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ZUCHY



ZBIÓRKA I – GNIEZNO

„Król, Lew, Gniezno i …”

Wstęp: Gniezno było stolicą Polski za czasów panowania pierwszych królów. Cofnijmy się w czasie, 
by odkryć historię gnieźnieńskiej katedry oraz poznać królów, którzy byli koronowani w Gnieźnie. 

Jak wyglądali władcy Polski? Jaki związek mają ze sobą lew, Gniezno i banknot?

Harmonogram realizacji zbiórki:

1. Rozwiążcie wykreślankę, a następnie pooglądajcie banknot dwudziestozłotowy.

2. Odczytajcie szyfr i dowiedzcie się kto był koronowany w Gnieźnie.

3. Stwórzcie/narysujcie postać króla, który był władcą Polski.

4. Z powstałych portretów królów utwórzcie kolaż.



Załącznik nr I – WYKREŚLANKA

Na banknocie 20 zł znajduje się fragment

RZEŻBY Z DRZWI GNIEŹNIEŃSKICH



ROZSZYFROWANE HASŁA:

• BOLESŁAW CHROBRY
• MIESZKO DRUGI
• BOLESŁAW ŚMIAŁY
• PRZEMYSŁ DRUGI

Ciekawostka: 
W Gnieźnie koronowało się w sumie pięciu 

królów. Ostatnim z nich był Wacław II Czeski, 
który przyjął koronę w 1300 r.

Załącznik nr II – KRÓLEWSKI SZYFR



ZBIÓRKA II – POZNAŃ

„Poznański czasomierz”

Wstęp: Historia Poznania jest także historią znajdujących się w nim publicznych zegarów. W Poznaniu 
koziołki nigdy nie stanowiły atrakcji same w sobie, lecz były dodatkiem do zegara zawieszonego na wieży 

ratusza. A wy macie swoje zegary? …nie? TO DO DZIEŁA!

Harmonogram realizacji zbiórki:

1. Przygotujcie odpowiednie materiały do stworzenia zegara. (płyta CD, kolorowy blok, biała kartka A4, 

kawałek grubszego papieru/kartonu, taśma dwustronna/mocny klej, mazak/długopis, pineska, nożyczki).

2. Na kartonie odrysujcie płytę CD, a następnie ją wytnijcie. (Zdjęcie I)

3. Wytnijcie 12 kwadracików (1,5 cm x 1,5 cm) i zapiszcie na nich liczby od 1 do 12.

4. Mocnym klejem lub taśmą dwustronną przyklejcie karteczki wzorując się na zegarze.

5. Z drugiej strony płyty przyklejcie wycięte koło z kartonu.

6. Z kolorowego bloku wytnijcie „słuchawki” i koła. (Zdjęcie II i III)

7. Powstałą „rączkę” przyklejcie do płyty według wzoru (Zdjęcie IV).

8. Wytnijcie wskazówki (dłuższą i krótszą). Przypnijcie ją wbijając pineskę w grubszy papier/karton. 

9. (w celu zabezpieczenia pineski – z drugiej strony można wbić więcej warstw[kawałków] np. kartonu)

10. Z resztek grubszego papieru/kartonu wytnijcie 2 prostokąty (5 cm x 2 cm – mogą być większe).

11. Zegnij je na pół wzdłuż krótszego boku i w połowie przetnijcie na 2 cm nożyczkami. (Zdjęcie IV)



Zdjęcie I

Zdjęcie IV

Zdjęcie III

Zdjęcie II



ZBIÓRKA III – TORUŃ

„Toruńskie pierniki”

Wstęp: Jednym z symboli Torunia jest piernik, którego historia liczy ponad 600 lat! Poznaj kilka ciekawych 
faktów na ten temat i podejmij wyzwanie!

Harmonogram realizacji zbiórki:

1. Zapoznajcie się z historią toruńskiego piernika, którą przeczyta Wam prowadzący 

zbiórkę.

2. Przygotujcie się do pieczenia i dekoracji pierników.

3. Do dzieła! Upieczcie i udekorujcie toruńskie pierniki.

Wskazówka:

• Jeśli nie jest możliwe pieczenie zuchy mogą jedynie dekorować upieczone już 

pierniki. Na pewno będzie to dla nich świetną zabawą!



Piernik zimowy
Składniki:
50dag mąki pszennej, 2 jaja, 25dag cukru, 1/4l miodu, łyżeczka sody oczyszczonej, pieprz, goździki, 
cynamon, gałka muszkatołowa, imbir, wszystko utłuczone i przesiane. Korzeni ma być mała łyżeczka.

