
DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ DLA ZUCHÓW 

 
Opracowała: Aleksandra Hanczka, pwd. 
 
Cele:  

 Zapoznanie zuchów z najważniejszymi wydarzeniami z życia Roberta Baden 
Powella. 

 Zapoznanie zuchów z tradycją Dnia Myśli Braterskiej. 

 Rozwijanie pamięci, spostrzegawczości oraz logicznego myślenia. 
  
Zamierzenia: 
Zuch: 
- rozwija skrót DMB, 
-wyjaśnia co oznacza skrót Bi-Pi 
- podaję datę urodzin Roberta Baden Powella, 
- z pomocą klucza rozszyfrowuje wiadomość zapisaną alfabetem Morse’a, 
- wymienia dwie najważniejsze zasady pakowania plecaka na wyjazd, 
- żegna się w sposób skautowy. 
 
Miejsce: zuchówka 
 
Zapotrzebowanie: kartki z liczbą 22 (x przewidywana liczba zuchów), karton z 
napisem DMB na środku, film podzielony na 5 części, zaszyfrowane hasło „Skauting 
dla chłopców” (x przewidywana ilość szóstek), koperty z kartkami (szóstka, zastęp, 
patrol) (x przewidywana ilość grup/szóstek), ubrania (bluzka, spodnie, bluzka, 
skarpety, czapka), treki, klapki, przybory toaletowe, menażka, plecak, klucz do 
szyfru (rozpisany na kartonie), kartka na życzenia, marker, kredki, klej. 
 
PRZEBIEG: 

1. Obrzędowe Rozpoczęcie Zbiórki + sprawdzenie obecności. (4 min.) 
 

2. Gawęda – przez całą zbiórkę będzie puszczany film z historiami z życia 
Roberta Baden – Powella , przerywany różnymi ćwiczeniami. W tym 
momencie zbiórki puszczamy pierwszą część. 

 
3. Filmik I – Studio telewizyjne, gdzie za stołem siedzi prezenter. Dziennikarz 

podaje najświeższe wiadomości ze świata z dnia 22 lutego 1857 roku – otóż 
w Londynie urodził się nijaki Robert Baden – Powell, którego świat pozna już 
niebawem. Warto zapamiętać jego nazwisko. Zuchy dowiadują się, kiedy 
urodził się Bi-Pi i dlaczego dla harcerzy i skautów tak ważny jest dzień 22 
lutego. (3 min.) 

 



 
4. 22 – zaraz po obejrzeniu pierwszego filmiku każdy zuch dostaje 

przygotowane wcześniej kartki z liczbą 22 do pokolorowania. Zuchy 
ozdabiają swoją kartkę według uznania. Następnie każda kartka musi zostać 
przyklejona do wielkiego kartonu z napisem DMB (chwilowo zasłoniętym). 
(10 min.) 
 

5. Filmik II – Wstąpienie naszego głównego bohatera do wojska. Przedstawienie 
jednej z bitew podczas której BiPi dzieli chłopców z wioski nieopodal na 3-4 
osobowe grupy. A następnie zleca im zadanie przenoszenia informacji od 
jednego generała, do drugiego. Użycie przez głównego bohatera (BiPi) słów: 
małe grupy. 

 
6. System Małych Grup – prowadzący dzieli gromadę na szóstki (ewentualnie 

mniejsze grupki). Każda szóstka dostaje jeden list, który, grając w murarza, 
musi przetransportować od jednej druhny do drugiej. Jeśli zuch, który miał 
list, zostanie złapany, koniecznie musi go przekazać innemu zuchowi z 
szóstki tak, aby wiadomość została dostarczona. (15 min.) 

 
7. Filmik III – Rok 1907 – Robert Baden – Powell zbiera grupę chłopców i 

organizuje dla nich obóz na wyspie Brownsea. Chłopcy rozkładają namioty, 
pakują plecaki. (3 min.) 

