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Drogie mojemu sercu Drytynowe Skrzatow -wiiamy w nowym roku harcerskim 
2011--2012 --- iyczymy RADOSCI - SUKCESOW w pracy ze skrzatami. 

RozpoCZ£Cie zbiorki --dla przypomnieDia oraz dla nowych druiynowych . 

STOLICZEK - centrum zbi0rki -nakryty kolorem gromadki - na nim znak: gromady 
[ grzybek, krasnalek, drzewko, gwiazdka i.t.p.] SKARBONKA -na dobre uczynki 

Tu na zakoaczenie zbiorki - .kaf.dy skrzat wrzuca serduszko [ z papieru lub inne] 

mbwi~ swoj dory uczynek z r~czka na serduszku - mawi - serduszko czute. 

SWIATELKO - Swieczka lub lampka - zapala j~ z druZynow~wybrany SKRZAT 
ktbry, Die krzyczarDie popycharkolegow, spokojDie czelarl' na rozpoc~ie zbi6rki 

ZaleZnie od -TEMATU- zbibrki mozemy umie~cit na stoliku -coS -zwi~ego z 

tematem zbibrki lub zpo~ roku. 

SZYK GROMADKI - wybrany przez druZynow~. Pblkole lub w szeregu jesli jest 

dufa gromadka. 

MODLITW A - rece zfoione ; "OJCZE NIEBIESKI ..... " zwracamy uwag~ jak 

skrzaty si~ Zegnaj~ I Die machanie racz1.q tylko fadny powamy znak: krzyZa ~w. 

HYMN SKRZAT6w -" POSRaD TRAW..... "postawa baczna - Ilczki w.tdfuz. 

PL1SY - dowolne te ktore lubimy lub nowe por~czone z tematem zbiorki. 

BA ANIE - w kr~ - siedzimy a nie leZymy - bardzo pomocne s~ - DOMKI 
kaMy skrzat rna swbj - DOMEK - [uszyty przez druiynow~ lub wyci~ty z kartonu] 

w ktOrym siedzi - tu n.p. ukrada obrazki, buduje domki z patyczk6w od loddw -lub 

wypalonych duiych zapatek lub kolorowych paseczk6w papieru .... 

TU S~UCHAMY BAJANIA - ukfadanego ~FIGUREK - wyci~tych przez 

drutynowfl- jak drzewka , kwiatki. postacie. zwierD!tka. owady i.t.p. figuki ktbre, 

skfadamy do swego skarbca - ~aj~c kiedy potrzeba stosownie do tematu " 


SKRZATY - JESIEN - zawieraj~. 

BAJANIE- "Tajemniczy gros" - "Urodziny Zosi" - "Zyto i chleb" -Drzewo miro~i" 

GRY SKRZATOWE-" Ciuciubabka z pifeczq, "Obrona skarbca", Wiewidrka w 

dziupli. . 

DJ:jUBKARSTWO - wycinamy owoce lub malujemy, serduszka na drzewo mifosci 

malujemy zwief2itka - slim*, biedronka, kukulka, wiewiorka. Lisili . .i.t.p. 

ZAKONCZENIE ZBI6RKI.- po ztoieniu dobrych uczynk:6w do skarbonki 
wywofamy skrzata -"teraz Stasio zgasi nasze swiatelko"bo byrgrzecznym skrzat~ 


odmawiamy "Aniele Bob strbzu moj - ty zawsze przy mnie stoj - rano wieczbr we 

dnie w nocy , b2dZ mi zawsze do pomocy- daj zdrowko mamusi - tatusiowi i cafej 

naszej rodziDie- AMEN. SERDUSZKO CZOCE!!! 




Jesienne wizItI;. 

Poszbt wrona raz z wi.zy4 
Do wiewi6rki z drug, kitp, 
Lecz wiewiorka w gf~bi lasu 
Szykowafa wbr zapasbw. 

Wobec tego wrona zmyka 
W odwiedziny do chomika, 
Lecz nie siedziarw swojej norze 
Bo gromadzif wra~nie zboie. 

Teraz wrona nasza zmierza 
By odwiedzit pana jeia, 
Ale sparjui jak zabity 
Nie udafy si~ wizyty. 

DruZynowo: sugerujg- powiekszyt zwiefZ!dka - omawiaj~ czym si~ 
iywi~ jak groma~ zapasy na zim~, gdzie mieszkaj~- omowic jak: -
wygl~daj~ - czy s~ groine dia Iudzi ??? 
JESIE~ 
Jesienil!, jesieni2!, Czerwone jabliIszka, 
Sady si~ rumieni" Zf'ociste gruszeczki 
Czerwone jablbszka ~wiec2! si~ jak gwiazdki, 
Pomi~ zieleni,!. Pomi~dzy Iisteczki. 

