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Opracowała:Julita Małycha 

SCENARIUSZ CYKLU O GWIAZDKACH 
ZUCHOWYCH 

 
 
Gromada: 196 Pabianicka Gromada Zuchowa „Łowcy Przygód” 
Grupa wiekowa: 6-10 lat 
Osoba odpowiedzialna: Julita Małycha 
Miejsce:  zuchówka 
Termin:  
Temat:  „Zuch ochoczy to poważna sprawa, w zuchach zaczyna się zabawa!”- zbiórka wprowadzająca 
cykl o gwiazdkach zuchowych 
Czas: 60 minut 
Uczestnicy:  ok. 20 zuchów  
 
Cele ogólne:  

− Zapoznanie z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi instrumentów metodycznych 
zdobywanych indywidualnie – pierwsza gwiazdka- zuch ochoczy. 

− Utrwalenie i podsumowanie wiadomości dotyczących prawa zucha. 

− Powtórzenie i utrwalenie piosenek zuchowych. 

− Kształtowanie nawyku słuchania innych i cierpliwości podczas wypowiadania się. 
 
Zamierzenia: 
 Po zbiórce zuch… 

− poda nazwę pierwszej gwiazdki, 

− czeka na swoją kolej podczas wypowiadania się, 

− śpiewa piosenkę „Mundur, chusta” 

− odpowiada prawidłowo przynajmniej na jedno pytanie związane z Polską. 
 
Formy pracy: 

− gry i ćwiczenia,  

− gawęda,  

− zuchowe obrzędy,  tajemnice i zwyczaje. 

−  
Potrzebne materiały:  papier pakowy, kolorowe papiery, kredki, kleje, nożyczki, tekst piosenki 

„Mundur, chusta”, znaczki zucha do pokolorowania, głośnik bluetooth do puszczenia chocolate, 

kartki w dwóch kolorach z literami MAŁGOSIA, rysunek z różnicami u zuchów. 

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. „Nowe zuchy”- wprowadzenie do zbiórki. (4 min) 
Po wejściu do zuchówki, zuchy widzą dwa ogromne plakaty przedstawiające zuchy. Obie 
postaci różnią się od siebie pięcioma elementami. Drużynowy tłumaczy, że są to nowe zuchy, 
które dołączyły do naszej gromady. Pierwszym zadaniem, które musimy wykonać to 
dowiedzieć się jak mają na imię. Druh drużynowy dzieli zuchy na dwa zespoły, które mają za 
zadanie znaleźć ukryte litery. Kolory liter dla poszczególnych zespołów różnią się od siebie. 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. „Znajdź różnicę u nowych zuchów” (3 min) 
 

 
 
 
 
 
 

4. Opowiadamy kto to zuch ochoczy: (5 min) 
Zuch ochoczy to zuch, który chętnie służy radą i pomocą wszystkim, którzy tego potrzebują. 
Stale pomaga w pracach domowych. Chętnie chodzi nazbiórki i rajdy zuchowe. Zna symbole 
narodowe oraz hymn swojego kraju. 
Pytamy zuchy, czy też się z tym zgadzają i co to znaczy. 
 

M A S O G Ł  I A 

M A Ł G O S  I A 



5. Malowanie znaczka zucha i omówienie go. (10 min) 

Na znaczek składają się: 

orzeł – symbol dzielności i odwagi zucha, 

wschodzące słońce – symbol radości, gotowości służenia innym, 

napis ZUCH – oznacza, że ten kto nosi znaczek zucha jest 

zuchem, 

niebieskie niebo – na którym wschodzi słoneczko, oznacza radość 

i pogodę ducha. 

7. Śpiewanie piosenki „Mundur, chusta”. (8 min) 

 

8. Uczenie ukłonu zuchowego i stawania na zbiórce. (10 min) 

Jest to zuchowa forma salutowania (fot.1). Zuch stoi na baczność , prawą rękę ma zgiętą w łokciu, 

palce  wskazujący i środkowy wyprostowane, kciuk przykrywa w dłoni dwa pozostałe. Zwykle 

salutowaniu towarzyszy pozdrowienie „Czuj!”. Inna forma ukłonu (pozdrowienia) zuchowego 

stosowana jest zwykle przy meldowaniu (fot.2). 

 



9.Wspólne wyklejanie flagi Polski na papierze pakowym z kolorowego papieru. (10 min) 

10.Zadawanie zuchom pytań i udzielenie im poprawnych odpowiedzi: (3 min) 

Kiedy był chrzest Polski? 966r. 