 
8. Obóz – zuchy wybiegają na korytarz (lub jakieś obszerniejsze miejsce niż 

zuchówka) i ich zadaniem jest zebranie wszystkich porozrzucanych tam 
ubrań i przyborów, które można zebrać ze sobą na wyjazd. Następnie po 
powrocie do zuchówki druh/na zapoznaje dzieci z zasadami pakowania 
plecaka na obóz: cięższe rzeczy na spód; rzeczy, które można (mogą się 
pognieść, zdeformować, zniekształcić) zepsuć wokół miękkich. Po 
objaśnieniu zasad wspólnie pakujemy plecak (wykorzystując zebrane 
wcześniej przedmioty) znalezionymi wcześniej przedmiotami. (20 min.) 

 
9. Filmik IV – Kolejna krótka scena z obozu na wyspie, kiedy chłopcy ganiają się 

po polanie (uczą się alfabetu Morse’a, uczą się rozpoznawać ślady zwierząt), a 
Robert Baden – Powell patrząc na nich, cos notuje. Następnie zmiana scenerii 
– przenosimy się do mieszkania BIPI, który siedzi przy biurku i pisze. 
Zbliżenie. Uchwycenie momentu, kiedy główny bohater zamyka książkę i 
wielki napis na okładce „Skauting dla chłopców” (3 min.). 

 
10. Skauting dla chłopców – prowadzący dzieli gromadę na szóstki (ewentualnie 

2-3 grupy w zależności od liczby zuchów uczestniczących w zbiórce). Każda 
szóstka otrzymuje wiadomość zaszyfrowaną alfabetem Morse’a (może być 
również inny szyfr). Grupy wychodzą z zuchówki, ustawiają się w rzędy. Na 
ustalone wcześniej hasło zaczynamy wyścigi. Zuch, który stoi jako pierwszy, 
zapamiętuje pierwszy symbol znajdujący się na kartce jego grupy. Wbiega do 
zuchówki, gdzie znajduje się klucz do szyfru, odszukuje swój symbol i 
zapamiętuje jego znaczenie. Następnie jak najszybciej wraca do swojej grupy 
i zapisuje rozwiązanie. Wszystkie szóstki mają to samo hasło: Skauting dla 



chłopców. Po rozwiązaniu przez wszystkie szóstki hasła, wracamy do 
zuchówki. (20 min.) 

 
11. DMB – gromada siada w kole i wspólnie tworzy kartkę, pisze życzenia 

(opcjonalnie kilka kartek w zależności od ilości zuchów na zbiórce) z okazji 
Dnia Myśli Braterskiej dla innych gromad z naszego hufca (chorągwi). (15 
min.) 

 
12. Filmik V – Harcerz i harcerka opowiadają, co najczęściej dzieje się na w 

naszym hufcu z okazji DMB, np. idziemy wspólnie do kina, spotykamy się 
całym hufcem, jemy tort, słuchamy występów wokalnych, dzielimy się na 
grupy i wykonujemy różne zadania, wykonujemy dla innych drużyn drobne 
upominki, wysyłamy kartki z życzeniami do innych hufców (3 min.). 

 
13. Plakat – prowadzący zbiórkę odsłania napis DMB na kartonie, który 

tworzyliśmy zaraz na początku zbiórki. Prowadzący, rzucając do wybranych 
zuchów piłeczkę (woreczek, misia) prosi, żeby jeszcze raz rozwinęły skrót 
DMB oraz żeby powiedziały, kiedy harcerze i skauci obchodzą święto 
narodzin Roberta Baden - Powella. (2 min.) 

 
14. Obrzędowe Zakończenie Zbiórki. (2 min.) 

 
15. Pożegnanie – zanim zbiórka zupełnie się skończy, zuchy jeszcze przed 

wyjściem mają za zadanie pożegnać się ze wszystkimi uczestnikami zbiórki w 
sposób skautowy (lewą ręką). (3-4 min.) 

 
 


