
Zuchowe ABC 
Sezon pierwszy i mamy nadzieję, że 
ostatni...18. 10. – 3. 12. 2020 

 

Przed ponownym zamknięciem szkół i zawieszeniem 
naszej działalności jesienią 2020 roku GZ Wilczęta 
spotkała się tylko na jednej zbiórce, która w 
dodatku była podzielona do dwu grup według klas, bo 
inaczej nie pozwalały zasady higieny. 

Jako kadra gromady 
znaleźliśmy się w 
niełatwej sytuacji, bo 
prowadzenie zbiórek na 
żywo było niemożliwe, ale 
zarazem nie chcieliśmy 
zupełnie przerwać naszych 
kontaktów z Zuchami. Nie 
do końca byliśmy 
przekonani o tym, że 
jakieś online zbiórki 
mogłyby być korzystne, bo 
z doświadczeń z 
harcerzami, wiedzieliśmy, 

że niełatwo 
przygotować 
ciekawy program 
dla starszych 
dzieci a co 
dopiero do niższego 
stopnia SP. 

Wiedzieliśmy też, że nauczanie zdalne i 
dzieci w domu przez cały dzień nie są łatwą 
sprawą dla rodziców i nie chcieliśmy im 
naszą działalnością jeszcze bardziej 
komplikować sprawy. 
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Wszystkie te czynniki razem doprowadziły nas do 
pomysłu filmików, które dziecko może oglądać samo, 
kiedy akurat mu na to pozwoli czas i zaplecze 
techniczne w domu. 

Ogromną pomocą dla doświadczonej kadry okazał się w 
tym momencie narybek młodych kadrowiczów z szeregów 
naszych harcerzy, którzy od września mieli pomagać 
nam na zbiórkach. W ten oto sposób mieliśmy do 
dyspozycji 10 wspaniałych pełnych pomysłów ludzi, 
którzy chcieli pracować. 

 

W skład ekipy filmowej 
wchodzili: 

Filip, Terenia, Jacek, 
Domisia, Marysia, Bartek, 
Zoi, Zuzka, Kuba i Babcia 
Aga. 

 

 

Większością tworzyliśmy w dwuosobowych grupach, 
które przedstawialiśmy przed filmikiem dzięki 
wizytówkom z naszymi zdjęciami. 



A skąd nazwa? Podczas 
produkcji początkowych ujęć 
ABC zatrzymał nas brak nazwy, 
z pomocą przyszedł 
niepowtarzalny mistrz 
improwizacji drużynowy Filip 
i wszystkim się zaraz 
spodobała. Autorką loga jest 
druhna Domisia. 

 

Po krótkich naradach 
zdecydowaliśmy się na 5 
stałych rubryczek: 

1. Prawa Zucha w praktyce – 
po ostatnim prawie 
zastąpiła ją Symbolika 
znaczka Zucha 

2. Każdy Zuch kocha ruch 
3. Rubryczka kreatywna 
4. Węzły 
5. Szyfry 

Co tydzień w poniedziałek 
wysyłaliśmy link do naszego 
filmiku rodzicom Zuchów a nawet 
do innych gromad, gdzie spotkały 
się one z pozytywnym przyjęciem, 
czym byliśmy bardzo mile 
zaskoczeni. 

Na początku każdy z kadrowiczów 
borykał się lekko z tym, jak ma 
ująć wybrany temat, czy ma on 
czegoś uczyć, czy może ma być 
śmieszny? W ostatnich odcinkach 
większa część naszych filmików 
już była raczej śmieszna 
(przynajmniej staraliśmy się), 



ale zawsze zawarte w nich były informacje, które 
przydają się każdemu Zuchowi. 

Niestety niewiele Zuchów wysyłało nam swoje 
odpowiedzi, ale wierzymy, że kiedy spotkamy się na 
zbiórce, to o wszystkim będziemy mogli sobie 
porozmawiać i że nasze filmiki im się spodobały. 

Bo tak na marginesie trzeba dodać, że ich kręcenie 
było niezłą zabawą i rozproszeniem w tych szarych 
dniach. 

 

Linki do wszystkich odcinków: 

1. Odcinek 
2. odcinek 
3. odcinek 
4. odcinek 
5. odcinek 
6. odcinek 
7. odcinek 

 
 

Babcia 
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https://youtu.be/mQ8p98Ht23c
https://youtu.be/Ge0cdvtnlBM
https://youtu.be/o5yGCU99Cvw
https://youtu.be/L4H24UF1WDA
https://youtu.be/IfPYyp-_B-g
https://youtu.be/895TJXX-vNU
https://youtu.be/lcisMKlM414

