
Nieobozowa Akcja Zimowa 2022
Propozycja Nieobozowej Akcji Zimowej 2022 przeznaczona jest dla szóstek działających w gromadach zuchowych oraz zastępów
działających w drużynach harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP.  

Propozycja składa się z czterech obszarów tematycznych: Wizytówka – przedstawcie się, Aktywność zimowa na świeżym powietrzu,
Braterstwo oraz Harcerski duch. Zastępy samodzielnie wymyślają sobie zadania, które wpisują się w dany obszar i realizują 
je w tradycyjnej formie lub online. Szóstki w gromadach zuchowych wykonują zadania z pomocą drużynowego podczas zbiórek
gromady lub w formie zadań międzyzbiórkowych. Forma realizacji zadań powinna odpowiadać obecnej sytuacji epidemiologicznej,
wytycznym państwowym i wytycznym ZHP. Przed realizacją zadań zastęp powinien porozmawiać na temat formy ich wykonania 
z drużynowym. 

 

I. Wizytówka – przedstawcie się
Propozycja jest skierowana do małej grupy – szóstki lub zastępu. Waszym pierwszym zadaniem jest przedstawienie swojego zespołu
w dogodnej dla siebie formie plastycznej. Ogranicza Was jedynie wyobraźnia i materiały plastyczne. Wybór formy plastycznej należy
do Was. Ważne jest, by wasza wizytówka zawierała najważniejsze i waszym zdaniem, najbardziej istotne wiadomości na temat
szóstki/zastępu. Opowiedzcie o swoim zastępie, ile osób liczy, w jakim wieku są członkowie zastępu, jaka jest nazwa i obrzędowość
zastępu, kto jest zastępowym, czy w zastępie są jeszcze inni funkcyjni, jak długo działa Wasz zastęp, czy jest coś wyróżniającego Was
na tle drużyny? Jeśli macie proporzec i logo zastępu - pochwalcie się nim! A jeśli nie, może to właśnie dobry moment żeby 
je stworzyć? Zastanówcie się nad tym i przygotujcie Wizytówkę w dowolnym kształcie i formacie, którą dołączycie do meldunku
końcowego. 

II. Aktywność zimowa na świeżym powietrzu 
Zima to odpowiedni czas na aktywność fizyczną. Ubierzcie się ciepło, przygotujcie do wyjścia poza harcówkę i idźcie bawić się 
na śniegu! Zima to przepiękna pora roku, również podczas minusowych temperatur można cieszyć się z aktywności na świeżym
powietrzu, jeśli tylko będziecie do tego odpowiednio przygotowani! Jak już będziecie odpowiednio ubrani – idźcie na wycieczkę,
zorganizujcie zawody sportowe na świeżym powietrzu, konkurs rzeźb ze śniegu, wspólne lepienie bałwanów, a nieco starsi mogą
wybrać się na morsowanie lub na narty. Po pobycie na mrozie, nie zapomnijcie o ciepłej herbacie dla każdego.

III. Braterstwo 
W lutym czeka nas Dzień Myśli Braterskiej, międzynarodowe święto przyjaźni Wszystkich skautów. Z tej okazji przygotujcie
niespodziankę dla skautów lub harcerzy. Co to będzie i do kogo skierowana będzie niespodzianka – zależy od Waszej pomysłowości. 

IV. Harcerski Duch 
Każda pora roku jest dobra, by rozwijać swoje umiejętności i stawać się coraz lepszym. Zaplanujcie z drużynowym (dotyczy zuchów)
/zastępem wspólne zdobywanie nowej sprawności, realizację projektu starszoharcerskiego, tropu, zadania zespołowego lub służby.
Nie traćmy harcerskiego duch również zimą, doskonalmy się cały rok. 

 
 Zadania powinny: 

- uwzględniać zaangażowanie każdego członka szóstki/zastępu 
w realizację zadań oraz wykonanie meldunku,
- być realizowane przez zastęp, nie całą drużynę, 
- w większości powinny być realizowane na świeżym powietrzu,
- wykraczać poza aktywność zucha/harcerza na zbiórce,
- być bezpieczne dla wszystkich członków szóstki/zastępu,
- być dostosowane do panującej sytuacji epidemiologicznej. 

Nagrody:
-Dla każdej szóstki/zastępu, który wysłał kompletny 
meldunek – dyplom za udział.
-Dla najlepszej szóstki/zastępu – dyplom i nagroda niespodzianka. 

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie propozycji 
- phm. Adam Świetlik (mail adam.swietlik@zhp.net.pl)

Meldunek z wykonania zadań:
Meldunki od szóstek zuchowych, zastępów harcerskich 
i starszoharcerskich muszą być wykonane w formie papierowej.
Zadbajcie o to, żeby nie był to zwykły dokument na kartce A4, 
lecz staranna praca plastyczna całego zastępu.  
Zastępy wędrownicze mogą złożyć meldunek w dogodnej 
dla siebie formie. 

Meldunek powinien zawierać:
 - nazwę gromady i szóstki/ drużyny i zastępu, 
 - imię i nazwisko drużynowego i zastępowego/szóstkowego,
 - krótki i treściwy opis zrealizowanych zadań,
 - datę wykonania zadań,
 - zdjęcia, rysunki lub inne potwierdzenie zrealizowania 
zadania (od 1 do 3 zdjęć).

Meldunki składamy do budynku Hufca Ziemi Wadowickiej 
(Wadowice, ul. Teatralna 2).

Termin składania meldunków - 4 marca 2022. 


