115 Białostocka Gromada Zuchowa
„Rajska Dolina’’
Plan pracy na rok 2015/2016

Charakterystyka 15 BGZ

115 Białostocka Gromada Zuchowa „Rajska Dolina powstała we wrześniu 2013 roku, swój okres próbny zamknęła we wrześniu 2014 roku.
Gromada liczy 32 członków (w wieku 6-10 lat) jest to 20 dziewczynek oraz 11 chłopców. We wrześniu 10 zuchów zostało przekazanych do
15 BDH „Mrok” im. Szarych Szeregów oraz odbył się nabór do gromady. Zbiórki odbywają się, co tydzień w szkole Podstawowej nr. 19 przy
ul. Mieszka I w czwartki od godz. 16: 00 do 17:30. Gromada Działa przy Hufcu Białystok i Chorągwi Białostockiej. 115 BGZ „Rajska Dolina”
należy do 15 SzDHiZ „Płomień”.

I.

Mundur – obecnie posiada 6 zuchów

II.

Zdobyte sprawności zespołowe 2014/2015 - „Narnijczyk” „Mój Region”, „Robinson”, „Epoka Lodowcowa”, „ZAB”, „Afrykańczyk”

III.

Obietnica zuchowa – w zeszłym roku złożyło ją 9 zuchów

IV.

Sprawności indywidualne (zuchy zdobywają je podczas wyjazdów gromady) w zeszłym roku gromada łącznie zdobyła 42 sprawności
indywidualne ( „Oceanolog”, „Znawca Węzłów”, „Sobieradek”, „Astronom”, „Meteorolog”, „Gimnastyk” „Higienista”, „Plastyk”)

Podczas działalności gromady, 25 zuchów zostało przekazanych do 15 BDH „Mrok”, obecnie Harcerzami jest 21 byłych zuchów 115 BGZ
„Rajsk Dolina „. Obrzędy i zwyczaje gromady związane są ściśle z Rajską Doliną, w której mieszkał wraz ze swoimi przyjaciółmi tytułowy
bohater bajki Tabaluga, oraz podstawową obrzędowością zuchową funkcjonującą w ZHP.
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ZWYCZAJE GROMADY


Piosenka gromady – „Oto Tabaluga dzielny Tabaluga zuch i chwat …”



Nagradzanie – każdy zuch na tablicy ma swój obrazek przedstawiający Tabalugę, bohater ma na szyi zawieszony medalion. W
zależności od zachowania zucha na zbiórce zmienia on swój kolor ( złoty, srebrny, brązowy)



Barwy – Bordowo-czarne ( chusta jest nadawana podczas zbiórek pierwszego miesiąca)



Rozpoczęcie – każda zbiórka zaczyna się zawiązaniem kręgu przyjaciół „Rajskiej Doliny” następnie odbywa się pląs, który rozweseli
Arktosa



Księga Smoczych Legend – książka, w której zapisywane są wszystkie Gawendy opowiadane na zbiórkach.



Medalion smoka – każda szóstka w gromadzie przez cały rok zdobywa punkty z różnych dziedzin np. ilość zdobytych sprawności
indywidualnych czy zachowanie podczas zbiórek



Klejnot Rajskiej Doliny – najgrzeczniejszy zuch pod koniec każdej zbiórki dostaje do domu klejnot, który strzeże do następnego
spotkania.



Lista obecności – każdy zuch przychodząc na zbiórkę śnieżynkę z imieniem do kociołka Arktosa.



Lampion –na zakończenie zbiórki zapalany jest lampion, który symbolizuje dobry ogień Tabalugi, którym uratował nim Rajską Dolinę.



Nazwy szóstek – związane są z obrzędowością gromady

115 Białostocka Gromada Zuchowa „Rajska Dolina”

OBRZĘDY GROMADY:


Znaczek zucha – otrzymuje go zuch, który posiada mundur oraz przestrzega prawa zucha. Odbywa się obietnica zuchowa, podczas
której zuch ma do wykonania 6 zadań odpowiadających punktom prawa zucha.