P~jd'i ja si~, p6jd~, Pdjd't ja do groszy, '" 
Poktonic jabroni, Nadstawi~ fartuszka, 
Mote mi jabfuszko Mote w niego spadnie, 
W'~~~~k~_uront__Jaka slicznQ~ruszka•. 

DruZvnowo : na duZym Iposter 1narysuj drzewa 21 daj skrzatom wyci~ 

owoce -I jabruszka i gruszkil ktdre umieszcz~ na tych drzewach -skrzaty 

mowia wierszyk razem z druZynow~ Iinijka po linijce - moma powtdrzyc 

drugi raz i wi~cej -zaleiy od zainteresowania. 

przyniesiemy na zbibrk~ te - OWOCE - kt6re podzielimy wsr6d 
skratow- SMACZNEGO I!! 
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iVTO I CBLEB 

Ania poszta oa spacer. Wziffa ze sob~ braciszka Jasia. 

Szli seie~przez pole. 

- Spojrz - powiedziat .las -- i1e to trawy rosnie na polu ! B2dzie 

mo:ina na mej ~ kozioi'ki. /f 


!!Koziolki b¢ziej fikat gdzie indziej..powiedziara AIDa. 

IJTej trawy nie moma deptac. To jest zyto. B~dzie z niego-
chlebek..'l 
Jas rue me odpowiedziaf ale si2 zdziwir 
"Przeciet chleb robi si~ zm~ki, a m,ka jest bial'a, a Die zielooa" 
Po drodze jechatw6z. A na wozie siedziafdziadek Walenty. 
- Siadajcie -- zaproponowaf Ani i Jasiowi. 
Ania i Iasio usiedli na worku. Co jest w tym worku ? zapytafJas. 
-- Zyto. B¢zie z niego chlebek -- powiedziaf dziadek i wyj'fz 
worka gaclc zroci!ych ziarenek. 
Jasio zn6w si~ zdziwil:" przeciei chleb si~ robi z m,ki, a nie ze 
zrotych ziarenek". 
Gdy Ania i laS przyjechali do domn, Jas zaraz poprosif 0 kromk£ 
chleba. - Ach jak mu smakowafchleb po spacerze !! 
Jadfz apetytem i myslar: "Jak to naprawd~jest z tym chlebem 
Jem go codziennie i Die wiem, czy zrobiono go z mfki czy ze 
zrotych ziarenek, czy tez z zielonej trawy? 
Jasio zamyslif si2 g~boko --" Kto mi wytfumaczy to wszystko ? kto? 

DruZynowo: Rozwiit ten temat --pytaj skrzaty co one wied.q, - jak 
szanuj~ chIeb, z k,d on si~ bierze, kto go uprawia itp. Przynies na 
zbibrke pokrojony chleb z szacunkiem postaw na stoliczku 
podzielimy sif chlebem na zakot'tczenie tej tak waine; zbidrki. 
Szanujmy chleb - tak dum ludzi jest gfodnych na ~iecie. 

:Zycz~ - zbi6rki.! 



URODZINY ZOSI. 

Dzisiaj s~ Zosi urodziny - Zosia jest najleps~kole~Ani. 

Ania postanowila upiee smaczne ciasto. 

Mamusia daIa mak~, ciocia data orzechy, ababcia przyniosIa mi6d. 

Co ty zrobisz z tego Aniu?? 

Piemik z orzech ami dla Zosi - mamusiu ! 

Upielda Ania smaczny piernik i wybiera si2 do Zosi z prezentem. 


Biegnie przez las, pole, f¥~. Jeszcze tylko kilka krokdw i b~dzie -

DomekZosi. 

N a 11ce s~ takie sliczne kwiaty -"narwi£ ich dla Zosi" - pomyslafa. 

Postawila piemik nar¥e i zaczyna zrywac kwiaty -rumianek, maki, 

chabry, idzie dalej i dalej. 

Kiedy jui miata cafy bukiet Woiyfa go rowniutko. StanC(.fa i szuka 

miejsca gdzie zostawira piemik ---- i nie moie go znalest !!! 


Boi siS wracac do domu -- bo co powie na to mamusia, ciocia, babcia? 
Chce si~ jej pfakat - takie smaczne ciasto i to dla kochanej ZOSI !! 

