
Kurs drużynowych drużyn harcerskich, CZAS 2013. 
KONSPEKT ZAJĘĆ 

Temat: Sprawności harcerski. 

Prowadzący: hm. Robert Latacz - SOKK. 

Cel:  Uświadomienie uczestnikom zajęć roli sprawności harcerskich w pracy drużyny harcerskiej. 

Zamierzenia (po ukończeniu zajęć uczestnik będzie): 

 Rozumiał rolę sprawności  

 Potrafił zmotywować harcerzy do zdobywania sprawności.  

 

Odbiorcy: uczestnicy kurs drużynowych drużyn harcerskich, 15 osób.   

Materiały:  
 Kartki A4  

 Długopisy, pisaki.  

 Zestaw sprawności harcerskich (minimum 3 sztuki).  

 Kartki dużego formatu (np. szary papier) 

 Krótkie biografie: Alka, Wołodyjowskiego, Bolesława Chrobrego.  

 

Formy pracy: 
 Dyskusja  

 Warsztat  

 Praca w grupach 

 Burza mózgów 

 Scenki sytuacyjne.  

Czas: 90 minut  



Harmonogram zajęć:  
Czas Temat Opis Formy pracy Materiały 

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

Pogadanka - 

10’ 
Co to są sprawności? Po co 
nam taki instrument 
metodyczny?  

Uczestnicy odpowiadają na zadane pytania. 
Prowadzący moderuje dyskusję. Zapisanie 
wypowiedzi. 

Dyskusja - 

25’ 

Jak zmotywować harcerza 
do zdobywania 
sprawności?  

 Uczestnicy dzielą się na pary. Jedna osoba z 
pary wciela się w drużynowego, druga w 
harcerza, który nie chce zdobywać 
sprawności harcerskich. Zadaniem 
drużynowych jest przeprowadzić rozmowę 
motywującą ze swoim harcerzem.  

 Po upływie 10 minut wszyscy harcerze 
zmieniają drużynowych i teraz to oni 
wcielają się w drużynowych.  

 Wszystkie pary rozmawiają jednocześnie.  

Scenki sytuacyjne.  -. 

Co motywuje harcerzy?  
Podsumowanie poprzedniego ćwiczenia. Stworzenie 
listy czynników motywujących harcerzy do 
zdobywania sprawności.  

Dyskusja, burza mózgów.  
Papier dużego formatu, 
pisaki.  

5’ Przerywnik muzyczny 

20’ 

Jakie sprawności dobrać?  

Uczestnicy dzielą się na trzy zastępy w jakich pracują 
podczas kursu. Otrzymują krótką charakterystykę 
harcerza/harcerki. Ich zadaniem jest dobrać 
odpowiednią sprawność harcerską dla danej osoby i 
opracować przykładowe zadania.  

Praca w grupach, warsztat.  
- zestaw sprawności,  
- kartki A4, długopisy,  
- charakterystyka harcerzy,   

Prezentacja pracy  
Grupy prezentują co wypracowały. Dyskusja całej 
grupy na temat wypracowanych materiałów. 
Podsumowanie przez prowadzącego.  

Dyskusja - 

20’ 
Czy  można stworzyć 
własną sprawność? Skąd 

Uczestnicy w zastępach otrzymują krótką 
charakterystykę postaci (Alka, Wołodyjowskiego, 

Warsztat, praca w grupach 
- charakterystyka postaci 
- kartki A4  



czerpać pomysły?  Bolesława Chrobrego). Ich zadaniem jest wcielić się 
w zespół planujący kampanię bohater i opracować 
sprawność 1 i 2 gwiazdkową, którą harcerze będą 
mogli zdobyć podczas realizacji „kampanii bohater”. 
Dodatkowo mają pomyśleć nad znakiem graficznym 
sprawności.  

- długopisy 

Prezentacja 
Zastępy prezentują opracowane sprawności. 
Wspólna dyskusja.  

Dyskusja - 

5’ 
Podsumowanie zajęć i 
zakończenie.  

Podsumowanie wypracowanych materiałów. 
Przypomnienie celów zajęć. Uczestnicy na 
zakończenie dostają pracę między zajęciową – 
opracowanie na czysto sprawności do kampanii 
bohater wraz ze znakiem graficznym sprawności.  
Ewaluacja w dowolnej formie.   

Pogadanka  

 

 


