ZUCHY
Pomysł na zajęcia podczas zbiórki zuchowej
o Aleksandrze Kamińskim pt. „Leśnicy Cwanego Wodza”
Cele i zamierzenia zbiórki:
Jeśli jeszcze nie dołączyliście, dołączcie do wydarzenia na portalu Facebook: „Happening:
Świętujemy 110. urodziny Aleksandra Kamińskiego”
•

zapoznanie zuchów z osobą Aleksandra Kamińskiego poprzez zabawę w gromadę

•

z jego książki pod tytułem „Antek Cwaniak”.

•

zainteresowanie zuchów zawodem leśnika oraz światem przyrody,

•

kształtowanie odpowiedniego zachowania się na łonie natury,

•

rozwijanie koordynacji ruchowej,

•

ćwiczenie zdolności obserwacji oraz pamięci,

•

2 szkatułki

•

List od A. Kamińskiego

•

Wskazówki Cwanego Wodza

•

Dyplomy dla zuchów

•

Tekst piosenki

•

chustka na oczy
1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki oraz zapoznanie gromady
Gawęda informacyjna - 7 min.
Gromada dostaje od prowadzącej mały klucz oraz zadanie, aby w promieni 10 kroków
znaleźć przedmiot (tajemniczą szkatułkę), do którego ów kluczyk pasuje. Prowadząca
2. otwiera szkatułkę i wyjmuje z niej list od Aleksandra Kamińskiego zaadresowany do
zuchów. Druhna odczytuje uroczyście list i zachęca zuchy do podjęcia wyzwania
i zostania Leśnikami Cwanego Wodza, (List zawiera 3 zadania: nauczyć się piosenki
pt. „Maszerują zuchy lasem” oraz dotrzeć do wyznaczonego w liście miejsca z dalszymi
wskazówkami. Po drodze zuchy mają wykonać trzecie zadanie, czyli bacznie
obserwować otoczenie).
Nauka piosenki ”Maszerują zuchy lasem” / 7 min
3. Prowadząca uczy gromadę piosenki D. Datonia, z książki „Antek Cwaniak” autorstwa
A. Kamińskiego, śpiewając jej słowa i pokazując odpowiadające im gesty. Po dwukrotnym, prawidłowym odśpiewaniu piosenki zuchy wyruszają w drogę.
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Tekst piosenki ..Maszerują zuchy lasem”
Maszeruj ą zuchy lasem,
Słońce w górze lśni Przyśpiewują sobie czasem,
Aby raźniej szli
A pośród drzew, a pośród drzew Rozbrzmiewa ich radosny śpiew! / 2x
Obserwacja podczas drogi do parku /10 min
Każda szóstka w drodze do parku ma zwracać uwagę na szczegóły mijanego terenu.
Zuchy mają policzyć poszczególne odległości w parokrokach, a także zapamiętać
4.
charakterystyczne cechy terenu oraz przechodniów mijanych po drodze. Po dotarciu do miejsca wskazanego w liście Kamińskiego, prowadząca sprawdza, zadając
zuchom odpowiednie pytania, która szóstka spisała się najlepiej w obserwacji
otaczającego świata.
Wskazówki Cwanego Wodza 7 min
W miejscu wyznaczonym przez list Kamińskiego zuchy znajdują kolejną szkatułkę,
5. tym razem ze Wskazówkami Antka Cwaniaka, co do zadań, jakie należy wykonać, aby
zostać prawdziwym Leśnikiem. Po przeczytaniu, przez jednego z zuchów, treści listu,
gromada odśpiewuje poznaną wcześniej piosenkę (Wskazówki mówią o kolejnych
2 zadaniach: nauczyć się tropienia zwierzyny oraz znaleźć wyznaczone przez
Cwanego Wodza przedmioty leśne. )
Tropienie /15 min
Gromada siada w kręgu na trawie. W środku siedzi drużynowa z zakrytymi oczami.
6. Prowadząca zbiórkę stoi za kręgiem i po kolei wyznacza kolejne zuchy, które mają
za zadanie podkraść się do osoby siedzącej w środku tak cicho, aby zdołać klepnąć
ją w ramię, zanim ona wskaże źródło hałasu. Kiedy zuchowi uda się bezszelestnie
podejść osobę siedzącą w środku kręgu, wymienia ją i zabawa trwa dalej.
Poszukiwanie leśnych przedmiotów / 10 min
Zuchy dostają 5 minut na znalezienie w okolicy 1 leśnego przedmiotu wydającego
7. dźwięk (trawa, szeleszczące liście, łamiące się gałązki itp) oraz 3 różnych liści drzew lub
krzewów. Przed wyjściem prowadząca poucza gromadę, jak należy się zachowywać
w parku oraz, że liście i przedmioty mają zbierać tylko z tych już leżących na ziemi.