Co jest stolicą Polski? Warszawa 

 Jak brzmi tytuł hymnu polskiego i kto jest autorem słów do hymnu? „Mazurek Dąbrowskiego”, Józef 

Wybicki 

Co jest  godłem Polski? Biały orzeł na czerwonym tle 

11. Tańczenie chocolate ( 3 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=lFWysdCgVNg 

12. Krąg Rady (2 min) 

Zuchy podejmują decyzję o tym, że chcą poznać jak wygląda zuch ochoczy i chcą zdobywać pierwszą 

gwiazdkę. Każdy z zuchów otrzymuje od kadry kartę próby na pierwszą gwiazdkę. 

13.Obrzędowe Zakończenie 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! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gromada: 196 Pabianicka Gromada Zuchowa „Łowcy Przygód” 
Grupa wiekowa: 6-10 lat 
Osoba odpowiedzialna: Julita Małycha 
Miejsce:  zuchówka 
Termin:  
Temat:  „Gwiazdki lecą z nieba”- gwiazdki zuchowe - druga gwiazdka 
Czas: 60 minut 
Uczestnicy:  ok. 20 zuchów  
 

Cele ogólne:  

− Poszerzanie wiadomości dotyczących instrumentów metodycznych zdobywanych indywidualnie- 
druga gwiazdka- zuch sprawny. 

− Utrwalenie i podsumowanie wiadomości dotyczących pierwszej gwiazdki. 

− Rozwijanie własnych zainteresowań. 

− Kształtowanie nawyku słuchania innych i cierpliwości podczas wypowiadania się. 
 
Zamierzenia: 
 Po zbiórce zuch… 

− poda nazwę drugiej gwiazdki, 

− czeka na swoją kolej podczas wypowiadania się, 

− opowiada kto to zuch sprawny, 

− odpowiada o swoim hobby. 
 
Formy pracy: 

− gry i ćwiczenia,  

− gawęda,  

− zuchowe obrzędy,  tajemnice i zwyczaje. 
 
Potrzebne materiały:  tekst piosenki „Mundur, chusta”, papier pakowy, kartki, mazaki, markery, 

kredki 

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 (3min) 

Pewien ubogi drwal ledwie wiązał koniec z końcem, sprzedając chrust, który zbierał co dnia w 

pobliżu swojej chatki. Pewnego razu ktoś powiedział mu: 

-Czemu nie wejdziesz głębiej w las? Czyżbyś się bał? 

I choć drwal rzeczywiście się bał, słowa nieznajomego pobudziły go do działania. Wszedł dalej w las. 

Zbierał więcej chrustu, większą też dostawał zapłatę. Minęło kilka dni i drwal pomyślał sobie: "Jeśli 



wejdę jeszcze głębiej, znajdę więcej drewna". 

Tak też uczynił. I stało się tak, że kiedy zapuszczał się wciąż dalej i dalej, trafił na kopalnię złota i 

uporał się z biedą. Tylko przez podążanie coraz dalej i dalej jesteśmy w stanie się rozwijać. 

Ale- uwaga! Inny drwal, zazdroszcząc powodzenia tamtemu, chciał pójść za jego przykładem. Tyle, że 

nie zagłębiał się w las stopniowo, ale raz a dobrze. No i zgubił się, a ponadto niczego nie znalazł. 

 

Do pokonania przyzwyczajeń i strachu potrzeba cierpliwości.... 

3. Opowiadanie kto to zuch sprawny. (1 min) 

Zuch sprawny to zuch, który umie się bawić, umie wymyślić zabawę dla swojej szóstki, postępuje 

zgodnie z Prawem Zucha, ma swoje zainteresowania i umie o nich opowiedzieć innym dzieciom. 

 

4. Rysowanie zucha sprawnego (takiego co ma nienaganny mundur, dużo sprawności itp) oraz pisze 
jakie on ma zainteresowania. Omawianie rysunku. (15 min) 
 
5. Zabawa w berka. (10 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=Ei0ZYHnMA-w 
 

6. Rozmawianie o swoim hobby. (8 min) 
7. Nauka nowego okrzyku: (1 min) 

Drużynowy: Gwiazdka 
Zuchy: Tu 
Drużynowy: Gwiazdka 
Zuchy: Tam 
Razem: Już zdobywam gwiazdkę sam 

 
8. Granie w kalambury. (Zuchy same wymyślają hasła odnośnie swoich zainteresowań. 

Przykładowe hasła: Jazda konno, piłka nożna śpiewanie, taniec, karate.) (10 min) 
 
9. Śpiewanie piosenki „Mundur, chusta”. (8 min) 

 



10. Krąg Rady (2 min) 

Zuchy podejmują decyzję o tym, że chcą poznać jak wygląda zuch sprawny i chcą zdobywać drugą 

gwiazdkę. Każdy z zuchów otrzymuje od kadry kartę próby na drugą gwiazdkę. 

