Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego
Hufiec Łódź- Polesie im. Powstańczej Poczty Harcerskiej
Szczep Harcerski im. Cichociemnych

PLAN PRACY
54 Łódzkiej Drużyny Harcerek
„Głębina Wodna”
im. Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej

na rok harcerski 2014/2015

Charakterystyka drużyny
54 Łódzka Drużyna Harcerek „Głębina Wodna” im. Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej jest już od ponad
trzydziestu lat żeńską drużyną działającą przy Szczepie Harcerskim im. Cichociemnych.
Funkcjonujemy w Szkole Podstawowej nr 11, dzięki której mamy własną harcówkę, w której
odbywają się nie tylko zbiórki drużyny, ale i zastępów. Kontakt z dyrekcją szkoły nie jest rewelacyjny,
ale staramy się wspólnie z innymi drużynami ze szczepu robić wszystko, aby go polepszyć.
W Głębinie Wodnej póki, co jest 21 dziewczynek, które przychodzą regularnie na zbiórki drużyny i
zastępów. Nie jeżdżą jednak na biwaki szczepów oraz na obozy. W tym roku do drużyny dojdzie około
10 nowych zuchen. Działają u nas trzy zastępy: Muszelki, Manty oraz Rozgwiazdy. Każda z
zastępowych jest po kursie zastępowych. W każdym zastępie działają również podzastępowe.
Chcemy je w tym roku wysłać na kurs zastępowych, który będzie organizowany przez nasz szczep.
Rada Drużyny w większości nie posiada stopni adekwatnych do wieku. Drużynowa Głębiny Wodnej
ukończyła kurs drużynowych, natomiast w planach jest, aby przyboczne wybrały się w tym roku na
takowy kurs organizowany przez hufiec.
Druhny są w wieku od 10 do 14 lat + Rada Drużyny w wieku od 15 do 20 lat. Większość członkiń
mieszka w pobliżu SP11.
Praca ze stopniami i sprawnościami w naszej drużynie nie jest naszą mocną stroną. Owszem, zdarzają
się druhny, które zdają kilka sprawności w ciągu roku, ale nie jest to rewelacyjny wynik.
Zdecydowanie lepiej idzie nam zdawanie sprawności na obozie. Sądzimy, że jest to spowodowane
kontaktem z druhnami 24/7, a co za tym idzie, ciągłym czasem na zdawanie punktów sprawności. W
ciągu ostatniego roku próbę na stopień zamknęło pięć druhen. Drużyna posiada 2 samarytanki, 4
pionierki, 2 tropicielki, 4 ochotniczki. 13 druhen złożyło Przyrzeczenie Harcerskie.
Druhny lubią śpiewać, dlatego pragniemy w tym roku kontynuować naszą przygodę z Szantowiązałką.
Druhny ze względu na to, że w większości są młode mają małą wiedzę z technik harcerskich. W
zeszłym roku planowałyśmy w kadrze popracować nad tym, ale nam się nie udało zrealizować tego
celu. W tym roku spróbujemy jeszcze raz.
Drużyna posiada własną obrzędowość związaną z nazwą „Głębina Wodna” – nazwy, pseudonimy,
piosenkę, kominek, proporzec, przywitanie oraz obrzędowe prawo i przyrzeczenie Głębiny.
Wyszywamy tyle koralików nad prawą kieszenią munduru, na ilu obozach byłyśmy. Chcemy w tym
roku powrócić do tradycji posiadania mini książeczki z prawem i przyrzeczeniem drużyny.

Skład kadry
Funkcja
Drużynowa
(od 07.2013)
Przyboczna
(od 11.2012)
Przyboczna
(od 11.2012)

Imię
Michalina
Natalia
Justyna

Posiadany
stopień
samarytanka
Andrzejczyk
(od 07.2012)
samarytanka
Romanowska
(od 08.2012)
Nazwisko

Zdun

pionierka
(od 02.2013)

HO (od 12.2013)
pwd (od 07.2013)

Odbyte
szkolenia
KZH, KDH,
kurs HKR

HO (od 02.2014)

KZH

17

Planowane otwarcie
HO wzbogacone o
samarytankę

KZH

17

Zdobywany stopień

Wiek
20

Analiza drużyny
DOBRE STRONY:











