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ZADANIA ODZNAKI CHORĄGWIANEJ JODŁA 2017
dla gromad zuchowych
I. Bohater Chorągwi
1. Przybliżcie swoim zuchom postać i twórczość bohatera Kieleckiej Chorągwi ZHP, Stefana
Żeromskiego. Zorganizujcie kominek lub świeczkowisko. Skorzystajcie z pomocy nauczyciela
języka polskiego lub sympatyka twórczości pisarza.
2. Wybierzcie się całą gromadą na wycieczkę do muzeum Stefana Żeromskiego .
3. Wykonajcie na zbiórce gromady album związany z postacią Stefana Żeromskiego.
Wykorzystajcie zdjęcia, pocztówki, artykuły z prasy.
4. Stwórzcie lapbooka lub mapę mentalną o Stefanie Żeromskim.
II. Mój Region – Moja Mała Ojczyzna
1. Zorganizujcie i przeprowadźcie zbiórkę podczas której Zuchy dowiedzą się, jakie miasto
jest stolicą ich województwa . Zapoznajcie zuchy z legendą, historią, zabytkami, ciekawymi
miejscami stolicy województwa.
2. Wybierzcie się z gromadą na zwiad. Zwróćcie uwagę na najważniejsze i najciekawsze miejsca
Waszej miejscowości. Podsumujcie zwiad w formie konkursu fotograficznego, kroniki, makiety.
3. Z ziemią świętokrzyską związanych jest wiele legend i podań. Podczas zbiórki zapoznajcie
zuchy z legendami związanymi z regionem, Górami Świętokrzyskimi (może to być teatrzyk,
opowiadanie i inne formy).
4. Gotujemy razem z babcią. Zorganizujecie spotkanie z seniorami , podczas którego będziecie
wspólne gotować wybraną potrawę regionalną.
III. Świętokrzyskie jakie cudne
1. Przeprowadźcie w gromadzie konkurs pt. „Opisz, namaluj, sfotografuj najpiękniejsze drzewo
lub inny obiekt przyrodniczy w swojej okolicy”. Z najładniejszych prac przygotujcie wystawę.
2. Zorganizujcie wyprawę do najbliższego lasu. Podczas wyprawy zapoznajcie zuchy z jego
roślinnością. Niech efektem tej wyprawy będzie umiejętność rozpoznania przez zuchy
5 podstawowych gatunków drzew. Wytłumaczcie też, dlaczego zakłada się rezerwaty, parki
narodowe i parki krajobrazowe.
3. Weźcie udział z gromadą w „Święcie Polskiej Niezapominajki”.
4. Stwórzcie prezentację (forma dowolna) ciekawostek przyrodniczych woj. świętokrzyskiego.
IV. Zadania dla wszystkich
1. Weź udział w jednej imprezie organizowanej przez Komendę Kieleckiej Chorągwi ZHP
jako uczestnik lub wolontariusz
2. Zorganizujcie swoją lub weźcie udział w organizowanej przez innych imprezie charytatywnej
dla swojego środowiska lokalnego.

