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BURZA MÓZGÓW DO SPRAWNOŚCI 

EKOLUDEK  

 

 

1. Wskazana byłaby gawęda opowiedziana o ekologu i ekoludku a w niej opisane główne 
zadania i charakter sprawności co daje możliwość do dalszej zabawy i innych działań. 
ZASADA wynikania innych form pracy z gawędy jest podstawą. 

 
      Zabawa tematyczna 
 
ZABAWA NA RATUNEK RYBKOM  OK.  15 min. 
Zuchy dzielą się na dwie grupy. Dostają po dwie miski oraz wędkę. W jednej jest brudna 

woda i papierowe kaczuszki (tyle ile jest dzieci w grupie) z pętelkami. A w drugiej czysta 

woda. Zadaniem dzieci jest po kolei przeniesienie wszystkich rybek z brudnej do czystej wody 

– każde  

PROPOZYCJA : Zuchy dzielą się na dwie równe ilościowo grupy. Dostają po dwie miski oraz 

wędkę . W jednej jest brudna woda i papierowe kaczuszki ( tyle ile jest dzieci w grupie) z 

pętelkami. A w drugiej czysta woda. Zadaniem każdego zucha jest jak najszybsze 

przeniesienie wszystkich kaczuszek z brudnej wody do czystej. Zadanie - zabawę wygrywa ten 

kto zrobi to najszybciej zdobywając w ten sposób np. tytuł „RATOWNIKA EKOLOGA „ / wynika 

to z opowiedzianej gawędy i daje zuchom motywację do dobrej i ciekawej zabawy i zawodów 

pomiędzy sobą –pamiętaj że zuchy nie mogą robić nic bez sensownie i bez konkretnego 

działania dającego podstawę do dalszych zabaw i podejmowanych działań . 

 

3. WSTĄP DO KLUBU ZIELONYCH DETEKTYWÓW  PRZYJMUJĄC JEGO KODEKS : . / 

informacja ta musi zawierać się w gawędzie – poniższe tematy muszą być omówione i 

wykazane dlaczego to ma robić, co ten klub daje zuchowi, jest to kontynuacja zabawy- 

szczególnie wygranych, wskazana jest tu majsterka na wykonanie np. plakietki klubu/ 

 Będę oszczędzał wodę w domu. 

 Będę segregował śmieci. 

 Będę oszczędzał prąd. 
 Nie będę wyrzucał papierków na chodnik. 
 Nie będę deptał trawników. 

 
4. POKAZ MODY Z RECYKLINGU / wskazana jest wcześniejsza majsterka na wykonanie 

strojów i musi to wynikać jasno z gawędy/ 
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5. ZASADŹ SWOJĄ ROŚLINKĘ / wskazany jest tu zwiad  lub prace pożyteczno użyteczne np. 

zakładamy zuchową szklarnię lub hodowlę doniczkową co wynikać powinno to z gawędy. 

Zuchy muszą wiedzieć jaką roślinkę powinno to być powiązane z 6 pkt./ 

Zadanie międzyzbiórkowe  

 HODOWLA KIEŁKÓW, Z KTÓRYCH PÓŹNIEJ ZUCHY ROBIĄ EKOLOGICZNĄ SAŁATKĘ  

Prace pożyteczno – użyteczne 

 AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA   Jedna z propozycji : 
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8. POSENKA  PLĄS „LEŻĄ ŚMIECI” 
 

Na melodię „Statków z bananami” 

Leżą stertami śmiecie w świetle gwiazd, łabu di daj daj łabu di daj 

A każdy detektyw śpiewa tak, łabu di daj daj łabu di daj 

Pomóż x5 wysprzątać tu x2 
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PUSZCZAŃSKA GROMADA 

1. Czy to w słońce, czy w deszcz     C  

Puszczą wędrować chcesz,      d  

Poznać ptasie świergoty wśród drzew.    F C  

To kukułka zakuka,      C  

dzięcioł w sosnę zastuka,      d  

Nad polaną się wznosi nasz śpiew.    F C 

Ref. Bo puszczańska gromada ( oho )    C G  

Przez zarośla wędruje ( oho )      G C  

Słucha, co puszcza gada ( oho ) 

 Leśnych dróg wypatruje (oho ) 

 

2. Idą dzielni, radośni,  

Czasem słychać ich śpiew,  

Pod stopami zieleni się mech.  

Lis do lasu uchodzi, borsuk z nory wychodzi,  

A sarenka umyka wśród drzew. 

Ref.  Bo puszczańska gromada ( oho )… 
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8. CO ZDROWE, A CO NIE  
 

Ekoludek wymienia nazwę czegoś do jedzenia, które z dzieci wie czy jest to zdrowe czy też 

nie, podchodzi do tabeli powieszonej na ścianie i maluje tę nazwę po odpowiedniej stronie. 

Ekoludek rozstrzyga w razie niepewności.  

 

9. OSTATECZNY TEST NA EKOLUDKA / i nadanie sprawności/ 

Zuchy  zostają podzielone na dwie grupy, każda otrzymuje harcerza – opiekuna oraz mapę, z 

punktami do których muszą dotrzeć. Tam czekają na nie „niebezpieczne” i trudne zadania do 

wykonania. 

 Przymierze z powietrzem – każdy musi bez oddychania wytrzymać kilka – kilkanaście 
sekund – prawda, że to trudne! 

 Przymierze z wodą – każdy ma wyciągnąć z głębokiego wiadra z zimną wodą jedną 
monetę, nie zaglądając do środka 

 Przymierze z ogniem – każdy ma nadstawić rękę nad świeczkę (w rozsądnej odległości) 

 Przymierze z ziemią – pokazujemy dzieciom łyżkę z ziemią, zawiązujemy oczy, a następnie 
dajemy do zjedzenia każdemu z nich łyżkę płatków kukurydzianych. 

 

 

 

Zwiad terenowy i inne formy 

 

Spotkanie się ze strażnikiem przyrody, rozmowa  o jego pracy. 

Odwiedziny najbliższego lasu, parku  

(Znaleźliśmy w naszym lesie najbardziej zanieczyszczony odcinek i porobiliśmy 

zdjęcia, które razem z artykułem wyślemy do osób odpowiedzialnych za porządek w 

tym miejscu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały zebrał i opracował: hm. Krzysztof Drobniak 


