Wykaz zuchowych mediów
Nie masz pomysłu na zbiórkę? Powtarzają Ci się schematy? Powiało
nudą i chcesz wprowadzić trochę nowości w Twój system pracy? Jeżeli
chociaż raz odpowiedziałeś twierdząco na to pytanie, skorzystaj z naszej
pomocnej listy, na której znajdują się różne, bardzo ciekawe pozycje z
inspiracjami na zbiórkę, grę, rajd i nie tylko…  Zamieszczony poniżej
spis zawiera wiele różnych pozycji od stron internetowych po fachową
zuchową literaturę, w której znajdziesz wiele ciekawych majsterek,
gawęd czy gier. Zachęcam do zapoznania się!

1. Strony WWW:
http://zuchy.zhp.pl – strona zawierająca opis metodyki zuchowej, wskazówki
dotyczące planowanie biwaków, czy kolonii zuchowych a także gotowe zbiórki, karty
sprawności, nagrane piosenki do nauki, czy propozycje programowe. Jest to ogromna
skarbnica wiedzy dla każdego drużynowego.
http://zuchowewiesci.zhp.pl
http://www.zuchy.zhp.wlkp.pl/archiwum_zuchowe_wiesci.php – „Zuchowe Wieści”
były kiedyś czasopismem wydawanym raz w miesiącu. Obecnie znaleźć można w sieci
zeskanowane stare numery zarówno z lat 90 jak i te późniejsze.
http://cbp.zhp.pl – CENTRALNY BANK POMYSŁÓW - jest to nowa platforma stworzona
przez Główną Kwaterę ZHP. Trafiają tam godne polecenia materiały wypracowane na
wszystkich szczeblach harcerskiej struktury ( oczywiście w tym i zuchowej). 
Znajdują się tam konspekty programowe, kształceniowe, wszystkie wydane do tej
pory propozycje programowe (ale o nich trochę później) :)

2. Inne strony WWW
http://zszywka.pl/ / http://stylowi.pl/ - bardzo ciekawy dział DIY (Zrób To Sam), który
może być inspiracją do wykonania różnego rodzaju majsterek (szczególnie w okresie
przedświątecznym).
http://chomikuj.pl/zuch_harcerz – bardzo przydatna strona dla drużynowego,
zawierająca pomysły na zbiórki, majsterki, poradniki dotyczące kolonii zuchowej i
wszystkie
niezbędne
materiały potrzebne do prawidłowego prowadzenia
gromady
zuchowej.
http://czasdzieci.pl/inspiracje/ -zbiór majsterek, podzielonych ze względu na okazję
(np. dzień Mamy, Taty, lato czy jesień).
http://pracaplastyczna.pl/ - Ogromna składnica różnego rodzaju majsterek,
niezbędnych na
zbiórkach.
http://ekodziecko.com/prace-plastyczne – bardzo ciekawe prace ręczne, zarówno
majsterkiminutki jak i dłuższe majsterki.
http://nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=53 – strona zawierająca konspekty
zajęć dla
dzieci ze szkoły podstawowej, a także scenariusze teatrzyków
http://dorotadankowska.republika.pl/scenariusze_przedstawien_ROZNE.htm – zbiór
scenariuszy do samodzielnego przedstawiania przez zuchy, ciekawa pomoc dla
każdego
drużynowego
3. Książki / czasopisma
Aleksander Kamiński - „Antek Cwaniak” - idealnie pokazuje jak powinna działać
gromada zuchowa. Daje bardzo pozytywnego „kopa”, dzięki czemu po lekturze chce
się jeszcze lepiej prowadzić własną gromadę. Książka opowiada o przygodach
nowego zuchmistrza, który dostaje polecenie założenia gromady i uczy się pracować z
zuchami.
Aleksander Kamiński- „Książka drużynowego zuchów”- ogromny zbiór zabaw, gier i
ćwiczeń
dla zuchów. Bardzo przydatna w prowadzeniu gromady. Druga z
„Trylogii
zuchowej”
Aleksander Kamiński- „Krąg rady” – zbiór gawęd dotyczący metodyki zuchowej.
Trzecia z
„ Trylogii zuchowej Kamińskiego”

