
 
 

 
 

 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

Treści 

kształcenia 

Przebieg Forma pracy Czas Potrzebne 

mat. 

Wprowadzenie Wszyscy uczestnicy stoją na zewnątrz. Na 

środku sali stoi miska z owocami w małych 

kawałkach. Obok leży 15 łyżek tak długich, 

aby samemu nimi nie można jeść. 

Prowadzący zaprasza do jedzenia (tylko za 

pomocą łyżek). Jedynym sposobem zjedzenia 

owoców, jest nakarmienie siebie nawzajem. 

Możliwa pomoc prowadzącego w dojściu do 

rozwiązania problemu. 

Zabawa 10 min  miska, owoce, 

łyżka o 

długości co 

najmniej 1 

metra 



Rozpoczęcie 

zajęć 

Przedstawienie prowadzącego. Zapoznanie z 

tematem zajęć. Nakreślenie znaczenia 

współpracy, wzajemnej pomocy i wymiany 

doświadczeń. 

monolog 5 min  

Cel funkcjono-

wania hufca 

Spisanie pomysłów uczestników kursu o celu 

funkcjonowania hufca. 

Burza mózgów 10 min papier, 

markery 

Zespoły 

hufcowe 

Podział na grupy poprzez wylosowanie kartki z 

literką. Dopasowanie się w grupy poprzez 

ustawienie swojego ciała na kształt danej litery. 

Tworzą się 4 grupy. 

Do każdej z grup przyporządkowane zostają 

odpowiednie zespoły hufcowe (namiestnictwo, 

ZKK, KSI, KR). Następnie grupy na terenie szkoły 

szukają kopert ze swoją literą. W kopertach są 

paski z zadaniami zespołów hufcowych. Zadanie 

polega na wybraniu tych pasków, które dotyczą 

ich zespołu. Prezentacja +korekta. 

Praca w 

grupach 

30 min karteczeki do 

losowania z 

literkami, 4 

zestawy kopert 

z zadaniami 

poszczególnych 

zespołów 

(odpowiednio 

oznakowane i 

ukryte w 

szkole). Kartki 

papieru, klej. 

Współpraca 

między 

zespołami i 

instruktorami 

Każda osoba losuje karteczkę z nazwą 

zespołu (przyklejamy na piersi) i z 

problemem. Zadaniem jest przemyślenie, do 

jakiego zespołu można zwrócić się o 

radę/pomoc. Pierwsza osoba czyta swoją 

kwestię a następnie wybiera zespół, do 

którego powinna zwrócić się o pomoc. 

Kolejna osoba czyta kwestię i wybiera kolejny 

zespół. Tworzy się sieć powiązań. Jeśli dwa 

razy trafi do jednego zespołu, to przerzucamy 

kłębek do kogoś, kto go jeszcze nie miał, 

zastanawiając się, z jaką sprawą można tam 

się udać. 

Ćwiczenie  30 min pocięte nazwy 

wszystkich 

zespołów, 

kłębek,  kartki 

zawierające 

problemy 

instruktorów i 

funkcyjnych 

Powiązania 

między 

zespołami 

Każdy otrzymuje kartę zespołu i uzupełnia ją 

według posiadanego przez siebie zespołu (z 

poprzedniego zadania). Następnie po kolei 

czytane są oczekiwania, a w tym czasie 

pozostałe zespoły muszę tak położyć 

karteczkę (zgłaszacz), aby odpowiadała na 

pytanie: czy mnie to dotyczy? 

Chodzi o wskazanie powiązań między 

zespołami oraz wskazanie, jakie zachodzą 

między nimi relacje. Zwrócenie uwagi na 

konieczność współpracy. 

Ćwiczenie 30 min karty zespołu, 

długopisy, 

wcześniej 

przygotowane 

zgłaszacze – 

kartoniki z 

jednej strony 

czerwone, z 

drugiej zielone 

Budowanie 

wspólnoty 

W grupach uczestnicy spisują pomysły na 

budowanie wspólnoty między 

Burza 

mózgów/ 

30 min arkusze 

papieru, 



międzyzespoło

wej 

poszczególnymi zespołami. Prezentacja 

efektów pracy - dyskusja 

praca w 

grupach 

mazaki 

Praca w zespole 

hufcowym 

Przygotowanie projektu wspólnej akcji 

organizowanej przez wylosowany zespół 

hufcowy. Wyznaczenie lidera, który będzie 

zdawał relację (po 15 minutach i na końcu 

pracy).  Należy przygotować wspólną 

imprezę, z uwzględnieniem zespołów, z 

którymi będą współpracować oraz z 

odpowiednim podziałem zadań. 

Praca w 

grupach 

40 min papier, 

długopisy 

Kompetencje Dyskusja nad tym, jak powinny być rozłożone 

kompetencje między namiestnikiem a 

szczepowym. 

dyskusja 

moderowana 

15 min  

Podsumowanie 

zajęć 

quiz z informacji przedstawionych na 

zajęciach  

quiz 15 min karta z 
pytaniami do 

quizu 

Zakończenie Każdy uczestnik otrzymuje 4 termometry. Na 

każdym z nich zaznacza: 

- żółty – przygotowanie prowadzącego 

- zielone – zajęcia 

- niebieski – zaangażowanie grupy 

- biały – dodatkowe uwagi pisemne 

praca 

indywidualna 

10 min długopisy, 

termometry w 

odpowiednich 

kolorach 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


