PROGRAM WYCHOWAWCZY ŚLADAMI NIEPODLEGŁOŚCI
Z OKAZJI 100 – LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
HUFCA ZHP SOKOŁÓW PODLASKI IM. JANUSZA KORCZAKA - 2018 rok

Motto: harcerstwo to skauting plus niepodległość
Andrzej Małkowski

Lp.

Obszary działania

Cele

1.

Historia walk o
niepodległość

Poznanie kart z historii
polskiej - walka o
niepodległość

Sposoby realizacji




2.

Wybitni
i
znani Poznanie wybitnych postaci
bohaterowie walk o związanych z walkami o
niepodległość
niepodległość









3.

Miejsca pamięci

Poznanie i odwiedzanie
miejsc związanych z
walkami o niepodległość





Uwagi

Zorganizowanie konkursów dla zuchów, harcerzy
i młodzieży szkolnej na temat historii walk o
niepodległość
Gra miejska: Nasze niepodległe miasto
Konkurs plastyczny ”Najpiękniejszy Orzeł- Godło
Polski
Udział w uroczystościach lokalnych związanych z
obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości
Wykonanie gry memory z kartami przedstawiającymi
wizerunki bohaterów walk o niepodległość
Stworzenie filmu, sztuki teatralnej poświęconej
bohaterowi walk o niepodległość
Zlot Hufca: Dla Niepodległej
Wywiad z uczestnikiem walk o niepodległość
Udział w uroczystościach rocznicowych: Moje
niepodległe miasto związanych z obchodami rocznicy
odzyskania niepodległości
Laurka dla Niepodległej - Kartka patriotyczna na 100lecie odzyskania niepodległości
Wykonanie mapy pomników i innych miejsc pamięci
w naszym regionie.
Uczczenie 153. rocznicy stracenia ks. Stanisława
Brzóski
Zorganizowanie konkursu fotograficznego
poświęconego miejscom pamięci naszego regionu

Obowiązkowy
udział
reprezentacji
drużyn hufca
w zlocie hufca

4.

Tu moje miejsce, tu
mój dom…

Poznawanie dziedzictwa
historii i tradycji lokalnych.







Tradycje i zwyczaje
rodzinne i narodowe.
5
.
5
.
.
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Rozwijanie wiedzy o
historii i tradycji regionu.















Zorganizowanie rajdu, wycieczki lub wędrówki
po historycznych miejscach
Udział w konkursie fotograficznym Chwała bohaterom
Plakat 100 lat niepodległości
Zorganizowanie wystawy - Mieszkańcy powiatu
sokołowskiego w walkach narodowowyzwoleńczych
Moja mała Ojczyzna wczoraj i dziś - zorganizowanie
ekspozycji fotografii historycznej w Sokołowskim
Domu Harcerza
Udział w Festiwalu Kultury Harcerskiej Z pieśnią przez
dzieje
Udział w 25. Muzycznych Spotkaniach z Poezją
Skarabeusz
Udział w Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Ośrodku
Kultury i Sportu w Sterdyni
Udział w 8. Pikniku Rodzinnym Wiązówka OEŚ
”Wiąz” przy Sokołowskim Domu Harcerza
Wizyta w Muzeum p. Piotra Krzemieniewskiego.
Udział w uroczystościach patriotycznych i religijnych
na forum miast i gmin powiatu sokołowskiego
Zabawa historyczna: Znam datę tego wydarzenia

Konkurs -zadanie
przedzlotowe

Pieśni harcerskie
i narodowe
o tematyce
patriotycznej
Współpraca z
Ośrodkiem
Edukacji
Środowiskowej
„Wiąz”

 Zadanie przedzlotowe: (do wyboru)
Konkurs plastyczny: Najpiękniejszy Orzeł- Godło Polski
Wywiad z uczestnikiem walk o niepodległość
Plakat 100 lat niepodległości
Stworzenie filmu, sztuki teatralnej poświęconej bohaterowi walk o niepodległość
Opracowanie: hm. Marianna Popławska, hm. Bożenna Hardej

