
 

 

 
 

Opracowała: pwd. Weronika Łasut 
 

Temat zajęć: Podstawowe regulaminy – dotyczące mundurów, odznak i oznak,  
  musztry i  ceremoniału harcerskiego  

 
Zamierzenia: 
Po zajęciach, uczestnik będzie: 
- znał zasady obowiązujące członków ZHP wynikające z regulaminu mundurowego, 
- potrafił stosować zasady musztry i ceremoniału harcerskiego w pracy drużyny 
Czas trwania: 1h 
Uczestnicy: Max. 20 osób 
Materiały:  
Karteczki samoprzylepne, pisaki, kredki, kartki A3, wydruk regulaminu musztry i ceremoniału 
Harmonogram: 
 

Treść Forma Czas 
Potrzebne 
materiały 

Uwagi 

Po co nam musztra? 
Po co nam mundur? 
- uczestnicy wymieniają liczby w 
losowej kolejności, jeśli jakieś 
osoby powiedzą na raz, muszą 
dopisać na karteczce odpowiedź na 
powyższe pytanie 

Burza mózgów 5min Karteczki 
samoprzylepne, 
pisaki 

 

Historia munduru i musztry 
- prowadzący opowiada o genezie 
umundurowania skautowego i o 
powodach stosowania musztry, jako 
formy pracy 

Gawęda 5min   

Elementy regulaminowego 
umundurowania- w każdym zastępie 
jedna osoba ma zawiązane oczy. 
Musi, kierowana głosem 
pozostałych, narysować harcerza w 
nakryciu głowy. Dorysowuje do szyi, 
zagina kartkę do tyłu i przekazuje 
następnemu zastępowi, który 
dorysowuje następną część itd. Przy 
przekazywaniu kartek, zmienia się 
rysujący 

Zajęcia 
artystyczne, 
praca w grupach 

10min Pisaki, kredki, 
kartki A3 

 

Analiza poprawności i 
przypomnienie podstawowych zasad 
wynikających z regulaminu- kiedy 
już zostaną odsłonięte rysunki, 
uczestnicy zastanawiają się 
wspólnie, czy czegoś brakuje oraz 
co jeszcze wolno nosić na mundurze 
- prowadzący koryguje błędy, a na 
końcu dopowiada swoje przykłady 

Dyskusja 10min   

Przygotowywanie pokazu musztry- 
zastępy dostają za zadanie 

Praca w grupach 10min   



 

  
  

przygotowanie 2 minutowego 
pokazu musztry. Dostają przez 
bluetooth piosenkę, do której rytmu 
muszą się dostosować 

Pokaz musztry zastępów-zastępy 
kolejno prezentują swoją musztrę, 
przy dźwiękach muzyki 

Musztra 10min   

Zasady musztry i ceremoniału -
każdy uczestnik dostaje fragment 
tekstu, wycięty z „Regulaminu 
musztry i ceremoniału ZHP” i ma za 
zadanie streścić go pozostałym 
-prowadzący krótko podsumowuje 
zajęcia, odsyłając uczestników do 
pełnej treści „Regulaminu musztry i 
ceremoniału ZHP i do „Regulaminu 
mundurowego” 

Dyskusja, 
podsumowanie 

10min Regulaminu 
musztry i 
ceremoniału 

 

 
 


