
BIWAK WIOSENNY NEKIELKA 13-15.04.2018 

Tematyka: Rozbitkowie ( w oparciu o Dzieje Robinsona Cruise)  

Piątek: 

17:00- zbiórka 

17:30- wyjazd 

19:00- przyjazd i zakwaterowanie 

19:30- kolacja  

20:15- ognisko -> w tematyce podróży morskich, raczej szantowe i pod koniec robimy 

panikę, bo statek którym płynęliśmy się rozbija…. 

22:30- 23:30- gra nocna-> zadaniem harcerzy jest dowiedzieć się, w którym miejscu 

dokładnie się znajdują, zastępami będą poruszać się po kolejnych to dokładniejszych 

wskazówkach aż w końcu za pomocą zebranych informacji mają określić gdzie znajduje się 

wyspa na która trafili 

23:45- cisza nocna  

Sobota: 

8:00- pobudka 

9:00- śniadanie 

10:00-10:15- podsumowanie gry nocnej +pląs: co zabiorę na bezludną wyspę 

10:15- 13:45- zajęcia w lesie -> wpierw zagłębimy się w kawałek lasu gdzie jest dość dużo 

wolnych gałęzi i najpierw objaśniamy jak powinien wyglądać, a potem zbudujemy każdy 

zastęp swój szałas. Następnie żeby się ogrzać, przećwiczymy kilka podstawowych stosów 

ogniskowych w miejscu do tego przeznaczonym. Na końcu jak będziemy mieli gotowe 

miejsce na ognisko to spróbujemy zagotować wodę na herbatę  

14:00- obiad 

15:00- 15:30- cisza poobiednia 

15:30- gra handlowa- zadaniem harcerzy jest zdobyć jak najbardziej przydatne przedmioty, 

za pomocą wymiany, gra opiera się o zasady farmera. W widocznym miejscu będzie 

wywieszona lista rzeczy potrzebnych, by wykupić dany towar i harcerze między sobą mogą 

się wymieniać by zdobyć to czego potrzebują, oprócz tego będą jeszcze punkty w których 

będzie można pozyskać inne towary. 

17:00- statki z użyciem semafora->podopieczni podszkolą swoje umiejętności i przy okazji 

dobrze się bawiąc. Będzie duża plansza stworzona przez nas taka jak do statków tylko, że 

zamiast numerków będą tam krótkie słowa i literki, a na niej zaznaczone okręty, w 

przypadku zatopienia mogą wybrać czy chcą pytanie za 1pkt, czy zadanie za 2 pkt. Wykonują 

polecenie w zależności od tego co wybrali i w momencie gdy zrobią dobrze zadanie lub 

dobrze odpowiedzą dostają punkt i możliwość kolejnego strzału. 

19:00- kolacja 

20:00- ognisko -> uwzględniające krzyże i plakietki 

21:40- toaleta wieczorna 

22:00- cisza nocna 



Niedziela: 

8:00- pobudka 

9:00- śniadanie 

9:40-11:00- sprzątanie 

11:00- wyznaczanie azymutów- gra, w której nawzajem zapisują sobie azymuty według 

przygotowanych wytycznych, wpierw jedna osoba wyznacza na jakiś punkt, podaje swojej 

partnerce tylko punkt no i ona ma zrobić to na odwrót i potem zmiana. 

12:00- gry ruchowe- pląsanie- tututu 

13:30- apel 

14:00- obiad  

  

 

  

 

 

 


