Śródmiejski Hufiec Harcerzy
im. Powstania Warszawskiego

Kurs Wodzów Zuchowych TRAKT
ZUCHOWE FORMY PRACY
PRACE POŻYTECZNE
Cele:
• Kształtowanie poczucia obowiązku, odpowiedzialności, solidności.
• Kontakt ze „światem zewnętrznym”.
• Wstęp do harcerskiej służby.
Praca na miarę możliwości.
• Drobne prace, a nie wielkie zadania.
• 10-20 minut zbiórki, rzadziej dłużej.
• Praca powinna być zróżnicowana i ciekawa..
• Prace wykonujemy z niezbyt dużą częstotliwością, mniej więcej raz, czasem dwa, w cyklu
sprawnościowym.
Świadomość celu.
• Praca musi być potrzebna.
• Zuchy muszą wiedzieć po co wykonują pracę. Przygotowujemy je do pracy przez zwiady i
gawędy.
• Zuchy powinny same decydować o podjęciu pracy. Nic nie wykonywać na rozkaz.
• Zuchy muszą wiedzieć jaki będzie efekt pracy. Efekt powinien być wyraźny.
• Nie podejmujemy prac, które są wykonywaniem cudzych obowiązków.
• Drużynowy i przyboczni sami powinni być zapaleni do tej pracy.
Organizacja pracy.
• Nie może być zuchów bezrobotnych, przypatrujących się.
• Trzeba dobrze podzielić pracę, np. miedzy szóstki.
• Trzeba kontrolować prace zuchów.
• Drużynowy i przyboczni też pracują.
Satysfakcja z wykonanego zadania.
• Trzeba doprowadzić zadanie do końca.
• Dobrze jest jeżeli ktoś zuchom za pracę podziękuje.
• Trzeba zuchy chwalić.
Rodzaje prac pożytecznych:
• Przy okazji i po drodze. – Zwracajmy uwagę czy nie możemy gdzieś szybko pomóc, np.
pozbierać śmieci w lesie na wycieczce, pomóc komuś.
• Związane ze sprawnościami. – Co najmniej raz w cyklu trzeba zaplanować prace pożyteczne,
np. „Doktor Ojboli” przygotuje klasową apteczkę ze środkami opatrunkowymi, „Ogrodnik”
zasadzi kwiaty w miejscu pamięci, „Leśnik” ogrodzi mrowisko, „Dziennikarz” zrobi gazetkę
ścienną.
• Wynikające z potrzeb szkoły i środowiska. – Muszą być odpowiednio przedstawione. Nie
„zróbcie to i to”, ale „mamy taki problem: ...”.
• Udział w większych pracach. – Szkoła, drużyna harcerzy coś organizuje, przyłączcie się w
miarę możliwości, np. weźcie udział w Dniu Ziemi.
• Prace dla domu. – Indywidualne prace zucha – pożyteczne majsterki lub zadania
międzyzbiórkowe, np. przyszycie wieszaków do ścierek, zabezpieczenie drzwi przed
uderzaniem w ścianę