Zintegrowana Rada Drużyny
Drużyna stara się brać czynny udział w życiu hufca i chorągwi
Liczebna Rada Drużyny
Posiadanie harcówki i dbanie o czystość
Dobry kontakt z próbną drużyną starszo harcerską ze szczepu
Dobre relacje w Radzie Szczepu
Zastępowe i podzastępowe należą do Zastępu Zastępowych
Drużyna posiada trzy, prężnie działające zastępy
Każda z zastępowych ukończyła kurs zastępowych
Każdy z zastępów posiada podzastępową

ZŁE STRONY:









Mała liczebność drużyny
Młodsze druhny nie jeżdżą na biwaki i nie angażują się w życie harcerskie poza drużyną i
zastępem
Mała zdawalność sprawności przez wszystkich członków drużyny
Nie wszystkie druhny posiadają mundury
Jedna z zastępowych w tym roku zdaje egzamin gimnazjalny, a dwie pozostałe wdrażają się w
życie licealne
Słaby kontakt z dyrekcją szkoły
Druhny posiadają małą wiedzę dotyczącą technik harcerskich
Przyboczne nie były na kursie drużynowych

SZANSE:







Więcej ciekawych pomysłów na formy występujące na zbiórkach drużyny i zastępów
Drużyna będzie lepiej postrzegana przez innych członków hufca
Integracja z innymi drużynami szczepu i hufca
Zastępowe będą lepiej sprawować swoją funkcję dzięki warsztatom Zastępu Zastępowych
Pomoc i wsparcie z nową opiekunką drużyny
Wsparcie ze strony innych jednostek szczepu

ZAGROŻENIA:







Drużyna stanie się próbną drużyną przez małą liczebność
Brak pracy z instrumentami metodycznymi
Drużyna zatraci swoją harcerskość – stanie się grupą rozrywkową
Osłabienie działalności jednego z zastępów przez brak czasu zastępowej
Brak pozwolenia przez dyrekcję na przeprowadzenie różnych akcji w SP11
Niezdobycie żadnego miana

Cele i kierunki realizacji dla drużyny
1. Zwiększenie liczebności drużyny
 Praca ciągiem wychowawczym oraz utrzymanie nowych członków drużyny
o Wykorzystywanie ciekawych form pracy na zbiórkach
o organizowanie wyjść drużyną
o nadanie barw zuchnom, które przyszły do drużyny wcześniej niż
dziewczynkom, które przyjdą z naboru
o cykl zbiórek integracyjnych na pierwszych zbiórkach drużyny
 Zorganizowanie efektywnej akcji nabór
o wysłanie listów zachęcających do rodziców poprzez Librusa
o zrobienie i wywieszenie plakatów w SP1
 Stały kontakt ze szkołą i propagowanie działalności drużyny na imprezach szkolnych
o zorganizowanie lekcji wychowawczych w SP11
o pomoc w organizacji imprez szkolnych
2. Zwiększenie tożsamości i wiedzy harcerskiej
 Program drużyny
o Organizowanie zbiórek dotyczących technik harcerskich. Co miesiąc chcemy
się skupić na innej technice.
PAŹDZIERNIK - Olga i Cichociemni
LISTOPAD - Historia Polski
GRUDZIEŃ - Szyfry i Łączność
STYCZEŃ - Historia ZHP
LUTY - Musztra
MARZEC - Samarytanka
KWIECIEŃ - Symbolika i Struktura
MAJ - Przyroda
CZERWIEC – Terenoznawstwo + Podsumowanie
Zbiórki drużyny i zastępów będą realizowane na podstawie tego planu. Pod
koniec każdego miesiąca na zbiórkach drużyny będziemy poświęcać
minimum 30 min na sprawdzenie wiedzy w formie teleturnieju, quizu itp.
Zastęp z najlepszym wynikiem będzie dostawał dodatkowe punkty do ogólnej
punktacji zastępów.
 Dyscyplina harcerska
o Częste przeglądy mundurowe
o Regularne apele na każdej zbiórce
o Ćwiczenie musztry
o Odejmowanie punktów za spóźnianie się