Krąg rady – każda zbiórka kończy się kręgiem rady gdzie każdy może się wypowiedzieć podczas zbiórki, to tu podejmujemy
najważniejsze decyzje gromady oraz rozwiązujemy spory.



Gwiazdki zuchowe, – aby zdobyć gwiazdkę przez zucha musi on wykonać 5 zadań ułożonych wraz z drużynowym/przybocznym w ciągu
roku zuchowego, oraz służyć pomocą i przykładem dla młodszych zuchów. Gwiazdki są nadawane podczas kręgu rady przy zapalonym
lampionie.
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Kadra
Drużynowa 115 BGZ „Rajska Dolina”, należy do Związku Harcerstwa Polskiego od ośmiu lat. Ukończyła kurs zastępowych, drużynowych, I
pomocy, warsztaty metodyki zuchowej, podharcmistrzowski, kadry kształcącej. Jest namiestnikiem zuchowym. Obecnie jest w trakcie realizacji
próby podharcmistrzowsiej.

Przyboczna 115 BGZ „Rajska Dolina”, należy do Związku Harcerstwa Polskiego od ośmiu lat. Ukończyła kurs zastępowych. Obecnie jest w trakcie
uczestniczenia w kursie przewodnikowskim.
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Analiza

1. Mocne strony – plusy


Stałe miejsce zbiórek – szkoła



drużynowa, która umie grać na gitarze



przyboczna posiada umiejętności teatralne



wypracowana obrzędowość gromady



Współpraca z innymi gromadami Hufca ZHP Białystok



Drużynowa jest pełnoletnia



Dobry kontakt z rodzicami zuchów



Zuchy chętnie biorą udział w wyjazdach gromady, rajdach ( ponad połowa uczestniczy)



Zuchy chętnie zdobywają sprawności zespołowe podczas zbiórek oraz indywidualne podczas wyjazdów.



Bardzo dobry kontakt z 15 BDH „ Mrok”



Zuchy na zbiórki uczęszczają regularnie



Zuchy chętnie poznają nowe pląsy, piosenki, oraz uczestniczą w zajęciach plastycznych
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2. Słabe strony – minusy


Przewaga dziewczynek w gromadzie



Mała liczba zuchów posiadających mundur



Mała Liczba zuchów, która złożyła obietnice zucha



Brak męskiego przybocznego w gromadzie



Gromada nie zdobywa gwiazdek zuchowych



Słabo działające szóstki w gromadzie



Przyboczna nie posiada kursu metodycznego



W gromadzie jest 3 chłopców, między którymi występują konflikty



Zuchy zapominają na zbiórki zabierać chusty gromady



Zuchy niechętnie wykonują zadania między zbiórkowe



Zwiad oraz pożyteczne prace są formami pracy, które są najrzadziej wykorzystywane podczas zbiórek



Pierwszy punkt prawa zucha ( zuch kocha Boga i Polskę) jest najmniej omawiany podczas zbiórek pierwszego miesiąca.
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Lp.
1.

CELE ( krótko i długo terminowe)

ZAMIERZENIA (po roku 2015/2016)

ZADANIA

W ciągu roku zdobycie, co najmniej
czterech sprawności zespołowych

Zuchy zdobędą, co najmniej cztery
sprawności zespołowych.

Przeprowadzenie czterech cykli
sprawnościowych podczas zbiórek

2.

Nauka nowych pląsów, piosenek
zuchowych

Zuchy poznają 2 nowe piosenki zuchowe,
oraz 4 nowe pląsy

3.

Zmotywowanie zuchów do chęci
posiadania munduru

zuchów w gromadzie będzie posiadało
mundur

4.

Zachęcanie zuchów do zdobywania
gwiazdek zuchowych

Co najmniej 5 zuchów zdobędzie pierwszą
gwiazdkę zuchową?

5.

Osiągnięcie przez zuchy gotowości do
złożenia Obietnicy Zuchowej

Co najmniej 10 zuchów złoży obietnicę
zuchową?

