
Cykl sprawnościowy – MAŁY KSIĄŻE 

 

 

UWAGI METODYCZNE 

Sprawność „Małego Księcia” daje duże pole do popisu drużynowemu. Instruktor sam po 

przeczytaniu książki decyduje, które historie Małego Księcia wykorzystać do pracy gromady. 

Sprawność ta umożliwia zarówno poznanie podstaw astronomii, jak i porozmawiania o przyjaźni, 

miłości, nostalgii, żalu przy rozstaniu z bliskimi i innych ważnych uczuciach. Fabułę sprawności tworzą 

kolejne podróże Małego Księcia - wybór jest bardzo szeroki. Na przykład wyprawa Małego Księcia na 

planetę pijaka może być pretekstem do porozmawiania o problemie alkoholizmu i uzależnień. Przy 

okazji tej sprawności można także rozmawiać o wyobraźni, wrażliwości, o różnicach między światem 

dzieci i światem dorosłych. 

„Wędrówki z Małym Księciem” 

„Wędrówki z Małym Księciem” to cykl tematyczny zbiórek zuchowych, w trakcie którego 

zuchy wraz ze swoim przewodnikiem Małym Księciem odwiedzają planety, zamieszkałe przez bardzo 

różne osoby, zwierzęta, rośliny, poznają życie planet, problemy, jakie tam występują i próbują je 

rozwiązywać na swój własny, mały dziecięcy sposób. Zadanie to ma na celu przeprowadzenie dzieci 

przez bardzo trudne dla nich obszary poznawania samego siebie, dzielenia się z innymi uczuciami, 

sukcesem, smutkiem i radością, nawiązywania kontaktów, umiejętności współpracy, wiary w siebie i 

swoje pomysły, odkrywanie swoich zalet i uświadomienie pewnych ograniczeń. Zuchy uczą się przez 

zabawę i ten cykl jest właśnie propozycją takiej zabawy. Efekt nie będzie może czymś namacalnym i 

bardzo konkretnym, bo trudno mówić, że dzieci w wieku zuchowym świadomie kształtują same siebie 

czy mogą podjąć decyzję np.: o wyeliminowaniu jakiejś wady, mają także kłopoty z myśleniem 

abstrakcyjnym, ale przeprowadzając zuchy przez „Wędrówki z Małym Księciem” zasiejemy ziarno, a 

kto wie, jaki będzie plon. 

Zapraszamy zuchowych 

wodzów i ich gromady 

do naszej wędrówki: 

Pierwsza planeta to Planeta Małego Księcia, gdzie zuchy mogą poznać swego przewodnika, 

gdzie przygotują się do wyprawy, wykonają np. rakietę na tę wyprawę czy może jakiś inny wehikuł, 

może wykreślą mapę tej podróży, a Mały Książę przedstawi im cel wyprawy – poznanie wielu 

fantastycznych światów i ich mieszkańców, z których każdy jest przecież inny. 

Druga planeta to Planeta Lisa, tego, którego kiedyś oswoił Mały Książę. Lis jest mądry i 

odpowiedzialny, pełen dobrych uczuć, poprowadzi więc zuchy przez gry i ćwiczenia dotyczące takich 

zagadnień, jak: rozumiem siebie, czyli pracuję nad pozytywnym wizerunkiem własnej osoby; jestem 

dla innych – rozumiem lepiej ciebie a przez to siebie samego; rozmawiamy ze sobą, czyli właściwa 

komunikacja interpersonalna. 

Trzecia planeta tzw. Mroczna Kraina, tu widać nieszczęście mieszkańców, Zły Ktoś zabrał im 

ich Słońce, nad planetą zalegają mroki. Aby pomóc Mrocznej Krainie trzeba działać w grupie, Zły Ktoś 

boi się ludzi, którzy potrafią ze sobą współpracować. Czy zbiórka potoczy się zabawą tematyczną, czy 



grą terenową przystosowaną dla zuchów, to wszystko jedno, ważna jest praca w grupach, które mają 

do wykonania różne zadania i muszą pokonać wiele przeszkód. 

