
        Czy zastanawiałeś się kiedyś czy zbiórki, które prowadzisz faktycznie wychowują 

dzieci, stwarzają im warunki do rozwoju i są zgodne z metodyką zuchową?  

Po poradnik pt. ‘’ W krainie zabawy ‘’ Emilii Kulczyk-Prus i Anny Wittenberg sięgnęłam, 

ponieważ są tam informacje niezbędne, aby prawidłowo prowadzić gromadę zuchową.  

Uważam, że każda osoba pracujące z zuchami powinna przeczytać ten poradnik.      

    Na samym początku książki autorka opisuje zuchy, kim są, jakie są, jak się zmieniają, 

jakie mają wymagania. Są to kluczowe informacje. Musimy być świadomi, w jaki sposób 

wspierać rozwój fizyczny, poznawczy, społeczny i duchowy dzieci.  

Następnie przechodzi do podstaw wychowawczych ZHP. W tym punkcie możemy znaleźć 

komentarz do prawa i obietnicy zucha.  

W kolejny rozdziale znajdziemy elementy metody, instrumenty metodyczne, a także zasady 

działania gromady zuchowej. Elementy metodyki musimy dostosować do odpowiedniego 

poziomu wychowanków.  

Co ważniejsze warunkiem skuteczności metody jest osobisty przykład instruktora. W 

drugiej części poradnika znajdziemy odpowiedź na pytanie, jak założyć gromadę 

zuchową? Nie zabraknie informacji o dokumentacji gromady.  

Idąc dalej autorka opisuje, jak przeprowadzić skuteczny nabór do gromady, a także cykl 

zbiórek pierwszego miesiąca. Aby utrzymać zuchy, które dzięki naborowi dołączyły do 

gromady należy przeprowadzić zbiórki objaśniające Prawo i Obietnicę Zucha.  

W trzeciej części opisana jest bardzo szczegółowo zbiórka zuchowa. Autorka kładzie nacisk 

na formy pracy. Co więcej, są tam ciekawe pomysły na tematykę zbiórki. Jak i zasady dobrej 

zbiórki i rodzaje zbiórek.  

Części trzecia urozmaicona jest przykładowymi konspektami.  

Przechodzimy do czwartej części związanej z programem gromady. Podstawą programu są 

cykle sprawnościowe, których przygotowanie jest krok po kroku wyjaśnione. Wspomniane są 

też sprawności indywidualne i grupowe. Nie zabrakło przykładowych konspektów zbiórek. 

Część piąta odnosi się do kolonii zuchowej, jej organizacji i programie pracy. 

Osoba, pragnąca zorganizować kolonie zuchowa znajdzie tu wszelkie informacje na ten 

temat. Przedostatnia części szósta skupia się na współpracy gromady zuchowej i drużyny 

harcerskiej. Po przeczytaniu tej części można wywnioskować, że jest ona bardzo ważna i 

daje wiele korzyści. Oprócz tego autorka podkreśla rolę dobrego kontaktu z rodzicami, 

szkołą i środowiskiem lokalnym.  

Ostatnia części siódma nosi tytuł ‘’drużynowy’’.  

Objaśnia punkty takie jak harcerski wolontariat, drużynowy jako lider, praca z przybocznymi, 

bezpieczeństwo w pracy z gromadą, finanse gromady, pierwsza pomoc, bliskość w pracy 

wychowawczej i jej granice.  

        Po przeczytaniu poradnika uświadomiłam sobie, że miałam wiele braków.  

Wiem już co, robiłam źle i co mogę poprawić.  

Podobało mi się, że wszystko było szczegółowo opisane. Dowiedziałam się wszystkiego, co 

chciałam. Z informacji zawartych w książce korzystam podczas każdego przygotowywania 

zbiórki. Inspiruję się konspektami w niej zawartymi. Wszystkim osobom pełniącym funkcję w 

gromadzie polecam przeczytać ten poradnik!  

  

„Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (…)”  

Aleksander Kamiński  



    

    

  

    

  


