WSKAZIDROGA PO POLSCE
Milosniczka Ziemi Ojczystej I
Sprawnosc wymagana do ochotniczki
phm. Anna Nowobilska-Vasilios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Na pustej mapie (na której oznaczone sa tylko wieksze rzeki i punkty miast) umiesci: kolejne stolice
Polski oraz miasta: Lódz, Wroclaw, Zakopane, Czestochowe, Wilno i Lwów.
Poda nazwe polskiego morza i wymieni trzy porty polskie.
Nazwie i pokaze bieg paru glównych rzek w Polsce oraz jedno jezioro i jedno pasmo górskie.
Zna trzy legendy zwiazane z powstaniem Panstwa Polskiego.
Zna date chrztu Polski i imie panujacego wtedy wladcy. Wie skad wiara chrzescijanska przybyla do
Polski.
Potrafi opowiedziec o sw. Wojciechu, sw. Stanislawie Biskupie, sw. Kindze.
Wymieni najwazniejsze wydarzenia z okresu panowania Piastów: Boleslawa Chrobrego, Boleslawa
Krzywoustego, Wladyslawa :okietka, i Kazimierza Wielkiego.

Pierwsza sprawnosc historyczna sklada sie z dwóch tematów: geografii i historii. Poniewaz
zdobywaja ja najmlodsze harcerki (wiek 11-12 lat), musi sprawnosc byc przeprowadzona w
sposób bardzo zabawny i pouczajacy. Ma sie skladac z gier, nie egzaminów. W najlepszych
warunkach, powinno sie ja przeprowadzic w dwóch lub trzech zbiórkach: dwóch zastepu, i
jedna druzyny. Harcerek znajomosc tematu przed zbiórkami nie jest konieczna. Podczas
zbiórki, w ciekawy sposób, powinny sie poduczyc wszystkiego co jest wymienione w
powyzszych wymaganiach.

ZBIÓRKA NR. 1: GEOGRAFIA POLSKI
Tematy geograficzne mozna przeprowadzic w bardzo zabawny sposób, poslugujac sie udzialem
kazdej harcerki. Nie wolno sie kpic z harcerek braku wiedzy. Powtarzajac informacje w
zabawny sposób, utkwi sie im w pamieci. Najlepszy sposób przeprowadzenia metode
harcerska jest w formie gry. Mozliwosci na wymyslanie gier sa nieustanne! Na przyklad:

KOLO SASIADÓW (wymaganie nr. 2, 5)
Na osobnych kartkach papieru, napisz nastepujace nazwy: POLSKA, ROSJA, LITWA,
BIALORUS, UKRAINA, SLOWACJA, CZECHY, NIEMCY, BALTYK. Zlóz kazda
kartke na pól, tak aby nie widac bylo napisu. Wymieszaj kartki, aby kolejnosc nie zdradzila
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odpowiedzi. Rozdaj kazdej harcerce po jenej kartce. Staje sie ona tym panstwem. Popros
“Polske” na srodek sali, niech stanie twarza na poludnie.
Jest tu moment na wspólprace wszystkich. Gdzie jest kierunek poludnia na miejscu zbiórki?
Jak mozna kierunek rozpoznac? Czy ma któras przy sobie kompas? Te male cwiczenie wsród
gry jest przygotowawcze na rozpoznanie strony swiata do stopienia “tropicielki”.
Nastepnie, kazda harcerka ustawi sie w kolo “Polski”, wedlug swego miejsca na mapie.
Chociaz wiekszosc bedzie wiedziala mniejwiecej gdzie panstwa leza na mapie, orientacja moze
byc zbyt przekrecona. Jezeli któras zle stanie, sasiedzi powinni jej pomóc.

