Plan Pracy Drużyny

33 ŁDH „Polaris”
Im. Marii „Rysi” Masłowskiej

Rok 2014/2015

I.

Analiza Drużyny

1. Kadra.
Drużynowa: Zosia
Stopień: Samarytanka (Otwarte HO i PWD)
Wiek: 18 lat
Przeszkolenie: Ukończony kurs zastępowych z wyróżnieniem, ukończony kurs przybocznych z
wyróżnieniem, ukończony kurs drużynowych,
Przyboczna: Justyna
Stopień: Samarytanka
Wiek: 16 lat
2. Liczebność drużyny.
Drużyna liczy obecnie około 30 osób, w tym 2 osoby kadry ( w przedziale wiekowym od 16 do
18 lat), 5 zastępowych (w wieku 11 -13) i dziewczęta (w wieku 10 – 13 lat)

3. Praca zastępów i rady drużyny.
W drużynie działają 5 zastępów harcerskich :
Amicitia – zast. Zuzia, staż- 7.09.2014
Reverentia – zast. Magda, staż 7.09.2014
Concordia- próbna zast. Ola, staż od 7.09.2014
Justitia- zast. Maja, staż od czerwca 2014
Felicitas – próbna zast. Julia, staż od 7.09.2014

Rada drużyny realizuje własny plan pracy, obejmujący odprawy, szkolenia, zbiórki, spotkania i
biwaki rady drużyny. Rada chętnie ze sobą współpracuje.

4. Jakość zbiórek drużyny, rajdów i biwaków.
Z powodu różnego wieku naszych druhen drużyna działa programem harcerskim. Pracą z
harcerkami zajmuje się dh. Zosia oraz dh. Justyna. Zbiórki dostosowane są do umiejętności i wiedzy
naszych druhen. W zbiórkach uczestniczą zarówno druhny jak i kadra, co umożliwia ciągłe
poznawanie się i integracje. Dziewczyny chętnie przychodzą na zbiórki, gry i rajdy.

5. Obrzędowość drużyny.
Drużyna posiada bardzo bogatą obrzędowość. Druhny angażują się w kultywowanie starych
obrzędów, jak i w tworzenie nowych. Drużyna posiada nazwę, bohaterkę, proporzec, kronikę,
Kudłatego, Miętka, Rudą, obrzędowe rozpoczęcie i zakończenie zbiórki, piosenkę drużyny, listy do
Rysi, nazwy zastępów, emblemat na chuście, wyróżnienia wewnętrzne, gwiazdy przy kieszeni
(Rada), uroczyste przyjęcie do drużyny, stałe imprezy roczne – Wigilia, Zlot Czarownic, MBS,
Turniej Obrzędowości, Turniej Zastępów, Święto Drużyny. Posiadamy także funpage na

6. Dokumentacja drużyny.
W drużynie prowadzona jest: Książka pracy- drużynowa, książka finansowa i inwentażowa – dh.
Justyna, kronika – dh. Julka , książki pracy zastępów i kroniki zastępów/blogi – zastępowe + zastępy,
strona drużyny – Rada Drużyny.

7. Realizacja stopni i sprawności.
W drużynie działa system książeczek na stopnie(ochotniczka i tropicielka), natomiast wyższe
stopnie(pionierka, samarytanka) zdobywamy za pomocą prób na stopnie. Dziewczyny chętnie
zaliczają książeczki oraz realizują próby. Chętnie zdobywają też różnego rodzaju sprawności.
8. Jakość programu.
Program drużyny obejmuje 2 pola – pracę drużyny i pracę Rady. Jest on dostosowany do potrzeb
i wymagań harcerek. Obejmuje wiele wyjść, wyjazdów, spotkań i zajęć w terenie. Program Rady
tworzony jest przez całą Radę i zawiera różnorodne formy pracy.