Stworzenie śpiewników zuchowych podczas
zbiórki, oraz nauka dwóch nowych piosenek,
zdobywania sprawności zespołowych
Po każdym cyklu sprawnościowym
organizowanie obrzędowego nadania
zdobytej sprawności zespołowej w
mundurach.
Zorganizowanie zbiórki zuchowej dotyczącej
gwiazdek zuchowych, przygotowanie
zuchom, które złożyły obietnicę zucha zadań
do wykonania, aby zdobyć pierwszą gwiazdkę
zuchową.
Zorganizowanie cyklu zbiórek pierwszego
miesiąca

6.

Udzielanie się gromady na przestrzeni
hufcowej

7.

Rozwój sprawności fizycznej wśród
zuchów.

Gromada weźmie udział przynajmniej w
dwóch inicjatywach organizowanych przez
Hufiec Białystok
Zuchy będą chętniej brały udział w zajęciach
sportowych, oraz rozwiną swoją sprawność
fizyczną

8.

Utworzenie nowych szóstek w
gromadzie

W gromadzie powstanie 5 szóstek zuchowych Zorganizowane zbiórki, podczas której
nastąpi podział na szóstki, oraz
( nie będą one koło edukacyjne oraz
wprowadzenie punktacji szóstek.
członkowie będą w różnym wieku)

9.

Nauka gromady musztry zuchowej

Cała gromada będzie znała i stosowała
musztrę zuchową
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Przygotowanie gromady do występu podczas
Festiwalu Piosenki Jesiennej
Zrealizowanie cyklu sprawnościowego
„Olimpijczyk”

Wprowadzenie apelu zuchowego podczas
zbiórek

10.

Zachęcenie zuchów do wykonywania
zadań między zbiórkowych

Przynajmniej 10 zuchów weźmie udział w
konkursie organizowanym przez gromadę

Zorganizowanie konkursu w gromadzie

11.

Zwiększenie wykorzystywania podczas
zbiórek form pracy takich jak: zwiad
oraz pożyteczne prace.

Formy pracy takie jak zwiad oraz pożyteczne
prace zostaną użyte podczas zbiórek
przynajmniej po 2 razy.

Zorganizowanie 2 zbiórek zuchowych w
terenie.

12.

Kształcenie następcy na drużynowego

Przyboczna gromady będzie posiadała wiedzę Udział przybocznej w kursie
niezbędną do prowadzenia gromady
przewodnikowskim i drużynowych
zuchowych

13.

Przygotowanie starszych zuchów do
przejścia do 15BDH „Mrok”

Starsze zuchy osiągną gotowość do stania się
harcerzem

14.

Gromada będzie posiadała nowego
Pozyskanie nowego
przybocznego/przybocznej do gromady przybocznego/przyboczną
zuchowej

15.

Rozwijanie zdolności manualnych,
kreatywności

Zuchy rozwiną swoje zdolności manualne
oraz będą bardziej kreatywne.

Wykorzystywanie plastycznych form podczas
realizacji cykli sprawnościowych
umożliwiających zuchom wykazania się
kreatywnością.

16.

Zrozumienie słuszności przestrzegania
pierwszego punktu prawa zucha

Zuchy będą rozumiały i przestrzegały
pierwszy punktu prawa zucha

Udział gromady w mszy harcerskiej
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Udział gromady w zbiórkach organizowanych
przez 15 SzDHiZ „Płomień” oraz wyznaczanie
poszczególnych zadań starszym zuchom
podczas zbiórki.
Zaproszenie do odwiedzenia gromady
podczas zbiórki osoby przygotowujące się do
funkcji zastępowego

Planowane sprawności zespołowe

1. Mały książę - Cel – integracja gromady wraz z nowymi członkami przypomnienie/poznanie prawa zucha, rozwój emocjonalny zucha,
poznanie podstaw astronomii. Kierunek programowy – BRATERSTWO
2. Lotnik – Cel – rozwój zdolności manualnych oraz kreatywności, kształtowanie odwagi, opanowania, zapoznanie zuchów z mapą świata.
Kierunek programowy – CIEKAWOŚĆ ŚWIATA
3. Chemik – Cel- poznanie niebezpiecznych środków chemicznych, nauka nowych umiejętności dotyczących chemii. Kierunek programowy
– SPRAWNOŚCI NA CAŁE ŻYCIE
4. Olimpijczyk – Cel – rozwój sprawności fizycznej, zachęcenie do zdrowego trybu życia. Na podstawie propozycji programowej „W
zdrowym ciele zdrowym druh”. Kierunek programowy – HARCERSTWO W RUCHU ( biwak)
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Sprawność

MAŁY KSIĄŻE

Data

Temat

Opis

Forma

15.09.15

Pierwsze kroki w gromadzie

Zabawa

22.09.15

Kim jest zuch?

