
Wrzesień 2018 r. 

• Nabór do gromady nowych zuchów z klasy pierwszej. Zbiórki pierwszego miesiąca. 

Wprowadzenie do zbiórek o Prawie Zucha. 

           

 

                              

• Przygotowanie do wyprawy w poszukiwaniu skarbu. 

• Pokonując przeszkody wkraczamy do Wioski Strachów. Dowiadujemy się, że “Zuch 

jest dzielny” 



       

Październik 2018 r. 

• Na Polanie Prawdomówności poznajemy trzeci punkt Prawa Zucha “Zuch mówi 

prawdę” 

￼  

• W Lesie Obowiązków odszukujemy czwarty punkt prawa “Zuch pamięta o swoich 

obowiązkach” 

 

Pamiętamy o obowiązku składania urodzinowych życzeń. 

 

 



Listopad 2018 r. 

W kręgu gromady postanowiliśmy zdobywać sprawność PIŁSUDCZYKA, aby uhonorować 

postać wielkiego Polaka - Józefa Piłsudskiego w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Wyruszamy na grę terenową po naszej miejscowości. 

 

                                                                                        
Tworzymy wystawę “Laurek dla Niepodległej” 

• W Mieście Dobroci przekonujemy się, że “Wszystkim jest z zuchem dobrze”. 

• Zuchenka Natalia przygotowała dla wszystkich  majsterkę  - warsztaty, na których 

nauczyliśmy się jak wykonać gniotka. 

 



 

Grudzień 2018 r. 

• Przygotowujemy zadania przedrajdowe na zbliżającą się Wigilię. 

• Poznajemy zwyczaje wigilijne na Węgrzech, uczymy się węgierskich życzeń. 

               

• Wigilia Harcerska Hufca Lipsko odbyła się w Jaworze Soleckim 7 grudnia 2018 r. 

                        

 



• Sprawność zespołowa ŚWIĘTY MIKOŁAJ 

 

 

 

 

 

 

 

• W Jaskini Pracowitości pokazujemy swoje zdolności i kreatywność wykonując kartki 

świąteczne. Zuchy poznają szósty punkt prawa “Zuch stara się być coraz lepszy”                

 

 

• Teraz kartki powędrują do 

zaprzyjaźnionych osób. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń - luty 2019 r. 

• Sprawność zespołowa AKTORKA/AKTOR. W listopadzie byliśmy w Teatrze Lalki i Aktora 

KUBUŚ w Kielcach na spektaklu  „Akademia Pani Beksy”. Po przedstawieniu obejrzeliśmy 

wystawę lalek, a następnie odwiedziliśmy pracownię lalkarską. Uczestniczyliśmy również                           

w warsztatach aktorskich. 

                                                           

Ćwiczenia 

kreatywne            

i 

artykulacyjne 

 

 

 

                                                                



Wymyślamy scenki 

Wcielamy się w różne postacie. 

 

Poznaliśmy teatr starożytnej Grecji. 



 

Marzec 2019 r. 

• Święto Powitania Wiosny – tradycyjnie uczciliśmy barwnym pochodem. Jak co roku to 

zuchy przygotowują kukłę marzanny. W tym roku postanowiliśmy uatrakcyjnić 

przyjście najpiękniejszej pory roku grą terenową dla młodszych klas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kwiecień - maj 2019 r. 

• W kwietniu przypomnieliśmy procedury i zasady pierwszej pomocy. Korzystaliśmy                

z ładnej pogody organizując gry i zabawy dla szóstek na świeżym powietrzu (tak nas 

pochłonęły, że nie zrobiliśmy żadnego zdjęcia). W maju nadal szlifowaliśmy nasze 

scenki. Kilkoro zuchów, którzy tworzą teatrzyk PEGAZ działający w bibliotece 

zaangażowało się w przygotowanie przedstawienia dla pierwszoklasistów. 

 

• Przedstawienie przygotowujemy dla naszych rodziców z okazji ich święta, więc 

musieliśmy pomyśleć o własnoręcznie wykonanych upominkach.  

 

 

 

 

 

 

Efekty naszej majsterki. 



Czerwiec 2019 r. 

• W kręgu rady podjęliśmy decyzję o zdobywaniu sprawności ŁAZIK. 

Wędrowaliśmy po okolicy poznając jej przyrodę, zabytki. Byliśmy nad rzeką i stawem. 

Poznawaliśmy rośliny jadalne. Założyliśmy dzienniki wędrówek. 

     

• Uroczyste zakończenie roku zuchowego połączone było ze Świętem dla Rodziców. 

                                 

                                       Premiera naszego przedstawienia. 

     

      

 



• Przygotowanie do obietnicy. Zuchy czeka wiele wyzwań. 

        

                       

• 13 czerwca 2019 r. dziesięcioro zuchów z pierwszej klasy złożyło obietnicę przed 

pomnikiem w pobliżu szkoły. 

                                



                            

                              Pani dyrektor szkoły wręczyła legitymacje zuchowe. 

 

       

Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem, pieczeniem kiełbasy, zabawami i pląsami. 

 