  Czwarta planeta to Planeta Rozczochranych Pomysłów, tu każdy mieszkaniec jest artystą, 

konstruktorem, projektantem, marzycielem, fantastą. Zuchy trafiają w sam środek Festiwalu 

Pomysłów, narodowego święta tej planety. Działania, które tu będą królować to majsterka, teatr, 

piosenki i pląsy, ale także można tu wykorzystać zwiad zuchowy po okolicy, szkole, placu zabaw. „Co 

bym zmienił, co ulepszył?” Zbiórka ta będzie działać pod hasłem: „Jestem kreatywny – potrafię 

twórczo kształtować swoje życie”. 

Piąta planeta to Planeta Sukcesu i Pozytywnego Myślenia. Tu wszyscy są niepoprawnymi 

optymistami i wierzą w siebie. Tę zbiórkę zdominują gry i ćwiczenia ruchowe połączone z 

minitreningiem asertywności i mówienia o swoich zaletach oraz mocnych stronach, będzie także 

teatr i majsterka. Wyprawa ta, to realizacja założenia: „Sukces jest w zasięgu nas samych”. 

Szósta planeta na trasie naszej wyprawy to Planeta Liczydłaków – stworków bardzo 

obrotnych, zaradnych i gospodarnych, umiejących zaplanować i zrealizować swoje plany. Potrafią 

również zaplanować swoje wydatki. Zuchy trafiają w sam środek kiermaszu Liczydłaków, ucząc się 

tam jak majsterka, pożyteczne prace i inne działania przynoszą zyski (materialne i niematerialne) i 

satysfakcję. 

Na siódmej zbiórce odwiedzamy Planetę Zdrowia i Urody. Pan Zdrowie i Pani Uroda pokazują 

zuchom swą krainę, zachęcają do gier i zabaw, turnieju sportowego, zapraszają na festiwal zdrowej 

żywności, uczą jaki w życiu może być niebezpieczny potwór Nałóg, prowadzą zuchy zabawą 

tematyczną przez ścieżkę zdrowia. 

Ósma zbiórka to już koniec wyprawy. Mały Książę zabiera zuchy na Mleczną Drogę, na której 

napotykają wszystkie wcześniej poznane postacie, te jeszcze raz przypominają zuchom o Ważnych w 

Życiu Rzeczach, może coś im ofiarowują, może proszą o spełnienie ostatnich zadań, to pożegnanie z 

wyprawą , przyjaciółmi i Małym Księciem. Zuchowi wodzowie, to od waszej wyobraźni zależy, jak 

bardzo magiczna i niesamowita będzie ta ostatnia zbiórka, kończąca ten cykl. Propozycje działań na 

zbiórkach zuchowych (nie są to konspekty zbiórek, a działania które można zaadoptować dla potrzeb 

zbiórek tego cyklu!!! Można je wykorzystać lub stworzyć coś zupełnie nowego wykorzystując 

wyobraźnię i doświadczenia własne). 

Autorzy :  Bożena Matuszewska, Anna Goryś, hm. Marzena Dawiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zbiórka I 

Temat: „Spotkanie z Małym Księciem” 

• Gawęda - fragment książki Mały Książe lub list od Małego Księcia zapraszający zuchy na Jego 

planetę 

• Majsterka - przygotowanie międzygwiezdnego pojazdu, który wieźć będzie zuchy przez cały cykl (do 

wykorzystania także jako element obrzędowości) 

• Zabawa tematyczna „Wyprawa do Małego Księcia” 

• Gry i zabawy ruchowe z okazji przybycia na planetę Małego Księcia 

• Puzzle - układanie z puzzli mapy podróży, na której są zaznaczone wszystkie planety, jakie podczas 

tego cyklu odwiedzą zuchy 

• Tańce integracyjne 

• Majsterka origami „Kwiat dla małego Księcia” lub wykonanie z plasteliny, bibuły czy modeliny róży. 

 

Zbiórka II 

Temat: „Spotkanie z Lisem” 

• Gawęda - fragment książki Mały Książe lub gawęda samego Lisa (wtedy potrzebny zaproszony gość, 

który odegra najlepiej w przebraniu postać Lisa). 