 Zakupienie i rozdanie uzupełnionych książeczek harcerskich druhnom oraz sumienne
ich uzupełnianie
 Organizacja Dni Mundurowych w SP11
 Zrobienie i wręczenie prezentów dla innych drużyn z okazji Mian
 Zorganizowanie kiermaszu harcerskiego, na którym będzie można kupić mundury od
starych członkiń, plakietki, berety itp.
 Wyjazdy na biwaki (szczepu – listopad, drużyny – styczeń, szczepu – marzec, hufca –
kwiecień, LHZ – czerwiec)
3. Praca z obrzędowością drużyny
 Program drużyny
o biwak drużyny o bohaterce w Chorągwi Łódzkiej
o zbiórki dotyczące bohaterki drużyny
o wspólne zdawanie sprawności „Gaździna”
o zorganizowanie Urodzin Drużyny, na które zaprosimy stare członkinie
Głębiny Wodnej
4. Pobudzenie w druhnach chęci samorealizacji i doskonalenia
 Praca ze sprawnościami w ciągu roku harcerskiego
o Konsekwentnie prowadzony ranking sprawności
o Wywieszanie na tablicy głoszeń sprawności miesiąca. Jeżeli któraś druhna ją
zda, zastęp dostaje dodatkowe punkty do ogólnej punktacji zastępów.
o Dawanie nagrody co do trzeciej zdanej sprawności
o Nagroda dla druhny, która zdobędzie najwięcej sprawności w ciągu roku
o Dodatkowy czas na zdawanie sprawności przed/po zbiórkach drużyny





Organizowanie zadań międzyzbiórkowych
Organizacja akcji zarobkowej drużyny
Udział w Szantowiązałce
Organizacja pod koniec roku harcerskiego 2014/2015 zbiórki podsumowującej
wiedzę nabytą przez druhny
 Wyróżnienie co pół roku najlepszego zastępu pod względem punktacji we
współzawodnictwie zastępów (zastęp otrzymuje czerwony koralik na kieszeń
munduru, a spośród druhen zostaje wybrana najlepsza druhna, która dostaje dwa
koraliki i jednocześnie staje się chorążą drużyny przez pół roku), w którym liczą się:
 Ilość zdanych stopni i sprawności
 Samoocena zastępu po każdej zbiórce drużyny
 Obecność na zbiórkach
 Punkty za zadania zespołowe
 Punktualność
 Umundurowanie
 Punkty w zbiórce podsumowującej wiedzę harcerską druhen

5. Kształcenie przyszłych i obecnych zastępowych i kadry
 Uczestnictwo w zajęciach namiestnictwa
 Uczestnictwo w zajęciach z opiekunką drużyny
 Udział zastępowych i podzastępowych w zbiórkach Zastępu Zastępowych
 Wysłanie podzastępowych na kurs zastępowych
 Konsekwentne przychodzenie na zbiórki zastępów przez kadrę, sprawdzanie
konspektów, książek pracy itp.
 Prowadzenie przynajmniej jednego boku zajęć na biwaku dla drużyny przez
zastępowe
 Organizacja pod koniec roku harcerskiego 2014/2015 zbiórki podsumowującej
wiedzę nabytą przez druhny
6. Integracja drużyny
 Wspólny wyjazd na InterCamp 2015
 Wyjazd na samodzielny biwak drużyny
 Wyjazd drużyną na Święto Hufca
 Cykl zbiórek integracyjnych na pierwszych zbiórkach drużyny
 Realizowanie w zastępach i grupach zadań zespołowych

Cele i kierunki realizacji dla Rady Drużyny
1. Podwyższenie jakości pracy zastępów i kadry
 Każda osoba z kadry będzie opiekunką każdego z zastępów
Justyna – Muszelki, Natalia – Rozgwiazdy, Miśka – Manty
 Warsztaty z opiekunką drużyny
 Prowadzenie książki pracy na bieżąco
 Zdobycie stopni adekwatnych do wieku
 Uzupełnianie na bieżąco strony internetowej oraz tablicy ogłoszeń w harcówce
 Współudział w organizacji LHZ
2. Praca Zastępu Zastępowych
 Comiesięczne spotkania Zastępu Zastępowych. Zbiórki będą polegać na doszkalaniu
oraz motywowaniu rady drużyny.
 Rozdawanie materiałów ze zbiórek
 Wymienianie się doświadczeniami z innymi zastępowymi ze szczepu
3. Podzielenie obowiązków w Radzie Drużyny:
 Kontakt ze szkołą
 Kontakt z innymi drużynami
 Prowadzenie książki pracy
 Prowadzenie fanpage’a na facebooku
 Pisanie przypomnień na grupie drużyny
 Apteczkowa drużyny
 Fotograf drużyny

