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OKRĘG MAZOWIECKI

Zasady
Fabuła
Jedziemy na obóz na wyspę Brownsea. Każda z nas ma okazję sprawdzić się w byciu skautem – tylko kim są ci skauci? O
tym dowiecie się wykonując ćwiczenia i zdobywając sprawności.
Każdego dnia obozu można zdobyć maksymalnie 3 sprawności (patrz: liczba grających). Obóz trwa do momentu zdobycia
wszystkich sprawności – wygrywa osoba, która zdobyła najwięcej sprawności. Jednak aby nic nie stracić, pod koniec gry
należy przeczytać informacje napisane w kartach pozostałych sprawności.

Karty Sprawności
Są 3 rodzaje sprawności: Sygnalizacja, Poszukiwacz ścieżek i Stolarka. Każda z kategorii zawiera odmienne rodzaje zadań o
różnych stopniach trudności.
SYGNALIZACJA
Powiedz
swoje imię od
końca.
Robert Baden
Powell urodził
się 22.02.1857

Nazwa kategorii sprawności.
Zadanie do wykonania, by zdobyć
sprawność.
Ciekawostka historyczna

Potrzebne materiały: kartki, długopisy, plastelina

Instrukcja dla zastępowej/drużynowej
Proponowany przebieg gry
1.
2.
3.
4.

Wyjaśnienie zasad gry, krótkie wprowadzenie w fabułę gry
Właściwa rozgrywka (zbieranie sprawności, wykonywanie zadań – zastępowa/drużynowa koordynuje)
Zakończenie gry, zliczenie sprawności i wskazanie zwycięzcy
Uporządkowanie informacji z kart sprawności i omówienie historii skautingu

Liczba i wiek grających
Gra przeznaczona dla gromad zuchowych, zastępów lub drużyn młodszo harcerskich. Liczba graczy nieograniczona, jednak zaleca się
by przy liczbie większej niż 10 wydrukować podwójny zestaw kart.

Gra stworzona dla zuchenek/młodszych harcerek – polecana jako powtórka przed biegiem harcerskim.

SYGNALIZACJA

SYGNALIZACJA

SYGNALIZACJA

SYGNALIZACJA

SYGNALIZACJA

Zasygnalizuj alfabetem
Morse’a słowa Dzień Myśli
Braterskiej.

Napisz na kartce Jamboree
czekoladką.

Wypowiedz rotę
Przyrzeczenia Harcerskiego.

Kim są mężczyźni na
poniższej fotografii?

Stwórz układankę z osób
obecnych w sali.

22 lutego 1857 r. urodził się
sir Robert Baden-Powell. Z tej
okazji co roku 22.02
obchodzimy Dzień Myśli
Braterskiej.

Jamboree (Jambo) – nazwa
międzynarodowych zlotów
skautowych

Przysięga Skautowa (1907 r.)
Przysięgam na swój honor
uczynić wszystko, co leży w
mojej mocy, by spełnić
obowiązek względem Boga i
Króla. Nieść pomoc bliźnim w
każdej potrzebie. Być
posłusznym prawu
skautowemu.

SYGNALIZACJA
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SYGNALIZACJA

SYGNALIZACJA

Podskocz 5 razy do góry i za
każdym razem wykrzyknij
nazwę

Napisz krótką wiadomość i
podrzuć ją niepostrzeżenie
jednej z osób w sali.

Zaśpiewaj refren swojej
ulubionej piosenki tak, żeby
każde słowo zaczynało się od
litery K.

Narysuj na kartce swoje
wyobrażenie obozu na
Brownsea.

Powiedz co to znaczy być
rycerskim.

1908 r. – ukazuje się książka
„Skauting dla chłopców”
(Scouting for Boys) Roberta
Baden-Powella

Istnieje coś takiego jak
„Lones” – są to osoby, które
mieszkają zbyt daleko, by
spotykać się z innymi
skautkami, więc są nimi przez
pocztę i radio.

Każdy skaut powinien
pamiętać o tym, by każdego
dnia zrobić dobry uczynek
(bez bycia zapytanym i bez
zapłaty).

Namioty na obozie Brownsea
nie wyglądały jak
współczesne namioty
harcerskie, przypominały
raczej indiańskie tipi, choć w
rzeczywistości były
namiotami wojskowymi.

Podczas obozu Brownsea
chłopcy uczyli się rozbijania
obozu, tropienia, znajomości
lasu, rycerskości i pierwszej
pomocy.

Podanie sobie lewej dłoni –
lewa dłoń jest bliżej serca,
dlatego podając ją okazujemy
swoją przyjaźń drugiej osobie.