Po powrocie z poszukiwań zuchy demonstrują swoje przedmioty
i wspólnie z druhnami nazywają przyniesione liście.
Krąg Rady
8. Podsumowanie wszystkich zdań ze zbiórki oraz wspólne zastanowienie się nad
cechami dobrego leśnika. Po skończeniu radzenia gromada odśpiewuje piosenkę
zbiórkową.
Powrót przed SP i obrzędowe zakończenie zbiórki
9. Po powrocie z parku prowadząca dziękuje zuchom za wspólna zabawę i rozdaje
wszystkim dyplomy Leśników Cwanego Wodza. Następuję obrzędowe zakończenie
zbiórki i rozejście się do domów.
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Drogie Zuchy!
Jeśli czytacie ten list to znaczy, że jakiś baczny obserwator
poczynań waszej gromady uznał, że jesteście gotowi podjąć moje
wyzwanie. Kiedy piszę te słowa jestem już wiekowym skautem,
ale choć wiele lat minęło od czasu, kiedy zachwyciłem się ruchem
zuchowym. Wciąż mam w pamięci te lata wspaniałej zabawy.
Szczególnie warte zapamiętania były harce niepowtarzalnej gromady dh. Antka Cwaniakiewicza, która w zdobywaniu sprawności
nia miała sobie równych.
I właśnie po to, aby pamięć ich niezwykłych dokonań nie zanikła,
zwracam się do wybranych gromad zuchowych naszego kraju,
aby zmierzyły się ze swoimi słabościami i zdobybyły miano
Leśników Cwanego Wódza.
Aby udowodnić sobie i innym, że jesteście gotowi podjąć to
wyzwanie musicie wykonać następujace zadania:
1. Nauczcie się śpiewać i pokazywać piosenkę “Maszerują zuchy
lasem”
2. Odnajdźcie miejsce ukrycia szkatułki ze Wskazówkami
Cwanego Wodza, która znajduje się w pobliskim parku koło dużej
żółtej szkoły, przy sośnie oznaczonej szarfą.
3. Podczas drogi obserwujcie bacznie otoczenie. Zwróćcie uwagę
szczwgólnie na mijanych przechodniów oraz charakterystyczne
cechy terenu, a także policzcie pokonywanie przez was odległości
w parokrokach.
Życzę wam powodzenia w zmaganiach oraz zdobycia miana
Leśników Cwanego Wodza, tak jak dwa pokolenia zuchów przed
wami.
Czuj!
Aleksander Kamiński
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Dzielne zuchy!
Skoro dotarliście aż tutaj, prawidłowo wykonując powierzone wam
zadania, znaczy to, że możecie przystąpić do drugiej części próby
na Leśnica Cwanego Wodza. W tym liście udzielę wam wskazówek
jak zdobyć umiejętności, potrzebne w pracy prawdziwego leśnika.
Po pierwsze, musicie nauczyć się tropić leśną zwierzynę. Ponieważ
lasy zamieszkują zwierzęta dzikie i płochliwe nauczcie się poruszać
bezszelestnie, aby ich nie przestraszyć. Wykonajcie następujące
ćwiczenie; posadźcie jedną osobę na środku kręgu z zawiązanymi
oczami i kolejno spróbujcie ją podejść, me wydając żadnego
dźwięku. Jeśli osoba ze środka was usłyszy musicie wrócić na swoje
miejsce i w nowej kolejce spróbować jeszcze raz.
Po drugie, dowieźcie się, jakie skarby można znaleźć w lesie.
Niech każdy zuch wyruszy na poszukiwanie 1 przedmiotu leśnego
(oprócz zwierząt i owadów), który wydaje ciekawy dźwięi oraz
3 różnych liści drzew i krzewów.
Przed rozpoczęciem zadań zaśpiewajcie mi piosenkę dzisiejszej
zbiórki, ale tak cichutko, aby nie przeszkadzać gospodarzom tego
miejsca.
Ufam, że wiece jak dobry zuch powinien się zachowywać na łonie
natury, a jak mu nie wypada. Powodzenia!

Waj-Czu!
Cwany Wódz
Można się pokusić o zdobycie z zuchami sprawności słoneczko – Wilczek, Mały Powstaniec lub Zawiszak. Przykładowe opisy takich cyklów znajdziesz:
http://zuchy.zhp.pl/cykle-sprawnosciowe.html
http://propozycje.zhp.pl/files/program/propozycje/PiPH/Mam%20szczera%20wole/
MAM%20SZCZERA%20WOLE%20-%20dla%20zuchow.pdf
http://propozycje.zhp.pl/files/program/propozycje/inne/barwy/kamyk.pdf
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