9. Wady i zalety.
Zalety:
 Każda druhna posiada pełne umundurowanie
 Zaangażowanie harcerek w podejmowane działania
 ¾ drużyny złożyło przyrzecznie harcerskie
 Dziewczynki są samodzielne i kreatywne
 Chętnie angażują się w powierzone im zadania
 13/15 dziewczynek zdało bieg harcerski na obozie
 Chętnie współpracują zastępami, jak i całą drużyną, nie mają problemu z wszelkimi
podziałami na grupy
 Są pomocne, potrafią zaradzić w wielu przypadkach , umieją ze sobą rozmawiać i
rozwiązywać konflikty
 Chętnie zdobywają sprawności, rywalizując miedzy sobą
 Sukcesy na imprezach szczepowych/hufcowych

Wady:

WADY

JAK ZARADZIC

Brak integracji między radą
drużyny, przez zastępowe,
które zostały niedawno
mianowane.
Brak wzorców harcerskich
Mała wiedza harcerska

- biwaki rady, odprawy, wspólne wyjścia
W celu pozyskania nowych pomysłów na zbiórki,
poznanie się lepiej i integracji.

Niski poziom musztry
Mała wiedza na temat bohaterki
drużyny

II.

Pogłębienie wiedzy
Pogłębienie wiedzy o ZHP, przez wspólne wyjścia
do muzeum, spotkania z dawnymi harcerzami,
udział w zbiórkach i biwakach historycznych, gry
oraz rajdy o tematyce historycznej
-wprowadzenie musztry w formie zabaw podczas
zbiórek, biwaków, rajdów
-musztra, jako konkurencja w turnieju zastępów
- zbiórki o Rysi
-Biwak w Krakowie

Charakterystyka drużyny

33 ŁDH-ek „Polaris” im. Marii „Rysi” Masłowskiej jest żeńską drużyną harcerską działającą
w Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi. Drużyna ta zrzesza około 30 osób. Kadrę stanowi drużynowa
i przyboczna. W drużynie działa 5 zastępów ( w tym 2 powołane ostatnio na nowo , ze względu na
brak osób nadających się , na miejsca zastępowych). Wszystkie dziewczynki , po za nowymi z
naboru złożyły przyrzeczenie harcerskie ,oraz zostały przyjęte do drużyny.
Dziewczęta wykazują duże zaangażowanie w prace, działalność i życie drużyny, jak i
zastępów. Zdarzają się konflikty, ale przeważnie są rozwiązywane na poziomie dotyczących ich
osób.
Drużyna angażuje się w różne akcje, takie jak: dzień flagi, akcje zarobkowe, sprzątanie
nagrobków, akcje znicz, roznoszenie BŚP do kościołów, szkół czy Domów Dziennego Pobytu.
Dziewczyny lubią biwaki, rajdy, gry terenowe i zbiórki na świeżym powietrzu. Interesują je różne
formy artystyczne – śpiew, ruch, muzyka, kino, plastyka, ksiażki oraz wszelkie formy, w których
mogą wykazać się inwencją twórczą.

Dziewczyny chętnie współpracują ze sobą, i w większości nie lubią pracować samodzielnie.
Są wyrozumiałe i pomocne. Umieją wykazywać inicjatywę w pracy między sobą .Doskonale
organizują sobie wolny czas.
Poziom wiedzy harcerskiej nie jest zadowalający. Dziewczęta mają duże braki w technikach
harcerskich i brak im obycia. Nie rozwijają umiejętności harcerskich we własnym zakresie. Młodsze
dziewczyny dopiero zaczynają swoją przygodę z harcerstwem.
Zbiórki drużyny i zastępów odbywają się regularnie i uczęszcza na nie większość druhen.
Rada Drużyny jest zgrana i chętnie współpracuje; spotyka się zarówno na oficjalnych jak i mniej
oficjalnych spotkaniach.
Drużyna chętnie pracuje z prawem i przyrzeczeniem. Dziewczyny zdobywają stopnie i
sprawności, jednak w dużej mierze wychodzi to z inicjatywy kadry i zastępowych niż ich samych.