Marek Wardęcki- „Zuchy”– kompendium wiedzy z praktycznymi grami i ćwiczeniami
dla
zuchów.
Emilia Kulczyk- Prus, Anna Wittenberg- „W krainie zabawy” - bardzo ładnie wydane
najważniejsze informacje o metodyce zuchowej :)
Anna Poraj- „Ściągawka wychowawcy kolonijno-obozowego”- pozycja obowiązkowa
dla
wszystkich drużynowych, którzy jadą na kolonię zuchową. Bardzo krótko i
przystępnie opisane, w większości sprawdzone porady.
Stefan Wojtkiewicz- „Rok w gromadzie zuchowej”
Książki z serii „ZUCHMISTRZ”- bardzo ciekawa pozycja z propozycjami zbiórek,
metodyka,
poradnik: „jak poradzić sobie z niektórymi problemami”, pomysły na
majsterkę czy teatr zuchowy.
Adam Kiewicz – „Zuchowe ABC”
Sprawności zuchowe – zbiór wszystkich wydanych do tej pory sprawności zuchowych

4. Propozycje programowe
„Wyprawa przez oceany”- propozycja programowa stworzona przez
Chorągiew Śląską w latach 2002-2003. Mimo, że ma już ponad 10 lat,
jej tematyka jest dalej aktualna i bardzo ciekawie opisana.
„Na szlakach możliwości” - autorska propozycja programowa dh.
Barbary Halejak i dh. Magdaleny Kobryń z Hufca Ziemi Gliwickiej.
Podzielony został na 4 szlaki – żółty, zielony, niebieski oraz czerwony.
„Raduje się serce!” - Kompleksowy zestaw informacji i materiałów
przydatnych dla drużynowego w pracy z tematyką niepodległościową.
W skład „Raduje się serce” wchodzą informacje merytoryczne o
wydarzeniach i postaciach z 1918 roku oraz zbiór wskazówek i
pomysłów metodycznych.
Teraz Afryka – od źródeł skautingu do kontynentu przyszłości”– bardzo
ładnie opisana sprawność Afrykańczyka, która może urozmaicić
zuchowe zbiórki
„Chcę wiedzieć więcej niż wiem, umieć więcej niż umiem” - Celem
propozycji było przybliżenie zuchom oraz harcerzom otaczającego ich
świata nauki i techniki. Dzięki realizacji zadań mogli przekonać się, że wiedza jest przydatna
nie tylko w laboratorium ale także w codziennym życiu. Miała zachęcać do kreatywności,
pracy nad sobą oraz odkrywania pasji.

„Czerwone maki – teka drużynowego”- propozycja poświęcona bitwie pod Monte Cassino,
znajduje się tu rozpisana sprawność „Miś Wojtek”
„Bum!” - propozycja programowa o pracy z tematyką bezpieczeństwa we wszystkich grupach
metodycznych. Zawiera informacje o: roli ZHP w zarządzaniu kryzysowym, zagrożeniach
występujących w Polsce oraz sposobach radzenia sobie z nimi, a także metodach pracy z
harcerzami ww. tematyce.
„Idę ze światłem”- Propozycja zawierająca pomysły na czas: adwentu, Bożego Narodzenia
oraz przygotowania przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju. Zawiera materiały, które
można wykorzystać do pracy z grupą oraz wspierające indywidualny rozwój duchowy.
„Zuch ratownik” - W odpowiedzi na kursy i szkolenia przeznaczone dla harcerzy starszych i
wędrowników, powstał poradnik, który opisuje, jak zgodnie z metodyką zuchową nauczać
dzieci pierwszej pomocy. Do poradnika dołączone są plany zbiórek, piosenki, krzyżówki,
rebusy i łamigłówki, które będą pomocne w realizacji sprawności zespołowej Zucha
Ratownika.
„Zielone harcowanie” - W poradniku zaproponowano każdej grupie metodycznej tzw. Zielone
zajęcia o tematyce proekologicznej. W książce zamieszczone są konspekty i materiały do
bezpośredniego wykorzystania na zbiórkach.
„Woda jest życiem” - Jedna z najstarszych i doskonale przygotowanych propozycji
programowych. Składa się z 3 książeczek: Fakty, Działanie, Harcerska Służba. Program „Woda
jest życiem” opracowali w Załęczu Wielkim instruktorzy CSI.
„Wakacje na maksa” - Celem tej propozycji jest pokazanie młodym ludziom, że wakacje to
czas, który należy spędzać aktywnie oraz bezpiecznie. Ukazanie walorów wsi oraz jej
mieszkańców, a w
szczególności umiejętności, wiedzy i doświadczenia młodzieży
wychowanej na wsi. Zawiera
liczne zadania oraz szczegółowe ich opisy. Kierunki
programowe i zadania na NAL opisane w tej propozycji wzbogacą bazę NAL o wartościowe
działania.
„Teka drużynowego- Szare Szeregi” - Teka składa się z broszury oraz kart. W części pierwszej
znajdziemy propozycje cyklów sprawnościowych, pomysły na zbiórki oraz gry terenowe.
Część druga zawiera 10 kart – materiałów pomocniczych. Materiał przybliża historię oraz
działalność Szarych Szeregów podczas II Wojny Światowej.
„Razem po zdrowie” -W poradniku znajdziemy informacje na temat racjonalnego odżywiania,
aktywności fizycznej oraz wypoczynku, sposobów radzenia sobie ze stresem, oraz profilaktyki
uzależnień. Zamieszczone są w niej propozycje dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych oraz
wędrowników.
„Ponad granicami” - Poradnik składa się dwóch części. Pierwsza zawiera 7 drogowskazów
prezentujących propozycje sprawności do zrealizowania, gry, quizy oraz zawierających