• gry i zabawy integracyjne: 

1. „Kształt i kolor mojego Ja” – dzieci otrzymują plastelinę. Zadaniem każdego jest 

uformowanie „ja” – czyli siebie samego w dowolnym kształcie, dobierając odpowiedni kolor do 

swojego charakteru. Dzieci prezentują pracę, uzasadniając wybór kształtu i koloru. 

2. „Ja mam cichego przyjaciela” – każdy chce mieć swojego przyjaciela. Czasami naszymi 

przyjaciółmi są osoby, które istnieją w naszej wyobraźni. Prowadzący prosi, by dzieci spróbowały 

narysować portret swojego przyjaciela (wymyślonego, prawdziwego, człowieka, zwierzaczka, 

bohatera z książki, filmu, komiksu...). W podsumowaniu każdy zuch opowie, co jego przyjaciel ma 

wyjątkowego, że jest właśnie przyjacielem. 

3. „Ważne słowo do cichego przyjaciela” – prowadzący rozpoczyna zdanie, które kolejno 

każdy powtórzy i uzupełni: Gdyby było mi smutno, mój cichy przyjaciel powiedziałby... 

4. „Ludzie do ludzi” – ćwiczenie ruchowe w parach, prowadzący mówi np. „łokieć do łokcia” 

trzeba dotknąć się łokciami, „kolano do kolana” – wtedy kolanami, gdy po kilku takich poleceniach, 

prowadzący powie „ludzie do ludzi” trzeba szybko znaleźć nową parę. 



5. „Bracie, siostro pomóż” – na bazie berka, aby się uratować przed schwytaniem, trzeba 

rzucić się komuś w objęcia z okrzykiem „Bracie, siostro pomóż”, dopóki para się przytula, te dwie 

osoby nie mogą zostać złapane. 

6. „Idący cień” – w rytmie skocznej muzyki jedna osoba z pary zaczyna się poruszać, jej cień, 

podąża za nim naśladując jego ruchy, gdy muzyka cichnie zamieniają się rolami. 

• Inne działania poza zbiórką – przygotowanie przedstawienia teatralnego dla dzieci ze 

szpitala lub innej instytucji; odwiedzenie Domu Dziecka, świetlicy środowiskowej, Domu Opieki czy 

Domu Starców - np. z okazji Dnia Babci lub Dziadka lub z okazji Bożego Narodzenia z przekazaniem 

Betlejemskiego Światła Pokoju; zorganizowanie odwiedzin w schronisku dla zwierząt i np.: 

zorganizowanie zbiórki koców czy jedzenia dla tych stworzeń 

Zbiórka III 

Temat: „Wyprawa do Mrocznej Krainy” 

• gawęda Małego Księcia o tym, jak Ktoś Zły dawno, dawno temu zabrał Słońce mieszkańcom 

tej krainy, bo nie potrafili wspólnie działać, ciągle się kłócili, nie potrafili nic wspólnie wymyślić, ani 

nawet się obronić, byli dla Kogoś Złego łatwym celem, on bowiem boi się tylko tych, którzy potrafią 

działać w grupie, dzielą się pomysłami wspomagają się w pracy, uzupełniaj swoje umiejętności, stają 

ramię przy ramieniu gdy nadchodzi niebezpieczeństwo 

WAŻNE, ABY ZUCHY NA TEJ ZBIÓRCE PRACOWAŁY W SZÓSTKACH LUB INNYCH MAŁYCH 

GRUPACH STWORZONYCH DLA POTRZEB TEJ ZBIÓRKI 

• Zabawa tematyczna „Na odsiecz Mrocznej Krainie” 

• Gra zuchowa terenowa „Po słońce dla Mrocznej Krainy” (na bazie biegu lub zwykłych 

podchodów, zuchy szukają kolejnych punktów, na których spotykają różne postacie, które dają im 

zadania do wykonania, np.: 

1. Ułożenie punktów Prawa Zucha według kolejności 

2. Namalowanie wspólnego portretu szóstki czy grupy 

3. Zbudowanie z klocków czy patyków czegoś konkretnego, ale członkowie grupy/ szóstki mają 

związane ze sobą ręce tzn. lewa ręka jednego jest połączona sznurkiem/nitką z prawą ręką drugiego, 

drugi w ten sam sposób związany jest z trzecim itd. 

