
 

  

Wędrownicza Watra 2022 
„Iskra z Podlasia” 

 
Nazwa zajęć 

DRUŻYNA/PATROL  

PATROLOWY/A  

CHORĄGIEW  

PROWADZĄCY/A ZAJĘCIA 

Jeśli zajęcia będzie prowadziło 

więcej niż jedna osoba, podajcie tą 

informację. 

 

TEMAT 

Nazwa zajęć powinna być „chwytliwym 

sloganem”, temat natomiast powinien wprost 

określać czego dotyczyć będą Wasze zajęcia. 

Jeśli chcecie, by nazwa i temat  brzmiały 

identycznie, to też jest ok. 

 

OBSZAR TEMATYCZNY 

Obszar 1. Pasja, nauka, mistrzostwo (praca nad 

sobą) 

Obszar 2. Dom, kraj, świat (szukanie miejsca w 

społeczeństwie) 

Obszar 3. Pokój, rozwój, przyroda (służba) 

 

CELE 

Jaki jest cel Waszych zajęć?  

Co chcecie osiągnąć?  

Cele powinny dotyczyć kształtowanych 

postaw. Poniżej jest miejsca na zamierzenia, 

które dopełnią wymienione cele.  

 



 

  

ZAMIERZENIA 

Jaką wiedzę i umiejętności uczestnicy 

wyniosą z Waszych zajęć? Co będą wiedzieli / 

rozumieli / znali / potrafili / umieli po 

zajęciach? Pamiętajcie, żeby zamierzenia 

dopełniały cele i były SMART. 

 

OPIS ZAJĘĆ 

To opis, który zachęci innych uczestników 

Watry do zapisania się na Wasze zajęcia. 

Napiszcie dlaczego warto wziąć udział, czego 

dowiedzą się uczestnicy, co się wydarzy, do 

kogo skierowane są zajęcia. Poinformujcie 

uczestników co powinni zabrać (np. strój 

sportowy). Max. 50 słów. 

 

CZAS TRWANIA 1 h 45 min 

LICZBA UCZESTNIKÓW 15-20 osób 

MATERIAŁY 

(w tym załączniki) 

Organizator zapewnia tylko podstawowe 

materiały: kartki białe A4, długopisy, 

flipcharty, markery oraz taśmę klejącą. 

Pozostałe materiały drużyna zapewnia we 

własnym zakresie. Wypełnienie tego pola 

pozwoli Wam mieć wszystkie potrzebne 

rzeczy wypisane w jednym miejscu. Jeśli 

potrzebujecie czegoś od uczestników – 

napiszcie w polu „opis zajęć”. 

 

MIEJSCE 

Określcie, jeśli potrzebujecie specyficznego 

miejsca do przeprowadzenia zajęć, np. 

większej przestrzeni czy stołu. Pamiętajcie o 

ograniczeniach bazy.  

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

Umieśćcie tu wszystkie załączniki, których forma na to pozwala., np. artykuły, grafiki itp 

 

Lp. PRZEBIEG 

Dokładny opis  

FORMA PRACY 

Hasło, po którym będzie 

można zrozumieć, jak będą 

przekazywane treści. 

CZAS TRWANIA (CZAS OGÓŁEM) 

Czas trwania to czas trwania danego 

etapu zajęć, a czas ogółem to czas, który 

upłynął od momentu rozpoczęcia zajęć. 

Czas podajcie w minutach. 

MATERIAŁY 

 

UWAGI 

1.      

2.      

3.      

...      

      

      