11.Obrzędowe Zakończenie 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gromada: 196 Pabianicka Gromada Zuchowa „Łowcy Przygód” 
Grupa wiekowa: 6-10 lat 
Osoba odpowiedzialna: Julita Małycha 
Miejsce:  zuchówka 
Termin:  
Temat:  „Per asperaad astra- przez trudy do gwiazd”- gwiazdki zuchowe –trzecia gwiazdka 
Czas: 75 minut 
Uczestnicy:  ok. 20 zuchów  
 
Cele ogólne:  

− Uzupełnianie wiadomości dotyczących instrumentów metodycznych zdobywanych indywidualnie- 
trzecia gwiazdka- zuch gospodarny. 

− Utrwalenie i podsumowanie wiadomości dotyczącej drugiej gwiazdki. 

− Kształtowanie umiejętności właściwego gospodarowania czasem. 

− Poznanie drużyny harcerskiej do której przejdą zuchy. 
 
Zamierzenia: 
 Po zbiórce zuch… 

− poda nazwę trzeciej gwiazdki, 

− czeka na swoją kolej podczas wypowiadania się, 

− tworzy plan dnia, 

− wymienia i opisuje elementy obrzędowości i umundurowania drużyny harcerskiej. 
 
 
Formy pracy: 

− gry i ćwiczenia,  

− gawęda,  

− zuchowe obrzędy,  tajemnice i zwyczaje. 
 
 
Potrzebne materiały:  bibuła, kartki kolorowe, kartki, mazaki, kredki, farby, plastikowe sztućce, tekst 

piosenki „Mundur, chusta” 

 

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.Krzyżówka – załącznik do konspektu (8 min) 

3.Opowiadanie kto to zuch gospodarny. (2 min) 



Zuch gospodarny to zuch, który pomaga młodszym dzieciom w gromadzie, umie zorganizować 

zabawę dla innych, jest samodzielny, rozwija swoje zainteresowania, jest przykładem dla innych 

zuchów. 

4. Zabawa w murarza. (6 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=dqLOY57L1JM 
 

5. Zuchy po kolei mówią czy w domu mają jakieś obowiązki i czy mają ułożony plan 
dnia. Ustaloną godzinę kiedy się bawią a kiedy uczą. Każdy zuch dostaje kartę na której układa swój 
przykładowy plan dnia. (10 min) 
 
6. Śpiewanie piosenki„Mundur, chusta”. (8 min) 

 

7. Zuchy dzielą się na szóstki. Ich zadaniem jest by każda szóstka przygotowała 
„obiad” dla drużynowego/przybocznego. W swoich grupach muszą podzielić między 
siebie różne zadania, ktoś robi sztućce, ktoś posiłek, ktoś dekoruje stół itp. (Do swoich 
zadań mogą wykorzystać różne materiały np. bibuła, kartki kolorowe, farby, kredki). (18 min) 
 
8. Przychodzi czwórka harcerzy i ma dla szóstek zadanie. Szóstki chodzą po kole z zadaniami. (20 min) 



• Pionierka- ułożenie stosów ogniskowego (stożek, pagoda, syberyjskie, gwiazda);

 
• Samarytanka- opatrzenie zranionej dłoni; 

• Terenoznawstwo- wyznaczanie azymutów za pomocą kompasu; 

• Obrzędowość i umundurowanie drużyny- pokolorowanie chusty w barwach drużyny 
harcerskiej oraz poznanie innych elementów obrzędowościi umundurowania między innymi 
pagony, wywijki, plakietka, krzyż harcerski, oznaczenia stopni. 

 
8. Krąg Rady (2 min) 

Zuchy podejmują decyzję o tym, że chcą poznać jak wygląda zuch gospodarny i chcą zdobywać trzecią 

gwiazdkę. Każdy z zuchów otrzymuje od kadry kartę próby na trzecią gwiazdkę.W kręgu rady 

uczestniczą również harcerze z drużyny. 

9.Obrzędowe Zakończenie 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! 

 