4. Przeprowadzenie przez narysowany na ziemi labirynt grupy ze zawiązanymi oczami przez jednego 

jej członka. 

5. Spisanie wszystkich wspólnych cech członków grupy, wspólnych zainteresowań ulubionych potraw, 

6. Każdy z grupy prezentuje to, co umie robi najlepiej 

7. Stoczenie wspólnie pojedynku ze Zły Ktosiem, np. na plastikowe butelki (oczywiście zuchy 

wygrywają, zuchy działają w grupie, a Zły Ktoś oczywiście jest sam) 

8. Podchodzenie strażników Złego Ktosia i odbicie Słońca (np. wykonanego z tektury, szmatek, 

włóczki, drzewnego plastra, masy solnej itp.) 

9. Inne punkty według wyobraźni i ilości ludzi chętnych do pomocy w trakcie tej zbiórki 

 



Zbiórka IV 

Temat: „Święto na Planecie Rozczochranych Pomysłów” 

• Majsterka - konkurs plastyczny lub wykonanie w mikroskali makiety „Moje miasto przyszłości” 

• Zwiad zuchowy po okolicy „Co bym ulepszył, co bym zmienił?” 

• Teatr zuchowy „Najdziwniejszy wynalazek” lub „Moje marzenia” 

• Tańce integracyjne 

• Zabawa „Do czego jeszcze...” (polegająca na tym, że wymyśla się nowe zastosowania dla 

przedmiotów codziennego użytku Można przeprowadzić to w grupach - tzn. grupy spisują jak 

najwięcej takich nowych zastosowań, lub „rundka” wśród siedzących w kręgu zuchów) 

• Propozycje obrzędowości cyklu tematycznego „Wędrówki z Małym Księciem” 

• Pokaz najwymyślniejszej kosmicznej mody 

• Zabawa w „Zaczarowane pudełko”, z którego każdy zuch „wyciąga” coś innego, w co zmieniają się 

wszyscy np. „Mam Zaczarowane Pudełko i wyciągam z niego ufoludka” wtedy wszyscy przez chwile 

stają się ufoludkami itd. 

Zbiórka V 

Temat: „Planeta Sukcesu i Pozytywnego Myślenia” 

• Gawęda „Czym jest sukces i pozytywne myślenie?” - rozmowa z zuchami mająca na celu 

wytłumaczenie im tych trudnych pojęć. 

• Gry i ćwiczenia: 

1. „Cytrusy” – prowadzący stawia dwa kosze. Do jednego wkłada wycięte z papieru pomarańczowe 

kółka symbolizujące pomarańcze, do drugiego - żółte symbolizujące cytryny. Każdy wyciąga po dwa 

owoce z drugiego kosza. Na pomarańczach wypisujemy swoje plusy – czyli w czym jestem dobry, a na 

cytrynach swoje słabe strony - czyli nad czym trzeba pracować. Każde dziecko określa dwie cechy 

dodatnie i swoje słabe strony. 

2. „Sukces” - dzielimy się na pary. Osobie z pary opowiadamy o rzeczy, zdarzeniu w naszym życiu 

które uważamy za sukces. Ćwiczenie ma na celu, pokazanie tego, że sukcesem wcale nie musi być coś 

wielkiego, ale nawet z drobnej rzeczy możemy być dumni. 

3. „Moja własna przestrzeń” - uczestnicy starają się zmniejszyć jak to tylko możliwe, kładą się na 

ziemi tak, aby wokół nich było wystarczająco dużo przestrzeni do poruszania się. Następnie 

stopniowo „otwierają się”, wykonując różne ruchy i zajmując coraz więcej miejsca, obserwując 

własne ciało i to jak się czują. 

4. Ćwiczenia kroków - uczestnicy reagują na muzykę, stawiając różnego rodzaju kroki, np. mniejsze i 

szerokie lub szybkie i krótkie. Następnie różne formy kroków mogą zostać przypomniane i ćwiczone 

na zasadzie kontrastu (kroki duże – małe), co umożliwi uświadomienie człowiekowi różne formy 

przemieszczania. 

