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Elementy i Zasady dobrej zbiórki: 
 

Elementy dobrej zbiórki: 

Każda zbiórka powinna posiadać: 
• Mieć wprowadzanie do tematu zbiórki; 
• Rozpoczynać się i kończyć obrzędowo; 
• Zawierać elementy obrzędowości; 
• Zawierać przerywniki np. piosenki, pląsy itp.; 
• Mieć krąg rady, w którym omówicie sprawy bieżące własne problemy; 

 
Oczywiście czasem można zrezygnować z poszczególnych elementów, ale należy robić to 
tylko wtedy, gdy jest to naprawdę potrzebne. 
Każdą zbiórkę powinno się uprzednio zaplanować i przygotowywać na ostatni guzik. Nie 
robić improwizacji. Zbiórkę przeprowadzać zgodnie z zasadami dobrej zbiórki. Przy 
planowaniu zbiórki uwzględniać zainteresowania, wiek harcerzy i zdobywanie przez nich 
stopni i sprawności.  

 
Zasady dobrej zbiórki: 

Stałe elementy zbiórki – czyli coś, co powinieneś powtarzać na każdej zbiórce (rozpoczęcie, 
zakończenie zbiórki, wprowadzenie do tematu zbiórki, podsumowanie zbiórki – np. krąg) 
Zasada 50 % nowego i 50 % starego – nowe, zaskakujące pomysły na zbiórki i nie tylko 
pod względem treści ale także i formy, tzn. jeżeli chcemy zrobić coś jeszcze raz, powtórzyć, 
przekazać podobną lub taką samą treść (dla sprawdzenia wiadomości, utrwalenia) to zrób to 
w innej, zaskakującej formie, takiej w której jeszcze nie uczestniczył twój zastęp. Stare, to 
stałe elementy zbiórki, takie jak: krąg, stałe obrzędy i zwyczaje, a także powitanie i 
zakończenie zbiórki. 
Udział zastępowego w zbiórce – oczywiście w każdej zbiórce należy uczestniczyć. Ponieważ 
najlepiej łączy i integruje grupę wspólne działanie, gra i zabawa. Musisz pamiętać, że jesteś 
wodzem swojego zastępu i to nie znaczy, że tylko nim kierujesz, ale przede wszystkim 
bierzesz aktywny udział w życiu zastępu (ale jednak musisz pamiętać, według przysłowia – 
„Co za dużo to nie zdrowo”). 

Zaangażowanie każdego –druhu zastępowy pamiętaj, że zbiórkę przygotowujesz dla całego 
zastępu, a nie dla dwóch osób, czy kronikarza i skarbnika. Musisz tak dobierać tematy i treść 
zbiórki, aby była ciekawa dla każdego, aby wiązała się z zainteresowaniami harcerzy. 
Zwracaj uwagę na potrzeby harcerzy, na to czym się interesują, i na ich predyspozycje. 
Również zwracaj dużą uwagę na pozytywne cechy harcerzy, na ich dobre strony, chwal za 
każdą dobrze wykonaną pracę i pocieszaj kiedy coś nie wyjdzie. Także aby zaangażować 
tych, którzy chowają się po kątach, rozdzielaj im zadania, na miarę ich możliwości. 
Przemienność form – czyli trochę ruchu i trochę spokoju, ale na zmianę, powiązane w 
logiczny ciąg. Bo trudno wytrzymać harcerzowi 45 minut siedząc i słuchając, bo przecież 
zbiórka to nie szkoła. Stosuj przemienność form (statyczne – dynamiczne), a wtedy twoja 
zbiórka będzie jeszcze bardziej atrakcyjna. 
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Zachowanie tempa zbiórki – na zbiórce zastępu wszystko ma swoje wytłumaczenie i każdy 
element trwa określony czas. Trzeba wiedzieć kiedy przerwać gawędę jeśli widzimy, że 
harcerzom się nudzi, kiedy zakończyć zabawę, by nie stała się zabawą o niczym. Nastrój 
zbiórki powinien narastać, aż do momentu kulminacyjnego. Przerwij zbiórkę/zajęcia w takim 
momencie, aby harcerze poczuli niedosyt. Wtedy chętniej przyjdą na następną zbiórkę. 

Zgodność formy z treścią – na zbiórkach nie powinieneś ograniczać się do kilku 
podstawowych form. Wykorzystuj co raz to nowsze, ale pamiętaj aby forma była 
odpowiednio dobrana do treści. Bo przecież nie możesz zrobić na ognisku czy kominku zajęć 
z tereni bądź samarytanki. Oraz pamiętaj, aby nie było przerostu formy nad treścią, tzn. np 
kiedy przeprowadzasz grę terenową, to nie możesz dawać zbyt wielu zadań prowadzących do 
rozpoczęcia samej gry. 

Logiczny ciąg zbiórki – dobieraj tak formy i treści, aby wiązały się i były podporządkowane 
tematowi zbiórki. Także pamiętaj, że najpierw musisz nauczyć, a później możesz oczekiwać 
wiedzy i umiejętności na dany temat. Pamiętaj, że do jednego tematu łatwiej będzie tobie 
przygotować zbiórkę, że nie koniecznie musisz wszystko, czyli tak naprawdę nic. Jednak 
najważniejsze, aby na zbiórce zrealizować cel, jaki postawicie sobie w zastępie (to np. 
realizacja zadania miedzy zbiórkowego, przygotowanie do święta drużyny). 
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