Co ja teraz zrobi£ -- skrzaty pomozcie znale~~ piernik -Ani!!! 

Gdy tak siedzi i placze - sl'yszy szum - oglada si~ a to Azorek jej 

piesek, ktbrego zostawila w domu - stoi kr~ci ogonkem i trzyma w 

pyszczku piernik zawini~ty w serwet~. 


Ania skoczyfa - z radosci cafowara Azorka - dzi~kuj2 Azorku -

dzirkuix. Razem z Azorkiem poszli do domku Zosi. 

Zosia byra zachwycona - ~licznym smacznym prezentem i wizyt~-


przyjaci6t Skrztom -dzitkuj5 za ch~e pomocy I!!! 

Serduszko czutt --- Ania. 
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DRZEWO MROSa. 

W wielkiJB ~ , daleko iyJ sobie krOI- JIaZ)"WaIsie ""OKilurNY" 

Ito zanaezy zitI. 

Na dwor.ze krdIa Wowieltie ~fID -wyniesiono troD Da dziedziniec 
zagraf3 mozyb - halwyszedti pnyjmowal'goKi. GoSeie sld'adaJi hblowi 

dary. 

Gdy odeszti gqkiedo tnJuu kr61a "OKUTNEGO "'zblizytsiScPOETA i 

o6am...mal;, ziareBko, ~re tnymaf'w cHOBi. ..1IZ krltl u dO:iei eheiat 

rozkaue ze~e gIOw~ tego -POETY- kieely sfoga jego supB,rkrolowi do 

neha - "poczekajmy 00 dalej powie"! 

-NasioBko to - mbwit' -POETA- posadzi~ moie male BiewinBe dziecko -ile 

razy ~In spefnisz ja~ dob!! nezynek, Ba drzewie u~Bie BOW! 1iS1. 

- Nie miB~ kiln chwil a jut dziecko mialO-ropat~ i w wyJropauy dofek 

wfotyfo ziareBko i udeptato ziemi~• 


. NATYCHMIAST WYROSLO DRZEWO. ChIOpiec byfpr.zeraioBY -spojZaf 
na kr6la. Krttl pomafu wycifgD!tr!;kt i chciafpogfaskat gr~wk~dziecka. 
Ale slilga szepn~- pro~ zdejm rekawic~. 
Krol zdi'.(lJkawice i pogfaskardzieeko. 
Patncie , dr.zewko PUSCDO JJidY (gar-asm I - k;rzyczaftfnm,o i IiScie wyros(y na 
DRZEWKU MreOSCI - kmezeli. 
Krhl wzi(dziecko Ba kolana i kolein-y I~ sif zazielenir - posypaty si! brawa... 
Cheesz mo.te zabawkr - zapytatkrhl dzieeka ?? 
-A ehlebek krltl ma ? bo jeszeze nic nie jadrem - slhiby krbla zaraz pnyBidli 
chleb miodem smarowany - za~eCiry sif! oay dzieeka z radoSci ••• 
- A ella mamusi moq wzi¥c ?? zapytafchropezyk . 
Motesz i dla tatusia !! Na twarzy kr61a zjawirsi~ n$mieeh - a trum wora{ 'i.e 
nast~pny lise ukazafsi,f na drzewie. 
- MOl tatus iest w wizzieBiu - bo ukradrchleb z piekarni !! 
Kr61 siiza~mucir-czy dum jest takich w wi~eniach ? - zapytat 
Tak kr Iu bo takie jest twoje prawo.!! 
ROZKAZU~ ZMIENI~ PRAWO !!! 
Na drzewkn pojawiry si~ nowe Swiete likie. 
KRaL PRZYTULIL MAJ;EGO C1ROPCZYKA DO SIEBIE A Z OCZU 
POP'£~~Y LZY. 
POET~O ZAUWAtR-PODSZED~ I UAPAf.. JEDN1LZIk DO 
PUDEUCZKA. 
To naipitknieszy KLEJNOT -w moim iyciu.. TO I'ZA ~OSCI -powiedziat. 
Krol pefen radoSci z tego co dokonat- kagfwezwat -POEll- ale on Bie czekaf' 
na NAGROD~ poszedf dalej ROZSIEWAt .~O~C. 
DruZynowo: ua zakonczenie zbi6rki -skrzaty powiedz, co zrobiJY dobrego -
Dostan~od ciebie listek -ktory nakleisz na drzewie -/duiy poster paper I. 
Wykorzystaj ten temat :- dobry uCZYBek - SKRZAT JEST DOBRY. 

- SERDUSZKO CZlJIE



Tajemniczy gIOs. 

