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Proponowana metodyka jest właściwa dla zuchów w wieku 6-10 lat. Charakterystyczną formą aktywności zuchów jest 

zabawa w kogoś lub w coś - realizowana zespołowo w ramach zdobywanych sprawności zespołowych oraz podczas zbiórek 

pojedynczych.  
 

 
            Cele i zamierzenia pracy Gromady Zuchowej Apacze i Leśne Duszki 

 

  Integracja i poznanie się 

  Zapoznanie z pląsami i piosenkami 

  Krzewienie idei braterstwa wśród zuchów 

  Rozwijanie zainteresowania otaczającym światem 

  Zachęcanie do wykorzystywania swoich talentów i zdolności 

  Rozwijanie samodzielności i zaradności 

 Zachęcanie do wyrażania siebie poprzez uczestnictwo w zabawach teatralnych. 

 Zdobywanie sprawności. 
 

 



MIESIĄC TEMAT ZBIÓREK UWAGI 

 

 

IX 

Przyjęcie do gromady. 

Poznanie organizacji. 

 

Ustalenie zasad i regulaminu na zbiórkach. 

Tworzenie „szóstek”. Zabawy i pląsy. 

 

Spotkanie z Elfami. Gawęda.  Zabawy 

Sprawnościowe- „Pomocnik Elfa” 

 

Witamy Panią Jesień- segregowanie i 

kolorowanie jesiennych liści. Pląsy 

zuchowe. 

Podział na szóstki, wybór szóstkowych, próby milczenia, zręczności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka do lasu. 

 

 

 

 

X 

 

 

Nauka piosenki „Wszystkie dzieci nasze 

są”. 

 

Sprawność Elfa: 

-wycieczka do lasu, rozróżnianie gatunków drzew po liściach, głosu 

ptaków 

-naturalne sposoby walki ze szkodnikami 

-zbieranie okazów leśnych i roślin do zielników 

- rozwiązanie krzyżówek. Zabawa „Osiołek” 

Jestem dzielny i odważny- tor 

sprawnościowy. 

 

Rozsypanka: Zuch jest dzielny 

Zabawa terenowa- „Szukamy klucza do 

bajek”. Pląsy i zabawy zuchowe. 

Gra terenowa- „Szukamy klucza do bajek” 

„Wyjście na cmentarz parafialny- 

zapalenie zniczy. 

Pamiętamy o Tych, którzy odeszli. 



 

 

 

 

 

 

 

XI 

„W krainie baśni”. Odgrywanie scenek 

dramowych. 

Znamy nasze baśnie. 

Poznanie nowych pląsów zuchowych. Gry 

i zabawy ze śpiewem. 

Lubimy śpiewać. 

Święto Niepodległości- gawęda. 

Malowanie symboli narodowych. 

Znamy święta narodowe. 

Wieczór wróżb i zabaw andrzejkowych. 

 

Zabawa Andrzejkowa, zwyczaje związane z  dniem św. Andrzeja, 

lanie wosku. 

 

 

 

 

XII 

Witamy Św. Mikołaja. Czytanie gawędy o 

Mikołaju. Śpiewanie piosenki „A ja siedzę 

na kominie”. 

„Majsterka Mikołaj”. Gry sprawnościowe, piosenki, pląsy i zabawy z 

Mikołajem. 

Przygotowujemy ozdoby choinkowe. 

Kartki świąteczne. 

Wykonanie ozdób choinkowych i ubieranie choinki. 

Wigilia w gromadzie „Kiedy pierwsza 

gwiazdka błyśnie na niebie”. Śpiewanie 

kolęd. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia. 

Betlejemskie światło pokoju, śpiewanie kolęd przy choince, 

przygotowanie potraw wigilijnych, dzielenie się opłatkiem, życzenia. 

 

        I 

Przygotowanie do zabawy karnawałowej. Projektowanie i wykonanie strojów karnawałowych, kotylionów, 

masek. 



Czytanie na temat karnawału w Polsce i na 

świecie. 

 

Wieczór kolęd. 

 

Słuchanie opowiadania – Dzień Babci, 

dzień Dziadka. Szukanie odpowiedzi na 

pytanie „Za co kochamy Babcie i 

Dziadków”. 

Konkurs na najładniejsze przebranie i taniec. Wybór króla i królowej 

balu. 

 

Występ w kościele parafialnym. 

 

Praca plastyczne- laurki dla babci i dziadka. 

II Wędrówka po czterech porach roku. 

 

 

Wybranie wybranych przygód Kubusia 

Puchatka. 

 

Jesteśmy cukiernikami.  

Rozpoznajemy pory roku. Wykonanie pracy plastycznej do wybranej 

pory roku. 

 

 

Wykonanie słodkiego tortu dla Kubusia Puchatka. 

 

 

 

 

Witamy wiosnę. 

 

 

 

Wykonanie Marzanny. Obrzędy pożegnania zimy. Wycieczka w celu 

spalenia lub utopienia Marzanny. 

III 

Poznanie prawa zucha  „Zuch kocha Boga 

i Polskę”. Wysłuchanie gawędy. 

Wykonanie flagi Polski. 

 

 

Poznanie kolejnego prawa zucha.  

Pląsy i zabawy zuchowe. 

 

 

 

 

Słuchanie gawędy . zabawy zuchowe. 



 

 

IV 

Przygotowanie „Pisanki Wielkanocnej” Ozdabianie pisanek różnymi technikami (i te stare i te nowe). 

Wykonanie stroików wielkanocnych. 

Poznanie przyjaciół Piotrusia Pana. 

 

Poznanie dalszych przygód Piotrusia Pana. 

Pląsy i zabawy zuchowe. 

 

Wykonanie logo Ekoludka. 

Gry i zabawy zuchowe. 

 

 

 

 

Czas Ziemi. 

 

 

V 

Historia mojej Ojczyzny. Udział zuchów w uroczystościach szkolnych wg kalendarza 

Mojej kochanej Mamusi. 

 

 

Gry i zabawy sprawnościowe. 

Przygotowanie prezentów z okazji Święta Matki, przyjecie dla mam, 

zabawy na zbiórce z mamami ( w co lubiły się bawić nasze mamy, 

kiedy były dziećmi) 

VI Dzień dziecka w naszej gromadzie i nie 

tylko. 

 

Na Dzień Dziecka zapraszamy gromady z naszego hufca. Wspólne 

zabawy, pląsy i śpiewy oraz różne konkurencje. Nagrody dla 

wszystkich uczestników. 

 Szukamy tajnych znaków. Bieg terenowy, pokonywanie toru przeszkód, orientowanie się w 

terenie. Podsumowanie roku zuchowego. Przyznanie gwiazdek. 

 

 

 