POSZUKIWACZ ŚCIEŻEK

POSZUKIWACZ ŚCIEŻEK

POSZUKIWACZ ŚCIEŻEK

POSZUKIWACZ ŚCIEŻEK

POSZUKIWACZ ŚCIEŻEK

Znajdź osobę, która lubi
szpinak i poproś ją, żeby
krzyknęła głośno swoje imię.

Znajdź osobę i namów ją do
udawania swojego
ulubionego zwierzęcia.

Narysuj prostą ilustrację
tego, co się dzieje na zbiórce
(ważne jest poczucie
humoru).

Policz ile metrów ma sala, w
której się znajdujesz.

Wydaj po kolei odgłosy: wilka,
byka, kruka i kulika (ptak
wodny).

1899 r. – oblężenie
Mafekingu podczas wojny
Anglików z Burami. BadenPowell szkoli młodych
chłopców na „skautów”:
wywiad, łączność, tropienie i
pierwsza pomoc.

1920 r. – I Jamboree w
Londynie (ogłoszenie BadenPowella Naczelnym Skautem
Świata)

Baden-Powell słynął ze
swoich zdolności
artystycznych (malował, grał
na pianinie) oraz poczucia
humoru, wykorzystywał je
między innymi tworząc
ilustracje do swoich książek.

Jednym z najważniejszych
haseł skautingu są słowa „Be
prepared!”, czyli „Bądź
gotów!”

Na obozie na wyspie Brownsea
były 4 patrole złożone z
chłopców: Wilki, Byki, Kruki i
Kuliki.

POSZUKIWACZ ŚCIEŻEK
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Podaj 3 sposoby wyznaczania
kierunków (bez użycia
kompasu)

Zerwij (narysuj zimą) 6
różnych liści i powiedz z jakiej
rośliny pochodzą

Policz osoby w
zastępie/drużynie, które mają w
swoim imieniu litery z pierwszej
litery Twojego imienia i
ostatniej z nazwiska.

4.10.1882 r. w Glasgow
utworzona została Brygada
Chłopięca, z której w
przyszłości miał się rozwinąć
ruch skautowy.

Zadaniem "Brygady" będzie
szerzyć między chłopcami
Królestwo Boże oraz
wprowadzać zwyczaje
posłuszeństwa, szacunku,
karności, godności własnej i
tego wszystkiego, co
wytwarza prawdziwie
chrześcijańską męskość.

Baden-Powell do zasad
wychowawczych Brygady
(religijność, praca) wprowadził
jeszcze patriotyzm.

Wymień 5 zwierząt
chronionych w Polsce

Baden-Powell słynął z
opowieści o swoich
przygodach, które zwykł
opowiadać przy ognisku.

Wymień 5 roślin chronionych
w Polsce

29.07.1907 r. – początek
obozu na wyspie Brownsea –
był to obóz doświadczalny.
Jest to oficjalny rok założenia
skautingu w Anglii.

STOLARKA

STOLARKA
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STOLARKA

Wymyśl rymowankę na
temat skautingu

Podaj prosty przepis na jakąś
potrawę.

Ulep z plasteliny wilka.

Jak nazywała się założycielka
ruchu harcerek w Polsce?

Czego symbolem jest ta lilijka?

1920 r. – założenie
Międzynarodowej Organizacji
Ruchu Skautowego (WOSM)
– ZHP jednym z członkówzałożycieli

1928 r. – założenie
Światowego Stowarzyszenia
Przewodniczek i Skautek
(WAGGGS) – ZHP jednym z
członków-założycieli

8 stycznia 1941 - w Kenii
umiera założyciel skautingu
generał lord Baden-Powell

Ruch skautek został założony
w 1909 r., a jego rozwojem
zajęła się najpierw siostra
Baden-Powella – Agnes, a
później jego przyszła żona –
Olave.

STOLARKA
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STOLARKA

Stwórz koniczynkę nie
wykorzystując do tego
żadnych materiałów.

Wypowiedz nazwę swojej
drużyny od końca
podskakując na jednej nodze.

Wymień 2 organizacje
skautowe/harcerskie
działające w Polsce (oprócz
ZHR).

Zrób kwiatek z dostępnych
materiałów.

Powiedz czego symbolem jest ta
koniczynka.

1880-1890 Ernest Thompson
Seton i D.C.Beard stosują
metody zbliżone do
skautowych wśród młodzieży
amerykańskiej

Symbolika koniczynki:
złoty kolor – słońce, 3 płatki
koniczyny – 3 części
Przyrzeczenia, igła busoli –
prosta i niezmienna droga do
celu, gwiazdki na płatkach –
Prawo i Przyrzeczenie,
łodyżka – miłość do ludzi.

Symbolem skautingu
żeńskiego stała się złota
koniczynka na niebieskim tle.

Trzy części Przyrzeczenia
Skautowego:
-służba Bogu
-pomoc bliźnim
-posłuszeństwo Prawu

