Chorągiew
Dolnośląska ZHP

Walczymy o niepodległość Polski
Cele:
1.
2.
3.
4.

Przybliżenie zuchom pojęcia Ojczyzna
Zapoznanie z symbolami narodowymi i hymnem
Zapoznanie z kilkoma faktami z II wojny światowej
Wprowadzenie 1 punktu Prawa Zucha

PZZBP:
1.
2.
3.
4.

Rozpoznać godło, barwy narodowe i hymn Polski, godnie się zachować, gdy są używane
Opowiedzieć o ludziach, którzy walczyli za Polskę
Wyjaśnić, dlaczego świętujemy 11 listopada
Powiedzieć, co to znaczy kochać Polskę i będzie starał się temu podołać

Plan zbiórki:
Lp.

Nazwa

Forma

Czas

Opis

1.

Obrzędowe Zzzoit
Rozpoczęcie
zbiórki

5 min

Drużynowy ustawia wskazówki zaczarowanego
zegara na „Polska” i „11 listopada”. Zuchy kręcą się
tak jak zegar wokół własnej osi wypowiadają
zaklęcie „Polano Zaczarowana przenieś nas tam
gdzie kraina nieznana”

2.

Gawęda
gościa

Gawęda

20 min

Uczestnik walk o Polskę opowiada o tym jak Polska
odzyskiwała niepodległość, wyjaśnia co to jest
miłość do Ojczyzny, w jaki sposób on sam ją
okazywał.

3.

Opaski

Majsterka

15 min

Powstańcy nosili na rękawach biało-czerwone
opaski. My też takie wykonujemy z papieru
i przyczepiamy do rękawów.

4.

Walka

Zabawa
tematyczna

30 min

Zuchy dowiadują się, że wiadomość o tym, gdzie
znajdują się ludzie, którzy zabrali nam cos cennego
ma osoba, znajdująca się pod pawilonem. Poznamy
ją po tym, że będzie czytała gazetę, na okładce
której jest zuch. Ona da nam wskazówki. Hasło:
„Czy lubisz pierogi z kapusta?”. Odzew: „Nie, wolę
kopytka”. Po otrzymaniu zaszyfrowanej wiadomości
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dowiadujemy się, ze wrogowie są w lasku koło
szkoły. W kole leżą różne przedmioty. Zadaniem
zuchów jest wbiec do środka, wziąć jeden i uciec
z koła. Zuch złapany przez strażników
poruszających się po obwodzie musi iść do szpitala
i wykonać jakieś zadanie. Po odzyskaniu
wszystkiego spostrzegamy, że tymi zabranymi nam
skarbami są: słowa hymnu, mapa Polski, słownik
ortograficzny, flagi, „Pan Tadeusz”.
5.

Hymn

Piosenka

10 min

Skoro Polska odzyskała skarby, a więc niepodległość
Możemy już swobodnie śpiewać jej hymn.
Zaśpiewanie hymnu narodowego, zwrócenie uwagi
na właściwe zachowanie i postawę.

6.

Krąg Rady

Zzzoit

20 min

Co to jest Ojczyzna, co to znaczy ją kochać.
Wprowadzenie 1 punktu Prawa Zucha

7.

Obrzędowe Zzzoit
zakończenie
zbiórki

5 min

Iskierka, zadanie międzyzbiórkowe: zapalić znicz
na grobie poległego żołnierza lub harcerza

Materiały i narzędzia:
-

Kartki, czerwone kredki
Gość mogący opowiedzieć gawędę
Tekst hymnu, mapa Polski, słownik ortograficzny, flaga polska, „Pan Tadeusz”
Podstawiony łącznik
Kartka z zaszyfrowanym tekstem, jedna dla każdej szóstki

Załączniki do przygotowania:
-

tekst hymnu
zaszyfrowany tekst

Uwagi:
Zabawa tematyczna wyjdzie lepiej, jeśli przygotujemy więcej rekwizytów – więcej zuchów
będzie miało szanse się wykazać.

