
KONSPEKT ZBIÓRKI

Temat Prawo harcerskie (7-10)

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 (7-10),, 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 +przypomnienie zasad gry
Przypomnienie 6 pkt. Prawa Harcerskiego omawianych
na poprzedniej zbiórce i przypomnienie zasad 
obowiązujących w grze, która jest kontynuowana (1)

5 5 1
2
0

2 Dyskusja 7 pkt. Prawa Harcerskiego „Harcerz jest karny i 
posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym”
Dyskusja całej drużyny na temat karności i 
posłuszeństwa.
Treść zadania dla zastępów (2)
Przyklejanie prawa do brystolu i zapoznanie harcerzy z
komentarzem do tego punktu prawa (3)

15 20 1
2
0

3 Zajęcia techniczne 8 pkt. Prawa Harcerskiego „Harcerz jest pogodny” 
Każda osoba ma za zadanie na małej karteczce 
narysować swój uśmiech, oraz napisać, co sprawia że 
on pojawia się na naszych twarzach.
Treść zadania dla zastępów (4)
Przyklejanie prawa do brystolu i zapoznanie harcerzy z
komentarzem do tego punktu prawa (5)

20 40 1
2
0



4 Zadania 9 pkt. Prawa Harcerskiego „Harcerz jest oszczędny i 
ofiarny”
Harcerze „otrzymują” 5 zł i za to mają zrobić zakupy na
obiad dla swojej rodziny.
Treść zadania dla zastępów (6)
Przyklejanie prawa do brystolu i zapoznanie harcerzy z
komentarzem do tego punktu prawa (7)

15 55 1
2
0

5 Zajęcia plastyczne 10 pkt. Prawa Harcerskiego „Harcerz pracuje nad sobą, 
jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; jest wolny od 
nałogów.”
Każdy zastęp ma za zadnie rozpisanie złych skutków 
zażywania narkotyków, palenia tytoniu i spożywania 
alkoholu w formie plakatu.
Treść zadania dla zastępów (8)
Przyklejanie prawa do brystolu i zapoznanie harcerzy z
komentarzem do tego punktu prawa (9)

25 80 1
2
0

6 Dyskusja Mam szczerą wolę, całym swoim życiem pełnić służbę 
Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być 
posłusznym Prawu Harcerskiemu. 
Przedstawienie, interpretacja i przeczytanie 
komentarza (10) do treści przyrzeczenia harcerskiego.

10 90 1
2
0

7 Nauka piosenki Nauka piosenki „Harcerskie ideały” (11) 10 10
0

1
2
0



8 Obrzędy i zwyczaje Podsumowanie całego prawa, podsumowanie zbiórki.
Sprzątanie harcówki

20 12
0

1
2
0

Ad. 1
Po terenie harcówki porozrzucane są koperty w trzech kolorach (czerwony, czarny i niebieski), każdy zastęp ma swój kolor. Na kopertach są cyfry od 7 
do 10 na sygnał prowadzącego zastępy szukają jednej koperty z daną cyferką. Po każdym dobrze wykonanym zadaniu, harcerze od prowadzącego 
dostają pocięty na kawałki tekst prawa, którego zadanie dotyczyło, na kartce brystolu przyklejają wszystkie prawa, aż nie zbiorą całego.

Ad.2
Weźcie wszyscy aktywnie udział w dyskusji, ale zanim ona nastąpi, zastanówcie się nad znaczeniem słowa „karność” i „posłuszeństwo”

Jak myślicie, jak brzmi ten punkt Prawa Harcerskiego?

Ad.3
HARCERZ JEST KARNY, karnością opartą na rozumnym posłuszeństwie, wynikającą z dobrowolnego wyboru drogi i celu, wyboru dającego poczucie 
wolności. Harcerz jest POSŁUSZNY RODZICOM, wierny rodzinnej tradycji, która współtworzy tradycję Ojczyzny. Jest posłuszny WSZYSTKIM SWOIM 
PRZEŁOŻONYM, którzy prowadzą go do wspólnie realizowanego celu - przez służbę Bogu, Polsce i bliźnim. Karność staje się źródłem poszukiwania i 
uznawania autorytetów w życiu społecznym.

Ad.4
Weźcie duża kartkę i podzielcie ją na tyle małych karteczek, ile jest Was w zastępie. Niech każdy z Was na swojej małej karteczce narysuje uśmiech i 
rzecz bądź czynność, która powoduje, że on pojawia się na twarzy.
Jak myślicie, jak brzmi ten punkt Prawa Harcerskiego?

Ad. 5



HARCERZ JEST ZAWSZE POGODNY, idzie między ludzi z otwartym spojrzeniem płynącym z pogody ducha. Harcerz panuje nad swoimi emocjami i 
nerwami. Jest optymistą, ma poczucie humoru. Pomaga innym przezwyciężyć apatię, smutek, zniechęcenie, obojętność. Cieszy się radością innych.

Ad.6
Dzisiaj Wasza kolej ugotowania obiadu dla całej rodziny, lecz w Waszej lodówce całkowicie niczego nie ma! W portfelu znajduje się tylko 5zł, za które 
musicie zrobić zakupy na obiad dla rodziny. Zupki chińskie i gotowe dania nie wchodzą w grę a ceny mają być takie, jak rzeczywiście są w sklepie. 
Zróbcie listę zakupów, pokażcie i omówicie ją całej drużynie.

