PROGRAM WYCHOWAWCZY HUFCA ZHP
SOKOŁÓW PODLASKI IM. JANUSZA KORCZAKA

„NASZE PASJE DLA MAŁEJ OJCZYZNY ”

Motto: Cudze chwalicie, swego nie znacie…
Stanisław Jachowicz

Lp.

Obszary
działania
Historia znana i
nieznana

1.

Cele

Poznanie historii Ziemi
Sokołowskiej
Poznanie symboli umieszczonych
na godłach, herbach, insygniach
samorządowych.
Poznanie historii Sokołowskiego
Harcerstwa.

Wybitni i znani Poznanie wybitnych postaci
ludzie
naszego pochodzących/ związanych z
regionu.
naszym regionem.
2.

Przyroda i jej
osobliwości

Poznanie zróżnicowania
przyrodniczego naszego regionu.

Tu moje miejsce,
tu mój dom…

Poznawanie własnego
dziedzictwa kulturowego.

3.

4.

Sposoby realizacji
Zorganizowanie konkursu dla zuchów, harcerzy i młodzieży
szkolnej o historii naszego regionu.
Opracowanie mapy toponimicznej regionu z objaśnieniami,
przedstawiającymi pochodzenie różnych nazw w regionie.
Rajd śladami bohaterów walk narodowowyzwoleńczych
Zorganizowanie konkursu wiedzy o historii Sokołowskiego
Harcerstwa.
Na podstawie zdobytych informacji biograficznych stworzenie
filmu, sztuki teatralnej poświęconej wybranej postaci.
Zorganizowanie wędrówki szlakiem wybranego bohatera.
Wykonanie gry „memory” z kartami przedstawiającymi
wizerunki wybitnych postaci.
Wywiad z najstarszym lub zasłużonym działaczem ZHP.
Wywiad ze znaną postacią naszego regionu.
Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Dzieci
Januszowi Korczakowi”
Spotkanie z byłymi Komendantami Hufca,
Wykonanie mapy pomników przyrody w naszym regionie.
Wykonanie zielnika roślin leczniczych.
Zorganizowanie konkursu fotograficznego poświęconego
krajobrazom i osobliwościom przyrodniczym naszego regionu.
Zorganizowanie tygodnia ochrony przyrody.
Zorganizowanie ekspedycji hydrologicznej do pobliskiego
stawu, rzeki.
Wyszukanie arcydzieł przyrody ( korzenie, gałęzie…) i
przygotowanie ich ekspozycji w Sokołowskim Domu Harcerza
Stworzenie mapy atrakcji turystycznych naszego regionu.
Zorganizowanie wycieczki lub spaceru po najciekawszych
miejscach.
Zorganizowanie kursu przewodników po okolicy.
Zorganizowanie konkursu plastycznego i literackiego „ Nasza

Uwagi

Zadanie
przedzlotowe
Obowiązkowo
Janusz
Korczak

Organizator
SOK
SDH
Zbiorowy np.
album,

miejscowość za 100 lat”.
Poznanie legend związanych z miejscowością lub napisanie
własnych.
Opracowanie folderu promującego Sokołowski Dom Harcerza
wraz z przyległym terenem.
Wykonanie okolicznościowych dekoracji (cztery pory roku,
święta) do ekspozycji w Sokołowskim Domu Harcerza.
Tradycje i
zwyczaje
rodzinne i
narodowe.

Rozwijanie wiedzy o kulturze
własnego regionu.
Stwarzanie warunków do rozwoju
ekspresji plastycznej i muzycznej.

Zorganizowanie mini festiwalu piosenki ludowej.
Udział w III Pikniku Rodzinnym „Wiązówka”.
Zorganizowanie spotkania z twórcami ludowymi.
Zorganizowanie jednego ze zwyczajów ludowych (kupalnocka,
dożynki, , ziemniaczana tłoka, kiszenie kapusty)
Wycieczka do skansenu.
Udział w uroczystościach patriotycznych i religijnych.
Zorganizowanie spotkania z twórcą /twórczynią ludową lub
przeprowadzenie wywiadu

Język

Uwrażliwienie na piękno
ojczystego języka.
Budzenie przywiązania do
własnego regionu

Przeprowadzenie wywiadu z etnografem, regionalistą
lub najstarszym mieszkańcem.
Spotkanie z poetą/poetką naszego regionu.
Konkurs literacki Ciekawa historia rodzinna.
Sporządzenie słownika wyrazów gwarowych i wyrazów.
nieużywanych współcześnie np. – nazwy dawnych narzędzi.

Kulinaria

Zapoznanie z tradycyjnymi
potrawami kuchni podlaskiej.

Zorganizowanie wspólnej biesiady.
Przygotowanie zbioru przepisów kulinarnych naszych babć.

5.

6.

7.

Konkurs zadanie
przedzlotowe

FKH
organizator
Ośrodek
Edukacji
Środowiskowej
„Wiąz”

