
Temat : Historia harcerstwa i skautingu. 
 

I . Przeczytaj tekst  ze zrozumieniem i napisz odpowiedzi na pytania. 

Pierwsza organizacja skautowska powstała w 1907 roku w Anglii. Jej założycielem był lord generał 

Robert Baden-Powell. Głównym celem Powella było kształtowanie charakteru, rozwijanie sprawności 

fizycznej młodych ludzi oraz przygotowanie ich do bycia dobrymi obywatelami. Ideę skautingu na grunt 

polski przenieśli Andrzej i Olga Małachowscy. To oni w 1911 roku założyli w Polsce pierwsze drużyny, 

które wkrótce zaczęto nazywać po polsku harcerstwem. W okresie II wojny światowej polscy harcerze 

włączyli się w akcję zbrojną z okupantem. Obok dorosłych i młodzieży walczyły również dzieci – zuchy. W 

latach dziewięćdziesiątych harcerstwo polskie podzieliło się na Związek Harcerstwa Polskiego i Związek 

Harcerzy Rzeczpospolitej. Między dwoma związkami występują pewne różnice poglądowe, jednak główna 

idea jest taka sama: wychowywanie młodego pokolenia niosącego pomoc potrzebującym i kształcenie w 

nim postaw patriotycznych. 

  Pytania: 

1.Gdzie i kiedy powstała pierwsza organizacja skautowska? 

2.Kto był  założycielem pierwszej organizacji skautowskiej? 

3. Wymień dwie wartości, które były celem powstania skautingu. 

4. Kto założył w Polsce pierwsze drużyny harcerskie? 

5. Rozszyfruj  dwa  skróty: 

a) ZHP – 

b) ZHR –  

6. Jaka jest główna idea ZHP  i  ZHR ? 

 

  II . Przepisz współczesne prawo harcerskie oraz hasło: „harcerz”. Na tej  podstawie wypisz  cechy  

harcerza. 

             Współczesne prawo harcerskie 

1.Harcerz służy Polsce i dla Niej sumiennie wypełnia swoje obowiązki.  

2.Harcerz chce zmieniać świat na lepszy.  

3.Harcerz jest sprawiedliwy i odważny, śmiało broni słusznej sprawy. 

 4.Harcerz chce wiedzieć więcej niż wie, umieć więcej niż umie. 

 5.Harcerz śpieszy innym z pomocą, nie opuści nikogo w potrzebie. 

 6.Harcerz jest wiernym przyjacielem i niezawodnym kolegą. 

 7.Harcerz szanuje starszych, pomaga chętnie rodzicom.  

8.Harcerz pracuje rzetelnie.  

9.Harcerz jest przyjacielem przyrody, poznaje jej piękno i tajemnice.  

10.Harcerz chce być silny i sprawny, nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych. 

 

„Harcerz” dawniej to żołnierz konny, który przed właściwą bitwą toczył na oczach całego wojska walkę z 

jednym z żołnierzy z przeciwnego obozu. Sam zgłaszał się na ochotnika do walki. 



 

 III. Uzupełnij chmurkę, dodaj więcej promieni  (cechy harcerza). ( zdjęcie ) 

     

 

 IV.  Trening starannego pisania - 10 zdań 

 

Zadanie domowe. 

 Wyszukaj  informacje i wyjaśnij hasła : 

a) Zawisza Czarny – 

b) lilijka harcerska –  

c) krzyż harcerski –  

d) sznur harcerski -  

 