Harmonogram na 2014/2015
Data
12.09

30.09

02.10

16.10

25-26.10

30.10

31.10-02.11

13.11

14-16.11

27.11

04.12

06.12

11.12

19.12

08.01

22.01

Cel
Integracja z innymi
jednostkami szczepu.
Nabór nowych osób do
drużyny poprzez świetną
zabawę podczas zajęć w
SP11.
Integracja starych i nowych
członków drużyny,
zapoznanie nowych
dziewczyn z podstawowymi
obrzędami drużyny,
rozdzielenie nowych druhen
do zastępów.
Poznanie bohaterki drużyny i
szczepu. Poznanie
najważniejszych i
najciekawszych faktów z ich
życia.
Integracja Rady Drużyny,
poznanie innych rad z hufca.
Dowiedzenie się, jak ważna
jest higiena osobista i
zdrowy styl życia. Integracja
w drużynie poprzez
luźniejsze formy pracy.
Rozwój ekonomiczny
harcerek.
Poznanie podstawowych
informacji o dziejach Polski.
Poznanie idei święta
niepodległości.

Temat

Forma

Uwagi

Osoba
odpowiedzialna

Rozpoczęcie Roku w
Szczepie

Zabawy integracyjne, apel

Justyna

Akcja Nabór w SP11

Zajęcia kulinarne, pląsy

Roman, Justyna

Witamy w finale
MasterChef! (zbiórka
ponaborowa)

Zabawy integracyjne, zajęcia
kulinarne, kalambury,

Miśka

Olga i Cichociemni

Uzupełnianka, fotografie,
piosenka

Roman, Justyna

Rad Oblicza

Biwak, apel

Miśka

Zadbana harcerka to
szczęśliwa harcerka

Film, prezentacja
multimedialna, kim węchowy,
reklama

Justyna

Akcja Znicz

Sprzedaż zniczy

Miśka

Historia Polski (11.11)

Miejsca pamięci, zdjęcia, gazeta,
kalendarium

Integracja z innymi
jednostkami szczepu.

Biwak Szczepu

biwak

Integracja w drużynie,
poznanie starych członkiń
drużyny, świetna zabawa.

Urodziny Drużyny

Wystawa, fotografie,
prezentacja multimedialna,
wspomnienia starych członkiń
drużyny

Miśka, Justyna,
Roman

Przygotowania do
Szantowiązałki (zbiórka
specjalna)

Manualne formy pracy,
piosenki, burza mózgów

Justyna, Roman

Szantowiązałka

Konkurs piosenki, warsztaty
tematyczne

Roman, Justyna

Ostatnie przygotowania do
Szantowiązałki,
rozśpiewanie, zrobienie
dekoracji.
Zajęcie wysokiego miejsca na
konkursie, świetna zabawa,
poznanie innych
uczestników, zapoznanie się
z tematyką żeglarską
(warsztaty).
Poszerzenie wiedzy
harcerskiej druhen
dotyczącej szyfrów i
łączności. Poznanie
podstawowych szyfrów,
wymyślenie własnego szyfru
drużyny.
Integracja z innymi
jednostkami szczepu,
rozdanie prezentów.
Poszerzenie wiedzy
harcerskiej druhen
dotyczącej historii ZHP.
Poznanie podstawowych
faktów z życia
najważniejszych
instruktorów ZHP.
Zaproszenie naszych babć i

Szyfry i Łączność

Czasopismo, przekazywanie
wiadomości,

Wigilia Szczepu

Scenki, piosenki, rozdawanie
prezentów

Historia ZHP nie musi
być wcale nudna

Gra planszowa, tabu, kim,
zagadki

Dzień Babci i Dziadka

Przedstawienie, manualne

Przypomnieć o
Urodzinach
Drużyny (zadanie
zespołowe)
Przypomnieć o
Urodzinach
Drużyny (zadanie
zespołowe)

Powiedzieć
druhnom o
przygotowaniu
się do Wigilii (w
zależności od
prośby
organizatora)

