
Plan Pracy Drużyny Harcerskiej  
działającej przy Szkole Podstawowej w Śliwicach 
na okres próbny od 4.02.2009r. do 22.06.2009r. 

Założenia organizacyjne 
   Drużyna  rozpoczyna swoją działalność. Założona przez dh Magdalenę Mechlińską będzie 
działać przy Szkole Podstawowej im. Ks. E. Staniszewskiego w Śliwicach. 
Założenia wychowawcze 
   Wszyscy członkowie zakładanej drużyny stanowią druhowie "nowi" należy więc przede 
wszystkim zapoznać ich ogólnie z ideą, historią, zasadami i pracą w ZHP. Kadra będzie 
starała się również wtajemniczyć ich w obrzędy i historię drużyny. Trzeci kierunek działania 
będzie polegał na wpajaniu druhom zasad postępowania wynikających z prawa harcerskiego  
i nauczenia ich pewnych praktycznych umiejętności. 
Założenia metodyczne 
   Realizując pierwsze zadanie - ucząc harcerzy harcerskiego życia i tego, co z nim związane, 
zaplanowano szereg gier i wyjazdów o tej tematyce: rajdy rowerowe oraz gry terenowe. 
   W ramach wtajemniczenia drużyny w jej obrzędy i historię planuje się przede wszystkim 
pracę na zbiórkach: zapoznanie z jej stałymi obrzędowymi elementami, jak również gawędy, 
gry i zabawy związane z tym tematem. 
   Harcerz: 
� Rozwija swoje umiejętności, 
� Dba o przyrodę (dokarmia ptaki), 
� Upiększa swoje otoczenie (sadzi drzewa, krzewy, dba o miejsce przeznaczone na 

ognisko), 
� Doskonali charakter (postanowienia, przyrzeczenie, podnosi średnią ocen), 
� Pomaga innym (zakupy, nosi drewno, grabi, okaż serce), 
� Szanuje własność cudzą i swoją, dba o miejsca państwowe (przystanki autobusowe, 

płoty itp.), 
� Bierze udział w obchodach świat narodowych (apele), 
� Dba o miejsca pamięci narodowej. 

Terminarz 

Miesiąc Data Tematyka zbiórki 

2.02.09r. 
Wspólna zbiórka rozpoczynająca działalność drużyny. Spotkanie 
organizacyjne. 

9.02.2009r. 
Nasze ideały – prawo i przyrzeczenie harcerskie, nasze symbole: krzyż, 
lilijka oraz koniczynka. 
(regulamin i musztra) luty 

16.02.2009r. 
(ferie) 

Nauka piosenek - -„Rozśpiewana drużyna”. 

2.03.2009r. 
Dzień Kobiet – zbiórka drużyny (uczczenie święta dziewczyn – konkursy, 
gry, zabawy). 

13-15.03.2009r. Rajd harcerski (Tuchola) ? 
marzec 

 

30.03.2009r. 
Coś z niczego… (przygotowywanie ozdób świątecznych na kiermasz W 
GOK – zbiórka na umundurowanie). 

13.04.2009r. Praca w zastępach – nauka znaków topograficznych i  patrolowych. 
kwiecień 

27.04.2009r. 
„Ino mi się nie zgub” – impreza na orientację (praca z mapą  
w terenie). 

3.05.2009r. Udział w apelach poświeconym świętom narodowy. 

11.05.2009r. 
… bo my lubimy piesze wędrówki.  
Kształcenie i doskonalenie umiejętności orientacji w terenie. 

maj 
 

25.05.2009r. Zbiórka na temat: „Stopnie harcerskie i ich rola w życiu”. 

8.06.2009r. Wycieczka rowerowa – poznajemy naszą okolicę. 
czerwiec 

 22.06.2009r. 
To jest już koniec, nie ma już nic – ale czy na pewno (zbiórka 
podsumowująca próbny okres harcerski – ognisko). 

lipiec 
/sierpień 

Wycieczka rowerowa, zabawy plenerowe. 



Wykaz dzieci – kandydatów na harcerzy 
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