Baltyk

Rosja
Litwa

Niemcy

ápolnoc

Polska

Bialorus

Ukraina
Czechy

Slowacja

Gdy wszystkie stana poprawnie, kazdy sasiad, po koleji, powie gdzie lezy w orientacji do
Polski i swych sasiadów, i czy rozumie jezyki tych panstw. Na przyklad, “Ukraina” mówi:
“Leze na poludniowy wschód od Polski, na poludnie od Bialorusi, i na wschód od Slowacji.
Rozumie mowe Polska, Bialoruska, i Slowacka.” Jezeli harcerka nie wie, inne moga jej pomóc.
W tym powinna nadejsc dyskusja o podobienstwach slowianskich jezyków (polski, rosyjski,
bialoruski, ukrainski, slowacki, czeski.) Zapitaj sie harcerek:
• Czy któras sie kiedys porozumiala z osoba mówiaca tymi jezykami?
• Który ze slowianskich jezyków jest najbardziej podobny do polskiego? (slowacki)
• Który ze slowiasskich jezyków jest najbardziej niezrozumialy? (rosyjski)
• Który z jezyków nie ma zadnego podobienstwa do polskiego? (niemiecki, Litewski)
• Od czego pochodzi slowo “niemiecki”? (“niemy”, czyli niezrozumialy)
• Czy któras potrafi powiedziec kilka slów w tych jezykach?
Zapytaj sie ich o wiedzy panstw sasiednich:
• Z którego panstwa przyjela Polska chrzest? (z Czech)
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Nim sie harcerki rozejda z formacji geograficznej, niech wskarza mniejwiecej polozenie Francji,
Anglii, Szwecji, Afryki, Ameryki, Chin, Argentyny, i Australii. Jest to cwiczeniem orienacji
Polski na swiecie.

WYSCIGI GEOGRAFICZNE (wymagania nr. 1, 2, 3)
Materialy: butcher paper, kredki, post-it notes w czterech kolorach.
Podziel zastep na dwa zespoly. Na duzym kawalku papieru (butcher paper przynajmniej 2ft x
2ft) kazdy zespól rysuje mape Polski wedlug zalaczonej mapy, zaznaczajac wieksze rzeki,
jeziora, i PUNKTY miast. (Do przyspieszenia, mapy moga byc przygotowane przed czasem.)
Na klejacych karteczkach (“post-it”) w odpowiednim kolorze, napisac: Gniezno, Kraków,
Warszawa, :ód-, Wroclaw, Zakopane, Czestochowa, Wilno, Lwów, Gdynia, Gdansk,
Szczecin.
Na klejacych karteczkach (“post-it”) w odpowiednim kolorze, napisac: Baltyk, Wisla, Odra,
Jezioro sniardwy, Jezioro Mamry, Morskie Oko.
Na klejacych karteczkach (“post-it”) w odpowiednim kolorze, napisac: Karpaty, Tatry,
Pieniny, Bieszczady.
Na klejacych karteczkach (“post-it”) w odpowiednim kolorze, napisac: pierwsza stolica
polski, druga stolica polski, trzecia stolica polski, port polski, port polski, port polski, ç bieg
rzeki, ç bieg rzeki, polskie morze, najwyzsze góry polskie.
(Do przyspieszenia, karteczki moga byc przygotowane przed czasem)
Kazdy zespól wywiesi swoja pusta mape na scianie sali.
Po drugiej stronie sali, kazdy zespól przyczepi na scianie swoje karteczki (ma ich byc 31)
Wyscigi sztafetowe: przyczepic karteczki na mapie. 1 karteckna na kazdy bieg przez sale.
Pierwszy zespól który wpierw poprawnie przyczepi wszystkie karteczki wygrywa!
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PLAN ZBIÓRKI
Zbiórka: ozastepu odruzyny
Data:
Temat Zbiórki: Sprawnosc MZO-I: “WSKAZIDROGA PO POLSCE”, Zbiórka Nr. 1
o Wychowanie
þ Wiadomosci do stopni
þ Wiadomosci do sprawnosci

Rozpoczecie

Cwiczenie/Gra
nad temat stopni lub
sprawnosci

þ Gry/ccwiczenia
þ Sluzba Bogu/Ojczyznie
o Praca dla innych

o Praca zarobkowa
o Prace reczne
þ Piosenki, tance

Plan
Raport
Obrzed Rozpoczecia:

o Technika Harcerska
þ Gaweda
o Sprawy do zalatwienia

Wykonanie/Uwagi

Piosenka: Plynie Wisla
“Kolo Sasiadów”

Nowa Piosenka

(Temat o Polsce)

Zabawa lub Gra
Ruchowa

“Wyscigi Geograficzne”

Gaweda/Rozmowa na
temat Prawa,
Przyrzeczenia, lub
wymagania do
stopnia/sprawnosci

Dlaczego uczymy sie geografii i historii
polskiej?