5. „Plecy do pleców” - tworzymy dwa rzędy, które trzymają się nawzajem pod rękę. Odwróceni 

plecami opieramy się o siebie i przepychamy się delikatnie nawzajem. Skład rzędów może być 

dowolny. Ćwiczenie ma za zadanie uzmysłowienie siły, jaką mamy w sobie. Wariant na wyciszenie 



grupy - swobodnie dzieci poruszają się po pomieszczeniu w takt muzyki, gdy ta cichnie, znajdują parę 

i dotykają się plecami i przyjaźnie się przepychają, nie po to by sprawdzić kto silniejszy, ale by były to 

radosne krótkie spotkania „plecy do pleców”. 

6. „Jak płomień” - w grupach do 10 osób, uczestnicy ustawiają się w kręgu, należy znaleźć słowo, 

które można łatwo, rytmicznie wypowiedzieć i próbują to słowo wyrazić w postaci ruchu, najpierw w 

ciszy przykucając, jak najbliżej siebie, a następnie wyskakując gwałtownie ku górze z krzykiem, chodzi 

o zdecydowane ruchy, po czym po takiej ekspresji ponownie przykucają, równoczesne 

zaangażowanie głosu i ciała oddziaływuje na grupę zachęcająco i „odżywczo”. 

• Teatr zuchowy „Myślę o sobie dobrze”, „Świat w kolorach tęczy”, „Przez Różowe ”Okulary 

• Zwiad zuchowy - ankieta wśród ludzi napotkanych podczas zwiadu „Czym jest dla mnie sukces” 

• Zabawa tematyczna „Akcja ratunkowa dla Ponuraków - rozdajemy uśmiechy” 

• Majsterka - „Mój portret z ramką” (zdjęcie lub malunek-portret, wokół tego portretu dzieci 

naklejają powycinane z gazet zdjęcia, rysunki, obrazki, osoby, zwierzęta, potrawy, kolory, zajęcia itd. - 

rzeczy dla nich ważne, robią z nich ramkę) 

Zbiórka VI 

Temat: „Wizyta u Liczydłaków” 

• Zabawa tematyczna „Giełda Liczydłaków” (trzeba wytłumaczyć podstawowe pojęcia zaczerpnięte 

ze słownika maklerów, a może zadbać w majsterce o czerwone szelki?) • Gra planszowa na bazie 

„Eurobusiness”, 

„Metropolity” 

• „Kiermasz u Liczydłaków” dla Rodziców i przyjaciół, może dla innych gromad i namiestnictwa, na 

którym zuchy na własnych kramikach sprzedadzą wykonane przez siebie rzeczy, potrawy, kanapki, 

surówki, pozbierane gdzieś ciekawe kamienie czy okazy leśnych szyszek, korzeni (majsterka, zwiad, 

pożyteczne prace, gotowanie) 

• Zabawa tematyczna „Licytacja pamiątek z podróży na planecie Liczydłaków” 

• Ćwiczenie - ułożenie planu gospodarowania kieszonkowym na czas od zbiórki do zbiórki, ocena 

zadania na następnej zbiórce na kręgu rady, czy się udało zrealizować plan finansowy 

Zbiórka VII 

Temat: „Wyprawa na Planetę Zdrowia i Urody” 

• Gawęda - Pan Zdrowie i Pani Uroda witają zuchy na swojej planecie i opowiadają o tym, jak biegnie 

na niej życie, że jej mieszkańcy kochają zdrowe jedzenie, aktywny wypoczynek, zawody sportowe, 

wygodne ubrania, cieszą się rzeczami małymi, są dla siebie mili, dbają o swój wygląd, ale dbają także 

o swoje wnętrze, cenią przyjaźń, zaufanie i miłość (dobrze by było zadbać o dwie osoby, które 

odegrają te postacie i przeprowadzą zuchy przez tę zbiórkę) 

• Turniej gier i zabaw sportowych 

• Gotowanie: Kulinarny konkurs na: „Najpiękniejszą kanapkę”, „Sałatkę owocowa moich marzeń”, 

