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Gromada:196 Pabianicka Gromada Zuchowa „Łowcy Przygód” 
Grupa wiekowa:6-10 lat 
Osoba odpowiedzialna: Julita Małycha 
Miejsce:  polana 
Termin: 
Temat: Szóstkiada 
Czas: 60 minut 
Uczestnicy:  ok. 20 zuchów  
 
Cele ogólne:  

− Wdrażanie do współpracy w zespole rówieśniczym. 

− Rozwijanie szybkości, zwinności  oraz motoryki dużej. 

− Utrwalenie i podsumowanie wiadomości dotyczących gromady i jej zwyczajów. 

− Ćwiczenia w szyfrowaniu z wykorzystaniem „czekoladki” i szyfru GADERYPOLUKI, 

− Kształtowanie nawyku słuchania innych i cierpliwości podczas wypowiadania się. 
 
Zamierzenia: 
Zuch… 

− współdziała w zespole rówieśniczym bezkonfliktowo, 

− czeka na swoją kolej podczas quizu wiedzy, 

− odpowiada prawidłowo na przynajmniej jedno  pytania dotyczące gromady, 

− rozszyfrowuje przynajmniej jedno hasło „czekoladką” i szyfrem GADERYPOLUKI . 
 
Formy pracy: 

− gry i ćwiczenia,  

− gawęda,  

− zuchowe obrzędy,  tajemnice i zwyczaje. 
 
Potrzebne materiały:  papier pakowy, marker, kartki z szyframi, kartki, mazaki, klocek do wyścigów 
 

Przebieg zbiórki:  

1. Obrzędowe Rozpoczęcie Zbiórki  (1 min) 

Wstajemy i krzyczymy okrzyk gromady:  

Drużynowy: Łowcy Przygód! 

Zuchy: To my! 

Drużynowy: Łowcy Przygód! 

Zuchy: To my! 

Drużynowy: Łowcy Przygód! 

Zuchy: To my! To my! To my! 

 

 



2. Gawęda – list (załącznik nr 1) (3 min) 

(Z listu dzieci dowiadują się, że porwano naszego drużynowego i tylko wspólnym działaniem możemy go 

uratować.) 

Kiedy zuchy usłyszały, że zaginął drużynowy, pierwsze, co chciały zrobić, to go odnaleźć. Pomyślały, 

że szybciej to zrobią, jeśli się rozdzielą. I tym sposobem zaczęły go szukać. Jeden dotarł do lasu, ale zabłądził 

w nim. Był przerażony. Musiał wracać do domu. Drugi chciał przepłynąć rzekę, ale nie był w stanie 

przeprawić się sam na drugi brzeg. Kolejny szedł przez pustynię. Zabrakło mu pieniędzy, by wynająć 

wielbłąda. I tak każdy kolejny zuch wracał z misji zrozpaczony. I gdy znów spotkali się całą gromadą, 

zrozumieli. Nie mogli zrobić tego sami. Potrzebowali siebie nawzajem. Mieli szansę odnaleźć drużynowego, 

jeśli zrobią to razem. I tak zaczęli swój plan wcielać w czyn. Podzielili sie na sześcioosobowe zespoły i 

wyruszyli na poszukiwania. 

 

3. „Wiemy wszystko o przygodach”- quiz wiedzy o gromadzie. (30 min) 

(Zuchy zgłaszały się na różne sposoby m.in. podnoszenie ręki, podskok, obrót, klaśnięcie w ręce, itp.) 

1. Co w gromadzie trzymamy i co nam udziela głosu? 

2. Ile jest punktów w prawie zucha? 

3.Wymień trzecie prawo zucha. 

4. Podaj imię i nazwisko swojego drużynowego. 

5. Podaj imiona przybocznych. 

6.Jaki numer ma Twoja gromada? 

7. Rozwiń skrót PGZ. 

8.Gdzie odbywają się zbiórki gromady? 

9.Jaką sprawność teraz zdobywamy?(Kuchcik) 

10. Kto był założycielem zuchów? 

11.Jaki kraj prezentowaliśmy na wiatraczku? 

12.Podaj nazwę rajdu, gdzie był Kubuś Puchatek, Tygrysek itp. 

13.Gdzie jedziemy na kolonie? 

14.Czy Łowców Przygód można znaleźć na facebooku? 

15.Podaj min. dwie sprawności grupowe, które robiliśmy. 

16. Podaj min. dwie sprawności indywidualne, które robiliśmy. 

17.Którą w tym roku obchodzimy rocznicę chrztu Polski? 

18.Rozwiń skrót DMB. 

19.Kiedy jest DMB? 

20. Kto jest proporcowym gromady? 

21. Jakie barwy ma nasza gromada? 

22. Jaki jest okrzyk jak się zdenerwujemy? 

23. Jaki ptak widnieje na znaku zucha? 

24. Opisz znaczek zucha- kolory itp. 

25. Jaki kolor munduru noszą dziewczyny? 

26. Jak zgłaszają się zuchy? 

27. Wymień dwa okrzyki. 

28. Wymień min. dwie gromady oprócz naszej z naszego hufca. 

29. Podaj numer i nazwę drużyny skąd jest Kadra łowców. 

30. Czy w gromadzie mamy bliźniaczki? Jak tak to podaj ich imiona. 

 

4. „Być sprawnym jak drużynowy”- ćwiczenia- wyścigi rzędów (7 min) 

Wyścigi rzędów: sprint, bieg tyłem, klocek podawany dołem(zrobili z siebie tunel), podskoki na jednej nodze. 

 

 



5. ,,Halo? Druh drużynowy?-Głuchy telefon”, zuchy miały podane punkty z Prawa Zucha. (6 min) 

-Zuch jest dzielny. 

- Zuch mówi prawdę. 

-Wszystkim jest z zuchem dobrze. 

-Zuch stara się być coraz lepszy. 

 

6. Szyfry: „Obiecuję być dobrym zuchem”, „Przestrzegaj prawa zucha” za pomocą szyfrów: Gederypoluki, 

czekoladka. (10 min) 

 

 
 

7.  Krąg Rady (2 min) 

Podsumowanie „Szóstkiady” i ogłoszenie zwycięskiej szóstki. 

 

8. Obrzędowe Zakończenie Zbiórki (1 min) 

Wstajemy i krzyczymy okrzyk gromady:  

Zwycięska szóstka: Łowcy Przygód! 

Zuchy: To my! 

Zwycięska szóstka: Łowcy Przygód! 

Zuchy: To my! 

Zwycięska szóstka: Łowcy Przygód! 

Zuchy: To my! To my! To my! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