Nastepna zbiórka

Co bedzie:
Co przyniesc:

Zakonczenie

Ogloszenia:
Obrzed Zakonczenia:
Piosenka: Druzyny lub Zastepu
Przygotowala:
phm. A. Nowobilska-Vasilios
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ZBIÓRKA NR. 2: HISTORIA POLSKI
Znów, pamietaj zeby te informacje przekazac w zabawny sposób. Do przygotowania,
przeczytaj przed czasem rozdzial z podrecznika historycznego na temat legend polskich i na
temat pierwszej dynastji polskich królow.

WAZNE POSTACIE ... WAZNE DATY (wymaganie nr. 5, 6, 7.)
Po dwa komplety, przygotój karteczki z nastepujacymi napisami, wlóz je do dwóch kopert:
jedna dla kazdego zespolu.
W jednym kolorze:
Mieszko I
Mieszko I
Dabrówka
966
Boleslaw Chrobry
1025
sw. Wojciech
sw. Stanislaw
Boleslaw Krzywousty
1138
Konrad Mazowiecki
1226
sw. Kinga
Wladyslaw :okietek
1320
Kazimierz Wielki
Kazimierz Wielki
Kazimierz Wielki
1364

W innym kolorze :
Pierwszy Historyczny Ksiaze Polski
Przyjal Chrzest wraz z calym narodem
Królewna Czeska, poslubila Mieszka
Chrzest Polski
Pierwszy Król Polski
Koronacja Pierwszego Króla Polski
Biskup który zostal zabity przy nawracaniu Prusaków
Zabity przez Króla Boleslawa smialego
Podzielil panstwo pomiedzy swoich synów
Podzielenie Polski
Sprowadzil do Polski Zakon Krzyzaków
Sprowadzenie Krzyzaków do Polski
Przyniosla sól do Polski
Dal wszystkie swoje sily aby zjednoczyc Polske
Zjednoczenie Polski
“Zastal Polske drweniana - a zostawil murowana“
Ostatni król dynastii Piastów
Zalozyl Uniwersytet w Krakowie
Zalozenie Uniwersyteu Krakowskiego

Musztra, podziel harcerki na dwie grupy.
Ten zespól, który wpierw ulozy informacje parami w kolejnosci chronologicznej... wygrywa! A
czy ulozyl prawidlowo? Kazda harcerka powinna brac udzial w porównaniu z inna grupa.
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Aby pomoc w ukladzie, zapytaj nastepujace pytania. Nie podaj odpowiedzi nim harcerki nie
pomysla sobie nad nimi i podziela sie tym co wiedza.
• Czy byli ksieza polscy przed Mieszkiem? Dlaczego tylko o nim wiemy? (Tak, ale Mieszko
jest pierwszym o którym dawni historycy rzymscy napisali.)
• Jakiego wyznania byl Mieszko przed chrztem? W kogo wierzyl? (Mieszko, wraz z
narodem polskim, byl poganem. Wierzyl w swiatowida, boga z czteroma twarzami, który
patrzal we wszystkie kierunki swiata jednoczesnie. Wierzyl równiez w duchy przyrody i
matke ziemie, której swieta, po przyjeciu chrztu, zjednoczyly sie ze swietami
chrescijanskimi)
• Dlaczego przyjal chrzest Mieszko z calym narodem? (Wtenczas Papierz w Rzymie
odegrywal wielka role w arenie politycznej Europy. Aby swój kraj wlaczyc w spólnote
innych krajów cywilizowanych, Mieszko zdecydowal przyjac chrzest i tym sposobem
ustawic sie pod opieka Rzymu.)
• Dlaczego przyjal chrzest Mieszko z Czech? (Czechy byly zgodnym sasiadem Polski. Jako
warunek zamazpójscia, ksiezniczka czeska Dabrówka poprosila Mieszka o przyjecie
chrztu wraz z calym ksiestwem polskim. Niemcy i Rusini napadali na plemia polskie, chcac
przygarnac ziemie polskie pod swoje królewstwo. Przy przyjeciu chrztu od Czechów,
Mieszko upewnil niepodleglosc swego ksiestwa, otrzymujac opieke papierza przed
wrogami.)
• Ile lat jest Polska panstwem chrzescijanskim? Kiedy obchodzila tysiaclecie chrescijanstwa?
(rok - 966< 1966.)
• Jaka jest róznica miedzy ksieciem a królem? (Król jest koronowany. W dawnych czasach,
biskup katolicki przy zgodzie papierza, koronowal wladce królem.)
• Kto byl pierwszym królem polskim? Jak byl on pokrewniony z Mieszkiem? (Boleslaw
Chrobry. Byl synem Mieszka.)
• Który król podzielil Polske miedzy synami? Czy bylo to dobre dla panstwa? (Nie.
Podzielona, Polska oslabla.)

