
KONSPEKT ZBIÓRKI

Temat Prawo harcerskie (1-6)

Cel zbiórki: Zapoznanie harcerzy z obowiązującym ich Prawem Harcerskim.

Czas trwania 
zbiórki

Zamierzenia, czyli po zbiórce harcerz/harcerka będzie… Prowadzący

2 godziny Harcerze będą znali i rozumieli Prawo Harcerskie i treść Przyrzeczenia, oraz będą gotowi je złożyć.

Godzina od - 
do

Potrzebne 
materiały:

Komentarz do Prawa Harcerskiego (1-6), gawęda o Zawiszy, opis przypadków, kartki, długopisy, flamastry, szary papier.

Do 
przygotowania 
przed zbiórką

Zrobić koperty dla zastępów, włożyć do nich zadania i porozwieszać w harcówce.

Zadanie 
między 
zbiórkowe, do 
wykonania po 
zbiórce

-

Miejsce Harcówka



L
p.

Forma pracy Przebieg zbiórki (dokładny opis – jakby ktoś miał ją 
poprowadzić w przypadku niespodziewanej Twojej 
nieobecności)

Potrzebny 
czas /upływ
czasu /czas 
całkowity
[min.]

1 Zwyczaje i obrzędy Rozpoczęcie zbiórki + wprowadzenie w zasady gry
Po terenie harcówki porozrzucane są koperty w trzech 
kolorach (czerwony, czarny i niebieski), każdy zastęp 
ma swój kolor. Na kopertach są cyfry od 1 do 6, na 
sygnał prowadzącego zastępy szukają jednej koperty z
daną cyferką. Po każdym dobrze wykonanym zadaniu, 
harcerze dostają od prowadzącego pocięty na kawałki 
tekst prawa, którego zadanie dotyczyło, na kartce 
brystolu przyklejają wszystkie punkty Prawa, aż nie 
zbiorą całego.

5 5 1
2
0

2 Scenki/przedstawienie 1 pkt. Prawa Harcerskiego „Harcerz służy Bogu i Polsce 
i sumiennie spełnia swoje obowiązki”
Patriota – każdy zastęp ma za zadanie przedstawienie 
scenki, w której jego członkowie przedstawią,  jak 
wyobrażają sobie zachowanie patrioty.
Treść zadania dla zastępów (1)
Przyklejanie prawa do brystolu i zapoznanie harcerzy z
komentarzem do tego punktu prawa (2)

20 25 1
2
0

3 Gawęda/dyskusja 2 pkt. Prawa Harcerskiego „Na słowie harcerza polegaj 
jak na Zawiszy”
Przeczytanie gawędy o Zawiszy (3) i dyskusja na temat
gawędy.
Treść zadania dla zastępów (3)
Przyklejanie Prawa do brystolu i zapoznanie harcerzy z
komentarzem do tego punktu prawa (4)

15 40 1
2
0



4 Wczuwanie się w rolę 3 pkt. Prawa Harcerskiego „Harcerz jest pożyteczny i 
niesie pomoc innym”
Każdy zastęp dostaje historię pewnej osoby, która ma 
jakiś problem (5), harcerze muszą rozpisać plan w jaki 
postąpiliby w danej sytuacji.
Treść zadania dla zastępów (5)
Przyklejanie Prawa do brystolu i zapoznanie harcerzy z
komentarzem do tego punktu Prawa (6)

15 55 1
2
0

5 Tworzenie organizacji charytatywnej 4 pkt. Prawa Harcerskiego „Harcerz w każdym widzi 
bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza”
Każdy zastęp planuje swoją własną działalność 
charytatywną i prezentuje ją na forum.
Treść zadania dla zastępów (7)
Przyklejanie Prawa do brystolu i zapoznanie harcerzy z
komentarzem do tego punktu prawa (8)

20 75 1
2
0

6 Zajęcia plastyczne 5 pkt. Prawa Harcerskiego „Harcerz postępuje po 
rycersku”.
Harcerze rysują portret rycerza i opisują go za pomocą
cech, jakimi dany rycerz musi się odznaczać. 
Porównanie tego portretu do portretu dzisiejszego 
harcerza.
Treść zadania dla zastępów (9)
Przyklejanie Prawa do brystolu i zapoznanie harcerzy z
komentarzem do tego punktu Prawa (10)