Jak myślicie, jak brzmi ten punkt Prawa Harcerskiego?

Ad. 7
HARCERZ JEST OSZCZĘDNY, nie skąpy, ale gospodarny, nie marnuje czasu, nie marnuje życia, pracuje skutecznie. Harcerz jest OFIARNY w niesieniu 
pomocy innym, hojny w uczynności. Przywiązuje szczególne znaczenie do bezinteresownej działalności społecznej. Przezwycięża marnotrawstwo 
materiałów i darów przyrody, pieniędzy i pracy.

Ad. 8
Zróbcie plakat całym zastępem dotyczący złych skutków zażywania alkoholu/brania narkotyków/palenia tytoniu. Przedstawcie go całej drużynie.

Jak myślicie, jak brzmi ten punkt Prawa Harcerskiego?

Ad. 9
HARCERZ JEST CZYSTY W MYŚLI, MOWIE I UCZYNKACH, najpierw myśli, potem mówi, dba o czystość i piękno języka. Sprawy płci traktuje poważnie i 
odpowiedzialnie. Harcerz dba o zdrowie, NIE PALI TYTONIU I NIE PIJE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, nie ulega żadnym nałogom, nie próbuje 
używania narkotyków, pomaga innym w zwalczaniu nałogów. Abstynencję traktuje jako ważny element troski o zdrowie, o hart ducha, o opanowanie 
słabości własnego charakteru.

Ad. 10
MAM SZCZERĄ WOLĘ, to znaczy dobrowolnie, bez niczyjego nakazu, bez żadnego przymusu, CAŁYM ŻYCIEM, ze wszystkich sił mego ducha, z całego 
serca, wykorzystując wszystkie dane mi możliwości PEŁNIĆ SŁUŻBĘ BOGU, który stanowi uosobienie najwyższych ideałów, takich jak miłość, prawda, 
dobro, sprawiedliwość, wolność, piękno, przyjaźń i braterstwo, wiara, nadzieja. Ideały te łączą wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od pochodzenia, 
narodowości, wyznania, wywodzą się z norm moralnych opartych na uniwersalnych, etycznych i kulturowych tradycjach chrześcijaństwa. Wyznawany 
przeze mnie system wartości kształtuję samodzielnie podążając w kierunku wskazanym przez Prawo Harcerskie. Pragnę służyć POLSCE, ojczyźnie 



moich przodków, o której honor, niepodległy byt, tradycje i kulturę walczyli czynem i słowem, którą otrzymałem w spadku jako bezcenną wartość mego
pokolenia, którą z całym jej bogactwem duchowym i materialnym mam przekazać moim następcom. Stale poszerzam świat mych myśli i uczuć, wierny
zasadzie, że więcej wiedzieć, to głębiej pokochać. Szanuję prawa innych państw i narodów.
Chcę NIEŚĆ CHĘTNĄ POMOC BLINIM nie tylko wtedy, gdy o pomoc proszą, ale zawsze wtedy, gdy czujnym okiem dostrzegę, że na drodze mego 
życia stanął ktoś, kto potrzebuje pomocy, opieki, wsparcia, pocieszenia.
Mam być POSŁUSZNYM PRAWU HARCERSKIEMU, chcę, by Ono było zawsze wskazówką mego postępowania, by ono decydowało zawsze o 
zgodności moich myśli, słów i uczynków.
Moje Przyrzeczenie nie jest przysięgą ani ślubowaniem. Przestrzeganie Prawo Harcerskiego jest sprawą mego honoru i źródłem radości, "wędrówką ku 
szczęściu". Za wypełnienie Przyrzeczenia odpowiadam przed własnym sumieniem.

Ad.11
1. Na ścianie masz kolekcję swoich barwnych wspomnień,
Suszony kwiat, naszyjnik wiersz i liść.
Już tyle lat przypinasz szpilką na tej słomie
To wszystko co piękniejsze jest niż skarb.
Po środku sam generał Robert Baden-Powell,
Rzeźbiony w drewnie lilijki smukły kształt,
Jest krzyża znak i orzeł srebrny jest w koronie,
A zaraz pod nim harcerskich 10 praw.

Ramię pręż, słabość krusz i nie zawiedź w potrzebie,
Podaj swą pomocną dłoń tym, co liczą na Ciebie.
Zmieniaj świat, zawsze bądź sprawiedliwy i odważny,
Śmiało zwalczaj wszelkie zło, niech Twym bratem będzie każdy.

Ref.
I świeć przykładem, świeć.
I leć w przestworza, leć.
I nieś ze sobą wieść,
Że być harcerzem chcesz!



A gdy spyta Cię ktoś: „skąd ten krzyż na Twej piersi?”
Z dumą odpowiesz mu: „taki mają najdzielniejsi,
Bo choć mało mam lat, w swym harcerskim mundurze,
Bogu, ludziom i ojczyźnie, na ich wieczną chwałę służę.

Ref.
I świeć przykładem, świeć...


