
Kurs drużynowych drużyn harcerskich, CZAS 2013. 
KONSPEKT ZAJĘĆ 

Temat: Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie.  

Prowadzący: hm. Robert Latacz - SOKK. 

Cel:  Zapoznanie uczestników z podstawami ideowymi w drużynie harcerskiej.  

Zamierzenia (po ukończeniu zajęć uczestnik będzie): 

 Potrafił świadomie wpleść wartości wynikające z PiPH w program pracy drużyny 

 Rozumiał rolę PiPH w wychowaniu  

 Umiał zorganizować i przeprowadzić Przyrzeczenie Harcerskie  

 Potrafił zmotywować harcerzy do zdobywania sprawności.  

 

Odbiorcy: uczestnicy kurs drużynowych drużyn harcerskich, 15 osób.   

Materiały:  
 Interpretacja prawa harcerskiego hm. Stefana Mirowskiego 

 Interpretacja prawa harcerskiego Rady Naczelnej (uchwała 25/XXXV) 

 Księga jaszczurki (fragment „Przyrzeczenie małych”) 

 

Formy pracy: Zajęcia prowadzone w formie obrzędowego ogniska z 

uwzględnieniem obrzędów zachowania się przy ognisku.  
 Dyskusja  

Czas: około 100 minut  



Harmonogram zajęć:  
Czas Temat Opis Formy pracy Materiały 

2’ Wstęp do zajęć 
Przedstawienie prowadzących, wprowadzenie w 
tematykę zajęć oraz zapoznanie z celami i 
zamierzeniami zajęć 

Pogadanka - 

5’ „Przyrzeczenie małych”  
Odczytanie fragmentu Księgi Jaszczurki – 
„Przyrzeczenie małych” 

Odczyt, gawęda - 

7’ 
Jak rozumiecie usłyszane 
słowa?   

Uczestnicy wypowiadają się na temat odczytanego 
fragmentu książki.   

Dyskusja.  -. 

5’ Przerywnik muzyczny 

7’ Przyrzeczenie harcerskie.   
Przytoczenie roty PH i dyskusja nad jego treścią.  
Nawiązanie do pierwszego punktu Prawa 
Harcerskiego.  

Dyskusja.   -  

15’ 
Prawo harcerskie – punkty, 
od 2 do  5 

Prowadzący po kolej przytacza punkty prawa 
harcerskiego i moderuje dyskusję na ich temat. Jakie 
wartości z nich płyną, jak przybliżyć je harcerzom w 
drużynie.   
Po każdej dyskusji dwóch wybranych losowo 
uczestników odczytuje interpretację do Prawa 
Harcerskiego do danego punktu opracowaną przez 
hm. Stefana Mirowskiego i RN.  

Dyskusja 
Odczyt  

- interpretacja do prawa 
harcerskiego.  

10’ 

„Miłuje i stara się ją 
poznać”  

Uczestnicy opuszczają krąg ogniskowy. Ich zadaniem 
jest „przynieść kawałek lasu” a następnie 
zaprezentować co przynieśli i jak dokładniej opisać.    

-  

6 punkt prawa  
Omówienie, odczytanie fragmentów pochodzących z 
interpretacji.  

Dyskusja 
- interpretacja do prawa 
harcerskiego 

10’ 
Prawo harcerskie – punkty 
od 7 do 9  

Prowadzący po kolej przytacza punkty prawa 
harcerskiego i moderuje dyskusję na ich temat. Jakie 
wartości z nich płyną, jak przybliżyć je harcerzom w 
drużynie.   
Po każdej dyskusji dwóch wybranych losowo 
uczestników odczytuje interpretację do Prawa 

Dyskusja 
Odczyt  

- interpretacja do prawa 
harcerskiego.  



Harcerskiego do danego punktu opracowaną przez 
hm. Stefana Mirowskiego i RN.  

15’ 
10 punkt prawa 
harcerskiego.  

Uczestnicy zostają podzieleni na dwie grupy. Jedna 
musi przyjąć stanowisko w pełni za druga przeciw. 
Grupy mają chwilę na opracowanie swoich 
argumentów a następnie dyskutują. Dyskusję 
moderuje prowadzący. 

Dyskusja.   

Uczestnicy zajmują swoje prawdziwe stanowiska i 
wypowiadają się dlaczego tak uważają?  

Dyskusja  

5’ Przerywnik   Piosenka   

10’ Przyrzeczenie Harcerskie.  
Co to jest obrzęd Przyrzeczenia Harcerskiego? Jak 
zorganizować Przyrzeczenie Harcerskie?  

Bank pomysłów, dyskusja   

5’ Przerywnik  Piosenka  

5’ 
Odnowienie Przyrzeczenia 
Harcerskiego 

Uczestnicy zostają zaproszeni przez prowadzącego 
do odnowienia PH przy ogniu jako znak najwyższych 
wartości.  

  

1’ Zakończenie  

 