15 90 1
2
0

7 Tworzenie zasad 6 pkt. Prawa Harcerskiego „Harcerz miłuje przyrodę i 
stara się ją poznać” 
Każdy z zastępów wypisuje zasady postępowania w 
lesie, parku, rezerwacie przyrody (każdy zastęp dostaje 
jedno spośród trzech miejsc)
Treść zadania dla zastępów (11)
Przyklejanie Prawa do brystolu i zapoznanie harcerzy z
komentarzem do tego punktu prawa (12)

20 11
0

1
2
0



8 Obrzędy i zwyczaje Obrzędowe zakończenie zbiórki, sprzątanie harcówki. 10 12
0

1
2
0

Ad.1
Przedyskutujcie w zastępie, kim jest dla Was patriota i jakimi cechami powinien się odznaczać, następnie ułóżcie krótką scenkę, w której wezmą udział 
wszyscy członkowie zastępu. Scenka ma dotyczyć tego co ze sobą uzgodnicie – czyli to jak postrzegacie patriotę.

Jak myślicie, jak brzmi ten punkt Prawa Harcerskiego?

Ad.2
HARCERZ SUMIENNIE SPEŁNIA SWOJE OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z PRZYRZECZENIA HARCERSKIEGO, wrażliwym okiem spogląda na otaczający go
świat, na potrzeby ludzi, na potrzeby środowiska, w którym żyje. Jest dobrym uczniem i pracuje rzetelnie. Jest gotów zawsze pełnić służbę innym, 
dawać z siebie wszystko, co dobre, nie żądając w zamian nic, za jedyną nagrodę uważa radość płynącą z dobrze spełnionych obowiązków. Obcy mu 
jest egoizm, postawa konsumpcyjna, wyznaje prymat wartości duchowych nad materialnymi.

Ad. 3
Zapoznajcie się z postacią Zawiszy Czarnego:

Zawisza Czarny z Garbowa znany był nie tylko w całej Polsce ale i w całej Europie. Słynął z odwagi, męstwa, siły. Znany był jako dyplomata na dworach 
królewskich i jako wielki wojownik na polu bitwy. Do każdego odnosił się z szacunkiem; bronił słabych i biednych; był prawdomówny. Nigdy nie 
odmawiał pomocy. Danego słowa nie łamał – można było na nim zawsze polegać, bo zawsze dokonywał tego co obiecał. Zawisza Czarny do 
dzisiejszego dnia pozostał przykładem prawdziwej rycerskiej postawy. Zawisza Czarny tak, jak wszyscy rycerze tamtych dawnych czasów, kierował się 
Kodeksem Rycerskim. Kodeks (prawo) uczył, jak żyć po rycersku, jak się zachowywać, jak traktować ludzi. Kodeks ten mówił o walce z 
niesprawiedliwością, tchórzostwem i egoizmem. Mówił o służbie Bogu, o służbie dla Ojczyzny, o służbie bliźnim. Mówił o pięknych celach i o ich 
realizowaniu. Mówił o tym, że każdy rycerz powinien być przykładem dla innych ludzi. Kodeks wskazywał drogę do Ideału Rycerskiego Życia. Rycerz, 
który postępował w sposób niezgodny z Kodeksem Rycerskim uważany był za człowieka niehonorowego.



Po przeczytaniu poczekajcie na dalsze polecenia drużynowej/drużynowego.

Jak myślicie, jak brzmi ten punkt Prawa Harcerskiego?

Ad.4
NA SŁOWIE HARCERZA POLEGAJ JAK NA ZAWISZY - to nakaz prawdomówności, wierności, zgodności słów i czynów z nakazami własnego sumienia,
swym słowem i czynem harcerz zasługuje na zaufanie, dotrzymuje słowa, przywraca wiarę w solidność, rzetelność, spolegliwość, mówi, co myśli, robi, 
co mówi. Postawą i zachowaniem daje świadectwo o wartościach, jakie wnosi harcerstwo w życie młodzieży i całego społeczeństwa. Harcerz jest 
punktualny.

Ad. 5
Wczuj się w tą sytuację:
Historia pierwsza: (1 zastęp)
Jesteś najlepszym uczniem w klasie z matematyki. Twoja koleżanka podchodzi do Ciebie na przerwie i mówi, że kompletnie nie rozumie zadań, które 
mogą pojawić się na najbliższym sprawdzianie. Jak zareagujesz na taką sytuację?

Historia druga: (2 zastęp)
Podchodzisz do swojego przyjaciela i pytasz dlaczego wygląda na takiego smutnego. Okazuje się, że mama nie zrobiła mu kanapek do szkoły, ponieważ
zapomniała a nie ma przy sobie żadnych pieniędzy, do końca lekcji zostały 4 lekcje, a jemu już niemiłosiernie burczy w brzuchu. Jak zareagujesz na taką
sytuację?

