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Klasa  VI - 03.04.20r. 

 

Temat: Jakimi  zasadami  powinien  kierować  się  harcerz? 

 

1. Przeczytaj. Obejrzyj - jeśli  możesz. 

  Moi  drodzy, czy  pamiętacie  jak  mówiliśmy  na  lekcjach  o  rycerstwie? 

Rozmawialiśmy  wtedy  na  temat  zasad, którymi  rycerze  powinni  się  

kierować. Należały  do  nich  między  innymi: pomoc  słabszym, uczciwość, 

wierność  Bogu  i  ojczyźnie. 

 Dziś  moglibyśmy  się  zastanawiać, kto  nadal  służy  takim  wartościom. 

Myślę, że  zgodzicie  się  ze  mną, że  na  pewno  żołnierze, którzy  bronią  

bezpieczeństwa  swojego  państwa. My - pomagając  innym, będąc  uczciwymi, 

kochając  ojczyznę. 

 Jest  też  grupa, na  temat  której  dziś  będziemy  rozmawiać - harcerstwo. 

Co  to  jest? W  różnych  poważnych opracowaniach  znajdziemy  takie  

definicje: Harcerstwo  to  polski  ruch  społeczny  i  wychowawczy, oparty  na  

służbie, samodoskonaleniu  i  braterstwie. 

 Chciałabym  Wam  jednak  pokazać  czym  harcerstwo  jest  dla  Waszych  

rówieśników - jeśli  możesz  obejrzyj  filmik - trwa  zaledwie  3  minuty 

 
https://www.youtube.com/watch?v=resU3yAX90A 

 

2. Przeczytaj  teraz  teksty  zamieszczone  poniżej - związane  z  

harcerstwem. 

 

Hymn  harcerski 

 

Wszystko, co  nasze, Polsce  oddamy, 

W  niej  tylko  życie, więc  idziem  żyć! 

Świty  się  bielą, otwórzmy  bramy, 

Rozkaz  wydany: "Wstań, w  słońce  idź!" 

 

Ramię  pręż, słabość  krusz, 

Ducha  tęż, Ojczyźnie  miłej  służ! 

Na  jej  zew, w  bój  czy  w  trud, 

Pójdzie  rad  harcerzy  polskich  ród, 

Harcerzy  polskich  lud. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=resU3yAX90A
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Powyższego  hymnu  możesz  posłuchać  na  stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Z2gE0CoO5w 

 

 

Krzyż  harcerski: funkcjonuje  od  1918r. Jest  

wzorowany  na  krzyżu  Virtuti  Militari - najwyższym  

polskim  oznaczeniu  wojskowym. Lilijka  w  centrum  

przypomina, że  wszyscy  harcerze  stanowią  jeden  

braterski  krąg. Promienie  rozchodzące  się  od  lilijki  

oznaczają, że  harcerz  ma  obowiązek  promieniować  

dobrym  przykładem. Krzyż  nawiązuje  do  chrześcijaństwa. Napis  "czuwaj"  

oznacza  gotowość  do  nieustającej  pracy  i  służenia  innym. Wieńce  dębowy  

i  laurowy  symbolizują  męstwo  w  dążeniu  do  celu  i  zwycięstwo. 

Lilijka ( noszona  na  nakryciu  głowy ) jej  kształt  jest  

wzorowany  na  symbolu  oznaczającym  północ  w  

średniowiecznych  kompasach, co  ma  oznaczać  

wskazywanie  właściwej  drogi. Na  płatkach  lilii  znajdują  

się  dwie  gwiazdki  symbolizujące  ideały, o  których  dążą  

harcerze  oraz  litery  ONC  oznaczające  ojczyznę, naukę  i  

cnotę. 

 

3. Zanotuj: 

Prawo  harcerskie: 

1) Harcerz  służy  Bogu  i  Polsce  i sumiennie  spełnia  swoje  obowiązki. 

2) Na  słowie  harcerza  polegaj  jak  na  Zawiszy. 

3) Harcerz  jest  pożyteczny  i  niesie  pomoc  bliźnim. 

4) Harcerz  w  każdym  widzi  bliźniego, a  za  brata  uważa  każdego  innego  

harcerza. 

5) Harcerz  postępuje  po  rycersku. 

6) Harcerz  miłuje  przyrodę  i  stara  się  ją  poznać. 

7) Harcerz  jest  karny  i  posłuszny  rodzicom  i  wszystkim  swoim  

przełożonym. 

8) Harcerz  jest  zawsze  pogodny. 

9) Harcerz  jest  oszczędny  i  ofiarny. 

10) Harcerz  jest  czysty  w  myśli, mowie  i  uczynkach; jest  wolny  od  

nałogów. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Z2gE0CoO5w

