SCENARIUSZ ZBIÓRKI
„PRAWO I PRZYRZECZENIE HARCERSKIE”
Zajęcia prowadzone na kursie drużynowych Nieprzetartego Szlaku 20.04.2007r
Prowadząca: pwd. Daria Osmenda
Czas trwania: 60 min
Cel warsztatu:przybliżenie kursantom treści przyrzeczenia i prawa harcerskiego oraz sposobu pracy
z nimi na przykładowej zbiórce harcerskiej z harcerzami drużyn wchodzących
w skład Nieprzetartego Szlaku
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Cele szczegółowe:
harcerz zna treść Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego;
harcerz rozumie znaczenie Przyrzeczenia Harcerskiego i wypływających z niego
obowiązków;
harcerz potrafi wyjaśnić znaczenie treści Prawa Harcerskiego;
harcerz zna podstawowe elementy umundurowania harcerskiego i potrafi określić ich
położenie na mundurze harcerskim;



Przebieg zbiórki:
Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki – rozpalenie ognia na świeczkowisku – piosenka „Ogień”.
Gawęda dotycząca Przyrzeczenia harcerskiego i wynikających z niego obowiązków.
Ułożenie rozsypanki wyrazowej zawierającej treść Przyrzeczenia Harcerskiego- odczytanie
i naklejenie rozsypanki na arkusz papieru.
4. Swobodna rozmowa na temat własnych przeżyć związanych z Przyrzeczeniem Harcerskim.
5. Pląs.
6. Gra
7. a) polegająca na odszukaniu dwóch takich samych elementów umundurowania
harcerskiego, do których dołączone są fragmenty prawa harcerskiego;
8. b) omówienie znalezionego przedmiotu i próba bezsłownego przedstawienia treści
konkretnego punktu prawa harcerskiego;
9. c) omówienie znaczenia treści poszczególnych punktów prawa harcerskiego;
10. Przyklejenie wszystkich punktów prawa harcerskiego na dużym arkuszu papieru.
11. Omówienie treści zbiórki
12. Obrzędowe zakończenie zbiórki – krąg oraz piosenka „Bratnie słowo”.
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Potrzebne materiały:
 Rozsypanka wyrazowa zawierająca treść Przyrzeczenia harcerskiego:
 Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim
i być posłusznym Prawu Harcerskiemu
 Treść prawa harcerskiego:
1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku.
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom oraz wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
10.
Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije
napojów alkoholowych
 elementy umundurowania harcerskiego: 2 krzyże harcerskie, 2 lilijki, 2 berety, 2 pasy,
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2 plakietki Włóczykije lub TROP, 2 plakietki hufcowe, 2 książeczki harcerskie, 2 sznury
funkcyjne, getry, 2 pierścienie;
arkusz papieru, klej
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Metody i formy pracy na zbiórce:
gawęda;
rozsypanka wyrazowa;
pogadanka;
gra

opracowała pwd. Daria Osmenda