III. Wizja Trójek za rok :
Chciałabym, aby nowe zastępowe zdały kurs zastępowych.
Chciałabym , aby przyboczna , została odpowiednio przeszkolona , po przez zdanie kursu przybocznych.
Chciałabym powiększyć stan liczebności drużyny i w wyniku tego postawić 6 zastęp.
Chciałabym ,aby na przyszłym HAL’15 cała drużyna zdała bieg harcerski.
Chciałabym , aby drużyna poszerzyła swoje umiejętności w zakresie technik harcerskich.
Chciałabym , aby każda z dziewczynek znalazła ,jak i wyrobiła w sobie wartości godne każdej harcerki.
Jednym z moich głównych celów na obecny rok harcerski , jest poszukiwanie autorytetów w harcerstwie ,
na których wraz z drużyna mogłybyśmy wzorować nasze zachowanie i podejmować , różne akcje
pomagające zarówno nam jak i innym ludziom. (np .zbiórki zabawek – wyrabiające w nas empatię i
współczucie dla drugiego człowieka , a tym samym pomagające dzieciom oderwać się od szarej
rzeczywistości np w domu dziecka)
Chciałabym aby tegoroczny LHZ ułatwił nam pozyskanie nowych lasek skautowych.

IV. Cele, zamierzenia i formy realizacji
1. Pogłębienie wiedzy i umiejętności harcerskich:
a. Poszerzenie wiedzy z zakresu przyrodoznawstwa i terenoznawstwa
 Rajdy
 Biwaki szkoleniowe
 Wyjścia do ogrodu botanicznego oraz do palmiarni
b. Poszerzenie wiedzy z zakresu Historii Polski i Historii ZHP
 Biwaki szkoleniowe
 Praca z bohaterką drużyny
 Zbiórki tematyczne (historia Polski, ZHP)
 Tematyczne gry terenowe(np. Gra powstańcza)
 Wycieczka do muzeum
 Wyjazd do Krakowa z drużyną (poznanie bliżej losów bohaterki drużyny)
c.

2.

Poszerzenie wiedzy z zakresu Pierwszej pomocy
 Zbiórka z ratownikiem
 Organizacja gry samarytańskiej

Wyrabianie harcerskiej postawy:
a. Polepszenie „sprawności” w musztrze
 nauka musztry poprzez zabawy ruchowe
 wykorzystywanie musztry podczas zbiórek i innych przedsięwzięć
 zwracanie dużej uwagi na poprawność musztry podczas wszystkich działań
 częstsze organizowanie apelu drużyny
 wprowadzenie musztry, jako konkurencji na Turnieju Zastępów
 służba w domu dziecka

3. Usamodzielnienie zastępów:
 Praca zbiórkami zastępów indywidualnym planem pracy zastępu
 Realizacja zadań zespołowych
 Wyjścia na rajdy i wyjazdy na biwaki

4. Przeszkolenie Rady
a. Dziewczęta zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawowania konkretnych funkcji
 udział w odpowiednim kursie
 zbiórki Rady
 biwaki Rady

5. Rozwijanie zainteresowań dziewcząt
a. Dziewczyny poznają różne formy spędzania czasu
 Wyjście na basen
 Wyjście na łyżwy
 Spotkania z dawnymi harcerzami
 Zajęcia z instruktorami wspinaczki
 Laser games
 Warsztaty (np. fotograficzne)
 Wyjście do parku linowego
 Wyjście na paintball
b. Dziewczyny poznają nawzajem swoje zainteresowania
 Przygotowywanie zbiórek zastępów przez druhny na temat swojego hobby

6. Kontakt ze szkoła :
~organizacja dnia dziecka
~organizacja dnia mamy i taty
~organizacja dnia babci i dziadka
~organizacja pikniku w sp.36
~akcje świąteczne -> sprzedaż kartek świątecznych , ciast , przedstawienia harcerskie
~ pozyskanie harcówki

Harmonogram zbiórek i przedsięwzięć :

TEMAT

CEL

FORMY

SPRAWNOŚCI

ODP.

UWAGI

WRZESIEŃ
#Święto Chorągwii # Akcja Nabór #Rozpoczęcie roku harcerskiego# paintball
1.
Harcerski blask
przyciąga nas

Zbiórka
ponaborowa

Gra po szkole

*obrzędowe

Justyna i
zastępowe

Materiały
potrzebne na
zbiórce.