INSCENIZACJE LEGEND POLSKICH
Materialy:
Kazda harcerka ma przyniesc jedne z nastepujacych rzeczy: ubrania, obrusy, koce, wianki,
korone, kij, miecz, itp. na inscenizacje legend.
Wyszukaj w podrecznikach legendy napisane po polsku (lub po angielsku): Lech, Czech i Rus,
Krakus, Wanda, Popiel, sw. Wojciech, Hejnal Mariacki. Napisz tylul legendy na kazdej z
szesciu kartek. Po drugiej stronie mozesz umiescic tresc legendy.
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Podziel harcerki na tyle grup ile jest legend. Kazda grupa wybierze po jednej kartce. Harcerki
maja wtenczas 10-15 minut aby przygotowac pokaz na temat wybranej legendy. Pokazy
zostaja przedstawione calej druzynie ... lub rodzicom na kominku druzyny.

PLYNIE WISLA
Plynie Wisla, plynie, po Polskiej krainie
Zobaczyla Kraków, pewnie go nie minie
Zobaczyla Kraków, wnet go pokochala
A w dowód milosci, wstega opasala
Z tamtej strony Wisly, jest Wandy mogila
Która za swój naród zycie poswiecila
Plynie Wisla, plynie, w biegu sie nie wróci
O Wisle i Wandzie, krakowiaczek nuci
Plynie Wisla, plynie, po Polskiej krainie
A dopóki plynie, Polska nie zaginie

Z MIEJSCA NA MIEJSCE
Z miejsca na miejsce, z wiatrem wtór
Od Dniestru fal, z tatrzanskich gór
//: Wszedzie nas pedzi, wszedzie gna
Harcerska dola radosna ://
Nam trud nie straszny, ani znój
Bo mysmy zlu wydali bój
//: I z nim do walki wciaz nas gna
Harcerska dola radosna ://
Nasza podoga, jasny wzrok
Niechal rozjasnia ludziom mrok
//: Niechaj i innym szczescie da
Harcerska dola radosna ://
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PLAN ZBIÓRKI
Zbiórka: ozastepu odruzyny
Data:
Temat Zbiórki: Sprawnosc MZO-I: “WSKAZIDROGA PO POLSCE”, Zbiórka Nr. 2
o Wychowanie
þ Wiadomosci do stopni
þ Wiadomosci do sprawnosci

Rozpoczecie

þ Gry/cwiczenia
þ Sluzba Bogu/Ojczyznie
o Praca dla innych

o Praca zarobkowa
o Prace reczne
þ Piosenki, tance

Plan
Raport
Obrzed Rozpoczecia:

o Technika Harcerska
þ Gaweda
o Sprawy do zalatwienia

Wykonanie/Uwagi

Piosenka: Plynie Wisla
Cwiczenie/Gra
nad temat stopni lub
sprawnosci

“Wazne postacie ... wazne daty”

Nowa Piosenka

(Temat o Polsce)

Zabawa lub Gra
Ruchoma

Inscenizacje Legend Polskich.

Gaweda/Rozmowa na
temat Prawa,
Przyrzeczenia, lub
wymagania do
stopnia/sprawnosci

W czym sie nam przyda wiedza o
geografii i historii polskiej?

Nastepna zbiórka

Co bedzie:
Co przyniesc:

Zakonczenie

Ogloszenia:
Obrzed Zakonczenia:
Piosenka: Druzyny lub Zastepu
Przygotowala:
phm. A. Nowobilska-Vasilios
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