ZADANIA ODZNAKI CHORĄGWIANEJ JODŁA 2017dla harcerzy
I. Bohater Chorągwi
1. Opracujcie i przeprowadźcie w swojej miejscowości ankietę „Co wiem o Stefanie Żeromskim”.
2. „Śladami naszych Radków”- odszukajcie wychowanków Waszej szkoły, którzy byli laureatami
olimpiad. Dowiedzcie się co obecnie robią, gdzie pracują i mieszkają. Może odgrywają oni
ważną role w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym naszego regionu. Zaproście ich
do siebie na zbiórkę – niech opowiedzą o swoich losach i związkach ze swoją rodzinną
miejscowością.
3. Stefan Żeromski przez wiele lat pisał „Dzienniki”, w których rejestrował najciekawsze
wydarzenia w swoim życiu. I dzisiaj są sprawy, ludzie, miejsca o których warto pisać. Spróbujcie
założyć dziennik - pamiętnik w drużynie lub zastępie. Może niektórzy z Was poprowadzą
własne zapiski, z którymi mogą zapoznać swoich kolegów.
4. Przygotujcie konspekt zbiórki o Stefanie Żeromskim.
II. Mój region - Moja Mała Ojczyzna
1. Z ziemią świętokrzyską związanych jest wiele legend i podań. Podczas zbiórki zapoznajcie
harcerzy z legendami związanymi z regionem, Górami Świętokrzyskimi (może to być skecz,
opowiadanie, film i inne formy).
2. Zapoznajcie się ze zwyczajami i obrzędami ludowymi waszego regionu, miejscowości.
Może uda Wam się zaprosić na zbiórkę twórcę ludowego działającego na Waszym terenie,
lub wybierzcie się z wizytą do niego. Sprawdźcie jak wyglądają stroje regionalne w Waszej
okolicy. Czy są jeszcze miejscowości w których są używane. Przebierzcie się i zróbcie zdjęcie,
które dołączycie do meldunku.
3. Gotujemy razem z babcią – przygotujcie spotkanie z seniorami, podczas którego będziecie
wspólnie gotować wybraną potrawę regionalną.
4. „Gadki ludowe” . Przeprowadźcie konkurs krasomówczy gwara ludową. Zaproście do udziału
i oceny ludzi, którzy według Was dobrze znają gwarę.
III. Świętokrzyskie jakie cudne
1. Zorganizujcie wyprawę do najbliższego lasu. Podczas wyprawy zapoznajcie się z jego
roślinnością. Niech efektem tej wyprawy będzie umiejętność rozpoznania 5 podstawowych
gatunków drzew i roślin występujących na Waszym terenie.
2. Czy zastanawialiście się dlaczego segregujemy śmiecie i jaki mają one wpływ na nasze
środowisko naturalne? Zorganizujcie zbiórkę plastikowych butelek i wykonajcie z nich coś
pożytecznego. Forma prac zależy do Waszej pomysłowości.
3. Zorganizujcie z drużyną wędrówkę najbliższą „Ścieżką dydaktyczną” znajdującą się w Waszej
okolicy. Opiszcie czego ciekawego dowiedzieliście się w trakcie wyprawy.
4. Co robi leśnik? Jak wygląda jego praca? Zaproście na zbiórkę leśnika, strażnika przyrody lub

odwiedźcie leśniczówkę. Niech opowie Wam o swojej pracy, działaniu na rzecz środowiska
ochrony przyrody. Przyroda potrzebuje Waszej pomocy. W porozumieniu ze służbami leśnymi
wykonajcie prace użyteczne na rzecz pomników przyrody, parków krajobrazowych, lasów,
rezerwatów.
IV. Zadania dla wszystkich
1. Weź udział w jednej imprezie organizowanej przez Komendę Kieleckiej Chorągwi ZHP
jako uczestnik lub wolontariusz.
2. Zorganizujcie swoją lub weźcie udział w organizowanej przez innych imprezie charytatywnej
dla swojego środowiska lokalnego.

ZADANIA ODZNAKI CHORĄGWIANEJ JODŁA 2017
dla harcerzy starszych
I. Bohater Chorągwi
1. Przygotujcie projekt starszoharcerski o twórczości Stefana Żeromskiego zakończony eventem.
2. Przygotujcie konspekt zbiórki o Stefanie Żeromskim
3. Zorganizujcie wyprawę dla zuchów lub młodszych kolegów do „Kraju lat dziecinnych”
S. Żeromskiego. Podczas wyprawy wystąpcie w roli przewodników turystycznych.
Odnajdźcie w znanych Wam utworach opisy miejscowości „gór domowych” S. Żeromskiego,
które odczytacie w czasie wycieczki.
4. „Śladami naszych Radków”- odszukajcie wychowanków Waszej szkoły, którzy byli laureatami
olimpiad. Dowiedzcie się co obecnie robią, gdzie pracują i mieszkają. Może odgrywają oni ważną
rolę w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym naszego regionu. Zaproście ich do siebie
na zbiórkę – niech opowiedzą o swoich losach i związkach ze swoją rodzinną miejscowością.

II. Mój region - Moja Mała Ojczyzna
1. „Gadki ludowe”. Przeprowadźcie konkurs krasomówczy gwarą ludową. Zaproście do udziału
i oceny osoby, które według Was dobrze znają gwarę.
2. „I porwał nas za sobą”. Odszukajcie człowieka współcześnie żyjącego i zasługującego
Waszym zdaniem na wyróżnienie i spopularyzowanie. Zbierzcie i opracujcie informacje o nim.
Uzasadnijcie dlaczego wybraliście właśnie jego. Spróbujcie zaprosić go do Waszej harcówki.
3. Zapoznajcie się ze zwyczajami i obrzędami ludowymi Waszego regionu, miejscowości. Może
uda Wam się zaprosić na zbiórkę twórcę ludowego działającego na Waszym terenie lub sami
wybierzcie się do niego? Sprawdźcie jak wyglądają stroje regionalne w Waszej okolicy. Czy
są jeszcze miejscowości, w których są one noszone? Przymierzcie je i zróbcie zdjęcia, które
dołączycie do meldunku.

