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OPIS: 

Sprawność nawiązująca do kultury Starożytnego Rzymu jest ukierunkowana na 

kształtowanie odwagi, dyscypliny oraz rozwijanie kultury fizycznej i sztuki przemawiania. 

Sprawność pozwala kadrze na przybliżenie kultury, która obok Starożytnej Grecji była 

czynnikiem kształtującym nasz współczesny świat. W bardzo prosty sposób można 

przedstawić ważne elementy kultury rzymskiej. W czasie zbiórek możemy wykonywać 

majsterki nawiązujące do architektury rzymskiej, tworzyć nowe zuchowe tajemnice oparte 

na dyscyplinie rzymskiej czy przez liczne gry i zabawy zapoznać zuchy z historią i 

dyscyplinami Igrzysk Olimpijskich. Wierzenia starożytnych Rzymian mogą być inspiracją dla 

kadry do tworzenia nowych form pracy oraz fabuły zbiórek, kolonii, rajdów. Sprawność 

wymaga od kadry dużego zaangażowania w przygotowanie i wiedzy o kulturze i historii 

Starożytnego Rzymu. Najlepszym momentem do realizacji sprawności jest okres wiosenny. 

Sprawność może stanowić także bardzo dobrą podstawę do przygotowania kolonii 

zuchowej. 

  

PROPONOWANE ZAJĘCIA: 

1. Poznaliśmy mity o rzymskich bogach, inscenizowaliśmy wybraną przez siebie 

historię. 

2. Zorganizowaliśmy igrzyska, w czasie których braliśmy udział w tradycyjnych 

rywalizacjach rzymskich. 

3. Wykonaliśmy makietę Koloseum. 

4. Zrobiliśmy mapę Imperium Rzymskiego z zaznaczonymi drogami prowadzącymi do 

stolicy. 

5. Zbudowaliśmy tradycyjny obóz rzymski, w którym znajdowało się forum. 

6. Stworzyliśmy kronikę z pergaminu,  w której zapisywaliśmy nasze rzymskie 

przygody. 

7. Zapoznaliśmy się z działaniem abakusa, na której wykonywaliśmy podstawowe 

obliczenia matematyczne na cyfrach rzymskich. 

8. Opracowaliśmy sieć akweduktów dostarczającą wodę do centrum miasta. 

9. Zorganizowaliśmy zebranie patrycjuszy, w czasie którego każdy wygłaszał 

przemowę. 

10. Zainscenizowaliśmy bitwę pod Termopilami. 

11. Spotkaliśmy się z przedstawicielami różnych warstw społecznych, z którymi 

rozmawialiśmy o ich codziennym życiu. 

12. Wspólnie wybraliśmy się do łaźni rzymskiej, gdzie relaksowaliśmy się po igrzyskach. 
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