Wykonanie:
Miód roztopić z przyprawami. Dodać cukier i jajka. Wymieszać i wyrobić ciasto jak na rzadkie kluski, 
dodając stopniowo mąkę. Pozwolić ciastu \\\"odpocząć\\\" przez dobę. Piec na blasze wysmarowanej 
masłem i wysypanej mąką w średnio gorącym piekarniku około 40 minut.

Źródło: muzeumpiernika.pl

Historia
Treść na temat powstawania i tradycji piernika można znaleźć na stronie: 

https://muzeumpiernika.pl/pl/content/historia ,która odnosi się do wielowiekowej tradycji wypieku 
przepysznego piernika i jej historii.

Dla ułatwienia prowadzenia zbiórki poniżej znajduje się link do historii toruńskich 
pierników oraz przepis.

https://muzeumpiernika.pl/pl/content/historia


ZBIÓRKA IV– KRAKÓW

„Krakowska legenda”

Wstęp:  Kraków to miasto pełne zabytków, ciekawej i burzliwej historii, uroczych zakątków i miejskich 
opowieści. Jakie legendy dotyczą Krakowa? Kim są główni bohaterowie tych opowieści?

Harmonogram realizacji zbiórki:

1. Wypełnijcie kartę pracy opowiadającą krakowską legendę.

2. Poszukajcie i zapoznajcie się z innymi legendami dotyczącymi Krakowa.

3. Na podstawie wybranej legendy w szóstkach przygotujcie mini scenki w formie teatrzyku.

4. Zaprezentujcie scenki i spróbujcie odgadnąć, która to legenda.

Wskazówka:

• Jako prezentację scenek można zorganizować teatrzyk i zaprosić rodziców lub nagrać scenki

i opublikować je na fanpage’u gromady.

• Każda szóstka może przedstawiać inną legendę lub podzielić jedną na fragmenty aby powstała 

całość.

• Na podstawie legend można stworzyć kalambury, w których hasła będą ich dotyczyły np. smok, 

królewna, rycerz, itp.



ZBIÓRKA V - WARSZAWA

„Warszawska Syrenka”

Wstęp: W warszawie znajduje się wiele ciekawych miejsc jednak nie sposób odwiedzić stolicy i nie spotkać 
jednej z kilku syrenek zdobiących polską stolicę. Najbardziej popularna syrenka stoi na Rynku w Warszawie, 

z mieczem i tarczą, ale popularna jest również ta znad Wisły, stojąca przy deptaku. Od wieków syrenka
jest symbolem Warszawy i widnieje w jej herbie. Jak wygląda? Jaka jest jej historia i legenda?

Harmonogram realizacji zbiórki:

1. Rozwiążcie łamigłówkę – „Co to za miejsca?”

2. Prowadzący zbiórkę przedstawia legendę o Warszawskiej Syrence.

3. Wymyślcie pląs/wierszyk/piosenkę związany/ą z legendą.

4. Uzupełnijcie kartę pracy rysując postać syrenki.



Legenda o warszawskiej Syrence 

Dawno temu, kiedy Warszawa była rybacką osadą, morza i rzeki
zamieszkiwały złotowłose syreny. Pewnego dnia jedna z nich wyruszyła w
drogę z Bałtyku na południe. Płynęła Wisłą podziwiając mijane krajobrazy, a
gdy się zmęczyła, postanowiła odpocząć na piaszczystym brzegu rzeki u stóp
dzisiejszego Starego Miasta. Okolica wydała się Syrence prześliczna. – Jak tu
ładnie! Dlaczego nie miałabym tu zamieszkać? – pomyślała i tak zrobiła. W
dzień pluskała się na płyciznach, noce spędzała w głębinie. Lubiła płatać figle,
a okoliczni rybacy dziwili się, że ktoś mąci wodę i wybiera im ryby z sieci! –
Trzeba rozprawić się z tym szkodnikiem! – zakrzyknęli. Syrenka nie
przestraszyła się rybaków i zaczęła śpiewać pieśń o Wiśle. W jej śpiew
zasłuchały się zwierzęta: bobry wysunęły pyszczki z nor, a kormorany usiadły
na dryfujących kłodach drewna. Rybacy zaś wzruszyli się tak bardzo, że
zaniechali swych zamiarów i przyrzekli, że nie zrobią Syrence krzywdy. Na
Syrenkę czyhało jednak niebezpieczeństwo. Pewnego dnia chciwy kupiec
postanowił wzbogacić się na jej pięknym głosie, pokazując ją na jarmarkach.
Użył podstępu, porwał ją i uwięził w drewnianej skrzyni. Syrenka
przyzwyczajona do wolności, była bardzo nieszczęśliwa. Jej płacz usłyszał
młody syn rybaka, który skrzyknął swoich kolegów i razem ją uwolnili, a złego
kupca srogo ukarali. Uradowana Syrenka, z wdzięczności za zwróconą
wolność przyrzekła rybakom, że zawsze będzie strzec ich oraz grodu. Z
czasem mała rybacka wioska stała się dużym i pięknym miastem. Dziś
wizerunek Syrenki uzbrojonej w miecz i tarczę widnieje w herbie Warszawy.
Podobno od czasu do czasu Syrenka wynurza się z Wisły i patrzy na ciągle
zmieniającą się stolicę. Kto wie, może to właśnie Ty ją zobaczysz? Rozejrzyj się
uważnie, bo Syrenki można spotkać w wielu miejscach Warszawy: na ścianach
domów, latarniach, witrażach i szyldach. Są też pomniki Syrenki między
innymi na Rynku Starego Miasta, nad Wisłą i na wiadukcie Markiewicza
nieopodal hotelu Bristol. Znajdź tę, która właśnie Ciebie oczaruje.