„Zdrową surówkę” 

• Kalambury - różne dyscypliny sportu 



• Sto pytań od zuchów do Pana Zdrowie i Pani Urody 

• Gra ruchowa „Walka z nałogiem” (na bazie zabawy w kotka i myszkę, są dwie osoby będące 

nałogami i dwie które uciekają, reszta dzieci ustawionych w kręgu oczywiście przeszkadza Nałogom 

złapać te dwie osoby, można też zorganizować mini podchody - wyznaczyć krąg, w którym zostali 

uwięzieni przez nałóg ludzie i trzeba ich z tego kręgu wyprowadzić) 

Zbiórka VIII 

Temat: „Pożegnanie na Mlecznej Drodze” 

• Gawęda - List od Małego Księcia, w którym on zaprasza zuchy na ostatnią pożegnalną wyprawę na 

Mleczną Drogę, na której spotkają przedstawicieli każdej z planet, którą odwiedzili, dziękuje im także 

za pomoc i zapowiada ostatnią niespodziankę. 

• Uczta na Mlecznej Drodze, poczęstunek dla zuchów - niespodzianka Małego Księcia 

• Bieg zuchowy po punktach będących planetami, które zuchy odwiedziły, tym razem nie wykonują 

jednak zadań, tu otrzymują małe upominki, np.: 

1. Od Lisa serduszka z modeliny 

2. Zapalone świeczki, symbole słońca, które odzyskali od mieszkańców „Już Nie Mrocznej Krainy” 

3. Magiczne pieniążki od Liczydłaków 

4. Pudełeczka na Rozczochrane Pomysły (wykonane np. z pudełek po zapałkach, oklejonych 

kolorowym papierem) 

5. Marchewki do chrupania od Pana Zdrowie i Pani Urody 

6. Karteczki z pozytywnymi cytatami od mieszkańców planety Sukcesu i Pozytywnego Myślenia wraz z 

koralikiem Sukcesu (wykonanym z modeliny do noszenia na szyi) 

7. Od samego Małego Księcia rysunek węża, który połknął słonia i różę origami, bo Mały Książe chce, 

aby dostali od niego to, co on sam kocha i aby pamiętali o tym by zawsze patrzeć na świat w ciekawy, 

odmienny niż wszyscy inni sposób. 

• Pląsy 

• Obrzędowe zakończenie cyklu 

 

Bibliografia dla wodza zuchów: 

1. Mały Książe Antoine de Saint-Exupery 

2. Jestem...myślę...działam... pod redakcją Artura Dolińskiego Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej 

3. Tańce i zabawy dla grupy Wydawnictwo KLANZA 

4. Gry i zabawy w domu Uli Geibler 

5. Gry i zabawy w podróży Uli Geibler 

6. Iskierka program integracyjno-korygujący do realizacji w świetlicach środowiskowych Ośrodka 

Wspierania Rodziny w Radomsku 



7. Kaseta Mały Książę - musical dla dzieci i dorosłych wg Opowieści Exupery`ego, Pomaton, 1993. 

8. Jefrem Lewitan, Historie niezwykłe o gwiazdach i planetach, Wydawnictwo TPPR "Współpraca", 

Warszawa, 1988. 

9. Świat i człowiek - atlas geograficzny, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1988. 

10.Stefan Wojtkiewicz, W szeroki świat, Komenda Chorągwi Wielkopolskiej, Poznań, 1996. 

11.Astronauta - plan cyklu i worek z tworzywem, „Zuchowe Wieści” nr 3/64, ss.4-11; nr 11/67, ss.4-

17. 

12.Kosmonauta - plan cyklu i worek z tworzywem, „Zuchowe Wieści” nr10/65, ss.5-15. 

13.Steve Parker, "Planeta Ziemia", BGW, Warszawa, 1991. 

