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Chorągwiana Letnia Akcja Szkoleniowa 

„Wszystkie Barwy  Śląska” 

Kurs drużynowych drużyn starszoharcerskich 
 

 

TEMAT  ZAJĘĆ: Instrumenty metodyczne 

prowadzący  :  

phm. Robert Latacz, HR  

data :  

18.08.2008r 

miejsce  :  

Ośrodek Harcerski w Chorzowie, sala 122 w Hotelu Skaut.  

odbiorca : 

Uczestnicy kursu drużynowych drużyn starszoharcerskich – 16 osób 

 

 

 

 

 

 

 

 

cel zajęć :  

Przypomnienie instrumentów metodycznych w pionie starszoharcerskim oraz 

nauczenie uczestników jak wykorzystywać instrumenty metodyczne do 

pracy z drużyną.  
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ierzenia  ; 

 

 

 

 

 

 

 

czas trwania : 

3 h 

materiały programowe : 

Szary papier, tablica, markery, wymaganie na stopnie starszoharcerskie, 

wymagania na sprawności jedno i dwu gwiazdkowe, wymagania na próbę 

harcerza, ilustracje przedstawiające graficzne przedstawienie poszczególnych 

sprawności, klej, karteczki samoprzylepne.  

formy pracy : 

 Dyskusja, 

 Gra – „szukanka/układanka” 

 Warsztat, praca w grupach  

Zamierzenia : 

Po zajęciach uczestnik będzie :  

 znał i umiał stosować instrumenty metodyczne 

 znał cele i sposoby realizacji próby harcerza 

 wiedział, jakie cele wychowawcze są realizowane przy pomocy 

poszczególnych instrumentów   

 będzie potrafił motywować harcerzy starszych do zdobywania stopni, 

sprawności oraz do realizacji projektów 

 potrafił opracować oraz współuczestniczyć w opracowaniu jako opiekun 

próbę na stopień starszoharcerski tak, aby zapewniała wszechstronny 

rozwój 

 rozumiał zadania sprawności, potrafił budować zadania mające pomagać w 

realizacji sprawności przez członków drużyny, potrafił zmotywować 

harcerzy starszych do zdobywania sprawności    
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1. Wstęp – przywitanie uczestników i przedstawienie tematu i celów owych 

zajęć. Podkreślenie ważności tematu 

2. Ćwiczenie rozluźniające – każdy uczestnik kończy zdanie „Czuje się 

dzisiaj jak…” (porównując się do urządzenia AGD) i argumentuje.  

3. Pogadanka – „Jakie znamy instrumenty metodyczne w pionie 

starszoharcerskim”, Prowadzący zapisu owe instrumenty w narysowanym 

kole na tablicy podzielonym na cztery części (próba harcerza i harcerki/ 

stopnie starszoharcerskie/ projekt/ sprawności jedno i dwu gwiazdkowe)  

4. Próba harcerza/harcerki – Dyskusja – „Jak w waszych środowiskach 

wygląda realizacja próby harcerza/harcerski? Jak przygotowuje się ludzi 

do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego? Ile czasu oczekuje się na 

złożenie PH? Czy próba harcerza/harcerki jest potrzebna i dlaczego?”. 

Prowadzący prowokuje dyskusja opartą na wyżej wymienionych 

pytaniach.  

5. Analiza podstawowych wymagań z próby harcerza/harcerki – praca w 

grupach (parach) – Uczestnicy dobierają się w pary. Każda para 

otrzymuje jedno z ośmiu podstawowych wymagań. Zadaniem 

uczestników jest zastanowienie się w jaki ciekawy sposób można 

zrealizować dane wymaganie.  

6. Prezentacja pracy opisanej w punkcie 5.  
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7. Stopnie starszoharcerskie jako kolejny z instrumentów metodycznych – 

gra szukanka/układanka – uczestnicy muszą odnaleźć samoprzylepne 

karteczki poprzyklejane na ścianach hotelowego korytarza. Na karteczka 

zapisane są literki. Po zebraniu literek należy ułożyć z nich cztery słowa 

(PIONIERKA, ODKRYWCA, SAMARYTANKA, ĆWIK).  

8. Jak oznaczamy stopnie starszoharcerskie na naramienniku i krzyżu – 

pogadanka. Wyniki pogadanki zapisujemy w formie graficznej na balicy.  

9. Motywowanie harcerzy do zdobywania stopni – zabawa/gra – uczestnicy 

zostają podzieleni na dwie grupy po osiem osób. Jedna grupa wychodzi z 

sali. Grupa która zostaje w sali ma zadanie wcielić się w harcerza w 

wieku gimnazjalnym który nie zdobywa stopni i nie chce ich zabardzo 

zdobywać. Zadaniem grupy, która opuściła sale jest przeprowadzenie 

rozmowy motywującej do zdobywania stopni. Rozmowy prowadzone są 

w parach i odbywają się jednocześnie.  

10. Dyskusja – podsumowanie ćwiczenia opisanego w punkcie 9. 

11. Indywidualne dostosowanie poszczególnych instrumentów metodycznych 

do danego harcerza – praca w grupach/warsztat – uczestnicy zostają 

podzieleni na cztery grupy. Każda grupa dostaje charakterystykę osoby 

(załącznik). Zadaniem grupy jest dobrać odpowiedni instrument 

metodyczny (próba harcerza, próba na trzeci bądź czwarty stopień 

harcerski) dla tej postaci i rozpisać przykładową próbę w oparciu o 

charakterystykę. Dodatkowo grupa musi narysować swoją postać i 

przedstawić w ciekawej formie.  

12. Prezentacja prac grup. Dyskusja na temat prac grup.  

13. Sprawności jako kolejny z instrumentów metodycznych – 

układanka/praca w grupach – uczestnicy w grupach (4) otrzymują 

ilustrację przedstawiające graficzne oznaczenie sprawności, karteczki z 

nazwami różnych sprawności oraz losowo wybrane wymagania na różne 
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sprawności. Zadaniem grup jest dopasowanie do grafik wymagań i nazw, 

oraz dodatkowo opracowanie zadania na dane wymaganie.  

14. własna sprawność – praca w grupach – uczestnicy nadal pracują w 

grupach (4). Losują karteczki, na których zapisane są różne dziedziny 

aktywności życiowej (nauka, sport, turystyka, społeczeństwo itp.). 

Zadaniem grup jest opracowanie własnej sprawności z danej dziedziny, 

opracowanie jej nazwy, znaku graficznego oraz kilku przykładowych 

wymagań. Wymyślone sprawności powinny być na poziomie trudności 

dwóch/trzech gwiazdek.   

15. Prezentacja prac.  

16. Podsumowanie i ocena zajęć. Przypomnienie tematu i celów zajęć. 

Podkreślenie najważniejszych zagadnień. 

Zadania do wykonania po zajęciach : 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

Uwagi po/ o zajęciach: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 