Źródło: warsawtour.pl

Załącznik nr IV – CO TO ZA MIEJSCA?

Zaznaczona litera na czerwono w opisie 
łączy się z taką samą literą podkreśloną w 

nazwie miejsca.
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HARCERZE 
HARCERZE STARSI



ZBIÓRKA I – GNIEZNO

„Kariera Pierwszych Piastów”

Wstęp: Pierwszą legendarną dynastią jaka panowała na naszych ziemiach była dynastia Piastów. Jest ona

nierozerwalnie związana z Gnieznem – tzw. „Gniazdem rodowym dynastii”. Czym zajmowali się ludzie 

żyjący w państwie pierwszych Piastów? Kim byli z zawodu?

Harmonogram realizacji zbiórki:

1. Rozwiąż diagram, poznając ciekawostki związane ze zjazdem gnieźnieńskim.

2. Wypełnij kartę pracy, poznając profesje jakimi zajmowali się ludzie żyjący w Gnieźnie.

3. Wylosujcie po jednej profesji mieszkańców.

4. Poszerzcie swoją wiedzę na temat wybranej profesji korzystając z różnych źródeł 

informacji.

5. Wspólnie z grupą/zastępem stwórzcie mini scenki przedstawiające życie ludzi w XIII 

wieku.



Załącznik nr VI - DIAGRAM

HASŁO: DRZWI GNIEŹNIEŃSKIE

Informacja: 
Powstały w II połowie XII wieku. 

Przedstawiono na nich sceny z życia 
i męczeństwa św. Wojciecha.

Znajdują się w katedrze w Gnieźnie.
To jeden z najcenniejszych romańskich  

zabytków w Polsce.



Załącznik nr VII –KARTA PRACY

CIENIETNIK – 483 - obsługa łowów monarchy;
ISKARZ – 781 - tropienie zwierząt, polowania;

KOBYLNIK – 696 - hodowla koni;
KORABNIK – 512 - wytwarzanie łodzi;

MĄCZNIK – 342 - mielenie zboża w żarnach;
SKOTNIK – 546 - wypas bydła książęcego;

SZŁOMNIK – 676 - wyrób hełmów;
ŻERDNIK – 256 - rozstawianie namiotów

i organizowanie pobytu w czasie podróży księcia.



ZBIÓRKA II – POZNAŃ

„Poznańskie koziołki”

Wstęp: Najważniejsza budowla Dzielnicy Cesarskiej – Zamek cesarski. Skąd pomysł jego wybudowania? 

Jaki cesarz sprawował tam swoje rządy, a jaki czterokrotnie go odwiedził? I czemu w samo południe 

wychodzą ze środkowej wieżyczki i przez minutę trykają się rogami poznańskie koziołki. Skąd się tam 

wzięły? Czy legenda „ O poznańskich koziołkach” odpowie na nasze pytania? 

Harmonogram realizacji zbiórki:

1. Rozwiążcie krzyżówkę na temat Poznania.

2. Przeanalizujcie znalezione hasło.

3. W kreatywny sposób stwórzcie poznańskie koziołki. Np. wyklejcie je kulkami z bibuły albo za pomocą 

specjalnej masy czy plasteliny - zróbcie wersje 3D.

4. Opowiedzcie czego symbolem są poznańskie koziołki.

Wskazówka:

• W przypadku zbiórki stacjonarnej można wykonać wspólny projekt koziołków z uwzględnienie zegara.