Historia trzecia: (3 zastęp)
Jedna dziewczyna z Twojej klasy siedzi na korytarzu i płaczesz. Zainteresowany tym zachowaniem podchodzisz i pytasz co się stało, dowiadujesz się od
niej, że zgubiła swój całkowicie nowy telefon gdzieś w szkole. Co robisz w takiej sytuacji?

Napisz plan postępowania w tej sytuacji i przedstaw go na forum drużyny.

Jak myślicie, jak brzmi ten punkt Prawa Harcerskiego?

Ad. 6



HARCERZ JEST POŻYTECZNY, jego czyny zawsze służą społeczności, w której żyje. Naukę traktuje jako podstawę przyszłej służby Ojczyźnie i 
ludzkości. Praca zawodowa jest nie tylko źródłem jego utrzymania, ale przede wszystkim formą realizacji służby społecznej.
HARCERZ NIESIE POMOC BLIŹNIM chętnie i ofiarnie, nie czeka aż go ktoś o pomoc i opiekę poprosi, lecz sam szuka okazji, by być pomocnym 
każdemu człowiekowi i każdej społeczności, którą spotyka na swej drodze.

Ad. 7
Przypomnijcie sobie jakieś organizacje charytatywne w Polsce. Wośp, PCK, Caritas? Jakie mają cele, co robią?

Całym zastępem stwórzcie swoją własną organizację charytatywną, której cele działania i pomysły ich realizowania ogłosicie na forum drużyny.

Jak myślicie, jak brzmi ten punkt Prawa Harcerskiego?

Ad.8
HARCERZ W KAŻDYM WIDZI BLIŹNIEGO, każdemu służy pracą, pomocą, ujmuje się za każdym pokrzywdzonym, obca mu jest znieczulica i oziębłość 
w stosunkach miedzy ludźmi. Przezwycięża urazy i waśnie między ludźmi i między narodami, swą postawą daje wyraz uznania naturalnych praw 
człowieka. Sprzeciwia się przejawom nienawiści, nie poniża nikogo.
Harcerz ZA BRATA UWAŻA KAŻDEGO INNEGO HARCERZA, każdego skauta na całym świecie, każdego wiernego tym samym ideałom. Takie widzenie 
świata i ludzi prowadzi do poszanowania cudzych przekonań, do demokracji i tolerancji.

Ad.9
Teraz z Waszym zadaniem zapozna Was drużynowa/drużynowy, poczekajcie na resztę zastępów, wysłuchajcie poleceń i do dzieła! :)

Ad. 10
HARCERZ POSTĘPUJE PO RYCERSKU, traktuje życie jak wielką grę, w której ważna jest nie tylko wygrana, ale ważne jest przede wszystkim to, jak się 
gra. Harcerstwo to czysta gra. Harcerz mimo negatywnych doświadczeń wierzy, że inni też grają czysto. Czysta, uczciwa, rycerska gra obowiązuje 
przede wszystkim wobec przeciwników. Harcerz wyciąga rękę do zgody. Harcerz jest dzielny, walczy z chamstwem, nietolerancją, przejawami 
brutalności. Jest uprzejmy i kulturalny, potrafi się odpowiednio zachować w każdej sytuacji. Harcerz dba o swój wygląd.

Ad. 11



Są miejsca, które wymagają szczególnego zachowania, szczególnie wobec roślinności i zwierząt jakie tam się znajdują. Wy jesteście w 
parku/lesie/rezerwacie przyrody, napiszcie zasady postępowania w tym miejscu.
Jak myślicie, jak brzmi ten punkt Prawa Harcerskiego?

Ad.12
HARCERZ MIŁUJE PRZYRODĘ, nie niszczy jej, przeciwdziała jej dewastacji, I STARA SIĘ JĄ POZNAĆ, uczy się czytać "świętą księgę przyrody”, odczuwa 
silną więź z całą przyrodą. Ma świadomość, że jest jej cząstką, zgłębia jej tajemnice, w niej szuka i odnajduje równowagę ducha. Przeciwdziała 
zagrożeniom środowiska, których źródłem jest nie tylko cywilizacja przemysłowa, ale także bezmyślność, lenistwo, brak wyobraźni, nieświadomość 
skutków naszych działań i zaniedbań. Dba o bogactwa naturalne, o piękno krajobrazu.