29.09.15

Mały Książę przybywa do
Rajskiej Doliny
I punkt prawa zucha
Planeta Króla i Biznesmena
II i III punkt prawa zucha

Zbiórka mająca na celu integrację starszych
zuchów z zuchami, które pierwszy raz
przyszły na zbiórkę
Zajęcia, podczas których zuchy zdobędą
informacje na temat znaczka zucha, munduru
czy sprawności zuchowych.
Zuchy poznają nową postać, z którą wyruszą
w kosmiczną podróż, poznając przy tym
prawo zucha
Król w liście do zuchów opowiada o tym, że
musi być dzielny, aby móc rządzić, biznesmen
natomiast mówi o prawdomówności. Nauka
nowej piosenki oraz musztry zuchowej.
Zasadzamy roślinkę, o którą będziemy
wspólnie dbać cały rok tak jak Mały książę
dbał o swoją różę. Oraz wykonujemy rysunek
węża, który połknął słonia.
Organizujemy święto przyjaźni

01.10.15

06.10.15

Planeta Latarnika i Pana
próżnego
IV i V punkt prawa zucha

08.10.15

Planeta Geografa
VI punkt prawa zucha

Gra

Gawęda
Ćwiczenia
Gawęda
Ćwiczenia
Piosenka
Gawęda
Gry i ćwiczenia

Gry i ćwiczenia
Pląsy
Pożyteczne
prace

BIWAK SZCZEPU
15.10.15

Powrót na Ziemię

22.10.15

Zuchowe tajemnice

Zuchy dostają ostatnie zadanie od Małego
księcia, podzieleni na grupy budują makietę
kosmosu z odwiedzonymi planetami.
Obrzędowe nadanie sprawności.
Zbiórka dotycząca zdobywania gwiazdek
zuchowych podział gromady na szóstki, apel
zuchowy, stworzenie własnych zuchowych
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Gawęda
Majsterka
Krąg parady
Gry i ćwiczenia
Piosenka

śpiewników.

LOTNIK

29.10.15

Wiadomość od Dedala

Zuchy dostają wiadomość od Dedala o nowej
sprawności, poznają mit o Dedalu i Ikarze. Od
tej zbiórki zuchy będą zawsze dostawać
wiadomość w samolocie o danym kontynencie,
nad którym przelatujemy.

Gawęda

05.11.15

Pierwsze Loty

Majsterka
Piosenka
ćwiczenia

12.11.15

Wstępujemy do wyższej szkoły
oficerskiej

19.11.16

Tajemniczy samolot

Zuchy z kartek tworzą swoje wymarzone
pojazdy latające. Uczą się nowej piosenki i
tworzą księgę lotów gdzie będą zapisywane
informacje dotyczące kontynentów. Na zbiórce
również pojawia się tajemniczy gość, który
opowiada o lataniu.
Zuchy przypominają musztrę i stopnie
wojskowe. Zdają egzamin do szkoły oficerskiej.
Ze słomek budują w grupach samoloty, w
których wyruszą na swój pierwszy lot
samolotem.
W miejscu zbiórki znajduje się papierowy
samolot, z którego zuchy dowiadują się, że
gdzieś w szkole znajduje się dla nich paczka.
Przygotowanie do Festiwalu
Festiwal jesiennej piosenki

Listopad/gru
dzień

26.11.15
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Gawęda
Gry i ćwiczenia
Majsterka

Ćwiczenia
Piosenka

03.12.15

Na lotnisku

Zuchy słuchają piosenek o samolotach i na ich
podstawie wykonują różne zadania. Poznają
nowy pląs i rysują w grupach plakat lotniska

Piosenka
Ćwiczenia

10.12.15

Zdobywamy patent lotnika

Gra, podczas której zuchy będą wykonywały
zadania sprawdzające ich wiedzę na temat
sprawności. Na koniec w kręgu parady zostanie
im nadana sprawność.