Załącznik nr VIII –KRZYŻÓWKA

ROZWIĄZANIA:

1. BAMBERKA
2. KOZIOŁKI
3. RYNEK
4. TRAMWAJ
5. WIELKOPOLSKIE
6. ZAMEK
7. ROGALE
8. WARTA
9. LECH

Imię cesarza: NAPOLEON
Hasło: BONAPARTE



ZBIÓRKA III – TORUŃ

„Bohaterowie z Torunia”

Wstęp: Toruń to nie tylko Mikołaj Kopernik. Znanych i wybitnych osób urodzonych w tym mieście jest 

znacznie więcej. Są wśród nich malarze, poeci, lekarze, pisarze, a nawet pierwszy polski potczmistrz oraz 

złotnik. Dlaczego możemy odnaleźć ich wśród osób wybitnych i znanych? Co nim zawdzięczamy?

Harmonogram realizacji zbiórki:

1. Zbierzcie informacje korzystając z różnych źródeł na temat osób związanych z Toruniem.

2. Stwórzcie mini biografię tej osoby. A następnie podzielcie się fragmentami.

3. Nagrajcie video-biografię i opublikujcie ją na fanpage’u swojej drużyny.



ZBIÓRKA IV – KRAKÓW

„Wawelska mapa błazna”

Wstęp: Nie jeden król miał na dworze swojego błazna, czyli osobę, która umilała mu czas. Jak nazywał się 

jeden z najsłynniejszych wawelskich błaznów? Dlaczego Zamek Królewski jest ważną częścią Krakowa? 

Co możemy jeszcze zwiedzić w stolicy małopolski?

Harmonogram realizacji zbiórki:

1. Wykonajcie krzyżówkę z wiedzy o królewskim Krakowie.

2. Poszukajcie zabytków i miejsc wartych odwiedzenia w stolicy małopolski.

3. Do każdego zabytku stwórzcie kod QR, który będzie opisywał miejsce.

4. Kody QR umieśćcie na wcześniej stworzonej mapce.

Wskazówka:

• Drużynę podzielcie na kilka patroli, dzięki temu możliwy będzie podział miasta i przydział 

konkretnych np. dzielnic.

• Na podstawie wykonanej mapy zorganizujcie wycieczkę do Krakowa z uwzględnieniem kodów QR.



Załącznik nr IX –KRZYŻÓWKA

ROZWIĄZANIA:

1. PASOWANIE
2. ŚWITA (anagram „świat)
3. WAWEL
4. KOŃ
5. UCZTA
6. RZĄDY
7. RYCERZ
8. KRÓL

Błazen - STAŃCZYK



ZBIÓRKA V – WARSZAWA

„Warszawskie podchody”

Wstęp: Miasto Warszawa przedzielone jest przez największą polską rzekę - Wisłę na dwie części. Przed wojną 

nazywano ją Paryżem Północy. Było to piękne, tętniące życiem miasto. Dziś Warszawa to dynamiczna europejska 

metropolia, której wizytówką jest bogata historia i niezwykłe zabytki. Jakie ciekawoski i zakątki skrywa nasza stolica?

Harmonogram realizacji zbiórki:

1. Podzielcie się na dwa patrole.

2. Każdy patrol wymyśla 10 zadań dotyczących Warszawy (legend, zabytków, historii).

3. Pierwszy patrol wyrusza w trasę i zostawia za sobą znaki patrolowe oraz zadania. Tworzy szałasy, 

w których ukrywa się przed drugim patrolem.

4. Drugi patrol wyrusza i odnajduje wskazówki, zadania. Celem Waszym jest odnalezienie patrolu 

pierwszego.

Wskazówka:

• Jeśli starczy czasu następuje zamiana patroli. ( Patrol II ukrywa się prze patrolem I).

• Jeśli czasu zabraknie podchody można podzielić na dwie zbiórki.( Patrol II ukrywa się prze 

patrolem I na kolejnej zbiórce).





WĘDROWNICY



ZBIÓRKA I – GNIEZNO

„Dynastia Pierwszych Piastów”

Wstęp: Pierwszą legendarną dynastią jaka panowała na naszych ziemiach była dynastia Piastów, łącząca się 

z Gnieznem – Gniazdem rodowym dynastii. Jakie były ich początki? Jaka historia łączy ich z naszą pierwszą stolicą?

Harmonogram realizacji zbiórki:
1. Wykorzystując podręczniki do historii, encyklopedie, zbiory władców polski i internetowe źródła 

zapoznajcie się z historią Piastów i Gniezna.
2. Podzielcie się na patrole i wybierzcie dany odłam dynastii. Przedstawcie ciekawostki na temat 

wybranych osób.
3. Zbierzcie całość i wykonajcie drzewo genealogiczne dynastii Piastów według własnej inwencji 

twórczej. 

