyjdzie 
 
ĆWICZENIA NA WSPÓŁPRACĘ  
Kiedy przeprowadzić: Jeśli widzimy, że w drużynie harcerze nie potrafią ze sobą współpracować. Nie 
wszystkie dzieci chcą współdziałać. Najchętniej wszystko robią same nie zastanawiając się, że trzeba się 
dzielić.  
 
Dzielimy zastęp (drużynę) na pary. Po każdym ćwiczeniu zmienia się jedna osoba z pary – np. jeśli w parze 
będą osoby A i B – przy każdym ćwiczeniu zmienia się tylko osoba A i przechodzi do kolejnej z B – nie 
wybiera, tylko po okręgu. 
- układanie jak najwyższej piramidy z kart – potrzebne kilka talii kart, po kilkanaście kart na parę.  
- każda para otrzymuje 1 czekoladkę z karteczką – zjedz mnie 
- grupy dostają albo po kartce, albo kredce i muszą narysować krzyż harcerski (zadanie najlepiej 
przeprowadzić w miejscu, gdzie harcerze nie mają dostępu do ww. materiałów, zamiast tego muszą 
pomyśleć jak wykonać zadanie przy braku materiałów) 
- szyfrowanie dla innej grupy jednego z punktów Prawa Harcerskiego 
 
Po wykonaniu zadań należy podsumować zbiórkę – zaznaczyć, że ćwiczenia miały nauczyć współpracy, jeśli 
w którejś parze tylko jedna osoba zjadła czekoladkę bez porozumienia z partnerem – też warto to zaznaczyć. 
Współpraca daje nam większe pole do popisu, rozszerza nasze horyzonty, „co 2 głowy, to nie jedna”.  
Na zakończenie proponuję zabawę: zawiązujemy oczy jednej osobie, która staje na jednym końcu 
pomieszczenia. Cała reszta staje na drugim w gęstej tyralierze.  Osoba z zawiązanymi oczami biegnie, a 
tyraliera ją zatrzymuje (przed ścianą). Oczywiście ważne jest bezpieczeństwo i zaznaczenie, że nie możemy 
zawieść zaufania osoby, która biegnie. Każdy powinien móc spróbować pobiec, nawet powoli, żeby wiedzieć, 
że może zaufać reszcie. 
 
ŚLEPY ŁOWCA 
Siadamy w kręgu (może być na krzesłach lub poduszkach), tak, żeby było wiadomo gdzie są miejsca. 
Odliczamy kolejno i każdy otrzymuje inną liczbę. Jedna osoba staje na środku z zawiązanymi oczami. 
Wymienia ona 2 liczby – ich zadaniem jest zamienić się miejscami, tak, żeby harcerz w środku nie złapał ich. 
Oczywiście osoba z zawiązanymi oczami stara się usłyszeć, gdzie zamieniają się miejscami i dotknąć którejś z 
osób. Dotknięta oczywiście wchodzi do środka i łapie.  Super zabawa dla młodszych i starszych. Ważne 
zasady: nie można wychodzić z koła, musimy zachować ciszę, żeby dało się usłyszeć kiedy ktoś wstaje i siada. 
Proponuję zamieniać się miejscami w momencie, kiedy nowy łapiący ma już zawiązane oczy. 
 
 



 

 

KOC 
Zastęp dostaje koc. Wszyscy stają na nim i muszą (bez schodzenia) przewrócić go na drugą stronę. Ćwiczenie 
oczywiście uczy współpracy. 
 
OWCE 
Zastęp wybiera spośród siebie pasterza (reszta grupy stanowi owce). Następnie uzgadnia sygnały, którymi 
będą się porozumiewać (oczywiście nie mogą to być zwykłe słowa). Wszystkie owce mają zasłonięte oczy. 
Pasterz musi  tak nawoływać owce, żeby te znalazły się w zagrodzie (wyznaczonym miejscu). Ćwiczenie 
najlepiej przeprowadzić na powietrzu, na ogrodzonym terenie. 
 
NOWA KOMENDA 
W hufcu był zjazd i zmieniły się władze? Trzeba by harcerze poznali nowe władze. Zrób im konkurs – podaj 
kandydatów, którzy byli zgłoszeni  - niech sami zagłosują lub strzelają, kto został komendantem. Jeśli dość 
dobrze znają instruktorów hufca mogą spróbować w ciemno zgadnąć kto wszedł do komendy hufca. Może 
komuś uda się zgadnąć wszystkie osoby?! 
 
MAPA POLSKI 
Rozkładamy mapę kraju. Każdy po kolei pokazuje na mapie jedno miejsce, które najbardziej zapamiętał z 
wycieczek po kraju (może być podczas wakacji u Babci, wycieczki szkolnej itp.). Każdy stara się sam znaleźć 
swoje miejsce. Doskonałe zajęcie dla 4-5 a nawet 6 klasy SP, gdyż dzieci często mają w tym wieku problem ze 
znalezieniem nawet stolicy na mapie. 
 
PRZELEWANIE WODY 
Każdy z zastępu otrzymuje słomkę. Na starcie stawiamy jeden pojemnik z wodą, a na mecie drugi – pusty. Na 
hasło drużyny przelewają wodę z pełnego do pustego pojemnika przy użyciu słomki. 
 
 
 
 