2.
Farby BUCH!...
paintball-owy
ruch

Integracja
drużyny
(pokazanie
dziewczynką innej
formy zbiórki ,
która pobudza ich
kreatywność)

Wyjście na
paintball

-

Zocha i
Justynka

Wejściówki na
paintball

Przygotowanie
poczęstunku
dla gości
Zbiórka z
25ŁDSH

PAŹDZIERNIK
# Święto Drużyny # RadoOblicza#
1.
Łączy nas krzyż...
2.
Zlot Czarownic

Spotkania z
dawnymi
harcerzami
Zapoznanie z
tradycją wróżb
andrzejkowych

Gawęda, scenki,
zabawy

*historyczne

Zosia i
Justyna

Gry , wróżby,
zabawy

-

Zuzia
Filipczak
i Magda
Lipko

LISTOPAD
#Akcja Znicz # Święto Szczepu #
1. Ruch to bardzo
ważna sprawa,
olimpiada to
podstawa

Rywalizacja
zastępów,
zapoznanie się z
zasadami fair play

Olimpiada
spotowa

Olimpijczyk

Maja
Skalska

Sala
gimnastyczna,
hula hop, piłki
lekarskie

Justyna

Materiały
plastyczne

GRUDZIEŃ
# Wigilia # Szantowiązałka #Gwiazdki czar#
1.
Gwiazdki czar
(akcja
zarobkowa,
polegająca na
sprzedaży kartek
świątecznych i

Przygotowanie do
akcji „gwiazdki
czar’
Rozwijanie
kreatywności u
harcerek

Warsztaty
manualne,
plastyczne,
zadanie
zespołowe,
robienie kartek
świątecznych

Plastyk*

ciasteczek w
kształcie
mikołaja, choinki
itp)
2.
A słowo ciałem
się stało i
mieszkało między
nami..

Wspólne
zjedzenie
Wigilijnej kolacji,
złożenie życzeń,
pośpiewanie
kolęd, wymiana
własnoręcznie
zrobionymi
upominkami.

Wigilia Drużyny.

Kuchcik*
Kucharz*

Zorza
Polarna

Ustalić termin
z dyrekcją.
Zaprosić byłe
drużynowe.

STYCZEŃ
#lasergames #nocowanie drużyny# przedstawienie w domu starców na dzień babci i dziadka
1.
Szare, szare
szeregi, szeregi...

2.
HALO ?
POGOTOWIE
HARCERSKIE ?

Nabycie wiedzy w
zakresie historii
ZHP i poznanie
ideałów
harcerskich
Poszerzenie
wiedzy i
udoskonalenie z
samarytanki

Spotkanie z
seniorami

*historyczne

Zosia

Potrzebne
materiały

Symulacje, gra
samarytańska,
spotkanie z
ratownikiem
medycznym

Higienistka*

Justyna

Wyposażona
apteczka

Zosia

Goście –
zaproszenia,
kartki, listy.

Ola i
Majka

Przygotować
planszę do gry

Justyna

Kartki,
długopisy,
flagi, farby

LUTY

1.
Śmiało zwalczaj
wszelki zło, niech
twym bratem
będzie każdy!

#DMB# Wyjście na ściankę wspinaczkową#
Poznanie idei
Kominek z
Pomocna dłoń*
DMB, wspólna
zaproszoną
Plastyczka*
zabawa z
drużyną,
harcerzami z
wideokonferencja
innego
ze skautami
środowiska.
MARZEC

1.
BEST GIRLS !
- dzień kobiet
2.
Kobieta na
krańcu świata

# wyjście do parku linowego # Rajd
Integracja i dobra
Mini spa,
*perfekcyjna
zabawa, poznanie
robienie
pani domu
wiele ikon
przysmaków
żeńskich
Zapoznanie się z
kulturą na różnych
obszarach świata

Gra planszowa,
pląsy

*językoznawca

KWIECIEŃ
# Święto Hufca #Wyjście do ogrodu botanicznego#

1.
Wyginam śmiało
ciało!

2. Rysia ?
a kto to ?

Nauka tańca,
poszerzenie
zainteresowań
dziewcząt,
zachęcenie do
aktywnego
spędzania czasu
Poszerzenie
wiedzy na temat
bohaterki drużyny
i jej życiu

Warsztaty z
instruktorem
tańca

tancerka*

Justyna

Dogadać się z
instruktorem

Zwiad, gra
planszowa
„Mury”

Rysia *

Zosia

Pionki, kartki
do zwiadu.
mięta

MAJ
#Biwak w Krakowie#
1.
Dawno, dawno
temu…

Zapoznanie z
historią ZHP

Gra Powstańcza

Goniec*

Majka

Zbiórka w
parku śledzia

2.
Dzięki mamo ,że
Ty kochasz mnie

Zaciśnięcie więzi
z mamami
naszych druhen,
oraz bliższy
kontakt z
rodzicami

Poznanie
obrzędów
drużyny, nauka
piosenki drużyny,
gry i zabawy

-

Justyna

Zaproszenia,
prezenty na
dzień mamy,
ciastka
holenderskie

-

Zosia

Kartki, kredki,
mazaki,
czekolady,
nagordy

CZERWIEC
# LHZ# piknik w 36#
1.
Uśmiechnij się!