Mis Uszatek ... Pajacyk Bimbam i Pluszowy Kr"'liczek wybrali si~ na 

wycieczk~ do lasu. W lesie byfa doh. polana Rosia tam wysoka trawa 

ijesienne kwiaty. Nad polan~szumiafy drzewa 

Zm~czeni tym marszem powiedzieli ... Odpocznijmy tutaj - zgodzili si~ 


ch~tnie -- nagle ... Ku-ku! ... rozlegfsi£ grDs. 

Mis podrapatsif w opuszczone uszko. 

Kto to powiedzia-t "ku-ku" ? 

Pajacyk Bimbam i Pluszowy Kroliezek pokr~cili gfowami. - To nie my! 

- Ku- ku, ku- ku 1.••-- znow odezwaf si~ gros. 

- Ktos ehee si2 z nami zabawic w chowanego ---- pisn~l Kroliezek ---

Poszukajmy go !! 

Wszyscy zaez£li szukad. Pluszowy Kr61iczek dar nurka w trawy. 

Bambam zadarf gfowe do g6ry. Mis Uszatek przetrzasat' najbliisze krzaki. 

Taiemniczy gfos cie~gle woIat: -Ku-ku, ku-ku, ku-ku ! ...... 

Po cbwili cata tr6jka spotkafa si£ na polanie. Mis trzymal'w fapce 

slimaka. -- Znalazl'em go !- zawolaf.... To on mOwil "ku-ku"! ... 

... Nie to nie on ... zaprotestowatBimbam i pokazaJ im biedronki 

... A ia wam m6wie i.e "ku-ku" mowila liszka ... pisDf!1 Kroliczek. 


o wra~nie ta !! Wszysey pokazywali to co znaleili : slimaka, biedronk~, 
liszk£. Slimak wysunal rotki ... biedronka trzepotara skrzdelkami ... 
A liszka podnioslarepek do gory. Ale iadne z nich nie nie powiedziaro. 

Na raz zaszumiafy skrzydfa. 

Na gafS!Zee siadfpi~kny, duiy ptak i zawofaf wesofo. 


~Ku...ku,ku...ku, ku-ku !! Jestem kukul'ka. Witam was! 




Gry Skrzatowe I zaba",y dostosniemy do wieku _sknatowJ 

CIUCIUBABKA Z PIt.ECZKA.. 

Skrzatv si.w krpw. Dwa skrzaty rruij~zawicp:aneoczy. Po ~rodku 

kr2gu stoj4!dwie miseczki-I pndelkal i dwie knlki 1pueczkil. 

Zadanie- : ktOry z tych dWOch skrzatbw - pierwszy znajdzie - miseczk~ 


i kulk~ I pireezk:~ Ii wtoty j~do miseezki Ipudefeezka I. 

UWAGA: nikt niemore podpowiadat - jest kompletna cisza! 

ZBIERACZE : -mog'l. zabrat tylko jednSl miseezk~ Ipudcl:kol i jedn2; 

Kulk2/pireezk~ I. przewidujemy - nagrod~- czy pnnkty. ?! 


OBRONA SKARBU. -I gra na swierzym powietrzu 1 

Skrzaty two~ dub kqg - posrodku usta~iamy -SKARB - storzek z 

drzewa -I pudefk:ol i - SKARB - w ~ro~ ktbrego broni - STWNIK. 

GRACZE - wszystkie skrzaty maj'l rozbie -SKARB- za pomoe~ pifeezek. 

STRAtNIK - broni - SKARBU -rf!kami i nogami. 

KTO ROZBIJE SKARB - TEN ZAJMUJE MIEJSCE STRAiNlKA 

Z ~. b rtf
. ycZf weso el za awy.... 

~...--.,.--.----------------------
WIEWI6RKA DO DZIUPLI. 

Skrzaty dobierai" si~ po troie. Dwoje twof71! - DZIUPLE - trzeei skrzat 
to WIEWI6RKA w dziupli. 
N a signar - ''wiewiorki do dziupli" - wszysey zmieniaj~ dziuple. W tym 
samym ezasie -"WIEWI6RKA" - bez dziupli szuka sehronienia 
korzysfaj2}c ze zmiany wskakuje do pustej dziupli. Gra toezy si~ dalej. 
Zmieniamy role dla tych ktbrzy - two~dzinple, aby brali tez udziaI 
w grze. 
Pomoce do zabaw- mare pireczki d1a kafdego skrzata- przydadz~ si~ do 
innych gier w przyszf'osci. 



- -~---