Gra
KR parady

18.12.14
Wigilia szczepu
Styczeń\ luty
Zimowisko
14.01.16

Zimowe konkurencje szóstek

Zuchy wykonując różne zadania wiązane z
zimą będą zdobywały punkty dla swojej
szóstki
Karnawałowy bal zuchowy

Gry i ćwiczenia
Pożyteczne prace

Olimp

Zapoznanie zuchów z tematem igrzysk
olimpijskich, zasady fair-plamy, rozmowa z
gościem na zbiórce

Gawęda
Gry i ćwiczenia
Teatr

21.01.16
11.02.16

18.02.16
25.02.16

Dzień myśli braterskiej
Dobiegu gotowi start!

Zostaną zorganizowane zawody sportowe z
różnymi konkurencjami.
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Kominek
Olimpijka

03.03.16

Sportowe niecodzienności

10.03.16

W poszukiwaniu sportowców

17.03.16

CHEMIK

31.03.16

07.04.16

14.04.16

Poznanie przez zuchy zapomnianych starych
gier za czasów naszych rodziców

Zbiórka w terenie, podczas której zuchy
szukają miejsc gdzie można uprawiać sport
w naszej okolicy, rozmowa z przechodniami
o tym czy żyją aktywnie
Olimpiada dobiegła końca
Zakończenie zdobywania sprawności,
zgaszenie znicza olimpijskiego, wykonanie
medali wręczenie wieńców laurowych,
wielka zdrowa uczta na Olimpie.
Wielkanocne konkurencje szóstek
Szóstki wezmą udział w teleturnieju o
tematyce wielkanocnej wykonując różne
zadania statyczne jak i ruchowe
W pracowni chemicznej
Zuchy dostają list od znanego chemika. Uczą
się jak za pomocą mleka lub cytryny napisać
tekst
Z kąt się bierze czystość

Zuchy poznają oznaczenia na środach
chemicznych. Urządzają wspólnie pokaz
mody wzorując się na strojach do
sprzątania.

Gry i ćwiczenia

Zwiad
Gawęda

Gawęda
Krąg parady
Gdy i ćwiczenia
Majsterka
Teleturniej

Gawęda
Gry i ćwiczenia
Majsterka
Pożyteczne prace

23.04.16
Rajd Św. Jerzego
28.04.16

Sztuczki chemiczne

Nauka nowej piosenki tematycznej do
sprawności. Poznanie kilku sztuczek
chemicznych, które można powtórzyć w
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Gry i ćwiczenia
Piosenka

domu.
05.05.16

Czy wiemy, co jemy?

12.05.16

Chemia w życiu codziennym.

Maj
21.05.16

Zuchy poznają różne kuchenne zapachy i
smaki. Robimy sałatkę owocową.
Uświadomienie zuchom gdzie w życiu
codziennym można zetknąć się z chemią.
Zdają test chemika i w kręgu parady zostają
im nadane sprawności.
Biwak z 15 BDH „Mrok”

Gry i ćwiczenia
Gawęda
Gry i ćwiczenia
Krąg parady

Zbiórka polowa Hufca ZHP Białystok

26.05.16

Wiosenny turniej szóstek

Zuchy wykonując zadania na podwórku
będą zbierać punkty dla swojej szóstki.

Gry i ćwiczenia
Pożyteczne prace

02.06.16

Złap mnie

Zbiórka w terenie, podczas której, zuchy
podzielone na dwa zespoły będą grały w
podchody

Gra

09.06.16

Zagraj ze mną

Gry

16.06.16

W drogę ruszać czas

Zuchy podzielone na sekcje będą grały w gry
planszowe
Podsumowanie roku zuchowego, wspólne
obejrzenie zdjęć z minionego roku

Turniej szóstek

Lipiec
Kolonia zuchowa
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Zabawa
Gra