Podsumowanie
pracy drużyny,
zastępów i
indywidualnej
harcerskiej,

Robienie ulotek,
zwiad, apel

V.

Opis przedsięwzięć poza zbiórkowych:

PRZEDSIĘWZIĘCIE
POZAZBIÓRKOWE

OPIS

Akcja Nabór
Święto Drużyny
(Znawca obrzędów drużyny)

Dla SP 36, zachęcenie do
wstąpienia w szeregi 33 ŁDH
Biwak drużyny, Zapoznanie z
obrzędowością drużyny
Szczepowa Akcja Zarobkowa.

ODP.

Rada Drużyny
Zosia, Justyna
Marta

Akcja Znicz
(Oszczędna*, Skarbniczka**)
Paintball

Spełnienie naszych marzeń 

Zosia

Święto Szczepu
(Obserwatorka*, Terenoznawca**)

Biwak Szczepu

Rada Szczepu

Wigilia drużyny razem z byłymi
członkami drużyny

Rada Drużyny

Festiwal piosenki szantowej

Julka

Wigilia drużyny
Szantowiązałka
(Śpiewaczka*, Pieśniarka**)
DMB
Wyjście na ściankę wspinaczkową
(Sportowiec*)
Nocowanie drużyny
Święto Hufca
Wyjście do ogrodu botanicznego
(Przyrodniczka*)
Biwak w Krakowie

LHZ
(śpiewaczka* Terenoznawca**)
Piknik w SP 36
Dzień Mamy

Zbiórka z inną jednostką
Justyna
Zajęcia z instruktorami wspinaczki Justyna
Biwak szkoleniowy drużyny

Zosia

Nie wiadomo, czego się
spodziewać.

Zosia

Zajęcia w ogodzie botanicznym z
przyrodoznawstwa
Biwak drużyny, pogłębienie
wiedzy o bohaterce drużyny
Leśne Harce Zastępów –impreza
skierowana do zastępów.

Justyna

Dzień sportu dla 36 sp
Zbiórka z mami naszych druhen

Justyna
Justyna

Kadra
Zastępowe

VII. Planowane Zadania Zespołowe:
CO
Zlot Czarownic
Wigilia drużyny
DNB

Biwak w Krakowie

LHZ

VI.

OPIS
Zastępy przygotowują
coroczny „Zlot czarownic”
Zastępy przygotowują Wigilię
drużyny.
Zastępy przygotowują zbiórkę
na „Dzień Myśli Braterskiej”.
Na zbiórkę zapraszana jest
inna drużyna.
Zastępy przygotowują
prezenty dla harcerzy ze
Szczepu Nieprzetartego
Szlaku
Zajęcia przedzlotowe

KIEDY
Listopad
Grudzień
Luty

Maj

Czerwiec

Harmonogram zajęć Zorzy Polarnej (Rady drużyny)

Data
Wrzesień

Temat
Święto Chorągwi

Grudzień

Nocowanie Rady:
Mini kurs
zastępowych

Luty

Nocowanie Rady:
Na słowie harcerza

Czerwiec

Biwak Zorzy:
Co było a co będzie?

Cel
Integracja Zorzy oraz
integracja z innymi
radami w hufcu
Nauka planowania
czasu, ciekawe
pomysły na zbiórki
zastępów
Przemyślenia
dotyczące Prawa
Harcerskiego
Podsumowanie roku,
planowanie obozu

Formy
Biwak

Warsztaty dla
zastępowych
Kuźnica myśli

Gra planoszowa

Rada Drużyny przynajmniej raz w miesiącu będzie się spotykać na odprawach by omówić
bieżące sprawy.