wskazówki i pomysły na zbiórki, a nawet regionalne przepisy kuchni polowej. W drugiej
części drugiej znajdują się wskazówki dotyczące współpracy zagranicznej oraz organizacji
obozu zagranicznego.
„Radość – uśmiech – niepodległość” -Materiał przygotowany z okazji 11 listopada. Zawiera
informacje historyczne, pomysły na zbiórki dla wszystkich grup metodycznych, śpiewnik
„Pod namiotem praw” - W broszurze znajduje się repertuar, który dotyczy praw dziecka. Do
każdego z praw zostało zaproponowanych kilka zadań. Zadania są przeznaczone dla
organizatorów wszystkich form letniego działania: stanic NAL, zastępów NAL, obozów i
kolonii, biwaków drużyn i gromad.
„Nasza trasa” - Celem projektu było poznanie swojego regionu, wzbudzenie zainteresowania
jego historią wśród zuchów i harcerzy oraz zachęcenie do uprawiania turystyki i zdobywania
odznak PTTK. Głównym zadaniem było wytyczenie szlaku turystycznego na terenie, w którym
dane środowisko działa. W ramach propozycji drużyny mogły także realizować kamienie
milowe. Propozycja była skierowana także do osób nie należących do ZHP – szkół, klubów.
„Mam szczerą wolę” - Propozycja przygotowana wspólnie z Rzecznikiem Praw Dziecka. Część
pierwsza poświęcona jest Konwencji o prawach dziecka. Część druga dotyczy wartości
harcerskich. Drużynowy odnajduje w niej przykładowe gawędy, pomysły na zbiórki a także
różnego
rodzaju aktywności
związane
z
Prawem
Harcerskim/Zucha
oraz
Przyrzeczeniem/Obietnicą. Dla zuchów powstała osobista książeczka z gotowymi rebusami,
zagadkami i krzyżówkami
„Kamyk na szańcu” - Propozycja programowa GK ZHP opracowana z okazji 110-ej rocznicy
urodzin Aleksandra Kamińskiego oraz 35-tej rocznicy śmierci. Zawiera ona podstawowe
informacje na temat Aleksandra Kamińskiego (kalendarium, zbiór cytatów, relacje osób, które
go znały) a także materiały do wykorzystania na zbiórkach – pomysł na happening, zbiórki
zuchowe oraz harcerskie.
„CYFerie”to
narzędzie
adresowane
do
zastępów
harcerskich,
zastępów/patroli starszoharcerskich,
zastępów/patroli
wędrowniczych
drużyn
wędrowniczych, liczących 9-12 osób oraz gromad zuchowych. Propozycja przybliża prawa
rządzące procesem cyfryzacji oraz tematy związane z nowymi technologiami.
„Chrońmy bioróżnorodność” - Propozycja opracowana przez organizacje międzynarodowe
(FAO, WAGGGS, The Green Wave, YUNGA), ale zaadaptowana przez ZHP do polskich realiów.
Podręcznik zawiera części: Nasza Ziemia, Nasze Powietrze, Nasza Woda, Nasz Świat oraz
rozdział z materiałami i dodatkowymi informacjami (np. słowniczek). Podręcznik zachęca do
zdobywania wiedzy na temat naszej planety oraz żyjących na niej organizmów. Można w nim
także znaleźć opisy doświadczeń, które można samodzielnie przeprowadzić w domu.

Powyższa lista cały czas jest
otwarta. Zachęcamy do
przesyłania swoich propozycji
ciekawych pomysłów do pracy z
zuchami. Będzie ona na bieżąco
uzupełniana.
Opracowała: sam. Alicja Janicka