14.„Zuchowe Wieści” nr 1, 9, 10/86, 11/93. Propozycja programowa dla gromad zuchowych 

Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich. Opracowały na bazie pomysłu phm. Beaty Rosińskiej: 

samarytanka Bożena Matuszewska 

samarytanka Anna Goryś 

hm. Marzena Dawiec –członek referatu wędrowniczego Chorągwi Śląskiej 

Z 6 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej "Brzask" im. Bolesława Chrobrego Hufiec ZHP Zabrze

 

 

 

 

 

 

 

 



Niebo na wieszaku propozycja majsterki do cyklu „Mały Książe” phm. Małgorzata Silny 

Mały Książę pochodził z maleńkiej planety, asteroidu B 612. Codziennie rano, gdy otwierał 

oczy, mógł patrzeć w niebo, oglądać wschodzące słońce, mógł patrzeć w przestrzeń obserwując inne 

planety lub siadać na swoim krzesełku i godzinami wpatrywać się w zachody słońca. A kiedy i to mu 

się znudziło, czekał aż słońce zaszło, by móc podziwiać rozgwieżdżone niebo. Wy ze swoimi zuchami 

również możecie przygotować sobie takie niebo, na które będziecie mogli patrzeć zawsze, kiedy 

zapragniecie pomarzyć, zrelaksować się, przenieść się w inne, wspanialsze miejsce. My proponujemy 

wam przygotowanie własnego nieba na wieszaku. Zadanie nie jest trudne i tak naprawdę zależy tylko 

od waszych pragnień i pomysłowości. 

Będziecie potrzebować: 

• Plastikowy wieszak na ubrania dla każdego, 

 

• Nitka lub cienki sznurek oraz igła, 

• Sztywny papier (może być kolorowy lub kredki albo farby, żeby go pokolorować), 

• Nożyczki, ołówek, klej, 

• Taśma klejąca. 

Pracę rozpocznijcie od tworzenia z papieru przeróżnej wielkości i przeróżnych kolorów „tworów”, na 

które chcielibyście później patrzeć. Możecie np. powycinać chmurki, chmury i słońce, a może nawet 

ptaki, jeśli chcielibyście stworzyć wiosenne niebo. Możecie również przygotować gwiazdy i księżyc, 

wtedy będziecie mogli wpatrywać się w niebo nocą lub gdy wytniecie kształty planet z przeróżnymi 

pierścieniami i księżycami, będziecie mogli, podobnie jak Mały Książę spoglądać w kosmiczną 

przestrzeń. Jeśli wasze zuchy są w młodszym wieku możecie przygotować dla nich szablony do 

odrysowywania. Co przygotujecie, zależy tylko od was. Nie musicie oczywiście wykorzystywać do tego 

jedynie papieru i tworzyć płaskich figur. Wspaniałe planety mogą powstać np. z piłeczek 

pingpongowych (jednak wtedy musicie zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo i w przypadku 

robienia np. otworków powinniście pomóc zuchom) lub rolek po papierze toaletowym. Na pewno 

macie również inne pomysły. Kiedy wasze gwiazdy i planety są już gotowe, czas zacząć ich 

przymocowywanie. Przygotujcie nitki różnej długości i za pomocą igły nawleczcie na nie gwiazdy itp. 

Żeby nitka „nie uciekła”" i nie przerwała papieru, na jej końcu zawiążcie supełek i przyklejcie go 

kawałeczkiem taśmy klejącej. Drugi koniec nitki przywiążcie do wieszaka. Postarajcie się, by gwiazdy, 

planety, księżyc itp. wisiały na różnych wysokościach, wtedy obraz będzie pełniejszy. Teraz, jeśli 

chcecie, możecie ozdobić wieszak bibułą, krepiną lub poprzyklejać na nim gwiazdki czy chmurki. Jeżeli 



jednak nie będziecie chcieli go oklejać, to postarajcie się, by wasze wieszaki były odpowiedniego 

koloru np. czarny, gdy tworzycie noc, niebieski, gdy dzień, granatowy, gdy kosmos. Dzięki temu wasza 

ozdoba będzie się lepiej komponować. Tak przygotowane widoczki możecie zawiesić na suficie w 

waszej zuchówce i oglądać kładąc się na podłodze lub też każdy z Was może sobie niebo powiesić nad 

własnym łóżkiem w domu i patrzeć na niego przed zaśnięciem. Kto wie, może będziecie mieli 

szczęście i zobaczycie gdzieś na niebie podróżującego Małego Księcia... 