4. „Dawno, dawno, a może wczoraj”. W interesujący sposób zaprezentujcie rówieśnikom,
mieszkańcom miejscowości, młodszym kolegom legendy, historię i opisy Waszej miejscowości
lub okolicy. Możecie to zrobić w formie filmu, prezentacji, wieczornicy, gazetki, audycji radiowej.
III. Świętokrzyskie jakie cudne
1. Czy na pewno dobrze znacie swoją najbliższą okolicę? Wybierzcie się z drużyną na zwiad
terenowy w poszukiwaniu miejsc, które wiosną wyglądają najładniej. Sfotografujcie je,
namalujcie lub opiszcie tak, żeby zachęcić innych do wyprawy w te miejsca.
2. Wykonajcie mapę pomników przyrody w Waszym regionie.
3. Co robi leśnik? Jak wygląda jego praca? Zaproście na zbiórkę leśnika, strażnika przyrody
lub odwiedźcie leśniczówkę. Dowiedzcie się o pracy leśnika, jego działaniu na rzecz środowiska
i ochrony przyrody. Przyroda potrzebuje Waszej pomocy. W porozumieniu ze służbami
leśnymi wykonajcie prace użyteczne na rzecz pomników przyrody, parków krajobrazowych,
lasów, rezerwatów.
4. Zorganizujcie wyprawę po wybranym pasmie Gór Świętokrzyskich.
IV. Zadania dla wszystkich
1. Weź udział w jednej imprezie organizowanej przez Komendę Kieleckiej Chorągwi ZHP
jako uczestnik lub wolontariusz.
2. Zorganizujcie swoją lub weźcie udział w organizowanej przez innych imprezie charytatywnej
dla swojego środowiska lokalnego.

ZADANIA ODZNAKI CHORĄGWIANEJ JODŁA 2017
dla wędrowników
I. Bohater Chorągwi
1. Stefan Żeromski przez wiele lat pisał „Dzienniki”, w których rejestrował najciekawsze
wydarzenia w swoim życiu. I dzisiaj są sprawy, ludzie, miejsca, o których warto pisać. Spróbujcie
założyć dzienniki lub pamiętniki w drużynie lub zastępie. Może niektórzy z Was poprowadzą
własne zapiski, z którymi zapoznają kolegów.
2. Zorganizujcie grę miejską po swojej okolicy w klimacie książki „Syzyfowe Prace”.
3. Przygotujcie prezentację o S. Żeromskim w obcym języku (pomijając język angielski
i niemiecki) i zaprezentujcie ją w internecie.
4. Bohater naszej Chorągwi bardzo ciepło pisał o swoim „Złotym Skaucie”- synu Adamie.
Spróbujcie w ciekawy sposób przybliżyć tę tematykę. Wykorzystajcie opracowanie druha
hm. Ryszarda Mazura „Żeromski o harcerstwie”.
II. Mój Region - Moja Ojczyzna
1. „Wędrówka w krainę dzieciństwa”- przygotujcie quest dotyczący Waszej miejscowości.
2. Weźcie udział w lokalnym festynie lub zorganizujcie własne przedsięwzięcie promujące
kulturę regionu (np. kulinaria, rękodzieło, tańce ludowe).
3. Nagrajcie filmik reklamujący Waszą miejscowość, ciekawe miejsce w okolicy lub przygotujcie
audio przewodnik.
4. „Gadki ludowe”. Przeprowadźcie konkurs krasomówczy gwara ludową. Zaproście do udziału
i oceny ludzi, którzy według Was dobrze znają gwarę.
III. Świętokrzyskie jakie cudne
1. Wykonajcie questing na temat miasta odległego od Waszego miejsca zamieszkania
o przynajmniej 20 kilometrów (z regionu świętokrzyskiego).
2. Zorganizujcie wyprawę po wybranym paśmie Gór Świętokrzyskich.
3. Zorganizujcie konkurs fotograficzny „Mroczne zakątki naszej puszczy”.
4. Poznajcie przyśpiewki ludowe regionu świętokrzyskiego. Nagrajcie teledysk przygotowując
ciekawą aranżację.
IV. Zadania dla wszystkich
1. Weź udział w jednej imprezie organizowanej przez Komendę Kieleckiej Chorągwi ZHP
jako uczestnik lub wolontariusz.
2. Zorganizujcie swoją lub weźcie udział w organizowanej przez innych imprezie charytatywnej
dla swojego środowiska lokalnego.
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