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Drogi Druhu Drużynowy, Druhno Drużynowa!
Pomysł stworzenia cyklu zbiórek historycznych wynikł z analizy problemu, z którym
boryka się większość z nas. Jest rzeczą niezwykle trudną przekazać harcerzom w wieku 10 –
13 lat wiedzę, którą my - instruktorzy uważamy za wartościową. Wybranie odpowiednich
form wraz z zachowaniem zasad dobrej zbiórki, w tym przemienności form i tempa zbiórki
jest niezwykle istotne, aby zbiórka z treścią historyczną była dla harcerzy ciekawa
i wartościowa.
Opracowane wraz z materiałami zbiórki mają na celu pomóc wam w przekazaniu
wiedzy historycznej, zaszczepienie w członkach drużyny harcerskich ideałów, a także
wychowanie na porządnych współczesnych obywateli i patriotów.
Jednakże trzeba mieć świadomość, że każda drużyna i każdy harcerz jest inny i trzeba
do niego podejść indywidualnie. Dlatego zbiórki te mają być dla Was pomocą, a nie
„gotowcem”, który należy stosować w niezmienionej formie. Konspekty te i materiały
wymagają przez was opracowania, analizy i dostosowania do Waszej drużyny oraz do
Waszych możliwości. Dla ułatwienia, na końcu całej publikacji umieszczam bazę form pracy
przydatnych podczas przeprowadzania zbiórek o tematyce historycznej. Jedyne czego mogę
Wam jeszcze życzyć to ciekawych zbiórek, które przyciągną jeszcze więcej harcerzy i dzięki
którym osiągnięcie postawione przez was cele.
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Załączniki:





Początki idei skautingu oraz postać Roberta Baden – Powella. Mafeking
Początki harcerstwa i udział harcerzy w I Wojnie Światowej
Harcerze i instruktorzy podczas II Wojny Światowej
Jak w dzisiejszych czasach być radosnym patriotą?

Baza „historycznych” form pracy
 Ankieta wśród społeczności na osiedlu
 Budowanie makiet lub planszy ze styropianu do konkretnych wydarzeń Gra miejska
 Gawęda (ciekawa, ale krótka!)
 Gra terenowa
 Gra planszowa


„Kolejka” -> PRL



„Mali powstańcy” -> Powstanie Warszawskie



„Sławni Polacy”



„Kocham Cię Polsko!”



„Znaj Znak”

 Koło fortuny
 Komiks
 Pomoc w organizacji obchodów Świąt Narodowych


Zrobienie wstążeczek biało – czerwonych



Roznoszenie flag

 Rekonstrukcja
 Symulacja
 Udział w obchodach Świąt Narodowych
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