Bibliografia: 

„Zabawy plastyczne” J. Balchin, M. Powell, G. Speechley, C. Stevens 

 

 

 

 

 

 

Mały Książe karty do sprawności phm. Małgorzata Silny 



 

 



 

 

 



Inne propozycje zabaw do cyklu Mały Książe pwd. Aleksandra Kozubska 

 

Podróż kosmiczna 

• Berek kosmiczny I - każdy zuch staje się jednym członem rakiety. Wybrana osoba musi złapać 

wszystkie człony rakiety, przyłączając te już złapane do siebie. 

• Berek kosmiczny II – utrudniona wersja berka kosmicznego I. Człony składają się z dwóch zuchów 

trzymających się za ręce. Pierwszym berkiem także jest para zuchów, która przyłącza do siebie 

kolejne człony rakiety. 

• Planety I - (komórki) zuchy stoją w rozsypce w odległości ok. 2 metry od siebie, w obrysowanych 

wokół małych kółkach (planetach). Na jednej planecie może się zmieścić tylko jedna osoba. Dwie 

osoby nie mają swoich planet, jedna jest goniącym, druga - ucieka. Uciekający może schronić się na 

jednej z planet, zamieniając się na miejsce z dotychczasowym mieszkańcem. Goniący próbuje złapać 

kolejnego uciekiniera. Jeśli zdoła - role się odwracają i sam zaczyna uciekać. 

• Planety II - jak w planety I, ale dwie pary (lub więcej, zależnie od liczby uczestników) nie mają 

swoich planet. Podróż na planetę Króla 

• Dyrygent / Władca - jedna osoba wychodzi, inne siadają w kręgu. Wybrany zuch - władca pokazuje 

różne gesty, zmieniając je co jakiś czas. Inni powtarzają je. Osoba, która na początku wyszła, musi 

zgadnąć, kto jest władcą i wydaje rozkazy innym. 

• Ziemia, nos, niebo, głowa – prowadzący wymienia te cztery słowa w różnej kolejności. Inne osoby 

mają pokazywać te części przestrzeni i ciała. Prowadzący stara się zmylić innych, pokazując samemu 

coś innego niż wymienił. Osoba, która się pomyli, prowadzi następną rundę zabawy. 

• Berek / Władca - zwykły berek. Goniący jest królem planety, któremu bardzo zależy na złapaniu 

poddanych, bo nie ma komu wydawać rozkazów. 

• Teatrzyk samorodny – prowadzący opowiada dowolną historię dworską. W trakcie czytania 

pokazuje osoby, które mają odgrywać rolę bohaterów występujących w opowiadaniu. Ważne, by w 

opowiadaniu występowało wielu bohaterów i by wykonywali dużo konkretnych czynności (np. król 

pozdrawiał poddanych, machając rękami; poddani krzyczeli: „vivat król!” i tańczyli z radości). 

Wyprawa na planetę Latarnika 

• Ląd, ocean, niebo - na ziemi narysowane jest koło, podzielone na dwie części. Jedna część to ląd, 

druga - ocean, poza kołem jest niebo. Osoba prowadząca wymienia kolejne słowa (ląd, ocean lub 

niebo). Uczestnicy skaczą na wymienione pole. Kto się pomyli, prowadzi następny etap gry. 

• Latarnik (w szóstkach) - jedna osoba z szóstki stara się zrobić latarnie z innych zuchów; można 

układać też inne figury.  

Wyprawa na planetę Geografa 

• Wyścigi geografów - slalom wśród narysowanych na ziemi (lub ustawionych) jezior, gór itp. 

• Stworzenie cyrkla (w szóstkach) z zuchów. 

• Na podstawie mapy znalezienie różnych elementów do układanki (w szóstkach - każda szóstka 

dostaje inną mapę). 

• Układanka - ułożenie mapy Polski z zaznaczonymi rejonami geograficznymi.  



Materiały zebrał i opracował merytorycznie i graficznie  na podstawie Zuchowe Wieści Zima 2004 

Zuchmistrz hm Drobniak Krzysztof HO   


