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Zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół w Sztutowie imienia Pamięci Ofiar Stutthofu

Dokładny termin: sobota (28.11.2015r ) między 10:00, a 12:30
Cele:
• Przybliżenie uczniom historii oraz ciekawostek dotyczących regionu, w którym mieszkają 

(gmina Sztutowo, Województwo Pomorskie)
• Przybliżenie uczniom działania drużyny harcerzy oraz technik harcerskich takich jak 

samarytanka, terenoznawstwo czy puszczaństwo
• Praca nad percepcją 
• Spędzenie czasu na świeżym powietrzu z możliwością rozwoju fizycznego 

Plan:
1. Przywitanie i podział na grupy 10:00 – 10:10
2. Wytłumaczenie zasad 10:10 – 10:20
3. Główna część zajęć 10:20 – 12:10
4. Powrót do szkoły 12:10 – 12:20
5. Podsumowanie i rozdanie nagród 12:20 – 12:30

Opis zajęć

Uczniowie  zostają  podzieleni  na  patrole,  które  będą  rywalizować  między  sobą  jak  również
z młodszymi harcerzami z drużyny. Każdemu patrolowi przewodzi starszy harcerz. 

Na samym początku każdy patrol dostaje w kopercie 5 losowych kart dotyczących regionu. By
zwyciężyć rywalizację trzeba zdobyć razem 25 dodatkowych kart bądź pod sam koniec zajęć
mieć największą ilość kart.

Karty można zdobywać na dwa sposoby: 
1. Poprzez rywalizację z innymi patrolami
2. Poprzez wykonywanie zadań na punktach oznaczonych na mapie

AD1
Rywalizacja  pomiędzy  patrolami  przebiega  na  arenie.  Na  samym  początku  losowana  jest

dyscyplina w jakiej się zmierzą dane patrole (w rywalizacji mogą brać udział tylko 2 patrole
naraz). Wygrany patrol losuje kartę z puli kart przeciwnika, a następnie umieszcza ją w swojej
kolekcji kart.

Wariantów rywalizacji jest 10 i polegają na użyciu siły, zwinności i sprytu.

AD2
Na terenie znajdują się punkty pozwalające na zdobycie dodatkowych kart. By je otrzymać muszą

wykonać zadanie, które na danym punkcie jest do zrobieni



 
PUNKTY:
1. KIM 

Gra ćwicząca spostrzegawczość i pamięć. Możliwe jest wybranie jednego z 3 wariantów:
• Tekstowy- Zadaniem całego patrolu jest zapamiętanie jak największej ilości tekstu
• Muzyczny – Zadaniem całego patrolu jest wsłuchanie się w grane melodie , a następnie

podanie ich tytułów po kolei 
• Zwykły–  Zadaniem  całego  patrolu  jest  jest  zapamiętanie  jak  największej  ilości

przedmiotów rozłożonych na płachcie
Każdy patrol ma 2 minuty na zapamiętywanie.

2. SAMARYTANKA
Punkt składa się z dwóch części:
• Skompletowania apteczki: Na terenie zostaną rozłożone przedmioty wchodzące w skład

apteczki. Zadaniem chłopaków będzie odnalezienie ich i umieszczenie w apteczce w jak
najszybszym czasie

• Zadzwonienie po pomoc: Na samym początku wszyscy zostaną przeszkoleni z tego jak
dzwonić po pomoc, a następnie każdy będzie musiał sam „zadzwonić” po pomoc

3. AZYMUTÓWKA
Na początku chłopaków czeka nauka używania busoli. Następnie biorą udział w azymutówce,
gdzie każdy prowadzi przynajmniej przez jeden etap. 
Trasy są trzy:
• łatwa (5 etapów)
• średnia (8 etapów)
• trudna (12 etapów)

4. ZAPACHY I SMAKI 
Każdy  z  patrolu  ma  zawiązane  oczy  i  dostaje  do  posmakowania  i  do  powąchania  po  5
różnych rzeczy. Zadanie polega na odgadnięciu jak największej ilości rzeczy poprzez węch
i smak.

5. ROZKŁADANIE NAMIOTU NA CZAS 
Zadaniem patrolu jest rozłożenie namiotu w jak najszybszym czasie.  Następnie muszą go
złożyć ale to już nie jest na czas. 

6. SLACKLINE
Zadaniem  całego  patrolu  jest  przejście  jak  najszybciej  po  taśmie  rozwieszonej  pomiędzy
dwoma  drzewami.  Gdy  ktoś  dotknie  ziemi  musi  zacząć  od  nowa.  Reszta  patrolu  może
pomagać osobie przechodzącej ale w taki sposób by go nie dotykać ciałem.

7. PASTERZ I BARANEK 
Patrol  dzieli  się  na  jednego  pasterza  i  baranki.  Zadaniem pasterza  jest  przeprowadzenie
swoich  baranków  przez  tor  przeszkód.  Może  ich  jedynie  prowadzić  słowem.  Baranki  dla
utrudnienia mają zawiązane oczy. Gdy któryś z baranków dotknie przeszkody musi zacząć od
nowa przechodzenie toru. Liczy się jak najszybsze przejście przez tor.

8. WIĄZANIE KRAWATA I MUSZKI 
Zadaniem wszystkich osób w patrolu będzie nauczenie się jednego wariantów:
• Węzła, którym wiąże się krawat
• Węzła, którym wiąże się muszkę

Każdy  z  punktów  można  zrobić  po  kilka  razy.  Wtedy  zadanie  polega  na  zrobieniu  kolejnego  wariantu  bądź
polepszeniu swojego czasu jeżeli na punkcie nie ma wariantów do wyboru.
Po zrobieniu danego punktu przez najbliższe 20 minut nie można z niego skorzystać. Trzeba wybrać się na inny
punkt.


