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TEMAT: Rozwój psychofizyczny osób w wieku HS 

      CEL:   Przybliżenie biologicznych i psychologicznych etapów rozwoju osób w wieku gimnazjalnych oraz wynikających z nich wyzwań dla 
drużynowej/drużynowego 
      ZAMIERZENIA: Po ukończeniu zajęć uczestnik będzie: 

 wiedział jakie są płaszczyzny rozwoju (wg Statutu ZHP)  

 - znał Opis metodyki starszoharcerskiej 

 - potrafił odnieść specyfikę metodyki starszoharcerskiej do rozwoju psychofizycznego 

 - przewidywał problemy mogące pojawić się w drużynie HS, znał sposoby ich rozwiązywania. 

 
 

 
CZAS ZAJĘĆ:  2h 
POTRZEBNE MATERIAŁY:  flipchart, karteczki, taśma klejąca, nożyczki, markery, balony, sznurki 
 
 

     HARMONOGRAM: 
 

Treści kształcenia przebieg Forma pracy czas Potrzebne 
mat. 

Płaszczyzny rozwoju w ZHP Na początek krótka gra która zawiera w sobie wszystkie 
rozwoje: 
-fizyczny (jest na czas, muszą biegać) 

-intelektualny (poznają informacje kryzysie w Grecji, albo coś 

podobnego) 

-społeczny (robią to w dwóch grupach, mają poczucie 

przynależności do swojej grupy) 

Gra ruchowa 30 
minut 

Kartki, taśma 
klejąca, 
nożyczki 



 

 

-emocjonalny (rywalizacja) 

-duchowy (trudny temat – czy pomagać? ) 

Ok i potem dostają opisy rozwojów i pytanie – jakie rozwoje 

w tej grze były (i były wszystkie :P) i porem rozmowa o tym 

jak można dany rozwój „rozwijać” – na dużych planszach 

(potem ja to spiszę i im wrzucę na płytę) 

Specyfika metodyki 
starszoharcerskiej 

Łuzganina – dzielę ich na dwie małe ekipy-jedna to „wstęp” i 

„funkcjonowanie elementów metody harcerskiej”, a druga 

„Instrumenty metodyczne” i „Działanie drużyny”.  Każda 

ekipa dostaje nadmuchane balony (po dwa na osobę), w 

których są karteczki z treścią potrzebną drugiej ekipie. To są 

życia – każda osoba ma dwa – jak straci jedno to bierze 

drugie, ale potem już odpada z gry. Balony mogą sobie 

przywiązać w dowolnym miejscu, ale nie pod ubraniem. Cel 

łuzganiny: skompletować swoją połowę opisu metodyki i 

przeszkodzić w tym drugiej grupie.  

Potem omawiamy to, co im się uda w końcu skompletować i 

zaznaczałam, że użyliśmy tu metodę małych grup 

Gra ruchowa w 
grupach, dyskusja 

30 min Balony, 
karteczki, 
sznurki 

Metodyka HS a rozwój 
psychofizyczny 

Mamy chłopca i dziewczynkę. Dostają ich opis na podstawie 

którego muszą podać takie ogólne cechy rozwoju 

psychofizycznego w tym wieku, np.: 

„Ola bardzo lubi pisać pamiętnik i rozmawiać z przyjaciółką 

przez telefon” -> potrzeba ekspresji, zwierzenia. 

„Gdy Rafał odbiera telefon, coraz częściej jest mylony ze 

swoim tatą” -> (to może frajerski przykład) chodzi o 

obniżenie tonacji głosu. 

Potem, jak już zbierzemy w ten sposób info dot. rozwoju to 

dopasowują do niego elementy metodyki->robimy słoneczka. 

Np. pośrodku jest „system małych grup” i do tego można 

dołożyc karteczki: 

Burza mózgów, 
praca z flipchartem 

30 min Flipchart, 
małe 
karteczki, 
przygotowane 
opisy 



 

 

-potrzeba przynależności do grupy 

- identyfikacja z grupą 

-kryzys autorytetu rodziców 

-rozwój przyjaźni 
 

Problemy młodzieży w wieku HS – 
przewidywanie ich wystąpienia, 
sposoby ich rozwiązywania 

Robimy to przy użyciu takiej mapy : 

 
Obszar zielony to problemy dotyczące interakcji ze 

środowiskiem – szkoła (nauka), subkultury, relacje z płcią 

przeciwną. 

Obszar czerwony to problemy z samym sobą – kompleksy, 

niska samoocena, eksperymentowanie z wyglądem. 

Obszar żołty to problemy „harcerskie” – w drużynie, 

szczepie. Pewnie częściowo będą się pokrywać z obszarem 

zielonym. Drużynowy/drużyna to gwiazda, która obejmuje 

wszystkie 3 obszary, ale całościowo znajduje się na żółtym – 

więc to na niego ma największy wpływ, ale też „z niego” 

może wpływać także na dwa sąsiednie obszary 

Burza mózgów 30 min Mapa, 
karteczki 

 
 
 

  