Miśka

Miśka

Justyna

Miśka

Zadanie
międzyzbiórkowe
dot. Dnia babci i
dziadka, rozdanie
zaproszeń

Roman

Roman

20.02

26.02

05.03

19.03
27-29.03

02.04

16.04

18-19.04

30.04

14.05

28.05

11.06

19-21.06

25.06

dziadków, zapoznanie ich z
tradycjami harcerskimi,
wypracowanie więzi
rodzinnych.
Integracja z innymi
jednostkami szczepu,
zapoznanie z tradycjami i
obrzędami dot. DMB,
zapoznanie z osobą Roberta
Baden-Powella oraz jego
małżonki. Poznanie idei DMB
w praktyce.
Nauczenie podstawowych
komend musztry. Zwrócenie
uwagi na podstawowe błędy,
nauka prawidłowych postaw.
Poznanie kultury Hiszpanii i
podstawowych zwrotów w
języku hiszpańskim.
Nauczenie podstawowych
zasad udzielania pierwszej
pomocy.
Integracja z innymi
jednostkami szczepu.
Zapoznanie się ze strukturą i
symboliką ZHP. Wyrobienie
u druhenek nawyku
szanowania munduru.
Spędzenie aktywnie wolnego
czasu. Integracja członków
drużyny. Przedstawienie
podstawowych ćwiczeń,
które można wykonywać w
domu. Zachęcenie druhen do
pracy nad sobą.
Integracja w drużynie oraz z
innymi jednostkami hufca.
Poznanie ciekawych
teleturniej. Integracja w
drużynie oraz świetna
zabawa.
Zapoznanie z parkami w
Łodzi i tym co szczególnego
w sobie posiadają. Poznanie
wszystkich parków
narodowych, ich lokalizacji
oraz nauka podstawowych
informacji o kilku z nich.
Przedstawienie
podstawowych zasad
poruszania się po Parkach
Narodowych.
Podsumowanie zdobytej
wiedzy w ciągu roku
harcerskiego.
Poprawienie orientacji w
terenie. Poznanie znaków
patrolowych, nauka
operowania busolą.
Przygotowanie do LHZ.
Integracja w drużynie i z
innymi jednostkami hufca,
zajęcie wysokiego miejsca we
współzawodnictwie
zastępów, wygranie
festiwalu.
Integracja z innymi
jednostkami szczepu.

(zadanie zespołowe)

formy pracy

DMB w Szczepie

Kominek, kalendarium,
życiorys z lukami, sonda,

Miśka

Musztra

Musztra, filmik, turniej
zastępów

Justyna, Miśka

Zbiórka o Hiszpanii

Gawęda w postaci prezentacji
multimedialnej

Spróbować
pożyczyć rzutnik
z hufca lub od
innego szczepu

Roman

Czy jest na sali lekarz?

Symulacje, opatrunki

Wypożyczyć z
hufca fantom

Justyna

Biwak Szczepu

Biwak

Miśka

Symbolika i Struktura

Kominek, eliminatka, wytęż
wzrok, domino

Justyna

Zbiórka fitnessowa

Ćwiczenia fitnessowe, film

Święto Hufca

Biwak

Miśka

Abidabi

Teleturniej, pląsy, prezentacja
multimedialna

Roman i Justyna

Parki w Łodzi są
naprawdę piękne! A czy
byłaś kiedykolwiek w
Parku Narodowym?

Wyjście do botanika,
przewodnik, plakaty,
uzupełnianka

Poprosić
Tomasza o kasę
na botanik

Miśka

Teleturniej - wiedza

Quiz, statki

Dodatkowe
punkty do
punktacji
zastępów

Miśka, Justyna,
Roman

Terenoznawstwo

Gra terenowa

LHZ

Biwak pod namiotami

Pamiętać o
namiotach dla
zastępów

Zakończenie roku w
szczepie i drużynie

Piknik na Zdrowiu

Ogłosić najlepszy
zastęp na apelu

Zorganizować
muzykę

Roman, Miśka

Justyna i Roman

Miśka

Zadania Zespołowe
Urodziny Drużyny – Każdy zastęp ma za zadanie z okazji 32 urodzin drużyny zrobić prezent dla innego
zastępu (losowanie). Dodatkowo zrobimy jedzenie oraz zorganizujemy wystawę, na której wywiesimy
stare zdjęcia drużyny.
Dzień Babci i Dziadka – Chcemy zorganizować drużyną zbiórkę na dzień babci i dziadka, zaprosić
nasze rodziny do wspólnego świętowania, zrobić prezenty, przedstawienie, poczęstunek itp.
Quiz podsumowujący wiedzę harcerską - przygotowanie się zastępów do przedostatniej zbiórki
drużyny, na której odbędzie się wielki quiz podsumowujący wiedzę harcerską.

Projekty
Gra nocna na biwaku szczepu - Zastępowe pod nadzorem przybocznych przygotują grę nocną dla
całego szczepu w zależności od tematyki biwaku.

