PLAN ZBIÓRKI
TEMAT: Żył prawem Wilka
Ciekawy tytuł, coś co ma być trochę tajemnicze i zachęcające.
DATA: 18.01.2014
Termin, w którym ma się odbyć zbiórka.
CELE: Przybliżenie druhom postaci rotmistrza Witolda Pileckiego, jego patriotycznej i nie
ugiętej postawy.
Cele – czyli co chcemy osiągnąć z naszymi harcerzami, co chcemy ich nauczyć i co
powinni wynieść ze zbiórki. Zbiórka, która nie ma celu to nie zbiórka tylko spotkanie
towarzyskie, które ma nie wiele wspólnego z harcerstwem. Cel zbiórki da się znaleźć do
wszystkiego, tylko trzeba chcieć i wykazać się odrobiną kreatywności.

Lp.

Plan

Odpowiedzialny

Czas

1.

Obrzędowe rozpoczęcie,
powitanie, okrzyki.

zastępowy

2.

Pląsy, gry.

Podzastępowy

3.

Gawęda o początku życia
Witolda Pileckiego – wstęp
do gry terenowej.

Zastępowy

10:25 – 10:30

Czapka bolszewika
jako rekwizyt do
gawędy.

4.

Gra terenowa

Zastępowy

10:30 – 12:30

Przebrania, 5
kompasów, lina na
most linowy, kartki z
wiadomościami,
szable go-now.

5.

Apel zastępu – podanie
wyników gry, rozdanie
nagród.

Zastępowy

12:30 – 12:45

Rozkaz zastępu,
tabliczki czekolady
jako nagrody

6.

Ognisko obrzędowe – dalsza
część gawędy od Witoldzie
Pileckim. Ognisko
gospodarcze.

Zastępowy

12:45 – 13:50

Czapka kawalerzysty
jako rekwizyt do
gawędy. Kiełbaski,
chleb, zapałki.

Obrzędowe zakończenie,
Bratnie słowo. Rozejście się
do domów.

Zastępowy

13:50 – 14:00

Kartki ze zdjęciem
W.Pileckiego i
cytatem jako
pamiątka ze zbiórki,
proporzec zastępu

7.

10:00 – 10:10

Materiały

10:10 – 10:25

Podzastępowy

Proporzec zastępu

Czapka, sznurek.

OPIS GRY TERENOWEJ:

Każda gra terenowa musi być dokładnie opisana. Tak samo jak plan
zbiórki piszesz po to, żeby było Ci łatwiej to w tym samym celu również
opisuje się grę terenową. Pamiętaj aby zawsze dokładnie opisać jaka jest
fabuła, wszystkie punkty, potrzebne rekwizyty, miejsce i czas. Wszystko
trzeba dwa razy przemyśleć, bo pamiętaj, że gdy gra nie wychodzi to wina
leży po stronie organizatora !

GAWĘDA:

Nie mów gawędy spontanicznie, nie jest to tak łatwe jak się może wydawać.
Zawsze lepiej sobie wszystko zapisać i przemyśleć. Nie zrozum źle. Gawędę
nie opisuje się po to, żeby nauczyć się jej na pamięć. Gawęda powiedziana z
pamięci jak wiersz to najgorsze co może być, Twoi harcerze od razu się
zorientują, że klepiesz coś z pamięci. A co jakbyś nagle czegoś zapomniał ?
Przerwiesz i powiesz, że zapomniałeś ? Napisanie gawędy ma być swojego
rodzaju uporządkowanie myśli, przemyśleniem tego co masz zamiar
przekazać. Pamiętaj, że najlepsza gawęda to krótka historyjka z morałem.
Najbardziej trafia do harcerzy. Nikt nie lubi słuchać wywodów
filozoficznych i rozprawek !

PODSUMOWANIE: Wypełniasz po zbiórce.

CELE OSIĄGNIĘTE: …………………………………………………………..
Warto sobie wypisać co się udało, a co nie. Uczymy się przecież na własnych
błędach. Będzie to dla Ciebie wskazówka do poprawienia swoich wad i nie
popełnienia ich w przyszłości.

ILOŚĆ OSÓB: …………………………………………………………………..
Zawsze zapisz sobie ile osób przyszło. Zanotuj to w książce pracy zastępu.
Może będziesz chciał stworzyć kiedyś statystki obecności na zbiórkach i
będzie jak znalazł.

Potwierdzenie:
PODPIS ORGANIZATORA ZBIÓRKI