Wskazówka:
Format drzewa genealogicznego jest dowolny. Jeśli wykonuje je cała grupa może być A1 lub A0, 
jeśli pojedynczo – A4, A3.



ZBIÓRKA II – POZNAŃ

„Poznański Master Chef”

Wstęp: Regionalna polska kuchnia wielkopolska to nie tylko pyry z gzikiem. Poznańskich przysmaków jest 

znacznie więcej. Ale co kryje się pod ich nazwami i jak smakują?

Harmonogram realizacji zbiórki:

1. Odnajdźcie regionalne dania przeglądając różne źródła i przygotujcie tradycyjną poznańską 

potrawę. 

2. Wprowadźcie osoby próbujące waszego poczęstunku w tradycje i obyczaje mieszkańców 

Poznania. 

3. Opowiedzcie jak przygotowywaliście potrawę. Przygotujcie zbiór waszych przepisów.

Wskazówka:

• W przypadku zbiórki stacjonarnej można zorganizować konkurs, wybrać i nagrodzić 

najsmaczniejsze danie.



ZBIÓRKA III – TORUŃ

„EKO – Toruń”

Wstęp: Toruń to nie tylko Mikołaj Kopernik. Podobno są tam najlepsze pierniki, a gwiazdy są na wyciągniecie ręki. 

Toruń to również piękna, zabytkowa starówka i pamiątka po szwedzkim potopie.

Harmonogram realizacji zbiórki:

1. Zbierzcie w swoim domu przedmioty, którym można dać drugie życie.

2. Poszukajcie elementów charakterystycznych i/lub powiązanych z miastem Toruń w różnych 

przewodnikach turystycznych itp. .

3. Stwórzcie pomnik z eko-śmieci związany z Toruniem. (np. Pomnik Mikołaja Kopernika, 

Fontanna Flisaka albo zbiór ciał niebieskich) .

4. Przygotujcie podsumowanie, w którym opiszecie swój pomnik, element powiązany z miastem 

i uzasadnicie swój wybór.

Wskazówka:

• Na budowanie pomnika ustal wybrany czas lub podziel etapy budowy na sekwencje za 

względu na stopień trudności. Im mniej czasu i bardziej skomplikowane fragmenty tym 

trudniejsza będzie realizacja zadania.



ZBIÓRKA IV – KRAKÓW

„Ludowa małopolska”

Wstęp: Szopki krakowskie, wyraziste stroje, lajkonik to tylko część folklorystycznego Krakowa. To również 

druga stolica Polski i miejsce życia wybitnych Polaków. Czemu Krakowiak jest tańcem ogólnopolskim? 

Dlaczego Kraków nazywany jest stolicą polskiej kultury i tradycji? Jakie są krakowskie ludowe tradycje? 

Harmonogram realizacji zbiórki:

1. Poszukajcie informacji na temat ludowych tradycji małopolski. Może znacie osobę, która wie 

coś na ten temat lub posiadacie w domu książki, przewodniki po Krakowie lub inne możliwe 

do wykorzystania materiały.

2. Zaprojektujcie i wykonajcie domino/memory związane z ludowymi tradycjami Krakowa.



ZBIÓRKA V – WARSZAWA

Harcerski przewodnik po Warszawie – „ Śladami Harcerzy”.

Wstęp: Szlak Szarych Szeregów to szlak prowadzący przez Warszawę. Trasa ta obejmuje miejsca związane z historią

i działalnością Związku Harcerstwa Polskiego w czasach II wojny światowej. Jakie to miejsca? Jaka historia je łączy? 

Co dla nas znaczą?

Harmonogram realizacji zbiórki:

1. W patrolach przeanalizujcie historię „Szarych Szeregów” i Warszawy.

2. Wybierzcie wspólnie miejsca, które według was są ważne i warto je zobaczyć.

3. Narysujcie mapę wybranego/wybranych fragmentu/fragmentów miasta Warszawy uwzględniając 

wybrane miejsca związane z historią „Szarych Szeregów”. 

4. Uwzględnijcie kierunek zwiedzania i przyczynę wyboru miejsca np. w legendzie.

Wskazówka:

• Drużynę podzielcie na kilka patroli, dzięki temu możliwy będzie podział miasta i przydział konkretnych 

np. dzielnic.

• Na podstawie wykonanej mapy zorganizujcie wycieczkę do Warszawy.


