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I. Cel Ogólny
Kształtowanie osobowości człowieka i jego rozwój intelektualny , społeczny,
duchowy i fizyczny oparty na tworzeniu więzi międzyludzkich
II. Cele szczegółowe:
• Propagowanie właściwych sposobów spędzania wolnego czasu.
• Budzenie wrażliwości na krzywdę i niedolę innych ludzi poprzez czynny udział
w akcjach charytatywnych.
• Zdobywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
• Pogłębianie poszanowania tradycji lokalnych.
• Kształtowanie postaw proekologicznych.
• Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
• Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.
• Pogłębianie szacunku dla ludzi starszych.
• Rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy w drużynie i zastępie.
• Zdobywanie sprawności i stopni harcerskich.
III. Metody pracy:
Wspieranie samorozwoju harcerzy poprzez:
-doskonalenie i stymulowanie programu ZHP,
-Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie,
-uczenie poprzez aktywność przejawiającą się w różnych formach działania,
-pracę w niewielkich grupach.
IV. Formy pracy:
- zbiórka, stopnie i sprawności,
- piosenka, pląs,
- ognisko, musztra,
- gawęda, rajd,
- działalność gospodarcza,
- gra terenowa, zwyczaje i obrzędy,
- zwiad, zadania przedzbiórkowe,
- bieg harcerski, system zastępowych,
- dyskusja.

Na zbiórkach harcerze będą mogli:
-czuć się bardziej potrzebnym innym ludziom i środowisku,
-sprawdzać swoje możliwości oraz zdobywać i ćwiczyć umiejętności praktyczne,
-rozwijać zainteresowania i zdolności,
-zwiedzać interesujące miejsca w swojej okolicy,
-wykazać się zaradnością i sumiennością,
-zdobywać kolejne sprawności wykonywać zadania na stopnie harcerskie,
-zżyć się ze swoimi kolegami i koleżankami.
V. ZAMIERZENIA:
1. Realizacja propozycji programowych Komendy Hufca. Zaznajomienie się
z podstawowymi zadaniami ochrony środowiska i wyrobienie u członków drużyny
świadomości ekologicznej.
2. Udział w tradycyjnych imprezach organizowanych przez Komendę Hufca Brzesko
(w biwaku startowym, Betlejemskie Światełko Pokoju, Przyrzeczenie harcerskie,
Harcerska Akademia, Dzień Myśli Braterskiej, Zintegrowanie się z pozostałymi
drużynami harcerskimi oraz uświadomienie harcerzy o ważnej roli dbałości
o kulturę fizyczną.
3. Powiększenie liczebności drużyny. Przyjmowanie nowych członków.
4. Dalsze zdobywanie sprawności harcerskich oraz wypracowywanie stylu godnego
harcerza i harcerki.
5. Działalność w środowisku lokalnym oraz w PSP w Mokrzyskach. Stała obecność
i zaangażowanie harcerzy w życiu wyżej wymienionej szkoły.
6. Tworzenie sprawozdań z wydarzeń DH, które będą zamieszane na stronie
internetowej szkoły.
7. Sprawowanie opieki (dbanie o czystość, ład i porządek, zapalanie zniczy
i składanie kwiatów podczas uroczystości patriotycznych i różnych innych świąt)
nad obeliskiem „W hołdzie rodakom, którzy życie swe oddali za ojczyznę”
znajdującym
w Mokrzyskach.
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„Załóż mundur i przypnij lilijkę” – nabór
nowych członków do drużyny. Zbiórka
organizacyjna. Formowanie nowej
drużyny.
Udział w obchodach rocznicowych
bombardowania stacji kolejowej
Brzesko-Słotwina.
Symbole ZHP, hymn, umundurowanie,
obrzędy.
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Udział w Biwaku startowym
„Piaski Drużków 2018 r.

X 2018 r.

Drużynowy
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Akcja Znicz-porządkowanie grobów
żołnierzy poległych w czasie I Wojny
Światowej w Lesie Szczepanowskim.
V Jesienny Rajd Liścia. 100 osób na 100
lecie Niepodległości.
Odpalenie zniczy na grobach druhów
i druhen, którzy odeszli na wieczną
wartę. Cmentarz w Szczepanowie.

20-30 X 2018
r.

Drużyna
harcerska

XI 2018 r.

Drużynowy

XI 2018 r.

Drużyna
harcerska

XI 2018 r.

Drużyna
harcerska

6.

7.

8.

Musztra. Nauka pieśni patriotycznych.
Udział w uroczystości z okazji Święta
Niepodległości.
Andrzejki –wróżby, zabawa
andrzejkowa.
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Akcja kalendarz – sprzedaż kalendarzy
na rok 2019.
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Historia ZHP
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Mikołaj u najmłodszych – Mikołajki dla
uczniów klas 1-3. skromny owocowy
poczęstunek przygotowany przez
drużynę harcerską dla najmłodszych.
Szkoła technik harcerskich –
TERENOZNAWSTWO.
Pobranie Betlejemskiego Światełka
Pokoju.
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Złożenie Przyrzeczenia harcerskiego.
Życzenia świąteczne, wigilia Komendy
Hufca.
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Przygotowanie kartek świątecznych dla
samotnych mieszkańców Mokrzysk.
Szkoła technik harcerskich –
SAMARYTANKA .
Dzień Myśli Braterskiej- akcje
charytatywne.
Szkoła technik harcerskich – stopnie
sprawności.
Konkurs plastyczny- Moja miejscowość
zimą.
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Udział w wartach Wielkosobotnich.
Czuwanie przy Grobie Pańskim.
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„ Nauka nowych piosenek – rozśpiewana
drużyna” – śpiewanki.
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Nauka piosenek i przygotowanie
dekoracji na XVIII PPH.
XVIII PRZEGLĄD PIOSENKI
HARCERSKIEJ MOKRZYSKA 2019.
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„Regulamin i Musztra!”
Tworzenie notatek z działań drużyny na
szkolną stronę www.
Podsumowanie pracy drużyny – ognisko
harcerskie, poczęstunek, nagrody i
dyplomy.
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